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دهكيچ
 پوشـش    مصرف يي و چرا  ين مقاله دنبال شده است، شناخت چگونگ      يه در ا  كيهدف اساس 

ـ  تالش بـر ا يبه طور ضمن.  باشديدختران جوان در شهر آمل م    ) تنوع پوشش و حجاب   ( ن ي
ـ    ي پوشش يدهاكاست تا نگره دختران جوان نسبت به         ـ  انـواع ت   ي و سنخ شناس يپ هـا  ي

ـ ك،  يرد نظر يكده در بخش رو   ين پد يدر فهم ا  . دي بدست آ  يپوشش ده شـده اسـت تـا      يوش
ـ ت«،  »يپ مقـاومت  يت«،  »يپ قدس يت«: شامل ي پوشش يهاانواع گونه  ـ يپ تلف ي ـ ت«،  »يق پ ي

يـك نكه با استفاده از ت   كت   اس يفكيار رفته،   كرد به   يكرو. ص داده شود  ي از هم تشخ   »يعرف
هـا  نمونـه . ها اسـتفاده شـده اسـت       داده ي گردآور يبرا) يگروه-يفرد(ق  ي عم يمصاحبه

ن يح ا ينتا.شده است  نفرانتخاب   42يار اشباع نظر  يبا مع يبرفبصورت هدفمند از نوع گلوله    
 داشـته و در     ي متفاوت يدختران جوان از انتخاب نوع پوشش، معنا      هكدهد  ي نشان م  يبررس

ـ پ:  شامليج حاصل از مصاحبه در قالب هشت مقولة اصل  يمجموع نتا  ـ لك از يروي يهـا شهي
، لــذت يخــواهزي، تمــايشــناختر نــشانهييــ بــا خــانواده، تغي پنــدارحجــاب، همــذات

 بـه پوشـش،     يتي، نگرش جنس  يجتماع ا يهاي، مقابله با ناامن   يريپذامعه، ج يشناختييبايز
ان نمونـة مـورد     دگاه دختر ياز د  را يا ماهواره يهاهكشبن نگرش   يهمچنن مقاله يا. باشديم

ـ  ي، ت يپ مقاوت يننده آن شامل ت   كن مصرف   يشتريب ب يبه ترت . دهدي قرار م  يبررس ، يپ عرف
ـ  نسبت بـه پخـش ا      ياومت جد ه مق ك هستند   ي تنها گروه  يپ قدس ي، اما ت  يقيپ تلف يت ن ي

.اندها داشتهبرنامه

.، لذت، ماهواره، شهر آملپوشش، دختران، مقاومت: يديلكواژگان

mbahar@ut.ac.ir دانشيار دانشكده علوم اجتماعي-1

 كارشناسي ارشد عامل سبز-2



1395تابستان / 43شماره/ ازدهمدوسال / ارتباطاتوفرهنگيمطالعاتايرانيانجمنفصلنامه�90

مقدمه
ش امده ي پياريرات بسيير در نگرش و رفتار افراد جامعه تغي اخيه در سالهاك رسد يبه نظر م

 از يادهيچيپار متنوع وي بسيهاجلوهشاهد هكيا به گونهه پوشش از ان جمله است،كاست 
، شامل ين اسالمي و بر اساس قوانيرانيپوشش در جامعة ا.ميباشيدر جامعه مو حجاب لباس

 شود،يف مي تعريت مذهبي و هوينين ديو موازه با توجه به محدودةك است يا جامهچادر و
ه كم يابييجه دست مين نتي ار نحوه پوشش به به خصوص دييبايتوجه به زبا ورود تنوع واما

ه در كيارده است به گونهكداي پي متفاوتيها ارزش،ن افراد جامعهيدر بدر حال حاضرحجاب 
ال پوشش و كاز اشند تاكيميرده و سعكند هر فرد به ظاهر مطلوب خود توجه ين فرايا

 تا ين امر گاهيا.، مهم باشدن تا پوشش صرفآ و مد در ييبايه امر زكند ك استفاده ياجامه
، ياخالق،يقانونيها ارزشه پوشش از حدكم ين هستآ شاهد يه حتك رود يش ميبدانجا پ

جامعه استفاده رفته شده در ي پذيها هنجارر باي جامعه فراتر رفته و مغايني و ديفرهنگ
ش تعداد يسه با افزاي حجاب در مقاك چادر و سبيهااهش تعداد دختران با پوششك. شوديم

وتاهتر، و به كتر و ج تنگيه به اندازه به تدركييها از لباسيديدن انواع جديه با پوشكيافراد
دهد ي نشان م گوناگون در سطح جامعه،يهالكها و شد در رنگپردازي اندام زنانه ميگرجلوه

 و در جامعه،ييبايه نشان از توجه به امر زكافته است، بلييرين روند نه تنها رشد چشمگيا
. رده استكل ي تبدي عاديرا به مرور زمان به امرن گونهي ايحضور زنان با پوشش

يهاينولوژكتن هجومي، همچني وگسترش روابط اجتماعير شدن ارتباطات بشري فراگييازسو
افزوده است و عرصه فرهنگ ن امريها بر شدت و گسترش ا مانند ماهوارهي جهانيهان رسانهينو

ه كپسندند ي را مييهاكرا جوانان سبيز. ر قرار داده استيش تحت تأثيپش از يپوشش را ب
ي اجتماعيهادهيها از جمله پدرسانهانين ميدر ا.  خاصة آنان باشديها و باورهاهمسو با ارزش

ها با ماهواره. ديفا نمايد آنان اي جديل دادن به باورهاك مهم در شيتواند نقشيه مكهستند 
اس كنند با انعكي متنوع عرضه ميهابرنامهيه در طكيشيوشش و آرا پيها مدليالقا
ه كان دختران جوان جا باز نمود ي در مي مطلوب خود از زنان جامعة غرب به قدريهاكسب

ل ي تواند به دليه مكييالگوها.  شده استيبدست آوردني افراد امري براين پوششيداشتن چن
يت اجتماعي و هوي سنتيهادن ارزشيشك چالش  جامعه، موجب بهيتعارض با هنجارها

.جامعه گردد
توان در نقش ي را مي و اجتماعيرات و تحول فرهنگيين تغيشتريد بي معنا در جامعة جديكبه 

ژه شهر آمل يدر سطح جامعه به ون ارزش مهم ير اييچنانچه امروزه شاهد تغ. پوشش دانست
 در ي پوشش اسالمتيران به رعاي جامعه اي و هنجاريق فرهنگيه مصاديكدر حال. ميباشيم
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الن شهر تهران، ك به يياي جغرافيكيل نزدي امروزه شهر آمل به دليورزد وليد مكياجتماع تأ
يهادانشگاهن داشتني، همچني و آموزشي، بهداشتيانات رفاهك، و وجود اميتنوع فرهنگ

ان باشد در طول زميمگر ي دي مختلف از شهرهايها افراد با فرهنگيرايه پذكمتعدد 
. مشاهده نمودن شهريتوان در نوع پوشش متنوع جوانان ايه مكده ي گرديراتييدستخوش تغ

ن ي متفاوت از پوشش در ايهات به خلق گونهي و در نهاي اجتماعيهارات باعث تفاوتيين تغيا
ن شهر،يدر ا مطالعه و مشاهده انواع حجاب ين مبنا مقاله حاضر طيبر ا. ل شده استيشهر تبد

 و ي نگرش ذهني دختران جوان شهر آمل و درصدد بررسي پوششيهاك سبيشناس سنخيدر پ
ن يق انجام شده در ايتحق. ش دارندي پوشش خوكه افراد از انتخاب سبك است يمطلوبييمعنا

ن جوانان شهر آمل چه نوع ير بد) 1: ( صورت گرفته استيگزارش بر اساس چند سوال اساس
ي پوششيدهاك ازيريدختران جوان چه نوع معنا و تفس) 2( رواج دارد؟ يوشش پيهاكسب

خود دارند؟

قي تحقيرد نظريكرو
در . پردازديت و مقاومت مين مصرف و هويبطه به به راك است يجان فيسك از محققان اجتماع

 شهر  پوشش دختراني و چگونگييبه چراشود تاي مي او، سعير نظريكن مقاله متاثر از رويا
 پرداخته و در ادامه نحوه كسيه فيات نظريلكن لحاظ در اغاز به طرح يبد. ميآمل بپرداز

. رديگيق حاضر مورد توجه قرار ميدر تحقه ين نظري ايريگبهره
كند، عمل توليد دربارة رابطة ميان افراد و فرهنگ مصرفي مدرن، اين استدالل را مطرح مي

ها از يت خالق افرادي دارد كه مصرف و استفاده آنفرهنگي تا حد زيادي بسته به ظرف
به گفته وي اگر به . اي مي شودمحصوالت و تصاوير فرهنگي منجر به آفرينش معناهاي تازه

اشيا و تصاوير در سطح توليد انبوه صنعتي بنگريم، محصوالت يا توليداتي هستند كه فقط براي 
شوند و افراد ن محصوالت وارد حوزة عمومي ميفقط هنگامي كه اي. اندنفع اقتصادي توليد شده

آنچه توزيع : شوندكنند، به لحاظ فرهنگي معنادار ميميها در زندگي روزمره خود استفاده از آن
شود كاالهاي كامل و تمام شده نيست، بلكه منابعي براي زندگي روزمره و مواد خامي است مي

 به نوعي عمل معنا يهر عمل مصرف. ددهكه فرهنگ عامه به وسيله آن به خود شكل مي
كنند، كاالها در مرحله فروش نقش خود را تا به انتها در اقتصاد توزيع ايفا مي.  استيبخشيدن

شود و منبعي براي فرهنگ ها از مرحله فروش به بعد آغاز مياما در اقتصاد فرهنگ كار آن
).91: 1386 به نقل از بنت 1989فيسك،(شوندزندگي روزمره مي

داري را مبارزه بر فيسك كانون چالش و كشمكش بين فرادستان و فرودستان در جوامع سرمايه
كنند معاني تامين كننده منافع اي كه در آن طبقات حاكم تالش ميداند؛ مبارزهمي»معنا«سر
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جامعه به طور كلي طبيعي جلوه دهند، در حالي كه طبقات »شعور متعارف«خود را به صورت
كوشند تا ميكنند وت در مقابل اين روند به روش ها و ميزان متفاوتي مقاومت ميفرودس
را به اندازه اقتصاد يا »معنا«وي. اي به وجود آورند كه در خدمت منافع خودشان باشدمعاني

او بر اين باور است كه ساختار معنا در يك متن، مدل . داندهاي حزبي، ميدان مبارزه ميسياست
هر دو در يك شبكة قدرت وجود دارند و . ها در جامعه است ساختار خرده فرهنگكوچك شده

مبارزة متني بر سر معنا، معادل مبارزة اجتماعي بر سر قدرت است؛ زيرا طبقات تحت سلطه 
اي، فرهنگ خود را بسازند، رسانههاي صنايع فرهنگي و ازاين قدرت برخوردارند كه از فرآورده

توان نه بر حسب ذات آن، بلكه فقط برحسب رابطه هنگي را مييعني اينكه چنين فر
ها را شكني آن است كه متنكار اصلي ساخت. تعريف كرد»هاغالب« آن با]كنندهمقاومت[

شان و متني بودن هايشان، تضادهاي درونيها، شكافثباتي آنشكني كند تا بيساخت
هايي كه به وسيله قرائت.اي قرائت برمال كندها را برها و از اين رو ظرفيت آندلبخواهي آن

)259: 1393 زاده،يمهد.(آيدمخاطبان و به وسيله صنعت فرهنگ يا پديدآورنده متن، پديد مي
ار يه به فرودستان قدرت و اختك.  نهفته استي، لذتي در اعمال قدرت اجتماعكسياز نظر ف

 لحظه و فقط يكي اگر برايرزند؛ حت ويب به مقاومت مبادرت مين ترتيبخشد و آنان به ايم
ان معناها و ي خاص ميااز رابطه» لذت« ) 255 :1393 زاده،يمهد]. (باشد[ محدود يدر قلمرو

ه يشان در مقاومت عليت اجتماعيد بر هوكيودستان با تأ فريلذت برا. شودي ميقدرت ناش
.)64: 1384زاده،يمهد( ديآين ساختار به دست مياستقالل از اساختار مسلط و در 

. د معنايند تا تولكد لذت يتواند توليشتر ميه ارتباطات، بكن احتمال شد ي لذت منشأ ايهينظر
يكدئولوژي ايهادگاهيه دي و مقاومت عليتواند نفيه رانده شده مي افراد به حاشيها لذتيبعض

 مفهوم كسيف. رنديگي قرار ميدئولوژي در مقابل اياندهيمفهوم لذت به طور فزا. مسلط باشد
يكيدئولوژي ايل فشارهاه او معتقد است در مقابكييها آنيهارا با لذت) مردم(» عامه«

ون به طور خاص، يزيل و تلوك، فرهنگ عامه در يد وياز د. ندكيف ميورزند، تعريمقاومت م
ه معتقد عام)همان. ( برهم زننده استيجه معانيو در نت» رمجازيغ «يد لذت هايقادر به تول

ن از يشوند بنابراي مصرف مشانيت و لذتهاي و هويل مفهوم درونياالها به دلكه تمام كاست 
رد كاركاالها، كه كست ير آن نكاگر چه او من. ت داردياالها اهمكي وجه فرهنگكسينظر ف

ند و آن كز مشتري چيكها متنوع و نامحدودند اما در  لذتكسيبه اعتقاد ف. ز دارندي نيماد
گران يدن يق و تحسي سو لذت مورد تشويكاز - 1. ه دو نوع قضاوت درباره آنها وجود داردكنيا

ن لذت وجود ي و اما همچنان اشوديموم ك محيگر، در نزد برخي دي از سو- 2. رديگيقرار م
امد مثبت نزد مخاطب دارنديشوند اما پي محسوب مي منفيها اگر چه مولفهيبه عبارت. دارد

ش خوانشك سريي جز توانايرور معرّف ضيصهيچ خصيه» مردم«، كسي از نظر ف.)1391بهار،(
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يروهاين، در برابر ني ندارند؛ بنابراي مواد فرهنگير تازه و بازسازيد تفاسي، تولييگفت و گو
ند ينمايم خوانش نقادانه را بازيردهاكاركها و ين انرژيتر طبقات مسلط، خالقيكهژمون

.)258: 1393 زاده،يمهد(
كند چه چيزي متناسب و ه تعيين ميكاست ) نندهكفمصر(ن ي اكسيبه طور خالصه، از نظر ف

 دارد نندهكه مصرفككيي چون پوشش بر اساس دراگر توليدات فرهنگ. در خور عامه است
ياعم از الگو(گر، اگر آنچه تحت عنوان پوشش يبه عبارت د. رديگينباشد، مورد مصرف قرار نم

ننده باشد، و صرفاً بر ك و عالئق مصرف يارتباط با زندگيب) س و نحوه مصرف لباسپوشش، لبا
ننده كمصرفياساس عاليق ايدئولوژيك مسلط باشند و امكان لذت و معاني جايگزين را برا

االها و ك مصرف يهمراه. گيرندكنندگان مورد پذيرش قرار نميفراهم نكنند، از طرف مصرف
ن كننده باشد، مصرف آن ممكصرف مييبا عالئق و نظام معنا....  و چادر و دات لباس و مانتويتول
ه كين نوع مصرف پوشش و نگاهي، بكسيه معنا و لذت فيجه، با ارجاع به نظريدر نت. شوديم

توجه به پوشش . ديآيبرند، بدست ميه از ان مكي وجود دارد و لذتيلبه آن در نزد دختران آم
 در يش و رشد فرهنگ مصرفيدايپ.  استي و اجتماعيت شخصيو هو توجه به بدن يبه نوع

 خوش ييهابدن داشتن ي مختلف برايهاه افراد به روشك سبب شده است ينونكجهان 
با به ي ظاهر زيطين شرايدر چن. نندكي و بدن خود نگهداريوشند؛ و از جوانكب بكيتر

).131: 1387اران، ك و همياباذر(ل شده است ي افراد تبديرش اجتماعين عنصر در پذيمهمتر

شناسيروش
 و يفكيرد يكق از روي به سواالت تحقييدن به اهداف و پاسخگوي رسين مطالعه برايدر ا

ه ك شامل دختران جوان شهر آمل، ي آماريجامعه. ق استفاده شده استي مصاحبة عميكنكت
ها و شاپ، دانشگاهيافكها، مساجد، كپار:ن شهر شامليبصورت ناهمگن از مناطق مختلف ا

.  انتخاب شدنديننده به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفكتك افراد شر هم در منزليبرخ
هاست، هت داديفاك اصل ي مصاحبه انتخاب شدند بر مبنايه براكيحجم نمونه به تعداد افراد

د يجه رسين نتيافته پژوهشگر به اينق و ساختاري عمي مصاحبه 35ب پس از انجامين ترتيبه ا
يست و مصاحبه به اشباع نظريشتر ني به مصاحبه بيازي شدن اطالعات، نيراركه به علّت تك

در انتخاب. افتي نفر ادامه 42ها تاشتر، مصاحبهينان بي اطمي اما براده است،يرس
 به يت تأهل و دسترسيالت، اشتغال، وضعيسن، تحص:  چونيانهير زمييشوندگان متغمصاحبه

.ور حاصل شودكه، در نظرگرفته شد تا هدف مذماهوار
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نه پژوهشيشيپ
اربرانكن يآن در بر ييران و نحوه تغين به ابعاد گوناگون پوشش در ايشيات پي بر ادبيبا مرور

: ميپردازيآن م از ينجا به برخيدر ا.ميبري ميپ
از » يناختش جامعهرديكروحجاب زنان با« باعنوانيدرپژوهش)1386 (يزد خواستيبهجت 

تمام اقشاراصفهان ازاز زنان مسلمان شهرنفر1340مصاحبه باپرسشنامه وراه انجام مشاهده،
پاسخ هين فرضي آن بوده است تا به ايپ دري مختلف اجتماعيهاك سبباطبقات گوناگون،و

ويباطنابعادوحجاببهجامعهاجبارمقابلباحجابي درانواعظاهريه ميان ابعادكدهد 
 پژوهش حول يافته هاي.داردوجودرابطهحجابباافراداعتقاديايدئولوژيكيهاينگرش
ن يا.حجاب رامشخص نموده است ازي گوناگونيهاپيه محقق تكباشد ي حجاب ممحور

نتيجة.پوشش پرداخته است حجاب ويهاتي واقعك به درييثرگراكساس اصل تپژوهش برا
گرا،تمصلحفردگرا،(فرهنگي شاملمجموعةزيرپنجدهديمنشانپژوهشاينمطالعات

مسيركهشودمياقتباسافرادباطنيهاينگرشازكالنصورتبه)و پارساهمنواگرمتغير،
.كندي متعيينزنانجامعهدرراظاهريپوشش حجابانتخاب

وتجددش سنت كشاكحجاب در« با عنواني در پژوهش)1389(گرانيدزاده ود قادريام
ن شهركنفر زنان سا40 از يپولوژي به صورت ت») زنان خرم آباديها برقرائتيفكييليتحل(

يريگه با روش نمونهك. صورت گرفتياافتهيمه ساختي با مقوله حجاب مصاحبه نخرم آباد
.اندشدهلي تحليكا تماتييموضوع وينظرل يق تحلي شده از طري گردآواريهاهدفمند، داده

وان ي دانشجودار،خانهمعلمان،(يپ اجتماعيت مصاحبه با زنان متعلق به چهاري موضوعليتحل
زان يم،يرده سنالت،يتحص،ياجتماعگاه يه زنان براساس جاك ازآن است كيحا) ارمندانك

 اندازه نوع ومقوله حجاب،،)ماهواره (ياطالعات وين ارتباطي نويمجار ازيمند بهره ويدسترس
 رغم يدهد عليجه پژوهش نشان ميتن.نندكي مك تجربه و دري متفاوتيهاگونهآن را به 

راز  ويشي بازاندينوعنه مسئله حجاب،يتجدد در زمان سنت ويف مي ظريوندهايوجود پ
:پين اساس سه تيه براك داده است ينه روين زمي ازآن درايروي پي از سنت به جاييزدا

.  گشتكيكهم تفازص ويومدرن تشخمه مدرن،ين،يسنت
يفكيمطالعه « باعنوانيدرپژوهش)1392(راندوستيم ايد فهيزاده و سد قادريام

ن يب دري زندگيهاكبه انواع سب» مهابادمطالعه جوانان شهر:ي زندگيهاك سبيشناسسنخ
يهادهيها وانشك،ي اجتماعييرگرايتفسرديكازروبا استفاده مهاباد،شهرجوانان پسر

يها دادهواست،)ييه مبناينظر(يفكيار،كروش .دينماي مي رابررسي زندگكده سبدهنلكش
جوانان ازنفر25ن يب درياشباع نظراريمعق وي مصاحبه عميكنكتاستفاده از بايدانيم

 به دوي زندگيهاكان انواع سبي ممحقق در.اند شدهي مهاباد گردآورسال شهر29تا18پسر
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ه ك قرارداد هم مد نظررا)رسانه وكمصرف پوشا(باشد ي مژوهش حاضرپنظره موردككيسب
ورزش محور، شاد ،ي علممدرن،شامدرن،يپ(ي زندگك به دست آمده شامل شش سبيهاافتهي
ن يترجي راشامدرن،ي پكدهد در سبيمطالعه محقق نشان م.باشدي مي جهان محلست ويز
ل به ماهواره يعدم تماو.. وي داخليهاونيزي چون تلوييها رسانهي اطالعات وي ارتباطيهاانالك

مند به عالقهشتريافراد بست،ي شاد زي زندگكسبدرو. و پوشش آنان بصورت ساده است
نند كي استفاده مييها لباساز چون ماهواره پخش وييها رسانهه ازك هستند ي شاديهابرنامه

ن ي نويهاي فناور ازيجهان محلورزش محور،و،ي علميهاك سباما در. باشدكت ويكه شك
ها هم باتوجه به  پوشش آنك سبو) يمحل ويورزش،يعلم(اهداف ماهواره به منظورمانند

جهان ،)يورزشدارك ماريها لباساسپرت و:(يورزش،)يرسممتعارف و(:يط علميشرا
به شدت از مدرن،يدگ زنكسباما.باشنديمند م عالقه)يردك پوشش كبه سبشتريب:(يمحل

هاآنه پوشش كيرند طوريپذير مينترنت تاثي اماهواره و مانندي ارتباطي فناوريهاينولوژكت
 پخش ي ارتباطين مجراي اه ازكباشد ي مياي غربيوهاالگ ازييمدگراد ويبراساس تقل

ار و كافها،شنكهنجارها، الگوها،ي زندگكه انتخاب هرسبكآن است  ازكيج حاينتا.گردديم
 رايگري دي زندگكه سبكياز افراد رايه وكدهد يل مك شفرددر رايتي هويلكبه طور

. سازدي مزيمتمانند،كيانتخاب م
دختران  زنان وي اجتماعيهانشك«عنوان بايدرپژوهش)1391(گرانيدور رستگارخالديام

نظرنش دركيبه عنوان نوعحجاب را» نترنت وماهوارهيمصرف ارابطه آن بانسبت به حجاب و
مطابق ) يعاطف ويسنت،يارزش،يابزار(ينشككنوع سبقالب چهار آن دريبررسبه گرفته و

 نسبت به ينگرش سنتدرماهواره،نترنت وياريژه تحت تاثيامروزه، به و.پردازدي مبره ويبا نظر
ن يجه اينته دركن است يق اين تحقي اين اساس سوال اصليبرا. رخ داده استيراتييتغحجاب،

كبرچه سبه وبر،يا قبول حجاب مطابق بانظريدختران در رد و  زنان ويزه اصليانگرات،ييتغ
358با،يالهمرح چنديا خوشهيريگن پژوهش به روش نمونهي ا استواراست؟ي اجتماعينشك

ج ي نتا.طالعه پرداخته شدبه م)18و2،10(سه منطقه تهرانن دركدختران سااز زنان ونفر
ينش ارزشكت حجاب،يرعادر موثرينش اجتماعككن سبيتر مهمدهديق نشان ميتحق

ه كدهديج نشان مين نتاي همچن.والراستك سينش ارزشكآن،در رد موثركسب بوده وينيد
ه باكب ين ترتيبدموثرند؛)والرك وسينيد(ينش ارزشككسبنترنت دريامصرف ماهواره و

نش كواهش ك نسبت به حجاب،ينينش دك،يسرگرمح ويش ساعات مصرف باهدف تفريفزاا
.ابدييش مي نسبت به آن افزايارزش
مصرف ايخرده فرهنگ « تحت عنوانيا مطالعهدر)1384(يپورغالم ارانح ويياكذ

دانش معرف ازيا نمونهي روه بركتهران آموز شهرن دختران دانشي ب دريپژوهش» يفرهنگ
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يش دختران نوجوان به رفتارهايزان گرايم صورت گرفته،تهران شهريرستانيدبآموزان دختر
ه درصدكدهد يج نشان مي نتا.اندردهكي بررسي ذهن وينيسطح ع رادر دويخرده فرهنگ

داشتن حق انتخاب د،ي جديمدهاوهادن لباسي موافق پوشراي بسان ازافراديگو ازپاسخييباال
ي فرهنگ خردهي متناسب ازجمله رفتارهايها نگرش مثبت به داشتن اندام.اندبوده مد لباس و

بعد در.ن مخالفت را داشته استيمتركن موافقت ويشتريان بيگوان پاسخيه درمكبوده است 
ماهواره ه اغلب ازكجاز پاپ ويقي ازموسييزان بااليدختران به م ازياديتعداد ززي نيعمل

استفاده فشكف وكيد لباس وي جدي ازمدهاياديزان زيبه مورده،كيده م استفا شوديپخش م
 مصرف ن خرده فرهنگ،ي اينندهكن يي تبيرهاين متغي مهمتر ازيكين يهمچن.اندردهكيم

زان ين مي متوسط ب مثبت وي رابطهيكه كي به طور.بوده است دختران دانش آموزيارسانه
.داشته است وجوديذهن وينيسطح ع فرهنگ در دوخرده وي جمعيهااستفاده ازرسانه

د كي با تا: مد در تهرانيبندسنخ«  تحت عنواني در پژوهش)1388(م زارعي بهار و مريمهر
ي پوشش مويلباس و نحوه( گوناگون مد يها دارد تا صورتيسع»  پوشش زنانيبر نحوه

توبات و شواهد در قالب عبارات و كم در شهر تهران را بر اساس ينونكدر دوره ) دختران جوان
ران چگونه يصور گوناگون مد در ا «ين پژوهش به دو سوال محوريدر ا. ر نشان دهديتصاو

ل كست و چگونه شيد در حال حاضر چعوامل موثر در نشر و گسترش انواع م«و » است؟
ز كطالعه مرا مورد مي و جامعهي مورديان پژوهش مطالعهيا. شوديپاسخ داده م» رد؟يگيم

ان در كن ميون مد در ا صور گوناگيبنده ضمن ثبت و طبقهك مد است يدهيد مرتبط با پديخر
 از انواع پوشش يبندن منظور طبقهي بد.ديپردازيز به مصاحبه با افراد مينامه نقالب پرسش

نه سه ين زميشود و در اي روز انجام مين مدهاياده تا آخرار سين مو از بسيلباس و هم چن
 مد سنجش يدهيه رابه عنوان عامل موثر بر پدنندگان و جامعكعي توزنندگان مد،كعامل مصرف

ه بر برداشت كيمل و تي زي بر اساس تئوري و اجتماعيده مد به لحاظ فرهنگين پدييتب.ندكيم
يدهيه پدكن يدهد؛ ضمن ايج پژوهش نشان مي نتا.رديپزيته صورت ميعام او از مفهوم مدرن

ر يو گسترش آن تأث در نشر يز به نحوينندگان نكعي است و توزي جهانيمد متأثر از جامعه
ي آن تصرفاترشيه ضمن پذكنندگان هستند كن حوزه مصرفي در ايگران اصلنشكدارند، اما 

. آورندي آن به عمل ميي و معناياربركيز به خصوص در نحوهين
ك سبيشناختل جامعهيتحل« تحت عنوانيژوهش درپ)1391(ارانكهمان ويه آدميمرض

.اندپرداختهيشناس عوامل مرتبط با آن به صورت گونه زنان وپوششي به بررس»پوشش زنان
 پرسشنامه محقق مصاحبه وها دادهيآور جمعاستفاده درموردابزار ويشيماينوع پپژوهش از
نفر200حجم نمونهمشهد وهرسال ش50تا20 شامل زنان يجامعه آمار.باشديساخته م
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.ص مناسب انتخاب شده استيتخص بايا خوشهيريگه با استفاده ازروش نمونهكباشد يم
ي همبستگيها آزمونازصورت گرفت وspssنرم افزارها با استفاده ازل دادهي تحله ويتجز

ب ابعاد كيتربا ويشافتك ايها مصاحبهبه مشاهدات وبا استناد.ها استفاده شدل دادهي تحليبرا
 نوع مدل، اندازه ،)روشن/رهيت(رنگ،)دنينپوش/دنيپوش(استفاده از البسهپوشش زنان در

و)ميضخمتوسط،،كناز(ضخامتو)گشادمتوسط،تنگ،(تيظرف،)وتاهكمتوسط،بلند،(
 شبه يسنت«،»يمذهب-يسنت«- ن زناني پوشش دربكسبچهار سر،ي مويدگيزان پوشيم

يسنت« پوشش كه سبكدهند يج نشان مي نتا.ز شديمتما-» مدگرا«و» يرسنتيغ «،»مدرن
ه يسرماقه،ين سليبن،يهم چن. دارديترشي بي مطالعه فراوانن جامعه مورديب در»شبه مدرن

.معنادار وجود دارد مثبت وي پوشش زنان همبستگكسبزان مصرف ويم،يفرهنگ وياقتصاد
پوشش زنان  وي زندگك سب«عنوان بايا مطالعهدر)1386(ي فرجيمهد ويديسه حمينف

پوشش ه درك است ي متفاوتي زندگيهاكافتن سبي درصدد يشناسبه صورت گونه» درتهران
ف يو به توصيه بوردينظربا استفاده از ويفكين با روش يبنابرا. خوردي تهران به چشم مزنان در

زان ير مي نظ آنان،ي زندگيها مولفهي برخگون و گوناي اجتماعيهاطينوع پوشش زنان درمح
ن است ين مقاله ايا دريپرسش اصل.پرداخته شده است،يفرهنگ وي اقتصاديهاهيانواع سرما

منطق ايآست؟يمنطق پوشش زنان چ وجود دارد وييها پوششكران چه سبي جامعه اه درك
شتريب پوشش خود،كسبنان بازايند؟وكي مي پوشش آنان سربازدر راينقش اصلز،يتما
 همچون يمشخصه وي اوليردهاكاركينظر آنان داراا لباس ازيوت خود رادارند؟يش هوينما

ن تهران،كزنان ساازن هدف با چهل نفريدن به اي رسيبراعفت است؟پوشش،محافظت،
 پژوهش نياج حاصل ازينتا.م شده استي آنان ترسيت اجتماعينوع پوشش و وضعمصاحبه و

 نوع پوشش  دريفرهنگ ويه اقتصاديسرماريه تاثكاند شدهزيمتماگريديك ازيپ اجتماعينُه ت
.دهديرانشان م

ي خارجيهاپژوهش
»ني شلوارجيم طراحيمفاه:نندگانك مصرفرفتار وكشناخت در« با عنوان)2011(رحمان
نندهكن يي تعينوان عامل به عيدرون ويرونيج بي رايهاشف نشانهكن مطالعه ي اهدف از

 ازيچ گزارشيهبراساس اطالعات موجود،.باشدين مي شلوارجديندگان نسبت به خرنكفمصر
ن ينسبت به شلوارجرفتار وكخصوص دردراناداكنندگان دركدگاه مصرف يج ديمطالعه نتا
نفر380 ازسواالت بازرت ويكاس لي بامقيشيمايروش پن مطالعه محقق ازي ايبرا.وجودندارد

نشانه 3 وينشانه ذات6 دريب همبستگيضرن عامل ويه مهمترك.به عنوان نمونه استفاده نمود
نشان ن مطالعهيج اينتا.ل قرارگرفتيه تحليتجز موردspssله ابزارين بوسي ازشلوارجيرونيب
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يهانامه يك درحال.باشديت ميفكي وكن نشانه منتج ازسبين مهمتريتناسب شلوارجه دركداد
يراحت،كسببه شدت باپارچه،ديلحاظ رابطه نشانه تولاز.باشدي ميزي به نسبت ناچيتجار

ن نقش راي مهمترين نشانه ذاتيشلوارج ازيابين در ارزيبنابرا.باشدي ارتباط مت دريفكيو
ل ي تمانندگان جوانكمصرفن مطالعه،يج ايباتوجه به نتا.رده استكفاي ايرونينسبت به نشانه ب

.باشديشان مي انتزاعيها آرمان وي واقعيازهاينبه استفاده از
انتخاب لباس جوانان دريچاپ وي بصريهار رسانهي به موضوع تأث)2013(اياكحرمن

 دريا رسانهابزارها،ر رسانهي سنجش تأثيه براكمطالعه ن يادر.پرداختنده كي تريهادانشگاه
ها،رسانهريص تاثي تشخيبرالذا.ان دانشگاه استفاده شديانشجول به انتخاب لباس ديجهت م

 انتخاب يتصادفه بطوركيان دانشگاه تريدانشجوبه عنوان نمونه ازنفر400ن مطالعه يادر
 باتوجه به .جدول ارائه شدجه درينتدرل ويتحله ويتجزSPSSق نرم افزاريها ازطر داده.شدند

ان ي انتخاب لباس دانشجوي بر رويچاپ ويري تصويهاعناصر رسانهه كشود يده مي دها،افتهي
 وي بصريها رسانهيها برنامهوه مجله مدكشوديده ميد. داردياديزريه تأثكيدانشگاه تر

 دريرگذاريازتاث(يي نرخ باالي چاپيها رسانهوست دريل پيفاوها روزنامه لباس دريهامدل
.دنبال داردبه را) انينوع پوشش دانشجو

حس واز انجام داده،ييايتاني زنان جوان مسلمان بريه دربارهكيادرمطالعه)1998(ريدو
 ازيه تعدادكچرارده است،كن زنان مشاهده يان ايمه دركد يگوي سخن ميبه مشايحهيقر

اركان رايغرب ويياي آسيها لباسياشهيلك وك خشيمعناهايق ويان تحقيپاسخگو
سوالريزمدرن را ويه تفاوت سنتكنندك ارائه يا تازهيدند معناهايوشكي مد وردنكيم
.)186: 1386 بنت،ياند(برديم
يفرانسو ويسيه مردمان انگلك نشان داده است يخي تاريا مطالعهدر)1978(چاردسنتير

 و به بوددن سوارببر:لباساوريبه تعبنجايادر.دي بشناسلباسشانازديتوانستي مرا18قرن 
نشان ه طبقه شماراكد يپوشي را مي لباسيط عمومي محدرشمان لحاظ،يبه ا.داديت ميآن هو

شمانطورنبود وي ايط خصوصيمحاما در.ت نداشتي آن اهميراحتبدن شما ونجايادر.دهد
خانه درگره اكيدرحال.ديديپوشي مد،يخواستيه مكهرطورتاجرايبه عنوان طبقه حسابدار

آن برسواربدن وه لباس محوركدهندينها نشان مي همه ا.ديرون بوديبمانندد،يارداشتكخدمت
مسئله عوض بعدها.ديگرفتيت خود را ازطبقه مي هود ويچون شما بدن آگاه نشده بود.بود
افول لباس ان همه اقشارنشان ازيمدرارگربود،كطبقه ه مظهركن يبرآمدن شلوارج.شد

: 1387،ياظمك(لباس شدبرم بدن سواركم كلذازه شدن جامعه بود ويراتكدمو ويمحور
180.(
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ت يريمد بدن ويرگذاريتاثوه پوشش بريش« تحت عنوانيادر مطالعه)2003(نسونيراب
ييهاقسمتهكپوشندي را مييها آن نوع لباسشتريه زنان بكده است يجه رسين نتيبه ا» ظاهر

ت تاهل ويوضعوه پوشش باين شيهمچن.ش بگذارنديبه نمات دارنديآن رضاازه كشان  بدناز
 استفاده ييهالباسازنند،كيت مكاهش وزن شرك برنامه ه دركيزنانسن در رابطه است و

ه دركآنان به مرور.بخشدشان بهبود بدنازآنان راتصوروسازدبهترآن راه ظاهركنندكيم
ت آن يجدباندكدايش پيبدنشان افزات آنان ازيرضاوتصورنند اگركيمت كاهش شركبرنامه 

.ترنداهش وزن موفقكدرنند وكي دنبال مرا

قينه تحقيشي پيجمع بند
يزندگ بركه پوشاكيتيل اهميدهد به دليشور نشان مكن در داخل يشيطالعه پبر مبامرور

يياما ازآنجا.نه صورت گرفته استين زميا دري فراوانيهانون پژوهشك تا بشر دارد،ياجتماع
ن حوزه ينه ايشي پباشد،ي پوشش جوانان مك سبيشناس پژوهش مربوط به گونهيه بحث اصلك

 به يشناسه به صورت گونهكي مورد آثاربخش اول دررد،كم يبخش تقستوان به دويرا م
ه صورت خاص بهه بكياند وبخش دوم آثارپرداخته پوشش جوانان به طور عام كسب

 ارتباط با بخش اوله درك.اند ماهواره پرداخته پوشش در رابطه باك سبيشناسگونه
 عفاف  فلسفه حجاب ويشناسن مطالعات بر گونهي اشتريه بكباشد ي ميادي زيهاپژوهش

 محقق ي انجام گرفت اما درجستجويقات معدودي، تحق بخش دومارتباط باو در.باشديم
به . افت نشدييا پوشش باشد مشاهدهيشناس به صورت گونهبخش دوم و برينه مبكيپژوهش

ن مسئله ي به ايفكيرديكبا رو ويشناساله حاضر درصدد است به صورت گونهب مقين ترتيا
ان دختران جوانان شهرآمل رواج دارد، تا بتوان يمپوشش در ازييهاكه چه نوع سبكبپردازد

 گوناگون را يهاپي وجود دارد تي اجتماعي فضاهادروشش آنان،ه درپكييهاساس نشانهبرا
. نمودكيكازهم تف

 پژوهشيهاافتهي
يدهاكختران جوان از  دييها و رمزگشاريها، تفسي و نحوه تلقين قسمت به بررسير اد

يها برنامهياشود و در ادامه خوانش آنان نسبت به تماشيدند پرداخته ميه برگزكيپوشش
يهاپي تيشناس محقق به سنخ، انجام شدهيها براساس مصاحبه.شوديده مي سنجياماهواره

ه كپ انتخاب شدنديچهار ت.پردازدي ميآنها در جامعه املمختلف به لحاظ حجاب و پوشش 
:عبارتنداز
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يپ قدسيت
.  چادر استين دختران قدسي و متداول بيه پوشش اصلكشود ي گفته ميپي به تيپ قدسيت

ده و يامالً پوشكينها در انظار عمومآي، موهايا روسريمقنعه عموالً در استفاده ازآنان م
ها دسته تا مچكييهاني بلند و آستير چادر، مانتوهايز. شوندي محجبه ظاهر ميبصورت افراد

. ت دارديره، بصورت گشاد عمومي تيهاتان در رنگكا ييا پارچهيپوشاند بهمراه شلوارهايرا م
پا از جوراب يف و روك پوشش يپس و برايلكردن موها از كشتر مانند پنهان ي حجاب بيبرا
. نندكيم استفاده مي ضخيها

ي را نسبت به نوع حجابين پژوهش آمده است، نگرش دختران گروه قدسيبراساس آنچه در ا
. نمودير صورتبندي زي توان به دو موضوع اصليه دارند، مك

ير باشد و الگوهايي جامعه در حال تغيهاه ارزشيكزمان:  حجابيشه هايلك از يرويپ- الف
ن ياز افراد مطابق بودن با اي برخين است براك مم، داشته باشدوجود در پوشش حجاب يسنت

 افراد مختلف از يرا استفاده از پوشش برايز. ندكيها را دچار مسائل، آني هنجاريهاارزش
ه معنا دارد و كات فرد است ي تجربي برخيه براكنچه چنا. شودي مي ناشياوتخاستگاه متف

ن غافل ماند ر نگاه مردايتوان از تاثياما نم. شودي جامعه مطرح مير نگاه ارزشيي تغگري ديبرخ
ه ك. ند را به همراه داشته باشدين فرايت در اك لذت از شريتواند نوعين موارد ميه همة اك

فشكدن يز پوشين مبحث، ني در اكسيف.نندكي نقش ميفاي آگاهانه و فعال اجوانان به صورت
ي حالت زنانگيلند دارافش پاشنه بكدن يزنان با پوش. زندي زنان مثال ميپاشنه بلند را برا

يه داراكشود يها به هنگام راه رفتن برجسته م آنيها از انداميبرخ. شوندي ميشتريب
ء يدان به صورت شان خود را در نظر مرن روش، زنين به اي است؛ بنابراي جنسيهاجاذبه
را آنان يز. )112: 1393 زاده،يمهد(دهنديمار آنان قرار يآورند و در اختي جذاب در ميجنس
ت چهره و يري دارند در مقابل با مديسب نمودند سعكند ين فرايه در اكييهال پاداشيبه دل

ن افراد معتقدند اگر ياما ا. نندك مردساالرانه عرضه يها مثبت از خود به ارزشيريلباس تصو
توان ي باشد، هنوز مييگراها در سمت و سوق غربشيرده و گراكر يي امروز تغياي دنتصورات

ه يكزمان. افتي فرد است دست يستهيه شاكي و شأن و منزلتيباطنت يدر پرتو حجاب به هو
. گرددي درونيهايارهاها و هنجيبنديتواند موجب فاصله از پاينه باشد نميها نهادارزش

يليه خكيه به اونكم ي داشتيم استاديي زمان دانشجو«:ديگويساله، حسابدار، م22معصومه 
م ي بوديه چادركتام دوسرد، من با دوتا ازكيشتر توجه ميا پوشش باز داشت بيردكيش ميآرا
ر ييه پروژه رو تغيشده سه بار . گرفتيراد مي ما ايهاشه رو پروژهيهم. ميشديت مي اذيليخ
 از ي بهتريهاها نمرهاون. اومديها اصال به چشم نمه بچهي بقيرادها براي اما همون اميداديم
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شتر به ي گرفتن نمره بيده بودند برايه قلق استاد رو فهمكها  از بچهيليخ. گرفتندي ماستاد
».ردندكيش ميشتر آرايدند، بيرسيخودشون م

نند يگزيم را بريزي روز چيهاها و مدلزنان در انتخاب لباس به زعم طرحپ ازين تين ايبنابرا
د موجب ين افراد نوع پوشش آنها بايبه تصور ا.  وارد نشودياشان لطمهي معنويهاه بر ارزشك

ش يه بدن را به نماك روشن يها چسبان و رنگياز هرگونه پوشش.  باشدينيوقار و سنگ
ل يدل. ورزنديم اجتناب،گران گردديجم بدن موجب جلب توجه دگذارد و با نشان دادن حيم

به و افراد نامحرم عنوان ين غر نگاه مردايريپذيكره عدم تحري تيهاخود را از استفاده از رنگ
.نندكيم

 بپوشه  هست اگر لباسِ روشنيالً بدن زن طورك«: يكشاغل در آموزشگاه ربات ساله،29صبا 
ن ي هميبرا. ندكتواند احساس يه مرد مين بو رو فقط يه اكند كي مدي بو از خودش توليسري

م يد شاد بپوشيدرست هوا گرمه با. گران بشمينه گناه دياد قبول ندارم، دوست ندارم زميمن ز
ي در پرتو چادر به مثابهياب اسالم آنان معتقدند حج». خودش ثواب هم دارهينجورياما ا

ت و آرامش زن را بهمراه ي است و هم امنيت اخالقي مصونينندهكم يه هم تنظك است يحفاظ
سانس علوم يل ساله،27ندا، . گردديرومند جهت سالمت اجتماع مي نكيره موجب محكدارد 

: ديگويل چادر گذاشتن خود ميدر مورد دلداند يامل مكيه چادر را حجابكنيرغم ايقرآن عل
 رنگ يول نه، يعنياه يس.  زنِيكم يه، حرياملكه رنگ ياه يارم چون رنگ سذيمن چادر م«

سانس يساله، ل23 مائده ».ت و ندارهين خاصياه اينه اما سكيروشن توجه همه رو جلب م
ت ي هوينم، به نظرم چادر هم نشانهكي دقت ميلي من تو انتخاب لباسم خ«: يولوژيبرويكم

يكد و شيه جدكييهاباسخودم از ل. مينكت يد آن را رعايه ما باك است يافهيماست و وظ
».ه حجابم حفظ بمونهكيپوشم به شرطيباشه م

 بپوشند و آگاهانه يزيدانند چه چيه مك آگاه هستند يان عامه افرادنشگرككسيه فيبنابر نظر
نشگران كته از ن دسيدر قرائت ا. زنندي مختلف دست به انتخاب مي پوششيادهكان ياز م

ييگو.  استي و مذهبيني به اصول ديكدئولوژي وايار ارزش بيشود حاويه حاصل مكيخوانش
 لذت يند نوعيسب نماكتوانند در آخرت يه مكيپاداشل ي به دلينيند دين فرايت در اكاز شر

.گرددين آنان در جامعه ميه سبب تحسكش  لذت بخيرفتار. را بهمراه دارد

 با خانوادهيهمذات پندار-ب
ن پوشش فرزندان يي در تعيادهيتواند نقش عديانواده مه خكن است يان ايپاسخگوت يذهن

ند در كش به حجاب موفق عمل يتواند در گراي خانواده مهكبه همان اندازه . خود داشته باشند
ن دختران خود يز ا ايچنانچه برخ.  استير از حجاب خانواد مشوق خوبي به غيداشتن پوشش
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ن عامل باعث ي اند و برخورداريفيار ضعي بسينيات داده از اعتقك دانند ي مييهارا جزو خانواده
ه از كيسكژه مادر ين به ويوالد. ابدي به فرزندان انتقال ني به درستيني ديها از آموزهيشد برخ
 به دختران خود يابيتي و هويني ديهاشود و در انتقال ارزشي فرزند پرورانده ميدامان و

 موجب ينيائل دها نسبت به مس خانوادهيافكم دانش اشند، اما عد مناسب بييتواند الگو يم
يان مرحلهيوا.  جامعه استي رسميهاجارها و ارزشر با هنيه مغاكشود ي مييج الگوهايترو

ل كشق خانوادهيه از طركييهاارزشند، ابتدايبيشه ميان خود را در تقابل دو انده جوكاست 
. ن نموده استييتعه جامعه كييهاگر ارزشي دييگرفته و از سو

«:ديگوي او مباشديمسئله منيزه محجبه شد مصداق اتا94ن يه فروردكساله، 22ستاره
ه كيشيه بار منو بردند به هماياونا .  دوست شدميجي بس وي انجمنيها با بچهيبصورت اتفاق

دگاهم به ي دهكبه معروف، از اونجا بود  امري روحانيقيد حقيش شهيهما... دانشگاه برگزارشدتو
ن يه تو دكيزيزند با اون چيه مادرم مكييهان حرفيبمتوجه شدممكم ك. ردكر ييحجاب تغ

يلي، نه خد در حد عرف باشهيگفت حجاب باي ميقص وجود داره، مامانم از بچگشه تنايگفته م
 اجبار  هم رونديبرخ». ندارهيالكره موهات معلوم بود اشه ذي بدحجاب، اگه يليبا حجاب نه خ

. نندكي مي تلقي به پوشش اسالميحرمتي بي برايانهين به داشتن حجاب را زميد والدكيو تا
معصومه .  روند اجبار را مالحظه نموديجهي نتتواني معصومه ميهاه در گفتهكهمانطور 

اش چون اما خانواده. ه چادر رو دوست نداشتك داشتم يالسكم هميي زمان دانشجو«:ديگويم
اومد دانشگاه، اول يند، اونم مكه چادر سركردند كيم بودن اون و مجبور ي مذهبيليخ
الس، كاومد سريمآورد بعد يمرد، چادرشو دركيش ميزد، آراي مكس الي سروي تورفتيم

».رفت خونهيمردكيرد، چادرشو سرمكي مكشو پاكالالس هم،كآخر 

)ياماهواره (يهانگرش به برنامه
.دهديمن جامعه رواجير نگاه به پوشش را در بييتغطيه شراك است يي از ابزارهاكييماهواره 

،يآن را بر جامعه املر يرد تا استفاده از ماهواره و تاثكم ي خواهين مقاله سعين منظور در ايبد
ه مورد مصاحبه قرار كييها از گونهيبرخ. مي قرار دهيابي مورد ارز،ها سوالي سريكيق ياز طر

 عموم ياستفاده از آن را برا،ي مذهبيها برنامهيها وحتالي به سري انتقادي با نگاهفتند،گر
ي ميديجامعه مضر دانسته و از مخالفان سرسخت ماهواره بوده و در برابر آن مقاومت شد

ه كيد از زمان دارني و بصري سمعيهاه رسانهكي با توجه به نقش آموزشهاان آنيبه ب. نندك
ياريبسران شده است باعث شده تاي اي مردم و جامعهي زندگي خصوصيها وارد حوزهماهواره

ن رسانه ينندگان اكهي تهييگو. ان جوانان رنگ ببازدي در ميني و ديت فرهنگيها و هوارزشاز 
يهاهكشب از فرهنگ غرب را دري متنوعيهاها و پوششكالن، سبكيهانهيبا صرف هز
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شتر يه بك در جامعه جوانان شده بلييگراه نه تنها موجب مصرفكه است ر داد زبان قرايفارس
 در ياديه افراد زكاند ن نگرش شدهي اي زنانه موجب تلقياهتين جنسبا برجسته ساخت

لذا از نظر نند،كاشان طلب يظاهريها براساس جاذبهتنهات زن رايشخص،ينونكيجامعه
.  است مانع ارتقاء در جامعهيدگينها، پوشآ

 افراد مشاهده ي شخصي در فضايان فرهنگ ماهوارهيه سنگي سادر حال حاضر،،يبه نگاه برخ
يتواند در مواردين امر ميه اكابد يش يافزاگر يديكن از يزوجه سبب شده تاانتظاراتكشده 

ين اظهارهاي از اين مقاله ما به برخيدر ا.  گردديدن نظام خانواده امليم پاشمنجر به از ه
يسكم ي از اقواممون داشت«:ديگويجه مي خد.م پرداختيموافق و مخالف در بابا ماهواره خواه

دچار شُبه مكم ك. نشستياش ميني ديها ماهواره و برنامهيال هاي سري پاه شب و روزشك
 به يلي تماياالن هم مدت. برهير سوال مي را زي فرهنگيهان و ارزشي شد و دائماً ديركف

يگه چادر نذار بخوايم ديريرون ميه با هم بيكگه زمانينمش م به خايحت. ماز نداردخواندن ن
ن ين چني ايا ماهوارهيهاهك نگرش خود را نسبت به شبزيا ني رو».اي با من نيچادر بپوش

م تا سالم ي خودمون هستكم مراقب خوراي داريه اخالقيها ما آدم،به قول استادمون«: ديگويم
مراقبِ ... ميستي خودمون نيهااما مراقبِ چشم) ردهكث ك ميمك(م امايباشم سالمت يباش

با . ار ما، اعتقادات ماكتو اف. گذارندير مينه تو روح و روان ما تاثيبب رويه هر چكيچشمان
 مون يشش معنوكشه يماهواره باعث م. مينيبيم و مينيد ببيه نباكييهاصحنههامونچشم

».ميبشازش دور . سست بشه

يپ مقاومتيت
ه پوشش كل انيشده اند به دلدهي ناميپ مقاومتيه با انها مصاحبه شد تكپ از زنان ين تيدوم

پوشش . باشديف شده است مي تعريانها مخالف انچه حجاب در شرع و عرف مقدس اسالم
فيوتاه توصكيهانيوتاه با آستك تنگ و يد مانتوهاپ قرار گرفتنين تيه در اكيدختران

 تنگ با يهانيو ج مختلفيها استفاده از شلوار ساپورت در رنگهاان آنيه در مكاند شده
ط يشراشتر از شال، جز در ين دختران بيمعموالً ا. اساس مد سال رواج دارد گوناگون بريهاطرح

ط ي شراه درك است ي سر آنان در حدياندازه پوشش مو. نندكيالزام از مقنعه استفاده م
اني از پشت، رها و نماي و بخشيشاني پي از موها روي مختلف بخشيهان با مدلگوناگو

يهاشتر در صددند از لباسيب.  پوشش پاها ندارندي به جوراب براياها عالقهثر آنكا. باشديم
يدل نظرنشگران براساس مكن گروه از يشتر اينگرش ب. نندكرنگ روشن و شاد استفاده 

ه در رابطه با پوشش لباس وجود دارد كينيقوانها بارا آنيز. باشديمي، از نوع مقاومتكسيف
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 راين پژوهش آمده است، نگرش دختران گروه مقاومتيبراساس آنچه در ا. مخالف هستند
. نمودي صورتبنديتوان به سه موضوع اصليم

يشناختر نشانهييتغ- الف
. زندي نظر، قواعد پوشش را درهم آم موردي دارند با خلق معناين گروه از دختران جوان سعيا

ش قراري مختلف در معرض نمايهاوهيباس به شها مخالفت خود را در قالب لن آنيبنابرا
ه ك است يطيان جوان و محي از عناصر مهم تعارض ميكيي پوششيدهاكدر واقع . دهنديم

.شوديد مكي از پوشش تأيت نوع خاصيرعادرآن به 
كزه خود در رابطه با تريانگ از يسانس حسابداري فوق لي دانشجوساله23ه فاضله كچنانچه 

ه قبول شدم و بخاطر كي دانشگاه قبل«:ديگوياش در دانشگاه سابق خود معالقه مورد يرشته
ردم، واقعا ككتر دوست داشتم ادامه ندادم،يليام و خه رشتهك بودن حجاب، با اون يجبارا

مسخره . نمك رفتار ينند تا اونطورك ندارم مجبورم ياعتقاده كيزيدهنده بود به چواسم آزار
 و مثل شنل يزيه چيش داشتند، بعد يرون بود، هفت قلم آرايموهاشون ببود دانشجوها 

ن چادر رو دوشش نبودي اگه همي ولينجوريگفتن چرا ايبهشون نم. انداختن رو دوششون
ه اعتقاد ندارم، به زور كنم ك رفتاريد جوري بود چرا باكو، اصالً مضحكگفتن پس چادرت يم
».نندكده شونو به ما غالب يخواهند عقيم

ه كيژته چگونه با استراكنيا. ديگويلش ميس از دوران تحصينوساله، برنامه27ن ين نازنيهمچن
ي ويساز بهنجاريار در پكرآشيه به صورت غك خانواده يدئولوژيار برد توانست در برابر اكبه 

مرتب منو.  بشميرد من چادرك تالش يلي مامانم خ«: ب بودند مقابله نمودنسبت به حجا
وچه كاومدم سريه مكاما من از مدرسه . ه چادر اجبار بودك، ي مذهبيهافرستاد مدرسهيم

ردم تا كرار كتار وكن ينقدر ايعمداً ا. فم، دوست نداشتمكيردم تو كيردم، تا مكيچادر سرم نم
ه كين، چادر حرمت داره، هرجوركگه چادر سرنيم شد مامانم گفت درستانم تمويه دبكنيا

». باشيدوست دار
 همراه با اجبار يي فضايتجلنشگران،كن گروه از ي ايبراردن،ك خاص چادر سريوهين نوع شيا

ردن پوشش كر ي و تحقب آنان با ترفند مقاومتين ترتيبه ا. ل شده استيه برآنها تحمكاست 
 مسلط را يهايدئولوژي قواعد و اكسيشه فيه اند گوناگون درصددند با توجه بيهاوهيچادر به ش

. ندي احساس لذت نمايدئولوژيتا با طفره رفتن از ا. ر بار آن خارج گردندينند و از زكدرهم ش
. ، به انتقاد از چنگال قدرت بپردازدي پوششيردن استانداردهاك دارد با رها يه سعكيلذت

 ازيظ، بخشي غليهاشين عدم آرايو پوشاندن موها همچن، ي اسالميپوششداشتن 
ها، ها مانند دانشگاهانك از ميه در برخك هستند ييبوها جامعه و تاي رسميهايدئولوژيا
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وه از پوشش، به ين شي به ايرغبتي از دختران بخاطر بيه بعضكردد، گي اجرا م...مدارس و
 گوناگون مانند يهاآنان مقاومت خود را در قالب. پردازندي مييز به رمزگشايآم مخالفتيلكش

ه كدهند ي قاطعانه نشان مي پوششيهافورميونييارك با دستيوها، گاه ميعدم پوشاندن حداقل
ه كياراتكر و ابتييبات پوشش خود و تغكيرا با تريز.  ندارنديبا قواعد رسميي به همنوايليتما

ي رسمي و هنجارهايدئولوژي در برابر ايعي مطيهادهند سوژهينند نشان مكيجاد ميدر آن ا
يه با معنا و خوانش دلخواه خود قواعد رسمك هستند ييهاندهنكد يخود تول. ستندين

 خوانش خود را باز  لذت وي فرهنگياالهاكد يگذارند و با باز توليام مك را نايسازپارچهيك
.گردديها من رفتن احترامياز بوجب مشاجره و  مي گاهي حتين دلزدگيا. نندكير ميتفس

تو مدرسه « :ديگوين مطلب مي در رابطه با ايرستانيآموز دب دانشساله،16ه سارا كهمانطور 
اما من قبلش . نينكهاتون گشاد باشه، شلوارتونو تنگ ند مانتويرده بود باكد يلكمون ناظم

 دعوام شد، چون شلوارم تنگبدجورموناون روز هم با ناظم. ردم رفتم مدرسهكمانتومو تنگ 
شه چشمش به يد گشاد بشه، هميگفت شلوارت بايم. دادندير مي به من گيليشون هم خيبود ا

 منم ينكد گشاد يگه سارا شلوارتو باي، توجمع مرونيشوند بكون روز از سر صف منو ا. من بود
».ه هستكنِ يشه، هميه تنگ گشاد نمكيزيگفتم چ

ه ك استيسني جوانيرا مرحلهي؛ ز بودن پوشش دارندي بر انتخابليتماشترين گروه بيا
اجبار در پوشش . نندك را تجربه ييبايرد تا درقالب آن زيگيز توجه قرار مك بدن در مرتيريمد

يريش و درگكشمكوجب م... د واقع شود مانند اندازه، رنگ و مدل وكيه مورد تاككيو سب
ي در نظر دارند نوعي پوششيدهاك بر ياندازفراد با دستن ايدر واقع ا. گردديان آنان ميم
. ش بگذارندي داشتن قدرت است، به معرض نماي حاوكسيشه فيه در اندكگر از لذت يد
ن ساختار وجود يه در اكيشتر معطوف به بحث ساختار قدرت است، نابرابريها باست آنيس

ه كردن شلوار ك مانند تنگ يوناگون گيهالكان جوانان مقاومت خود را به شين ميدر ا. دارد
.نند تا به هدف دلخواه خود برسندكيد معنا ميبرخالف قواعد ساختار مدرسه است تول

ز و دور زدن از يبا گر. نندكياوت در برابر امر غالب مقاومت م متفياوهيگر هم به شي ديبرخ
 پوششيت نسبيه به رعاها معموالً در لحظدهند، آنين ميم تن به قوانك حايهايدئولوژيا
ت دوباره به همان  مانند نگهبانان حراسي نظارتيهاطيزند اما به محض فارغ شدن از محپردايم

ن ياش ايي، شاغل، از زمان دانشجويازرگانسانس بيساله، ل29سه ينف. گردنديپوشش سابق بر م
ردم، كيه سر مكه من مقنع. دادير مي گيليش خياه ما به مو و آرا دانشگ«:د يگوين ميچن
رفتم يه مكنيدم جلو، اما بعد ايشكيداد مير ميچون دانشگاه گ. هام مشخص بودشه گوشيهم

».بردمش پشت گوشيالس دوباره مك
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موجب د معناين توليه اكباشنديشان م دلخواهيخود درصدد انتقال معناهايآنها با رفتارها
يه در مواردكبل. ستي ني هژمونير روندهايي تغيها بران لذتيشه ايهم. شوديها ملذت آن

رند و يه در رابطه با پوشش وجود دارد فاصله بگكينيتا از قوان.  استيجانات دروني وجه هينوع
. دهنديع آن قرار نميستند و خود را مطي ني قانونيه تابع ساختارهاكن معنا را انتقال دهند يا

يخواهزيتما-ب
ز و ي متمايتيه بتوانند هوكاند  قراردادهييارهايا بر حول معود ر پوشش خكن افراد سبيا

ها الهام از از آني مصرف لباس برخيالگوها. ندي نماينيآفر خود بازير به فرد را برامنحص
رمعمول ي غييهاها و مدلنش هم طرحيبا چ.  زدنديه خودشان دست به طراحك دارد ييمدها

ل عدم ين گروه به دليا. افتي مانند آن را ييتوان جايالً نمه احتماكييهادهيا. اندبوجود آورده
به عنوان جي رايت مدهايز با آنان از تبعي تماي با پوشش جامعه و تالش برايل به همسانيتما
ساله 23 سارا يهاه گفتهكچنانچه . زنديپرهيشود مجامعه باييه موجب همسوكيزيچ

ه روز يپام متفاوت، مثال ين ت م«:ديگويسارا م. اشدبين مدعا مي اي نمونهي معماريدانشجو
. امكي سرتا پا مشينيبيه روز ميه روز هم اسپورت، ياه، رم دانشگي ميامالً با لباس لكينيبيم

زه اون نش گشاد، تايه آستينش تنگ يه آستيهكه مانتو دارم ي. پوشميدار هم م طرحيگاه
پ داره، يه زكينيحاال اون آست. ردمكيم اون و طراحخوره، خوديپ ميه گشاد زكن هم يآست
».تر هم هسته اون قسمتش تنگك. خورهيپ مين هم زيي اون، قسمت پاينهيقر

ه يه قسمتش بلند بود، يدم، يه مانتو خريش يد دو سال پي ع«:ديگويساله حسابدار م28يمهر
نش، همه ي بود، آستي قَروقاطيليشد اصال خيوتاه مكبعد دوباره پشتش . وتاهكاش گهيقسمت د
ه تن كييهان جور لباسيمن از ا.  من توش راحت بودمي بود، ولي پاتي قاطيليجاش خ

 بار يك. بهين چقدر عجينه بگه ايبيه منو مككيخواد هريدلم م. اديست خوشم مي نكيچيه
ام سخره هم ميلكده يه پوشيباس مزخرفن چه ليگفت ايد ميدي مكيه هر كدم ي پوشيلباس

».ن لباسي ايردم توكيف مكي من لذت بخش بود ي براي ولردند،كيم
ه كييهاذائقه. افته استيش يش افزايش از پي بي شخصيهان دسته از جوانان ذائقهينش اكدر

ي باشد اما براي و منفين است از نگاه جامعه امر نابخشودنكمم. را بهمراه داردي آنيهالذت
. باشديند ميخوشان امر هستنديااطبان ه مخكيافراد

)ياماهواره (يهانگرش به برنامه
يآنان برا. باشنديگرا مداشته و مصرفش به مديه گراكند  هستي، افرادينشگران مقاومتك

 انها نسبت به يا مصرف رسانهيرند و به نوعيگيها مدد مشتر از رسانهيت خود بي هويجستجو
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نشگران، كن دسته از ي، در خوانش ايرات مثبت و منفير از تاثلذا صرف نظ. شتر استيه بيبق
. باشديمه هستندكآل از آنچه دهي مطلوب و ايريه، داشتن تصوكشبن ينگرش آنان از استفاده ا

ش ي پوشش و آرايهاگردد تا همگام با الگوها و مطلوبين مهم سبب ميدن به اين رسينابراب
ا ثرًك من ا«:  ساله23سارا . ابندي دلخواه خود دست كب به سيها و خوانندگان غربشهيهنرپ

يليچون خ. رميبراساس اونها جلو م. هكي تريا برنامه مدهايگذره ي برنامه ماهواره ميوقتم پا
د دمده است، نيگويله اونجا اونا مك خوشيلينم خكير مكه من فكيزينه مثال چكيم مكمك

خب . نندكيمدييا دارند اونو تايه طراحان مد دنكهكيزيرم دنبال چي ميعيست طبيقشنگ ن
يهابا آدم. گرفتنشوكمدر،چون اونا درسشو خوندن. هيز بهترينند حتما چكدش يي اونا تايوقت

».شترِيشون از من بكنا دريا. دنيباال پر
انظار  آزاد در يششه با پوكيدن دختراني، ديا ماهوارهيها برنامهياد با تماشان دسته از افريا

ر يي و تغياركب به دستي معمول جامعه ترغيهاوهيسه آنان و شيگردند با مقاي ظاهر ميعموم
وتاه و تنگ به دنبال كيم حجم، مانتوهاكيهاردن شالك خود شده و با سري پوششيدهاكدر 

. نندكد ي خود باز توليدهد برايج مي را ترويه برهنگكمطلوب غرب يآن هستند تا ظاهر
نقدر تنوع ي انقدر آزاد،ينا اين اي بب«: ديگوي ميرستانيساله، دانش آموز دب17دا يه آكهمانطور

آفتاب شه،كمنم دوست دارم موهام نفس ب. وچولو راحت باشمكه يتونم ي من نميعنيدارند، 
».نمكن قدر هم خودمو آزاد ي، حق ندارم همنمكي مين جامعه زندگيحاال من تو ا. بخوره

يقيپ تلفيت
ي است و گاهي مواقع قدسينها در برخآه پوشش ك است يپ مورد مصاحبه دخترانين تيخرآ

ها چادر در ، معموالً لباس غالب آنن سنخ از پوشش قرار گرفتنديه در اكيدختران.يمقاومت
ن ي اآنان بر. اندف شدهي گوناگون توصيها در طرح و مدليي، دانشجوي، عربيل ميهاانواع مدل
تنگ با وتاه و كير چادر، از انواع مانتوهاين زي بنابرا،پوشانديدر تمام بدن را مباورند چا

يها مانتوهاان اغلب آنيدر م. نندكي روشن استفاده ميها جذب ساده در رنگيشلوارها
ن دختران در صورت قرار گرفتن دري، ايبنابر توارد ذهن. ت دارديوتاه عمومكن يآست

آنان جز در . شونديورزند و با مانتو ظاهر ميدن چادر اجتناب مي مختلف از پوشيهاتيموقع
 با يا روسريها از شال طير محيباشد در سايه استفاده از مقنعه معمول مكيم رسيهاطيمح
م يخ ضيهادن جورابي پوشش پا از پوشيه براكشوند ي سر حاضر ميموها ازيفياندن طينما
. شوندي هم بدون جوراب ظاهر ميدر موارد و ك و نازينگ ريهاشتر با جورابيرده و بكز يپره

ن دسته از دختران جوان نسبت به ير اك شد تفييپ از دختران رمز گشاين تيچنانچه از قرائت ا
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، ن پژوهش آمده استيبراساس آنچه در ا.باشديم نمك چندان محي مانند گروه قدسحجاب
. نمودي صورتبنديوع اصلتوان به دو موضي را ميقينگرش دختران گروه تلف

 از نوع پوشش ي قبليهاپيه تكست ين ني اييباي لذت زاز احساسمنظور ييباي لذت ز- الف
ييبايه ظاهر و زكد يمده مشخص گردآ بدست يهاه از مصاحبهكبلاحساس را ندارندن يخود ا

يزارحجاب ابن افراد،ي در نزد ايگردد و حتي ميتلقت در استفاده از پوششيب مطلوكمال
با و قدرتمند ي زنان زيطين شرايدر چن. باشدير م واالتيهات و ورود به عرصهي موقعيبرا

با پاداش بوده و شان همراه ييبايشود لذا زي قدرت زنان مي براي ابزارييبايزشوند و يف ميتعر
ن يدر عتر نشگرانِ دخكن عده از يا.)59-43: 1386 و فرزانه،يياكذ(بخشديبه آنان قدرت م

 آنان يت درونيبات پوشش و ذهنكي دانند اما از تري مي مذهبيهاارزشحال خود را معتقد به 
 آنان ي برايت عنصر اصليه اولوكشود يده ميس دك پارادويپوشش آنان نوعه در كد ي آيبر م

سب آنك در صدد يشتر در تعامالت اجتماعيه بكيزيچ.  گره خورده استييبايند زيبا فرا
ه در صورت برآورده نشدن با كدانند ينت مي زي برايها چادر را ابزارن آنيبنابرا. باشنديم

. آن هستندينيجهت جانشدي جدين نمودن پوششيگزيجا
تر از وتاهكيليقدم خنمكيچادر سرم ميوقت« : ديگويساله، شاغل درمزون عروس م30ا،يوان

ده ي بهم دست مياد حس بدييپم خوشم نمين تين اصال از اي همشه واسهيه هستم مكينيا
ل كن مشي رفع اينم لذا براكياحساس ضعف م. م باشمكم محيتونم تو روابط اجتماعيانگار نم

».ندكي از چادر گذاشتن اجتناب ميا گاهيوان
ه چادر كن حال ي مهمه در عيليخن يبه نظرم ا«:  مشابه دارديدگاهي ساله متأهل، د27عاطفه،

د گذاشتم، مقنعه حجاب ردم هكمن خودم امتحان . ييايل هم به نظر بكخوشيگذاريم
دم محجبه ي ديردم ولكار كردم، همه ك، همه مدل و سر ي، عربيدونم چادر قجريگذاشتم نم

».د بزارهي زشت خودشو تو معرض دين طوريتونه هميه نمكآدم . اديبهم نم
گه مثليد. لترم چرا چادر بزارمك خوشيلي خين جوريدونم اي ميوقت« : اطيساله خ29فاطمه،

. گه واسه همه اشباع شديد.  سخت بوديلي خي باشيخواستي با مانتو ميه زمانيست يم نيقد
 بدون يرون حاال بخوايان بيسازند ميب خودشونو ميب و غريل عجكهزار شگه ي ديدخترا

 لذت در ارتباط ياخصه را با شيشناختييبايتوان عنصر زيلذا م».ستي نيزي چيچادر باش
ز كه بر بدن متمرك»زيآم طفرهيهالذت« ها را به دو مقوله  لذتكسياگربه روش ف. دانست

 و جار و جنجال ييل به حمله، رسوايه مكشود ي را شامل مييهاين نوع لذت خوشيا. است
. زندك متمري و مناسبات اجتماعيت اجتماعي، هو»د معنايه حول تولكييهالذت« دارند و 

 در رابطه با يه دختران مورد بررسكييهار لذتيم، باز تفسينكم ي تقس)200: 1387،ياظمك(
ه كنشگران كز ن دسته ايدهد اي نشان ميدند به خوبي خود برگزياه بركي پوششكسب
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ها باز با از آني آراسته و زيتواند ظاهره بكيدن لباسيپسندند از پوشي دوگانه را ميپوشش
.برنديشتر لذت مين معنا بي، با اندكد يتول

ن باورند دريبر ا.  متفاوت قبول دارنديهالك پوشش حجاب را به شينها الگوهان آيبنابرا
گر وجهة خود را از دست داده است و به اقتضاء زمان نگرش جامعة ي چادر دينونكيجامعه

يگاهانه وارد گفتگو در فضا آنيبنابرا. افته استير ييها با برچسب اُمل بودن تغيدرنسبت به چا
 مطلوب و متعارف با يري تصوت بدن و لباس،يرين مبنا با مديشوند، برايد مي جديجامعه
 در اجتماع يگاهي بتوانند جاين استراتژيتا با ا. گذارنديش ميد از خود به نماي جديجامعه

 شد چادر يمون جوريگطمونه، زنديد جو محيدونم شاينم« :  ساله، متأهل27عاطفه . ابنديب
ست بخوام شلوار گشاد ياتفاقا برام سخت ن. اديه منو امل بدونند بدم مكنيگن اُمل، از اي ميبزار

ه يگذارد تو خودتو يط نمي محيطيم راحت اما جوِ مح هيليشه چادر بزارم خيا هميبپوشم 
».يگه بپوشونيجور د

اژها هست ساده  از پاسي شهر بعضنيتو هم«: ديگويسانس مي ليساله دانشجو20فاطمه، 
شتر بهم محلي بهتر شده، بيليزارم واسم خيه نمكدم چادر يد. نندكي بهت توجه نميباش

يچادر و برا« : اطي ساله و خ29فاطمه، ». جاهايليهام، خيالسك ارتباط با هميگذارند، تويم
ه با چادر ك هست يي جاهاهي. ستي نيلكهمه جا دوست ندارم بنظرم اگه مانتوت بلند باشه مش

م ي از اقواممون رفتيكيه بار همراه ينه، مثال كي مينيها روت سنگ نگاهينكي احساس ميباش
م، يه انگار حراستكردند كي نگام ميشد، همه طوريده نمي دين شون چادريخزر شهر، بياليو
ن از اون روز ي هميات شدم بري اذيليه با چادر اومدم، خوب اون روز خك خالفم يليا حتما خي

».روميگه با چادر نمي جاها رو ديد بعضبه بع
وة يه شكباشند ين استدالل ميل اجتماع بودن بر ا هم جهت مقبويبه زعم مسائل فوق برخ

ب نظر جنس  جليلذا در پ. افتن همسر داشته باشدي در يادير زيتواند تاثيپوشش فرد م
ث، يحد. دهندلكده شي پسنديرير نگاه مردان تصو دهكند يآراي ميامخالف، خود را به گونه

 محجبه ويليه خكقبلنا « . داندي ازدواج مير پوشش جلب توجه براييهدف خود را از تغ
گه اصالي ديه دخترايك نداشتم در حالي به درد بخوريش خواستگارايش بودم خدايآاليب
يليش خيديديو رنگ مرنگا يهاردند با لباسكيش ميل نبودنا چون آراكش خوشيديديم

نقدر يا االنم ي خواستگارايان سراغم حتي ميشتري بيواال االن موردها. ردنكيجلب توجه م
».گم نهيهاشون ميلياد شدن با غرور به خيز

ن پسرها االن ي حجاب خوبه اما بينكير مكه خودت فكنيا« : ديگوي ساله در ادامه م20فاطمه، 
گه ي ديصوصا چادر بزار مخيراست، تو ظاهر هم مسلماً محجبه باشه عرف ظاهر دختكيزيچ

ن از ي بنابرا»يني، غمگيستي ني آدم پرنشاطي هستينن چون چادركير مك، فيآيبه چشم نم
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با يه زير دستماشتيها ب آنيه توجه به پوشش براكد يآين دسته از جوانان برمي ايرد ذهنتوا
ه كنند كي رفتار ميا پوشش خود به گونهيوهير در شييبا تغن افراد يا. باشديجلوه دادن بدن م

 دلخواه خود متوسل به ظاهريد معناي توليها برا آنكسياز نظر ف. رنديمورد توجه قرار گ
نگام ن هيدر ا. ابندي به اهداف مورد نظر خود دست ي در فرم ظاهريياير و زاييشوند تا با تغيم

يگريه دكيزي داشتن همان چيعنيدهد؛ يده دست مننكگران بودن به مصرفيحس مثل د
ن حال فرد دوست دارد خودش حق انتخاب داشته باشد و يدر ع. دوست دارد داشته باشد

ن تناقض در ذات جهان ي اكسياز نظر ف. ندكقه خود اوست انتخاب يه ذائقه و سلكيمحصول
 را ي است و هم ارزش جمعييه هم مشوق فردگراك است ييايك ،از نوع تناقض امريدارهيسرما

.)94: 1390،ي ببهار(ند كيت ميتقو

يريپذجامعه-ب
استفادهخود شدنيريپذ جامعهي براي پوشش را در جهت اول از افراد استفاده ازيبرخ

ند ي، فراي و ارتباطيفرهنگيهاه با رشد حوزهك قرار دارد يري مس امروز دريجامعه.نند كيم
 در يت وي شخصيريگلكه شكينسل. رده استكيارات عمدهييغ را دچار تيريپذجامعه

يطي با محييرفت در مراحل باالتر و آشنايپذيط خانواده صورت مي در محيه زندگيمرحله اول
باالخص در دوران . د به واسطه ارتباط داشتن با دوستان و همساالن دچار تحول شوديجد

ن دوران يرات در اييباشد تغي جوانان مي زندگل وين دوران تحصي از بزرگتريكيه كييدانشجو
خونواده من « : متأهل،ساله29رها . رديگيشتر مورد توجه قرار مي دوستان ب ازيريو الگوپذ

ه شدم ك دانشجويول.  دارنديه تعصب خاصيشه رو حجاب هم ي هستند، همي مذهبيليخ
 دائم يزيه چيرد، انگار كيم ماالفهكداشت ،  ندارم،يالً حس خوبه دارم اصكيدم با پوششيد

بخاطر چادر مجبور بودم .  آزادتر از من هستنيليردم دوستام خكياحساس م. دست و پامِ
». داشته باشمكمتر تحرك

هكنيا. ت حجاب اشاره داشتندي در رعايري به استمرار و سختگيان برخين ميدر ا
ه در كيشود فرد زماني مورد موجب مي بيو اعمال فشارهاش از حد ي بيهايريسختگ

فارغ از هر نوع رد، خود را آزاد ويگي قرار ميط دانشگاهيمح: ن مانندي دور از چشم والديطيمح
شتر يه بكوشش دلخواه خود  خانواده اجتناب ورزد و در انظار با پي از پوشش چارچوبيليتحم

ساله و دانشجو 20فاطمه مانند . دن مانتو است ظاهر شوندين افراد عالقه به پوشي ايهادر گفته
هام و عموهام هم چادر سر ييش دايمجبورم پ. رنديگي سخت ميليخونواده من خ« : ديگويم
ه هستم ك دانشگاهم يبا دوستااومدم دانشگاه راحت شدم، . د با بلوز شلوار بگردمينم، اصال نباك

». ستم چادر بزارميگه مجبور نيترم دراحت
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ن نداشته يه ا بيارك. ه دوست دارم و بپوشمكيزيدم باشم چمن دوست دارم خو« : عاطفه
يزيه چيي بِجنبيبخواهتا . تونميه واقعاً نمكه يط طوريد اما شرانيگوي ميه مردم چكباشم 
. نمكك، پدرم و درت شوهرمي اومد، مجبورم موقعيختير و چه ين دختر فالنيگن ببي ميبپوش

 وقتا حرص يلينم خي همي براگذرمي مي دوست دارم گاههكيزيه، از چنوادات خيبه خاطر رعا
فرد، در ه كيطيط محيرات شراين تاثي خانواده همچني و فشارهايريلذا سختگ».خورميهم م

 به صورت ينكشها و سنتل ترس از برچسبيشود فرد به دليند موجب مكي ميآن زندگ
. استيلي تحمي امري ويه براك بداند يعادت خود را ملزم به پوشش

)ياماهواره ( يهانگرش به برنامه
يهاها و برنامهاليه خود مخاطب سركند به زعم آن  داريقيش به حجاب تلفيه گرايكسانك

. رديگيملكشي جهانين رسانهي آنان از ايري از الگوپذيه بخشكباشند چنانچه ي مياماهواره
يزيم چنكيمي من همش سع«:ساله29فاطمه،. داننديگران منع مي ديا مصرف آن را براام
».ستندي نينجوريه اكنم اما همه كام اضافه ه مثبت باشه رو به تجربهك

شود تالش ي ماهواره باعث مينندگكصر اقناع  از آن است عنكي مصاحبه شوندگان حايهاگفته
ي زندگماهواره بهرا با ورود يز.  شودي آموزش تلقير مسائل نوعي القا مد و سايآنان برا
روابط . دهدينندگان قرار ميدگان بير برابر د را ديپرده تمام مسائل زندگي افراد بيخصوص

 شدنيعاد. ندكي مي تجدد تلقير قرار داده و راحت بودن روابط را نوعيانسانها را تحت تاث
ن رفته ين و فرزندان از بيان والديها ممي حريها باعث شد برخحضور ماهواره در منازل و برنامه

ه نظرشان را در كا يه و وانيمانند هان. ر دهدييو نوع نگاه آنان را به مسائل هنجار و ناهنجارتغ
:نندكيان مين بين چنيمورد ماهواره ا

ها يلياالن خ. ردكيها رو عاددني لباس پوشك سبيليه خكند كيار مكيماهواره داره طور«
 تو يميچ حريگذارد هي و جلو چشممون ميندگموم مسائل زپرده داره تيب. گردنيراحت م
».ستيشون نپوشش

. نمي ببيشد حتيگرفت روم نمي دست زن و ميه مردي بابام اگه يد جلويمن قبال شا« : ا يوان
البته ...  شدهيانقدر عاد. ننيبي معاشقه مييهالمينار بچه دارن فك االن پدر و مادر نشستن يول

».ودن خودم و دارمن معذب بيهنوزه امن هنوز
ه تو فرهنگ ما كزنند ي مييها اصال رنگياالن همه موهاشون قرمز و صورت« : ديگويهم مآرزو

يخوانندهگن مد، فالنيم االنيدند وليخنديدند ميدي ميلكن شي رو ايكيقبال اگه . ستين
».ميم دارك از اونا ي مگه ما چه مونه، چيپين تي ايخارج
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ش ها تالن برنامهيا. دينمايفا مي را اي نگرش افراد نقش مهمرييها در تغ رسانهآنان معتقدند
تواند تمام يند مكيه خلق مكي مختلفيهابا جاذبه. دهديش ميباتر شدن را افزاي زيبرا

يترها همذات پنداركاركنندگان با يشود تا بيباعث م. ر خود قرار دهديها را تحت تاثانسان
وانان به ثر جكه اك. ل به الگو شونديها تبد رنگ لباسيش و حتيوع پوشش، آراند و در نينما

 خود چهره را به يآورند و تالش دارند با رنگ انداختن به موهاي مي بدن خود روياركدست
.  سازنديكن در ماهواره نزديزنان نقش آفر

يپ عرفيت
ه در كيه پوششكب ي ترتنيبه ا.شوديف مي تعراساس عرف جامعه پوشش بر،يپ عرفيدر ت

ن يه در اكي پوشش دخترانيفرم ظاهر.رديگيع است مورد توجه قرار ميج و شاين مردم رايب
آنان .باشدي معمول ميامهكپ و ديچ زي جلوباز بدون هيدسته قرار گرفتند اغلب مانتوها

استفاده ستيوتاه نكيليه خكييوتاه و در مواقع محدود مانتوهاك تنگ و يهاشتر از مدليب
كي موارد با ساپورت در رنگ مشيدار در برخ پاره و طرحيهان با مدلياز شلوارج.نندكيم

نت است تا پوشش يصورت زه بهكم كر با عرض ي و حرك نازيهامعموالً از شال. شونديظاهر م
ي براش از همهيه بكپسندند ي را مييهاپ از دختران لباسين تيثر اكا. ت دارديموها عموم

ن ي اي ذهنه از نگرةك آنچه كسيشه فيدر واقع با توجه به اند. بخش باشدند و لذتيها خوشاآن
ها  آني براي خارجيدار و برندهاك ماريهااسدن لبيه پوشكنيشود ايدسته از افراد حاصل م

ن توجه را به يشترياس خود بت است، معموال در انتخاب لبيار مهم و قابل اهمي بسيموضوع
دن برند يد پوشيآي م بريچنانچه در خوانش دختران عرف. دارندي دار بودن آن مك ماريمسئله

 اغلب يزهيو انگ. ها به همراه داشته باشد آني را براييهاي و خوشي لذت فرديتواند نوعيم
باشد تا ي شان مي خانوادگيها و ارزشيت فرهنگيبرند، انتقال هويهاها از انتخاب لباسآن

. ندي نماي آن احساس راحتي خود بتوانند درلوايگاه اجتماعيط و جايمتناسب با شرا
 ندارم كه بدون ماريهمه لباسام برند خارج. ه برام مهمه برند لباسِكيزيچ« :دي گويساحل م

. دميز بونجول خريه چينم كي بزرگ شدم اگه برند نباشه احساس مينجوري ايچون از بچگ
ست، ن پژوهش آمده اي براساس آنچه در ا».دهي به آدم دست ميوب حس خك ماريهالباس

. نمودي صورتبنديتوان به دو موضوع اصلي را مينگرش دختران گروه عرف

ياعتماديبا بمقابله - الف
 آنان ي ذهندگاه متفاوتيان وجود دارد دين گروه از پاسخگويه در نگرش اكته قابل تأمل كن

ل يد به دلي جديهاطيگانه بودن با محيه در صورت بك. باشديمشان رامونيط پينسبت به مح
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 به ي خود رويل باطنين است برخالف مكنند ممكيه در آن حوزه احساس مكيتيم امنعد
. ندكن ي انها تأمي با جماعت را براي از عمرنگيت ناشيه بتواند اعتماد و امنكاورند ي بيپوشش

ه ك نامناسب است يانكز دختران جوان شهر آمل م اياريد بسيها از دطي از محيرا برخيز
ن يه در معرض اكني مقابله و ايها برا وجود دارد و آني جنسي و حتيالمكيهاو نگاهديتهد

. آورنديم پوشش خود را در حد متعادل مطابق با پوشش متعارف دريرند نحوهيقرار نگاتفاقات 
.ندياجتماع خود را حفظ نما موجود در يهاي در برابر ناامنيتا بطور موقت

ه بود مون توحومم چون دانشگاهييمن زمان دانشجو« :ديگوي مكساله فروشنده پوشا27سحر،
شدم يمليه تعطكييهارفتم، ساعتيچ وقت جلف نميدم هيپوشي بلند مو ميشه مانتوهايهم
يستم ولي نيدم، آدم مذهبيترسيشتر ميگذاشتم، بيتازه النگو هم دستم م.  شب بوديليخ

».معتقدم
نم، كيش نمي، آرايد مثل تره بار فروشي بخوام برم خريوقت« :ديگويساله متاهل م25لوفر، ين

 هم اونجا رفت وآمد يآدمسبش همه مرد هستن، همه قشركچون . پوشميمانتو بلند رو م
».دارن
نند با كي مياز خطر سعز ي گريت، براي امنل عدم احساسين جوانان به دلي از اين برخيبنابرا

يطيه در شرايكدر حال.  جامعه درآورندي پوشش، خود را همنوا با قواعد رسميكيتكر تاييتغ
ها باشد با پوشش دلخواه خود ظاهر همراه آنيه فردكيها در صورتانكن ميگر در هميد
ن يزگيان و همراه را جايكش وجود نزدي خوي پوششيدهاكر در يي تغيرا بجايز. شونديم

 است يل شخصيه به مكياوهيها و شنسته، بدن خود را متناسب با لباسپوشش خود دا
ا شوهرم يه همراه دارم كي موقعي ول«.ديگويلوفر در ادامه ميه نكيطور. نندكي مييبازنما

».لِ خودمهيشم به ميا آرايهام ،شه راحتم، تو لباسي مزاحمم نميسكدونم يهست م
. هاست آنيت سنجي موقعيوه يمشهود است شنشگران كن دسته از ي اياه در گفته هكآنچه 

زنند لذا با يت دست به انتخاب نمي شناخت موقعدرنگ و بدوني بيطيها در هر شراه آنكنيا
يطيو محجتماعط خاص اي، برحسب شرايت سنجيت مستقل خود، با منطق و موقعيحفظ هو

. ننديگزي م متعارف بريابند پوششييه در آن حضور مك
د با ينه آدم باكيار فرق مكط يمح« :ديگويست ميط زيشگاه محيارمند آزماكه  سال25را يسم

يليا خيه از استخدام كني ايم براينجا مجبوريدرحد عرف باشه چون ا. پوشش مناسب باشه
دم در رم بامري راه ميابون وقتياما تو خ. مينكت ي رو رعاييزايه چيم يوم نشگه محري ديارهاك

». حرف بزنميسكست با يستم قرارنيارتباط ن
د از پوشش ارائه ي جديفيدن خود در تالشند تا تعريوه لباس پوشي در شينين آنها با بازبيبنابرا
ن گروه قرار گرفتند عدم يه در اكينشگرانك مهم در نگرش يهاتهك از نيكيه كچنانچه . دهند
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حجاب و پوشش . رنديپذيه آنرا نمكست ها آنيل و خواستهين با ميام دكض و احياسازش فر
ي فردي پوشش را موضوعيوهيها شآن. ه آن را قبول ندارندكام است كن احي از ايكيياسالم

د واقع كيد مورد تأيه باك است يت باطنيشه و ني جسم، مهم اندي پوشانندگيه به جاكدانند يم
.شود

نه،كيمه داره نگاهكيست، به چشمشونه، اونگم حجاب آدمها تو دل آدمهايمن م« : ساحل
اگه .ا نهيكين جمع جمعِ پايا االن ايم كدم پايص ميمنم با دلم تشخ. حجابِ نه منياون ب

را يسم» .مونمينمرم از جمع،يست اصال مي نكيپاه توش هستم جمعِ كيردم جمعكاحساس 
ده ي دختران جوان ديان برخير مه به وفور دكيزيند چكي قابل توجه اشاره مياتهكبه ن

تر كگه مردا چشماشون پاياالن د« : ندكيان مينگونه بي امروز را ايشود او نگرش جامعهيم
.  مردا داشته باشهي رو برايريپذيكده بشه اون تحري دستم دييگوه تو بكست ي نينجوريشده ا

يرد ولكيشد جلب نظر ميده ميه زره از موهات ديش يسال پد تا چند يشا. اون روزا گذشت
شتر باز شده نسبت به ين بشو مردا چشمي راحت باشيتوني ندارند، مين چشميحاال مردا همچ

».آرهي به حساب مترِ االن تو رو خواهر خودشكقبل پا

 به پوششيتينگرش جنس-ب
ورد شود تنها زنان ميه بحث از پوشش مكيان معتقدند در جامعه ما زمانين پاسخگويثر اكا

ه تنها مختص ك است يام حجاب رفتارك احينين ديه در مضاميكرند در حاليگيخطاب قرار م
ان يدر نظر پاسخگو. ت آن بپردازنديد به رعايه هر دو جنس، هم زن و هم مرد باكزن نبوده بل

 در يچ نقشي است هي مختلف فرهنگيغ نهادهايه مورد تبلكامال مشهود است موضوع حجاب ك
ه كرا همانگونه يز. شوديننده شامل زنان مكاعمال محدود ه تمام ك مردان ندارد بليرفتار پوشش

ياريد از حدود و معيگردد مردان هم باي زنان اعمال مين نوع پوشش و برايي در تعييالزام ها
ن يرا، در ايسم. ان زنان و مردان نگرددي ميض و نابرابريمشخص برخوردار باشند تا منجر به تبع

د محدود يهشو نگهداره، من باتونه نگايه نمكيست، مرديچرا مرد محدود ن«:ديگويمرابطه 
نم اما من آزاد برم اون گناه كيماد من گناه ني بينجورياون ا. ي برا همه راحتياگه راحت.باشم

».گذرهي خوش ميلينه؟ به مردا خيكم
ه در كشور ما به رغم آنكه در كداست موضوع پوشش يپ از دختران پين تيثر اكدر گفتمان ا

ار، موجب ي معيبه پوشش افراد جامعه يساز همگونيل گرفته است در پك شيتماع اجيبسترها
يوهيش. رديرش جامعه قرار نگيپ از دختران، مورد پذين تي ايانهي فردگرايهاد ارزشيگرد

 مختلف يالكشود به اشيده مي آنان دي پوششيدهاك رفتار باتكيه در تركيپوشش و تنوعات
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كا به عنوان دختران ناپا از افراد جامعه آنان رياريه بسك شد ييها مثَليريگلكسبب ش
. برچسب افراد بدحجاب زده شدي دولتيهانند و در دستگاهكيخطاب م

ده ي رسييارمون بجاكحجاب پدر مارو درآورد « : باشدين مطلب مي هميايال، گوي سهيهاگفته
 خود يه بجاك جامعه ماست ين بدبختيزنند ايون و با مگس مثال مي آقاالت وكشه ما رو با ك
يستم ولينا نياد اهل نماز و روزه اي زينند حاال من اونطوركي مينترلكگر يان دي مينترلك
 حداقل ي ندارم وليمن اعتقاد اونطور. ستميها قرآن نخونده نون و خانمي آقا ازيليه مثل خكنيا

ه چشم كمان بگو يامبر به مردانِ با اي پياگهيد اول ميه شما بخونكقرآن و .ه بار خوندميقرآن و 
ها گفته د بعد به خانميون گفت چشمتونو ببندي شد؟ اول به آقايخودشونو نگه دارند پس چ

».رهيردن مردا رو بگك نگاه يتونه جلوي ميدوم قانونك اما ن،يد همينكنتونو بلند يجالب

)اهوارهم ( يهانگرش به برنامه
جه يه نتكن شبيش به اي گرار آنان ازي بوده و تعابيا ماهوارهيهاشتر مخاطب برنامهيها بآن
ن يبنابر نگرش ا.  استيا ماهوارهيهالمي با فينراي ايهاالين سري و تفاوت فاحش بياسهيمقا

ه ك است يابه گونهيونيزي تلويهادات متون برنامهي زن در توليينماان بازيدسته از پاسخگو
 بوده در ي و منفارك خالفيهار محجبه در نقشيز را به افراد غيآمري نامناسب و تحقيهانقش

 فرد است، يكات ي ظاهر خصوصي بودن و آراستگيك شيا ماهوارهيهااليه در سريكحال
 رفتار شخص ي سنجش در نحواريه معكند ندارد بلكيفا ميه اكيت فرد در نقشي به هويارتباط

.ن استيه قابل تحسكشود يه مديد
 مثبت يهاشه نقشيون داخل هميزي تلويد توينك را نگاه يراني ايهالميشما ف« :ديگويلوفر مين

ه يكسانكدهند به ي خالف و ميها نقشياند وله محجبهكنند كيمي بازيسانكو خوب رو 
 نداره همه به ظاهرشون به نقشي ربطيا ماهوارهيهااليه تو سريكدرحال.  ندارنديحجاب خوب

». دهنديت مياهم
 از ظاهر خودي آرمانيري به دنبال تصويا ماهوارهيهادر برنامهن دسته از تماشاگرانيا
را آلدهي اي از بدنيرسازينه در نگرش جوانان نسبت به تصون رسايه اكو از آنجا . باشنديم

ك با سبييدام و آشناه تناسب انافتن بي دست يها برادهد، اغلب آنيد قرار ميمورد تشد
ن ي خود دانسته بديعياز طبي را نيا ماهوارهيهاهكگر استفاده از شبي ديها فرهنگيزندگ

. دهنديگردد قرار مي پخش ميه از رسانه خارجكييها برنامهينندهيبشتر خود را يمنظور ب
ه ورزش كن شبي اي ورزشياه داشتن تناسب اندام با برنامهيراشتر بيمن ب« : ديگويسا ميپر
يفرمد اندام روي باي لباس برازنده تنت باشه، توش راحت باشيخواهيآخه اگه م. نمكيم

يهال نداره استفاده از برنامهي دلبه نظر من اصالً« : ديگويرا هم ميسم».يداشته باش
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 به مرحله يوقتي جوونهر. شور ما آزاد باشهكد استفاده از ماهواره توي ممنوع باشه باياماهواره
ت بدونم تو ين حق منه بدون محدوديا.  مناسبش استيادونه چه برنامهيد مي رسيخود آگاه

».پوشندي ميگه چي مردم د.ا چه خبرِيدن

يريگجهينت
، و جامعه كسيه جان فيه بر نظركي مطرح شده و تيهااساس اهداف و سوالن مقاله بريدر ا
شناخته  از هم بازي پوششي انجام شده، چهار نوع گونهيهايرس دختران شهر آمل و بريآمار

وهش  پژيهاافتهيج، يبنابر نتا. يپ عرفي، تيقيپ تلفي، تيپ مقاومتي، تيپ قدسيت: شد شامل
يهاشهيلك از يرويپ:ازب عبارتنديبه ترت.  شده استيبند صورتيدر قالب هشت مقوله اصل
ييبايلذت ز،يخواهزي، تمايشناختر نشانهييه، تغ با خانوادي پندارپوشش حجاب، همذات

. به پوششيتي، نگرش جنسي اجتماعيهاي، مقابله با ناامنيريپذ، جامعهيشناخت
ان نسبت  دختران جوي ذهنين نگره و معنايه تناسب و ارتباط بكن است يافته اين يل اولكدر 
ه از نظر كن دارد يافته نشان از اينيدوم.  وجود دارديا ماهوارهيها و برنامهي پوششيدهاكبه 

يرفتارهاوباشديد افراد نامحرم مي از دي ظاهرياهيژگيردن وك پوشش صرفاً پنهان يرخب
ن ياز نظر ا. باشنديل ميز دخي است ني به اصول مذهبي و ارزشيكدئولوژي بار ايه حاوكيدرون
.  گرددي به حجاب تلقي ارزشيتواند باعث سست شدن هنجارهايط نمير شرايي تغ،گروه
جاد يه سبب اك است ي در خانواده از عواملي ارزشيه الگوهاكن دارد يافته نشان از اين يسوم

ن با رشد و  است دختران جوايهيبد. باشدي مناسب ميشش انتخاب پويزه در افراد برايانگ
ينيانند ابعاد ده بتوكرند داي قدم بر مييها ارزشي در راستايني ديهات همراه با آموزهيترب

 نقش يه داراك آن است پوشش به زعم آنيايافته چهارم گوي. نندكد يشان را بازتوليزندگ
ا نگاه ييه در فهم عمومك است يا مخالفت با تصورير معنا و يي، تغي برخي است، برايتيهو

يجاد پوششيدست و ايكعت يبرابر طبدر،ن گروهياز نظر ا. پوشش وجود دارد نسبت بهيرسم
 رفتار ي خود به نوعي پوششيز در نمادهايآمري تحقي نابهنجار و رفتارهايهاكهمگون با سب

ي پوشش در ظاهر خلق معنايهاانه نشيها از وارونگرا هدف آنيز. ل شده استيمقاومت تبد
ت ي به رعايرغبتيل بين افراد به دليشتر ايب. باشديد و بندها مي از قيي و رهايآزادلذت در 

ه تابع كدهند ين معنا را انتقال مي اي پوششيهادك بر يارك با دستي، گاهيش سنتپوش
 از يكياس موضوع چهارم بر اس. دهنديع آن قرار نميستند و خود را مطي ني قانونيساختارها

 با يه جوانان املك است يريپذدختران جامعه ما وجود دارد تفاوته در پوشش كييهانشانه
 از ي آنيهان پرداخته تا در صدد القا لذتينويهاجاد طرحي به ايتژتران اسياستفاده از ا

ه داشتنكدهديافته پنجم نشان مي. ابنديم بر جامعه، فاصله كدست حايكيهاينواختيك
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را امروزه يز.  گره خورده استي پوششيه در جامعه ما با الگوهاك است يادهيبا پدي زيظاهر
توانند از نفوذ ير در نوع آن ميي گوناگون و تغياهيا دست اندازه افراد بك است يزارپوشش، اب

و نوع  پوشش ي ابراز حضور خود الگوينشگران براكن دسته از يا.  برخوردار باشنديشتريب
ها ارزش آنيه براكگران است ي نوع نگاه دنيسنجند و ايگران ميشان را در نگاه دآراستن

 از دختران جوان بعنوان ياريه بسكينوع پوششن براساس موضوع ششم يهمچن. شوديم
ن ي والدين از سويين پاي از همان سنيريپذق عناصر جامعهيردند از طركنتخاب پوشش مرجع ا

ها هم آشنابهيد فرد با غري جديهاطين باالتر در محياما در سن. ل شده استيبه فرد تحم
افته هفتم ي. سازدي را دگرگون مي ويريپذند جامعهيه فراك همساالن يهاشود مانند گروهيم
ان مقابله در برابر تعرض و ان دختران جوين نگرش در مي از مهمتريكيه كدهد يز نشان مين

دن ي رسيخطر و در مواردز ازي گرين دسته از دختران جوان برايا.  استياباني خيهاجسارت
ش بدن در صدد ي آرايحوهردن نك پوشش خود و محدود يكيتكر تايي با تغيازات شغليبه امت

را يز. ستي ني در دست مرد ساالريا و ابژهيتي جنسيه جسم ابزاركشند باين معنا ميانتقال ا
ت يدر نها. باشديت مي قابل اهمين افراد امري اياه برك است يت باطنيت حجابِ رفتار و نيتقو

ن باط با زنان و مردا است در ارتيه پوشش در جامعه ما رفتاركن است ياافته آخر دال بري
. ننده شامل حال زنان است تا مردانك محدود يهانشكن و وايشتر قوانيه بيكدرحال

ن مطالعه ي ايا ماهوارهيهاتفاده از برنامه نسبت به اسيدر مورد خوانش دختران مورد بررس
يهاهك، استفاده از شبيني ديهاش به ارزشيل گراي به دليپ قدسي تانيه در مكده ينشان م
 هم يقيپ تلفيدرت. شودي ميتلقيني و دي معنويهان رفتن ارزشيبه منزله از بياماهواره
گران منع ي دي آن را برايتماشا بوده و ياهواره مايهار برنامهي مخالف استفاده و تاثنهاآهرچند

شود يمش گذاشتهيه به نماكن شبيه در اكييها و الگوهادهيدانند اما خودشان عمال از ايم
ييهاده گرفتن از الگوها و طرحيل ايدلها را به  ماهوارهيپ مقاومتيان تين ميدر ا. برنديبهره م

پ ي هر چند مانند تيپ عرفيت تيدر نها. نندكي ميق تلي خواستني امري جهانين و مدهاينو
گر دارد ي ديهاه با گونهكي است اما تفاوتيا ماهوارهيها خواستار استفاده از برنامه،يمقاومت

شان يازهايها و نه متناسب با ارزشكيميبخاطر مفاه را يا ماهوارهيهاه برنامهكن است يا
يها از برنامهي قانونيهاتيصددند تا بدون محدود خود دانسته و دريعياست جزو حقوق طب

.نندكمتنوع آن استفاده 
تهران تا حدود پوشش زنان در وي زندگك سبيبررس،ات در باب پوششي ادبباتوجه به مرور

ن يا دريبررس مورديجامعه.  شباهت دارد با پژوهش حاضريروش وي به لحاظ موضوعياديز
افته يساختمهي مصاحبه نابزاره با استفاده ازكباشد يفقط دختران جوان درشهرآمل ممطالعه،

 به متعدد،رگذاريمل تاثعالوه برعوا مختلف جوانان،يهاكن سبيي تبيس براك عاستفاده ازو
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يها پژوهش. پوشش، به مطالعه بپردازدكسب موثر دريها ازعامليكيماهواره به عنوان 
ي هر جامعه تلقيه ضرورك بوده متفاوته نگاه به پوشش درجوامع،كآن است  ازكي حايخارج

 بعد گر بهي ديي و در جاي و ارزشيني فرهنگ به حجاب به عنوان فرهنگ ديكدر .شوديم
.شودي پوشش توجه ميشناختييبايز
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