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 چکیده
ها و معانی پوشش زنانه در یک فضای اجتماعی/ نگرانۀ داللتهدف این پژوهش، واکاوی ژرف

ا این پژوهش شهر کرمانشاه است که تنوع قومی/ مذهبی و قشربندی فرهنگی خاص است. فض
ای از  دارد. این پژوهش، در بخش رویکرد نظری، کوشیده است با کمک مجموعه ای اجتماعی پیچیده

شناسان )گیدنز، زیمل، گافمن(، شدۀ مرتبط با این موضوع از سوی برخی جامعه مفاهیم نظریِ بیان
ی/ نظری از موضوع پوشش و بدن ارائه دهد. با اینکه این مفاهیم متعلق بندی مفهومای صورت گونه

های نظری متفاوتند بنابراین درآمیختن آنها بدون دشواری و تناقض نیست؛ در نقش مجموعه به سنت
های مختلف پدیدۀ موضوع پژوهش پرتو  توانند در کنار هم بر جنبههای نظریِ روشنگر میسازه

محور یا همان نظریۀ مبنایی است که در آن پردازی دادهکاررفته، کیفی نظریه هافکنند. روش پژوهش ب
ها استفاده شده است. نمونۀ پژوهش براساس تلفیقی از فن مصاحبۀ عمیق فردی برای گردآوری داده

گیری هدفمند )با معیار حداکثر تنوع( و نظری )با معیار اشباع نظری( انتخاب شده از دو شیوۀ نمونه
و معنای یکسان ندارد.  براساس نتایج پژوهش پوشش از دیدگاه زنان مختلف، داللت است.

موضوع محوری )که مبنای  7موضوع عمده،  31مفهوم،  131های تولیدشده در قالب درمجموع داده
های عمده عبارتند اند. موضوعخط سیر ما را در پژوهش است( و یک هستۀ مرکزی کدگذاری شده

مثابۀ مدیریت  یابی و تمایزبخشی، پوشش بهی فراتر از حجاب، پوشش میانجی هویتاز: پوشش رفتار
شناختی بدن، پوشش در کشاکش بدن و نماد بازاندیشی، پوشش در نقش بخشی از فرآیند زیبایی

های فردی و پوشش در نقش حفاظ امنیتی. موضوع نهایی پژوهش نیز های ساختاری و انتخابالزام
های اند و بیانگر داللتهای دیگر حول آن شکل گرفتهوشش است که موضوعپروبلماتیک شدن پ

 متفاوت پوشش از دیدگاه زنان نمونۀ پژوهش، در نقش کنشگران زمینۀ پژوهش هستند.
 : بازنمایی، بدن، پوشش، تمایزبخشی، زنان، نظریۀ مبنایی.   هاي كلیدي واژه
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 مقدمه و طرح مسئله 

گسترش امکانات جدید ارتباطی، جامعۀ ایران با امواج گستردۀ  های تکنولوژیک وبا پیشرفت

رو شده است. در دورۀ تغییرات سریع فرهنگی و اجتماعی،  به تغییرات ارزشی و هنجاری رو

 (. نسل1311ها را خواهد داشت )عباسی و ایمان، جامعه بیشترین واگرایی و شکاف بین نسل

دادن به تحوالت اجتماعی بر نقش مهمی در شکل های جدید،با پذیرش عقاید و ارزش جوان

های سنتی جامعه، در مقابل تغییرات قدیم با پایبندی به ارزش که نسلعهده دارند؛ حال آن

ها، این مقاومت صرفاً سرعت تغییرات را  (. براساس پژوهش1991کنند )تورنتون، مقاومت می

(. این تغییرات گسترۀ 1314کاران، کاهش داده ولی آن را متوقف نکرده است )ربانی و هم

وسیعی از ابعاد زندگی انسان را در برگرفته و تغییراتی را در ابعاد ذهنی و عینی زندگی روزمره 

فراهم کرده است. یکی از نمودهای عینی این تغییرات در زمینۀ روش زندگی فردی و گروهی، 

معه است. پوشش زنان در نقش آن در جا زبخشیتماهای تغییرات در زمینۀ پوشش و بازنمایی

های فراوانی به خود و دگرگونی هاکشاکشها،  ای اجتماعی در چند دهۀ گذشته درگیریپدیده

های اجتماعی و های مرتبط با پوشش در تالطمِ دگردیسیها و عُرفها، رویه دیده است. ارزش

ویژه  اند؛ بهشدهقومی و مذهبی دستخوش انواع تغییر  های نسلی و تنوعفرهنگی و شکاف

از « های تجویزشده روش»پوشش زنانه در جامعۀ ایرانیِ پس از انقالب همواره بین پیروی از 

های واسطۀ گفتمانهای برآمده از متن زندگی روزمره )که به سوی گفتمان رسمی و سبک

ان گیرد( در نوسان بوده است. گاهی حتی مقاومت زنمختلفی، از جمله گفتمان رسمی، شکل می

رو کرده است زیرا این  ، گفتمان مسلط را با چالش روبه«الگوهای تجویزی»و دختران در مقابل 

های بنیادین بیان آلها و ایدهشدن ارزشرنگرا نشانۀ کم« پوشش مناسب» تیرعاگفتمان فقدان 

ئل و و نگرانی از رواج آن در جامعه، همواره یکی از مسا« پوشش نامناسب»کرده است. بنابراین 

ها و در گفتار فرهنگی رسانه« بدحجابی»های اجتماعی تلقی شده است. محوریت واژۀ آسیب

 نهادهای رسمی نماد اصلی این دغدغه بوده است.  

ها و انواع پوشش در واقع مسئلۀ اصلی پژوهش این است که زنان با برگزیدن الگوها، سبک

ن با این کار به زندگی روزمرۀ خود، چه تعبیری از زیست جهان خود دارند؟ چگونه کنشگرا

های معنایی برای ها چه داللتها و طراحی لباس ها، اندازهها، الگودهند؟ رنگمعنایی دیگر می

شان را از پردازند و نظام معناییبه بیان تجربۀ زیسته خود می آنها دارد؟ چگونه از میان این تنوع
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کنند های خود را مدیریت مید(؟ چگونه با این کار بدنزننکنند )یا بر هم میاین راه دگرگون می

شود؟ دهی هویت زنان میکنند؟ چگونه پوشش، میانجی شکلها را بیان می و چگونه این تجربه

های معنایی زنان نگرانۀ جهان زندگی و نظامهایی، بررسی ژرفالزمۀ پاسخ دادن به چنین پرسش

وضعیت کنونی جامعۀ شهری در ایران چندالیه و های معنایی در جهان و نظام است. زیست

و  یچندپارگشهرها، های کالناند و ذهنیت )سوبژکتیویتۀ( زنانه به فراخور پیچیدگیپیچیده شده

گر با یک زمینۀ اجتماعیِ نامتجانس و ناهمگون و حیات های مختلف دارد. بنابراین تحلیلتناقض

های انتزاعی  ای فقط جنبهاین گذشته، چنین مسئلهروست. از  به ذهنی پیچیده و ناهماهنگ رو

زنان نقش بسته است. امروزه بدن زیسته )پوشش در نقش  مندجسمندارد، بلکه عیناً بر زندگی 

نیست، بلکه راهی برای بودن در جهان است. بدن  ریتصوجزء اصلی آن( فقط یک ماده یا 

ها و احساسات رلوپونتی همۀ تلقیزیسته ساخته و سازندۀ جهان اجتماعی است؛ به تعبیر م

 ها همان( یا به عقیدۀ کرِسوِل، انسان133: 1317است )اباذری و همکاران،  مندجسمبشری 

ترتیب (. بدین2003هایشان هستند و خارج از بدن حیاتی ذهنی وجود ندارد )کرِسوِل،  بدن

دادن خویشتنی ئههای لباس پوشیدن درنقش ابزارهایی تکنیکی برای برساختن و اراروش

شکل  هاژستها و ها، آرایهتلقی خواهد شد. زندگی بدن با چیدمان تکنیکی لباس مند جسم

همۀ کردارها،  (. در جهان کنونی با تبدیل مصرف به محور مهم1: 1994گیرد )ونکاتش،  می

مینۀ ها، پرسش این است که زنان شهر کرمانشاه در نقش کنشگران زها و هویتها، ایدهارزش

برند یا به ها و فضاگردها، فقط از پوشش لذتی آنی و سطحی میزنمصرف در جایگاه پرسه

سازند؟ آیا پوشش برای آنها فقط واکنشی نمادین به واسطۀ آن، جهانی معنادار برای خود می

رسمی است یا بنا کردن عمارتی رنگارنگ، معنادار، « قواعد»و « هنجارها»، «هاانضباط»

 است؟    زکنندهیمتماو بخش  هویت

 رويکرد نظري پژوهش

های مختلف  پیدایش و رشد فرهنگ مصرفی در جهان کنونی سبب شده است که افراد به روش

خود نگهداری کنند. در چنین  ترکیب بکوشند؛ و از جوانی و بدنهایی خوشبرای داشتن بدن

بدیل شده است )اباذری و شرایطی ظاهر زیبا به مهمترین عنصر در پذیرش اجتماعی افراد ت

های  است. در این فرهنگ افراد از محیط(. فرهنگ مصرفی، جمعی و عام 131: 1317همکاران، 

آیند و خود را در فضاهای بزرگ عمومی و میان کاالهای فرهنگی شخصیِ خریدِ سنتی بیرون می
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زنند قدر پرسه میا آنبرند. آنهکنند و هرچه بیشتر گم شوند، بیشتر لذت میو دیگر کاالها گم می

(. در این فرهنگ و جامعۀ مصرفی، بدن 114: 1317تا کاالی دلخواه خود را بیابند )سعیدی، 

های تأثیر تحوالت و پیشرفت»ای یافته است و این اهمیت از عللی همچون جایگاه ویژه

و « بدن خود ویژه زنان، برای کنترلسابقۀ افراد، بههای بیتالش»، «تکنولوژیک بر بدن آدمی

گیرد. امروزه  ریشه می« شدنگذاشتهنمایشی برای دستکاری، آرایش و بهاابژهشدن بدن به تبدیل»

آمیزی، پوشیده، تراشیده، سوراخ، نقاشی شناختی تبدیل شده است که رنگی زیباییاابژهبدن به 

شاید گسترش سیطرۀ (. 171-72شود )همان:  یا تاتو، موهایش کشیده یا موهایی بر آن کاشته می

قدرت بدن در این سخن ژان بودریار خالصه شود که در دورۀ جدید پسامدرن، سکس مرده 

ی تصنع های ها و تشبیهاست. صور خیالی، وانموده درآمده سکسصورت  است، زیرا همه چیز به

های تبلیغاتی، مد و پوشش، تلویزیون و سینما خورند همچون در آگهیهمه جا به چشم می

های دستکاری و نمایش خود پوشش است که از آغاز دورۀ  (. یکی از جنبه14: 1917بودریار، )

شناسان، شاید نخستین بار گئورگ زیمل بود که مدرن پروبلماتیک شده است. در میان جامعه

شهر، مد، وجه پروبلماتیک این پدیده را آشکار کرد. زیمل این پدیده را در ارتباط با کالن

کند. در جوامع سنتی، هویت افراد با گروه معنا ییرشکل تعامل اجتماعی بررسی میمصرف و تغ

یابی فردی شده است. رو بسیار همگن بودند؛ اما در جوامع مدرن، فرایند هویتداشت از این

واسطۀ آن هویت خود را های نوینی است که افراد بهای مانند مُد در جهان مدرن از شیوهپدیده

خواهند به  شوند، زیرا می تر جذب می د. مردم به مُدهای جدید و متفاوت سریعکننتعریف می

خود شکل دهند و هویتی دوست داشتنی برای خود بسازند )باکاک،  زیمتماهویت شخصی 

یابی و نمایش خود در ی، هویتزبخشیتماهای (. زیمل پوشش و مد را اساساً به جنبه21: 1311

نمایش خود »ویژه در مقالۀ  ؛ نظری که بعدها اروینگ گافمن، بهدهد فضاهای همگانی ارتباط می

ها  افراد با اجرای نقش« خودِ»کرد. به عقیدۀ او،  زهیتئورطور گسترده آن را  ، به«در زندگی روزمره

یابد. همچنین گافمن هنگام استفاده از مفهوم  گیرد و معنا می های عینی شکل می در موقعیت

 رأیبدنی یا جسمی نیز  عامالنبه بدن فرد اشاره دارد. از دیدگاه او، تا اندازۀ زیادی « خود»

کوشند نظر دیگران  دهی اجتماعی می های عالمت هستند که با توسل به همۀ روش هایی کن جمع

که ممکن « اند  منش و منزلت یافتۀ های تجسم معرف»را به خود جلب کنند. این عامالن بدنی، 

(. همین نمایش و مصرف 111: 1311تفسیر کنند )لوپز و اسکات،  است دیگر کنشگران آنها را

تظاهری در دید عموم و در فضاهای همگانی را تورشتاین وبلن در نقش موضوع محوری تحلیل 
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، گروهی را ترسیم آسا نظرية طبقة تنآسا برگزیده است. او در کتاب خود درخصوص طبقۀ تن

و  1گذارند و مصرف متظاهرانه ه خود را به نمایش میآسایی و رفا افراد، تن»کند که در آن  می

نمایشی را نه برای رفع نیاز، بلکه برای کسب اعتبار و منزلت اجتماعی و جلب توجه دیگران 

ای مانند صرف هزینه در هیچ شیوۀ مصرفی»که (. نکتۀ مهم آن71: 1311)وبلن، « دهند انجام می

زیرا لباس همیشه در معرض نمایش دیگران  راه لباس پوشیدن، روشنگر این موضوع نیست،

کند. لباس می زیمتمااست و با یک نگاه، وضعیت مالی شخص را به بیننده معرفی و او را 

های متنوع ست. پوشش در همۀ وجوه، از شیوهها هترین نمود مصرف متظاهرانۀ طبق برجسته

مردم به سبب خرید لباس  است. مندداللتپوشیدن تا انواع مختلف لباس، رفتاری معنادار و 

های زندگی خود، شرایطی بیش از دیگر کاالهای مصرفی ناچارند با کاهش راحتی و ضرورت

تر و  لباس کارکرد دقیق»(. اما 191-2)همان: « مناسب برای مصرف تظاهری فراهم کنند

نمیر دهد که پوشندۀ آن زیر فشار نیاز زندگی بخور و  تری نیز دارد، لباس نشان می پیچیده

 (.193)همان: « شود نیست، و موجب ارتقای ارزش و جایگاه اجتماعی شخص می

شناسان متأخر نیز در های آرایش و پوشش را جامعهاهمیت مدیریت ظاهر و اسلوب 

اند. آنتونی گیدنز این مسئله را به پدیدۀ برساخت هویت و وضعیت مدرنیتۀ جدید بررسی کرده

هویت  ،دهد. به عقیدۀ ویعصر تشدید پیامدهای مدرنیته نسبت میآگاهی فزایندۀ افراد در بدن

طور مداوم و روزمره  ای است که فرد بدان آگاهی دارد و باید آن را به اجتماعی همان ویژگی

امروزه افراد در چنان »های بازاندیشانۀ خویش از آن حفاظت و پشتیبانی کند:  بسازد و در فعالیت

که ناچار باید شیوۀ زندگی و رفتارهای کنشی خاصی )پوشش، وضعیت نامشخصی قرار دارند 

گیری در هر  های غذایی خاص و...( انتخاب کنند تا از مشکل تصمیممدیریت بدن، رژیم

یی بسزاموقعیت خاصی رهایی یابند؛ اما این کار بر تغییر هویت شخص و بازتعریف آن تأثیر 

چگونه باید "در دنیای متجدد، پرسش »یدنز (. براساس بررسی گ119: 1311)گیدنز، « گذارد می

های روزمره دربارۀ چگونه رفتار کنم، چه بپوشم و چه گیریرا باید با تصمیم "زندگی کنم؟

بخورم پاسخ گفت و در انتها با عبور این پاسخ از صافی هویت شخصی خویش، آشکارا عرضه 

یکر ماست، مانند چگونگی های سطحی پبدن، همۀ ویژگی 2(. نمای ظاهری33)همان: « داشت

هایی برای پوشش و آرایش، که برای خود و دیگران نمایان است و اغلب آنها را در نقش نشانه

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Conspicuous consumption 
2. Appearance 
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ای ابزار گیرند. چگونگی آراستن چهره و انتخاب لباس همیشه تا اندازه کار می ها بهتفسیر کنش

شد یا اصالً مناسب نبود. نمی بروز فردیت بوده است، ولی اغلب استفاده از این ابزار آسان فراهم

دهندۀ هویت شخصی او باشد، بیانگر هویت اجتماعی او که نشاننمای ظاهری فرد بیش از آن

اند و پوشش افراد بود. لباس و هویت اجتماعی حتی امروز نیز کامالً از یکدیگر جدا نشده

ت. مدهای لباس در ای آنان باقی مانده اسهمچنان از نوع و موضع طبقاتی یا جایگاه حرفه

اقتصادی و دیگر  -های تجاری، امکانات اجتماعیهای فشار، آگهیروزگار ما متأثر از گروه

های فردی. در دنیای کنندۀ استانداردهای اجباری هستند تا تفاوت عواملی است که بیشتر ترویج

« خود»تاب از های اصلی طرحی است که افراد به شکل باز امروز ظاهر افراد نقش یکی از ویژگی

 دهند.ارائه می

های زندگی به کارکردهای گو از سرمایۀ فرهنگی و سبکو پیر بوردیو نیز در میان گفت  

های  هایی که براساس سرمایه های زندگی و ذائقه پوشش و مدیریت بدن توجه کرده است. سبک

وجود  ی بهاجتماع زیتماشوند که  گیرند منجر به مصرف کاالهایی می مختلف فرد شکل می

اقتصادی  -های اجتماعی ویژه طبقه های خاص، بهدهد که چگونه گروهآورند. بوردیو نشان می می

های لباس پوشیدن، غذا خوردن، آرایش کردن، مبلمان و از بین انواع کاالهای مصرفی، روش

کنند تا روش زندگی خاص خود را مشخص و خود را از هایی میتزئین داخلی و... انتخاب

کوشند با مصرف گونۀ خاصی از کاالها یا پوشاک و... تغییر  یگران متمایز کنند. اغلب افراد مید

دست آورند. بر مبنای  طبقاتی خود را بیان کنند و هویت طبقاتی و سبک زندگی جدیدی را به

است. به عقیدۀ وی، سبک استفاده از  تمایزبخشیهای پوشش، دیدگاه بوردیو، یکی از کارکرد

های اصلی هویت دهندۀ یکی از نشانههای لباس پوشیدن، آرایش کردن و... تشکیلا، روشکااله

 (. 199: 1311های تمایز است )سیدمن، آل در استراتژیهایی ایدهو نیز سالح

فرایند فردی شدن فزاینده در جوامع غربی را به تبیین « 1عادات قلب»رابرت بال در کتاب 

و « طلبانهفردگرایی نفع»د. بال این فرایند فردی شدن را به دو مرحلۀ دانپدیدۀ فرهنگی مربوط می

گوی قرارداد اجتماعی مبتنی است؛ لطلبانه بر ا  کند. فردگرایی نفعتقسیم می« فردگرایی نمایشی»

کنند. بنابراین جامعه در  کارگیری نظم، منافع شخصی خود را تجهیز می در این مرحله افراد با به

کند. در مقابل فردگرایی نمایشی با ظامی ضروری برای حفظ مالکیت فراهم میاین زمینه، ن

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Habits of the Heart 
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احساس خودنمایی همراه است که ارتباط تنگاتنگی با هستۀ طبیعی وجود افراد دارد )سیمون، 

(. براساس این الگو، ارتباط میان افراد و فردگرایی نمایشی، بیشتر با ابزار فیزیکی 20: 1991

ویژه در  بزار اجتماعی. این فرایند فزایندۀ مرکزیت بدن در دنیای مدرن، بهشود تا ابرقرار می

جوامع مصرفی جدی و بارزتر است. در این جوامع تناسب اندام و تحول در احساسات و 

( و 1912) 2(، فروند1971) 1(. اونیل21ها، نشانۀ کاال شدن بدن است )همان: ریخت و شکل

د که افراد در جامعۀ مصرفی برای ساختن فردیت خویش، ان( استدالل کرده1994) 3ونکاتش

خرند. این کاالهای بدنی چنانکه باومن اشاره کرده مجموعۀ نامعینی از کاالهای بدنی را می

های بدنی، لوازم آرایشی و دیگر کاالهایی که نخستین ویژگی آنها، عبارت است از: آموزش

شناسان در رمجموع موضوع اصلی که جامعه(. د41: 1913آویزان شدن از بدن است )باومن، 

اند این است که پوشش در دورۀ  ها و کارکردهای پوشش بدان توجه کردهارتباط با معناها، داللت

بخش و تمایزبخش تبدیل و از یک ای پیچیده، چندمعنایی، چندکارکردی، هویت کنونی به پدیده

باس فقط یک پوشش نیست، بلکه پدیدۀ اجتماعی متعارف و سنتیِ ساده خارج شده است. ل

 آورد. وجود می نمادی است که احساسی از هویت برای فرد در جامعه به

 پیشینة تجربي پژوهش

چندانی در  های اجتماعی پوشش زنانه در نقش نشانه، سابقۀها و داللتبررسی جنبه

صوص های اندکی در این خ های علوم اجتماعی و فرهنگی در ایران ندارد. پژوهش پژوهش

کنیم که نزدیکی معنایی با این پژوهش دارند؛ با این  اند که دو نمونه از آنها را مرور میانجام شده

تر مسئلۀ این پژوهش باشند. جوادی یگانه و  استدالل که ممکن است راهگشای بررسی ژرف

، «نمعنادار بود»با تأکید بر « ها در پوشش نظام نشانه»( در پژوهش خود با نام 1311کشفی )

پوشش، کوشیدند با استفاده از آرای بوردیو، فوکو و گیدنز به « نمادین بودن»و « قراردادی بودن»

مربوط به پوشش در ایران بپردازند. « تحول قراردادها و روابط نمادین»بحثی تاریخی در 

 گذاری فرهنگی مناسبها در کنترل فرهنگی، سیاست نویسندگان با تأیید ناگزیربودن نقش دولت

پذیر باشد. از دانند که با حفظ اصول در سطح قراردادها انعطاف در حوزۀ پوشش را سیاستی می

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. ONeill 

2. Freund 
3. Venkatesh 
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بایست در نقش نشانه در سطح ذهنی جامعه پخش، مستقر و تثبیت  دیدگاه آنها، حجاب نیز می

 شود. 

(، عنوان پژوهشی است که در آن مریم 1311) «هويت انساني زن در چالش آرايش و مد»

های دولت درخصوص  گذاریکند که مشکالت موجود بر سر راه سیاست اثبات می جاه رفعت

های هویتی زنان از همین  پوشش، ناشی از تناقض ساختاری است. از دیدگاه وی، بیشتر چالش

گیرد؛ تناقضی که در ناهمخوانی بین ایدئولوژی نظام سیاسی و تناقض ساختاری سرچشمه می

ه مصرفی ریشه دارد. جامعۀ ما از سویی تبعیت از تفکر دینی را ساختارهای جامع  رشد فزایندۀ

داند و سعادت را نه در گرو مصرف بیشتر و  دهد )که ذهن و روح را بر بدن مقدم می رواج می

های جمعی و در بیشتر  داند( و از سوی دیگر در رسانه کاالپرستی بلکه در خدمت به خلق می

های خاص و نیز  ف بیشتر و برای خرید کاالهایی با برندهای همگانی برای مصرفضاها و گستره

شود و بدین ترتیب  های گوناگون )همچون آرایشی، بهداشتی و زیبایی( تبلیغات می برای رژیم

های (. از جمله پژوهش177: 1311جاه، شود )رفعت تر تبلیغ می خرید بیشتر و مصرف فزاینده

( از 1317« )سبك زندگي و پوشش زنان در تهران»داخلی دیگر در این زمینه عبارت است از: 

پور؛  ( از آرین قلی1311« )سازي حجاب نقش دولت در نهادينه»مهدی فرجی و نفیسه حمیدی؛ 

 ( از حمیده هاتفی و جوادی یگانه. 1317« )پوشش زنان در سینماي پس از انقالب»

ست که در اینجا فقط به اهای بسیاری در این زمینه انجام شده  پژوهش اما خارج از کشور 

اي پوشش، سن و بدن: بازنگري»( در کتاب 2007کنیم. تویگ ) دو مورد از آنها اشاره می

کند و نشان افراد را بررسی میهای اجتماعیِ برگرفته از سبک پوشش نقش تفاوت« انتقادي

حبیب بندهد که چگونه عالیق پوششی افراد با بدن، هویت و عاملیت در ارتباط هستند.  می

با بررسی پدیدۀ روسری در فرانسه، آلمان و « بازگشت خداشناسي سیاسي»( در پژوهش 2010)

کند. بنا به فرهنگی را بررسی می -های مذهبی و قومی ترکیه ممنوعیت حجاب در بستر تفاوت

استدالل او، روسری پوشیدن در این کشورها رفتاری مذهبی یا انتخاب شخصی نیست، بلکه به 

های سه  سیاسی تبدیل شده است که به ساماندهی در سطوح مختلف نیاز دارد. دولت نمادی

دانند و به همین دلیل به ای از کنش سیاسی می کشور نامبرده، پوشش اسالمی روسری را گونه

گوی دموکراتیک و رفت از این تنگنا را گفتحبیب راه برون پردازند. بنساماندهی و کنترل آن می
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گو دربارۀ معانی مذهبی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی در زمینۀ عمومی و داند؛ گفت می

 های لیبرال. دموکراسی

های پیشین در این نکته است که زنان جوان شهر کرمانشاه  تفاوت این پژوهش با پژوهش

ترتیب به  اند و بدین پوشش را از دیدگاه خود در نقش کنشگران عرصۀ اجتماعی بازنمایی کرده

ایم. و اهمیت و تعریف آن نزد زنان براساس رویکرد تفسیرگرایانه دست یافتهجایگاه پوشش 

بنابراین معنا و مفهوم پوشش براساس عوامل مؤثر بر زندگی ساکنان هر منطقه بر کل موضوع 

 بریم. گذارد و از این دیدگاه به خاص بودن هر پژوهش در این زمینه پی میتأثیر می

 شناسي روش

های هایی به جز روشهای آن با شیوهسنت کیفی انجام شده است که یافته این پژوهش براساس

هایی، اند. به عقیدۀ نورمن بلیکی در چنین پژوهشدست آمده کردن بهآماری یا هر گونه کمی

شود. های اصلی اولیه با یکی از دو زبان فنی پژوهشگر یا زبان روزانۀ پاسخگویان تولید میداده

ای توصیف رفتارها، روابط اجتماعی، فرایندهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی و این تولید متن بر

دهند. روش  های خود یا دیگران نسبت میرود که مردم به فعالیتکار می ویژه معناهایی به به

کند و به کیفی، ابزارهای الزم را برای توجه به معنا، قدرت و تعامل در حیات اجتماعی فراهم می

 (. 1: 1311بخشد )ذکایی، هش، قدرت عاملیت بیشتری میهای پژوسوژه

نگاری، در نقش رویکردهای اصلی و روش قوم 1در این پژوهش، از دو روش نظریۀ مبنایی

این سنت استفاده شده است. امروزه از روش نظریۀ مبنایی، بسیار گسترده در نقش راهبردی 

های فرضها و میدان بر پیش ش دادهشود. در این روتفسیری در علوم اجتماعی استفاده می

شود برخالف رهیافت قیاسی نظری اولویت دارند. در روش نظریۀ مبنایی کار با مشاهده آغاز می

شود و بر پژوهش استقرایی استوار است. البته این بدان معنا نیست ای کلی شروع میکه با نظریه

(. از سوی دیگر چون 101: 1317)فلیک،  ها یا انتظارهایی نداشته باشندکه پژوهشگران، اندیشه

بوده است، بنابراین  شده های بررسیدر این پژوهش هدف، درک جهان اجتماعی از دیدگاه سوژه

نگاری نیز در نقش روشی تفسیری در چارچوب سنت کیفی استفاده شده است. در از روش قوم

شود که آنان به دنیای ه میجهان کنشگران، با معانی و مفاهیمی برساختنگاری زیستروش قوم

دهد و همۀ  های پژوهش امکان صحبت مینگاری به سوژههند. روش قومد اجتماعی خود می

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Grounded Theory 
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(. بر همین اساس، گردآوری 211: 1319کند )محمدپور، را از دیدگاه آنان بازنمایی می ها واقعیت

های  و نیز شاخص هاگوهای عمیق با سوژهو های این پژوهش با استفاده از فنون گفتداده

 30-11دست آمده است. جامعۀ آماری این پژوهش زنان جوان  غیرواکنشی )اسناد و مدارک( به

های کیفی، مشخص و  کنند. اغلب نمونه در پژوهشساله هستند که در شهر کرمانشاه زندگی می

توجه به پذیری ارتباط تنگاتنگ دارد. با از پیش تعیین شده نیست و حجم نمونه با سطح اشباع

ها استفاده شده گیری هدفمند یا نظری، برای انتخاب سوژه کیفی بودن پژوهش، از روش نمونه

های این پژوهش ها ادامه داشته است. دادهها نیز تا مرحلۀ اشباع نظری دادهاست و انتخاب نمونه

در  صورت تصادفی و نفر از زنان جوان شهر کرمانشاه به 34گوهای عمیق با و براساس گفت

ها و مراکز آموزشی گردآوری شده و درک و تفسیر آنان از پدیدۀ های عمومی، پارک مکان

 ها قرار گرفته است.  های گفته شده(، مبنای بررسی دادهپوشش )براساس روش

 هاي پژوهشيافته

که در پژوهش بیان شد، پرسش اصلی این است که چگونه زنان شهر کرمانشاه، پوشش را  چنان

برند؟ در این راستا کار می هایی برای بازنمایی آن بهکنند و چه معانی و داللت فسیر میدرک و ت

درصدد  قیعمهای  گوو های مشاهدۀ مشارکتی و گفتپژوهشگران، با استفاده از روش

 30-11نفر از زنان و دختران  34های پژوهش برآمدند. در این فرایند با  پاسخگویی به پرسش

مفهوم اولیه،  41است،  1گو شد. در مرحلۀ اول که همان کدگذاری بازو گفت سالۀ شهر کرمانشاه

استخراج  3موضوع اصلی در کدگذاری گزینشی 7،  2موضوع محوری در کدگذاری محوری 31

شده براساس پیوستار و منطق  استخراج های شدند. سپس در مرحلۀ کدگذاری محوری، موضوع

ط با یکدیگر قرار گرفتند و درنهایت در مرحلۀ کدگذاری معنایی در قالب سِیر داستان در ارتبا

دست آمد که همان هستۀ مرکزی است. این فرایند در  گزینشی، یک موضوع اصلی محوری به

 نشان داده شده است.  1جدول 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــ
1. Open Coding 
2. Axial Coding 
3. Selective Coding 
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 هاي كیفيشده از داده هاي محوري و اصلي و هستة مركزي استخراج . مفاهیم، موضوع1جدول 

 مفاهیم
 هاي موضوع

 وريمح

 هاي موضوع

 اصلي

 موضوع

 يا هسته

هاا، پوشاش میاانجی    تنوع پوششی، پوشش و فرستادن نشانه

ی، حجااب در  ررسام یغنمایش خویشتن، پوشاش رسامی و   

نقش پدیدۀ دینی، حجاب و هویت دینی، حجااب و الگاوی   

تجویزی، نابودی باورهاای مشاترک، سسات شادن تعلقاات      

دگی دینای،  جمعی، رضاایت خاانواده و اطرافیاان، روش زنا    

ها و هنجارهای خانوادگی، پایگااه اجتمااعی، جایگااه    ارزش

 اندیشیخانواده، مصلحت

پوشااش، حجاااب،  

جایگاه خاانوادگی،  

 روش زندگی

ای  پوشش پدیده

 فراتر از حجاب

ش
وش

ن پ
شد

ك 
اتی

لم
روب

پ
 

پوشش و برداشت از خود، آراستگی ظاهری، دیگری 

ن، پوشش پسندی، رضایت از خود، پوشش و خودانگارۀ زنا

ای  و هستی اجتماعی فرد، ابراز وجود در نقش پدیده

ای  جسمانی، جسم و تمایز از دیگری، پوشش در نقش پدیده

هویتی، موضوعی خصوصی، انتخابی فردی، پوشش و کنش 

فردی، پوشش و اسالم، پوشش در نقش تکلیفی دینی، 

پوشش و عضویت گروهی، پوشش و گفتمان رسمی، پوشش 

وهی، حجاب و هویت فرهنگی، حجاب و های گر و تفاوت

فرهنگی، از خود بیگانگی و تقلید،  -های تاریخیریشه

ملی،  -پوشش و اصالت فرهنگی، پوشش و تبار تاریخی

پوشش و نابودی اصالت هویتی تمایز پوششی و الگوی 

ساز، مقاومت در مقابل تحمیل هویتی، فقدان تعلق  یکپارچه

مناسب گفتمان رسمی، به پوشش رایج، بیگانگی و پوشش 

های  پوشش در نقش ناهمسویی با جامعه، مقاومت و روش

 )سلطه و برتری( پوشش کیهژمون

هویت فردی، 

هویت دینی، 

هویت فرهنگی، 

 مقاومت مدنی

پوشش میانجی 

یابی و هویت

 تمایزبخشی

پوشش نماد بازاندیشی، پوشش رفتاری بازاندیشانه نه عُرفی 

ن خود، مدیریت ظاهر و و سنتی، پوشش در نقش ساخت

پوشش، چگونگی استفاده از نمای ظاهری، مدیریت ظاهر 

صورت بازتابی، پوشش  ای بازتابی، بسیج جسم بهپروژه

تجلی ساختن بدن، پوشش برای کنترل بدن، جنبۀ انتخابی و 

 بازاندیشانۀ پوشش.

بازاندیشی، 

-بازنمایی، برجسته

سازی، خودی 

 نشان دادن

پوشش در نقش 

ظاهری مدیریت 

)بدن( و نماد 

 بازاندیشی
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 هاي كیفيشده از داده هاي محوري و اصلي و هستة مركزي استخراج . مفاهیم، موضوع1ادامة جدول 

 مفاهیم
 هاي موضوع

 محوري
 هاي موضوع

 اصلي
 موضوع

 اي هسته
ای فراجنسیتی، حجاب و جنسیت، پوشش  پوشش پدیده

پوشش در نقش مردان و زنان، پوشش و تلقی عُرفی و دینی، 
عزت و اعتبار، پوشش، سن و جایگاه افراد، تنوع پوششی و 

ای زنانه، حجاب در  مکانی و زمانی، حجاب در نقش پدیده
ای دینی، فروکاستن حجاب و اسلوب رفتار زنانه،  نقش پدیده

منطق موقعیت، تلقی از پوشش و حجاب، نسبی بودن، 
 مکانو  زمانوابستگی به 

فراجنسیتی، نسبی 
ودن، سیال بودن، ب

اعتبار بخشی، 
وابسته به زمان و 

 مکان

پوشش 
موضوعی 

فراجنسیتی و 
 نسبی

 

ساختارها، قواعد، مناسک جمعی، آداب و رسوم و تولید و 
سازی الگوی پوشش،  بازتولید پوشش، ساختارها و یکسان

تاریخی، سنتی و دینی، حجاب  های الزام کشاکش و  پوشش
اری و عاملیت فردی، پوشش و ساخت های در کشاکش الزام

از پوشش، ساختار یا  کیهژمونعامالن اجتماعی، تلقی 
سرکوب ساختارها و تنوع پوششی، منطق و عاملیت، سلطه 

پذیری و پوشش، پایگاه اجتماعی  موقعیت و پوشش، جامعه
و پوشش، فرهنگ شهری مدرن و فقدان قطعیت، مدرنیته و 

نیته؛ تمایز و تقسیم ها و الگوهای پوششی، مدر تنوع روش
قلمروهای زندگی، مدرنیته؛ نابودی انسجام اجتماعی و 
فرهنگی پیشین، مدرنیته و نابودی باورهای مشترک، مدرنیته 

 های جمعی.و سست شدن تعلق

مدرنیته، قواعد 
رسمی و 

ی، عاملیت ررسمیغ
فردی، عاملیت 

ساختار، 
 خواهی تنوع

پوشش در 
-کشاکش الزام

های ساختاری 
های ابو انتخ

 فردی

مقاومت در مقابل تحمیل هویتی، تعلق نداشتن به پوشش 
و پوشش مناسب گفتمان رسمی، پوشش در  رایج، بیگانگی 

نقش ناهمسویی با جامعه، پوشش و متفاوت بودن، مقاومت 
-پوشش، پوشش و فرایند زیبایی کیهژمونهای  و روش

شناختی، لذت ها و اهمیت زیباییشناختی، برند لباس
هژمونیک، لذت ناشی از گریز، لذت ناشی از برساخت معنا، 

شناختی پوشش و  پوشش رسمی و لذت هژمونیک، زیبایی
شناختی در نقش  لذت ناشی از گریز و برساخت معنا، زیبایی

های شناختی و رهایی از عرف مقاومت نمادین، زیبایی
، بدن در نقش هاژست، لباس و تکنیکتاریخی، بدن؛ 

ای تغییرپذیر، بدن در نقش  ناتمام، بدن پدیدهای  هپروژ
و بازاندیشی، تلقی از بدن، بدن  شونده ریزی ای برنامه پدیده

شناختی، دستکاری؛ تنظیم، در نقش اثری هنری و زیبایی
، جنبۀ مناسب بودن ابژهآرایش و نمایش بدن در نقش یک 

شناختی،  ی زیباییاابژهبدن و نمایش آن، بدن در نقش 
 شناسی بدن و لذت. زیبایی

 ابژهبدن،  ابژه
لذت،  ابژهپوشش، 

رهایی از 
 ها مقاومت

پوشش در نقش 
بخشی از فرایند 

شناختی زیبایی
 بدن
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 هاي كیفيشده از داده هاي محوري و اصلي و هستة مركزي استخراج . مفاهیم، موضوع1ادامة جدول 

 مفاهیم
 هاي موضوع

 محوري

 هاي موضوع

 اصلي

 موضوع

 اي هسته

بخشی، شأن و جایگاه زنان، فردیت دینی، آسان کردن و یاری

مصونیت فردی و اجتماعی، حفاظ در مقابل مشکالت، 

بودن شرایط  مصونیت؛ حجاب و تجربۀ زیسته، مناسب

اجتماعی، مصونیت روحی، آرامش خاطر و روحیۀ  -روانی

 کیپروبلماتبهتر، حجاب؛ امنیت و قلمروهای اجتماعی، 

هنگی رشد فردیت و حجاب، حجاب و نبودن پوشش، هما

مقاومت در مقابل نظام مردساالر، پوشش و تجربۀ زیسته، 

پوشش و پدیدۀ مزاحمت، حجاب و  جنبۀ شخصیتی آن، 

پوشش و کارکرد محافظتی، پوشش و مصونیت روحی و 

های  ساختاری، فردیت دینی و سلیقه های آرامش خاطر، الزام

تعارض و فقدان  فردی، حجاب و فردیت و سلیقه شخصی،

 حجاب بودن. تعارض فردیت و با

پوشش کامل، حفظ 

هستی اجتماعی، 

آرامش روحی، 

مصونیت اجتماعی، 

هنجارهای دینی و 

 مذهبی

پوشش در نقش 

 حفاظ امنیتی

 

 1 7 91 198 ها تعداد مفاهیم و موضوع

 

ه زنان شهر ک است معانی و هانگرش ها،ایده مفاهیم، بیانگر 1 جدول های موضوع و مفاهیم

شکل  گیرینمونه همزمان با مفاهیم اند؛ اینکرمانشاه درخصوص با پوشش درک و بیان کرده

 ۀمرحل در نامبرده های وضوعم و مفاهیم .اندرسیده نظری اشباع به آنها پیگیری با سپس و گرفتند

 .شوندمی مرتبط هم به داستان، یک قالب در و زیر شرح به محوری کدگذاری

 اي فراتر از حجاب يدهپوشش پد

ای کلی  اند. پوشش پدیده عقیده اغلب پاسخگویان درخصوص تفاوت بین پوشش و حجاب هم

شده در جامعه یا  گیرد، همچون پوشاک رسمی و پذیرفته های مختلفی را در برمی است که گونه

د؛ اما گیر پوشاکی که با معیارهای جامعه هماهنگ نیستند. پوشش هر گونه پوشاکی را دربرمی

های دینی برجسته تر است که بیشتر با معانی دینی ارتباط دارد و در آموزهای جزئی حجاب پدیده

شده است. حجاب به معنای رعایت اصول و معیارهایی است که در تعالیم دینی درخصوص 

ای پوشش برای بیان هویت افراد است و زنان با  پوشش زنان بیان شده است. حجاب گونه
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کوشند. برمبنای نظر اغلب  خویش می ساختن هویت دینی ز آن در برجستهاستفاده ا

پوشش است؛ یعنی افراد ممکن است با وجود داشتن  شوندگان، حجاب زیرمجموعۀ مصاحبه

 پوشش، بدحجاب باشند. اما فرد باحجاب، حتماً پوشش دارد. 

 و حجاب من رنظ به: »دیگو یم خصوص نیا در سانس،یل و ساله پنج و ستیب تا،یآناه -

 یمعنا به لزوماً یول باشد، داشته پوشش است ممکن فرد کی. دارند تفاوت هم با کامالً پوشش

 دارد پوشش که یکس. است حجاب از تر عام یمفهوم پوشش. ستین حجاب کردن تیرعا

 . «داره هم پوشش قطعاً داره حجاب که یکس یول. باشه نداشته ای داشته حجاب است ممکن

آدم ممکنه در پوشش خود »ها تأکید دارد:  ساله و دیپلم، نیز بر همین نکته 21ریم، های مگفته

ها زیاد عکسش هم درسته؛ خیلیپوشی را رعایت کند و باحجاب نیز باشد. تنوع و شیک

اند. پس حجاب و پوشش یکی نیستند. همه پوش و اهل زرق و برق نیستند، اما بدحجاب شیک

 «.ها، اما همه با حجاب نیستندها و مدل پوشش دارند با انواع روش

بودن ارتباط مستقیم و ها، بین هیچ سبک خاصی از پوشش و باحجاببرمبنای این گفته

شوندگان، تنوع در پوشش به معنای بدحجابی نیست صددرصد وجود ندارد. از دیدگاه مصاحبه

 بودن نیز اساساً معادل انتخاب گونۀ خاصی از پوشش نیست. و باحجاب

شوندگان موضوع اصلی پوشش نکتۀ مرتبط دیگر در این زمینه آن است که برای مصاحبه

ای برای نمایش خویشتن در معنا که آنها آراستن ظاهر خود را دستمایهاست نه حجاب؛ بدین

دهند؛ درحقیقت هدف آنها از پوشاک بر تن کردن، فقط پوشاندن فضاهای همگانی قرار می

ها و معناها به حیا و ابراز وقار و متانت نیست، بلکه رساندن نشانه شان به قصد حجب وجسم

 است: پوشش میانجی گونۀ خاصی از تعامل با دیگران است. « دیگری»

 و خوب ظاهر کهنیا یبرا آدم: »دیگویم ،یکارشناس یدانشجو و ساله 22 الدن،   -

 یزیچ هر تونهینم که آدم. کنه ادیپ بایز و خوب یهالباس و بگرده دیبا باشه داشته یا دهیپسند

 یزیچ هی همه گهید نبود، کار در زایچ جورنیا و مد و قهیسل و ذوق و بود ینجوریا اگه. بپوشه

 . «کننیم دقت یلیخ بپوشند یچ کهنیا در افراد که مینیبیم االن یول. شد تمام و دندیپوشیم

و  داللتمندای  ری معاصر، پدیدهشهویژه در فضاهای کالنبنابراین پوشش برای زنان، به

ها، بخشی از زبان بدن های چهره و دست و دیگر اداها و ژست نمادین است و گویی با حرکت

ها تبدیل شده میان دیگر نشانه ای دهد. همچنین امروزه حجاب نیز به نشانهآنها را تشکیل می
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دهد. حجاب در تقال میی خاصی را به طرف مقابل انهاداللتبودن معناها و است. باحجاب

 های پوشش است.   نقش یکی از روش

 يابي و تمايزبخشي پوشش میانجي هويت
شان آنها از وگوها، تصور زنان از خود اغلب بر پایۀ درک و برداشت برمبنای بسیاری از گفت

بخش ممکن است حس اعتماد به رضایتظاهرشان استوار است. یک ظاهر آراسته، دیگرپسند و 

وجود آورد؛ عکس قضیه هم اغلب درست  رضایت از خود و توان ابراز وجود را در فرد به نفس، 

گیرد که از نمای ظاهری هستی است. بنابراین خودانگارۀ زنان اغلب از تصویر و درکی مایه می

یابی زنان اجتماعی خویش دارند. پوشش در نقش بخشی اساسی از نمای ظاهری میانجی هویت

 است. 

 ای یمهمان در کیش و آراسته که وقت هر»: دیگویم نیچن دار،خانه و ساله 21 ث،یحد -

 توجه بهم گرانید کنمیم فکر و دیآیم خوشم یلیخ خودم از شومیم ظاهر یجمع هر در

 یلیخ لباس و ظاهر. باشند توجهیب بهم نسبت گرانید که نمیبب تونمینم اصالً. کنندیم یشتریب

 .«باشه داشته تیرضا خودش از دیبا آدم. مهمه

گیرد و میانجی این شونده، هویت فرد در تعامل با دیگران شکل میبنابر عقاید این مصاحبه

ای جسمانی است.  برساخت در اینجا پوشش و نمای ظاهری بدن است. ابراز وجود اغلب پدیده

غلب پوشش کنند؛ بنابراین اشان، خود را از دیگران متمایز میهمچنین اغلب افراد با جسم

 ای برای متمایز کردن خود از دیگران است. دستمایه

 رنگارنگ یمانتوها همه دخترا االن: »کندیم انیب ،یکارشناس یدانشجو و ساله 19 م،یمر -

 نشون هیبق به خودشونو که نهیا یبرا هانیا همه. آمده گوناگون یشلوارها و هاکفش پوشند،یم

 مهم نجایا در یول آد،یم خوشش تنوع از کالً آدم درسته .کنن ثابت گرانید به خودشونو بدن،

 البته نیا. متفاوته یهالباس دنیپوش هم دادن نشون نیا راه نیبهتر. یمتفاوت یبد نشون که نهیا

 . «نداره یحجابیب و یباحجاب به یربط چیه

 تنها تمایزبخش است، بلکه ممکن است با حفظ حجاب نیز انواعترتیب، پوشش نهبدین

ها، حجاب نیز کوششی برای متمایز کردن ها را به خود بگیرد. بنابر این گفتهها و مدل روش

کند. در گفتمان رسمی، خویش از دیگران است و برگرفتن هویتی که فرد را از بقیه جدا می

یابی به زنان ای هویتی مطرح بوده و همچون یک منبع هویت پوشش همواره در نقش پدیده
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های اسالمی است و حفظ آن فقط ت. پوشش، نماد زن مسلمان و یکی از ارزشمعرفی شده اس

جنبۀ فردی ندارد بلکه تکلیفی دینی و شرعی است. پوشش زن، معرّف هویت دینی و تعلق او به 

شوندگان های پاسخگویان نیز نمایان بود. مصاحبهجامعۀ مسلمانان است؛ این موضوع در گفته

دانند که رعایت دینی، دلیل اصلی آن را حضور در جامعۀ دینی می محجبه و برخوردار از پوشش

حجاب را یکی از تکالیف شرعی افراد قرار داده است. بنابراین، این گروه از زنان با هویت دینی، 

گروهی و هماهنگ با در جامعه پوششی یکسان دارند. با وجود این پوششِ یکنواختِ درون

گونه دار، اینساله و خانه 21متمایز هستند. این تمایز را سارا، ها گفتمان رسمی، از دیگر گروه

به نظر من بین مسلمان و نامسلمان فرق وجود داره و پوشش اسالمی و حجاب »کند:  بیان می

ها حجاب را هاست چون فقط مسلمونهمین تفاوته. به نظرم رعایت حجاب ویژگی مسلمان

 «. ها نیستنای دیگه مثل مسلمونکنند. ادیان و کشورهگونه رعایت می این

همچنین به عقیدۀ این گروه از پاسخگویان، حجاب در نقش روش خاصی از پوشش جز 

جدانشدنی هویت فرهنگی و تاریخی زن ایرانی و شرقی است و کنار گذاشتن آن را 

تلقی، به اصالت  گونه کنند. پوشش در اینازخودبیگانگی و تقلید از الگوهای غربی تلقی می

خورد. روشن است که فرهنگی و ریشه و تبار تاریخی یک ملت یا پیروان یک دین پیوند می

ویرانگر هویت اصیل است، بلکه درست  تنها شکنانه در آن نههرگونه دگرگونی نامتعارف و سنت

های اجتماعی و فرهنگی آفت ساز ایجاد معضالت ومانند شرایط کنونی جامعۀ ما زمینه

شود:  روشنی درک می ساله و معلم، به 30اهد بود. این نکته در اظهارنظر فاطمه، برانداز خو بنیان

های اخالقی جوانان زیاد شده و سن آن نیز پایین آمده است اغلب ناشی که امروزه انحرافاین»

ها است. چگونه ممکن است گردیهای غلیظ و خیابانهای تنگ، آرایشاز پوشیدن لباس

داشت اما در عین حال این اصول و موازین را زیر پا گذاشت. جوانی که جوانانی سالم و خالق 

چرانی است و زمینۀ این کار نیز برایش گردی و چشمروز مشغول پیامک و چت و خیابانشبانه

فراهم است، چگونه ممکن است  پیشرفت علمی و فنی نیز داشته باشد و انتظار برود که آیندۀ 

 «.کشور خود را بسازد

داند و بل این عقیده، تفکر دیگری نیز وجود دارد که پوشش را رفتاری خصوصی میدر مقا

های گروه خاصی از های شخصی فرد است. برمبنای این نگرش، که از گفتهتابع سلیقه و انتخاب

پاسخگویان برداشت شده است، پوشش ابزاری در دست افراد برای متمایزکردن خویش از 

سازی و تحمیل هویتی یکدست استفاده ه از پوشش برای یکپارچهای کدیگران است در جامعه
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های شخصی نقش بیشتری در های فردگرایانه، ذائقه و تصمیمشود. با رشد و گسترش ارزش می

گیرد. ها و اختیارهای شخصی جای میکند. بنابراین پوشش در گروه آزادیکنش افراد ایفا می

نبودن به پوشش رایج و مناسب گفتمان رسمی  دلبستهاین افراد یکی از دالیل پوشش خود را 

خواهند گویند که به همسویی با پوشش جامعه تمایل ندارند، بلکه می کنند و همچنین میبیان می

 متفاوت لباس بپوشند. 

 لباس داره دوست که جور هر آدم که معتقدم من» :دیگو یم آموز دانش ساله، 11 مه،یفه -

 دارم دوست من. میدار خوب و متنوع یها مدل و لباس انواع که حاضر ۀدور در ژهیوبه بپوشه،

 .«کننیم امخسته واقعاً. بپوشم یتکرار و یسنت یهالباس ندارم دوست. بپوشم تازه یهالباس

های مرتبط با پوشش و مدیریت بدن و ظاهر در میان این گروه از زنان، خواسته یا کنش

شود. بدین جویانه( تبدیل می سلطه) کیهژمونهای  قابل روشای مقاوت در م ناخواسته، به گونه

یابی و تمایزبخشی است بلکه ابزاری برای مقاومت ای برای هویتتنها دستمایهترتیب، پوشش نه

ها، فرهنگاست. این مقاومت اغلب در قالب خرده کیهژمونها و الگوهای  در مقابل روش

کند. تغییرات ظریف  های نابهنجار نمایان می و روشهای کجرو های معارض، مدها، گروهفرهنگ

ناپذیر در پوشش زندگی روزمره و مدیریت اجتناب ای گونه و تدریجی که به علل مختلف و به

شدۀ گفتمان رسمی را به تعیینهای تجویزی و ازپیش دهد همواره الگوها و روشظاهر رخ می

 کشد.   چالش می

 زانديشي پوشش و مديريت ظاهر، نماد با
معنا که انسان جامعۀ مدرن، مشخصۀ بارز زندگی مدرن، خصلت بازاندیشانۀ آن است؛ بدین

کند. این بازاندیشی اغلب های اجتماعی خود را بازسنجی و بازبینی میپیوسته کردارها و نگرش

گیرد. کنشگر با کرداری بازاندیشانه های جسمی هستی اجتماعی کنشگران را در بر میسویه

کند. براساس گیرد که چگونه از نمای ظاهری خود در رفتارهای روزمرۀ خود استفاده صمیم میت

پیراگی ظاهر را  شوندگان حتی افراد باحجاب، استفاده از چادر و بیهای مصاحبه گفته

دهند و دیگر برخالف جوامع سنتی از عرف و گزینند و این انتخاب را بازاندیشانه انجام می برمی

های خواهم مثل مدلمن نمی»گوید: آموز، میساله و دانش 17کنند. هانیه، قلید نمیرسوم ت

های از بدنم را به دیگران بنمایانم. به این روش ای خود را آرایش کنم یا بکوشم قسمتماهواره

ترم و آرامش خاطرم بیشتر است. حجاب من چه منافاتی با آزادی دارد؟ اتفاقاً باحجابی راحت
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تواند رفتار و پسندد نمیخواهد و عقلش میری آزادترم. مگر هر کس هر جوری دلش میجو این

 «. پسندم. این مدل با شخصیتم سازگارتر استزندگی کند، خب من این طوری می

پذیر نیست، بنابراین بدن  که در جوامع مدرن، تعیین ظاهر افراد و کردار آنان امکان چنان 

باید ساخته و طراحی شود. در دنیای کنونی، « خود»ساسی است که افراد نیز مشمول این اصل ا

های اجتماعی آنها هستند و هرچه محیط فعالیت افراد بیش از پیش مسئول طراحی ظاهر خویش

کنند )گیدنز، از جامعۀ سنتی بیشتر فاصله گرفته باشد، فشار این مسئولیت را بیشتر احساس می

چه معنی دارد که آدم بدن خودشو »گوید: و پرستار، می ساله 29(. راضیه، 49-144:  1311

همین جوری به حال خودش رها کنه. معلومه که باید در انتخاب نوع لباس بیشترین دقت را به 

 «.خرج داد. هیچ عقل و شرعی ما را ازین کار باز نداشته است

ر از گذشته جسم را ای بازتابی، کمتدر زندگی کنونی با تبدیل شدن مدیریت ظاهر به پروژه 

بایست خارج از هرگونه کنترل درونی وظیفۀ خود را  گیرند که میموجودیتی برونی در نظر می

چه ممکن است شود. آنای بازتابی بسیج می انجام دهد. واقعیت آن است که جسم به گونه

تن تر به ساخآید، در عمل چیزی نیست جز تجلی گرایش عمیق شمار ای خودشیفتگی به گونه

(. اما به عقیدۀ برخی پاسخگویان، کنترل و مدیریت ظاهر اصالً به 23بدن و کنترل آن )همان: 

ساله و لیسانس، گویای این  21های پوشش غربی نیست. عقیدۀ آناهیتا،  معنای تقلید از روش

در زمینۀ تنظیم و مدیریت ظاهر، اسالم بیش از هر دینی دستورالعمل دارد. همۀ »مدعاست: 

بایست با موازین شرعی منطبق باشد. او باید فرمانده  ها و اداهای ظاهری زن مسلمان می حرکت

ره و نگاه و غیره. امروزه فکر ها و رفتار ظاهرش باشد؛ از پوشش گرفته تا چه بدن و حرکت

 «.کنند هر کس اهل استفاده از مواد آرایشی نباشد آدمی نامنظم و شلخته است می

ان در راستای تأکید بر همین وجه انتخابی و بازاندیشانۀ پوشش، گروه دیگری از پاسخگوی

پسندند و حجاب را نمیبندی آن به حجاب/ بیتحمیل روشی خاص از پوشش بر زنان و تقسیم

به نظر »گوید: ساله و دانشجو، می 19دانند. معصومه آن را فاقد دستاوردی مفید برای جامعه می

ره. افراد را نباید مجبور به هیچ کاری کنیم. افراد با توجه من حجاب اجباری نتیجۀ معکوس دا

ای خودآگاهی میرسن که چه پوششی مناسب است. پس به نظر من اصالً  به سنشان به گونه

لزومی نداره کسی را وادار به داشتن پوشش خاص یا رعایت حجاب کرد. افراد باید خود برای 

آگاه سازی افراد در ارتباط با آثار مثبت پوشش  خویش تصمیم بگیرند. البته مخالف تبلیغات و

 «.مناسب و حجاب نیستم ولی با اجباری کردن آن نیز مخالفم
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مبنای نگرش اکثر  گیریم که شوندگان نتیجه میبنابر موضوع بازاندیشی و سخنان مصاحبه

زادتر، بر های آ ها و روشزنان، چه افراد پایبند به پوشش دینی و عرفی و چه افرادِ پیروِ مدل

چه در گذشته مرسوم بوده نیست و دالیلی بسته به گفتمان مرجع و منابع معرفتی سنت و آن

شهری کنونی دارد که فرد بودن زندگی در فضاهای کالنکنند. این نشان از دگرگونهخود بیان می

انواع  ناگزیر است در همۀ ابعاد و زوایای هستی اجتماعی خویش بازاندیشی کند؛ یعنی از میان

بایست انتخاب کند. منطق این  رویش میهای زندگی متفاوت پیشها، رفتارها و روشنگرش

 انتخاب، منطقی سنتی نیست، بلکه منطقی بازاندیشانه است.

 پوشش؛ موضوعي فراجنسیتي و نسبي

بودن پوشش، و نه حجاب، است. غالب های اصلی این پژوهش، بحث از فراجنسیتی یکی از نکته

یان معتقدند پوشش، رفتاری برای هر دو جنس است و مردان و زنان همه باید پوشش پاسخگو

های عرفی/دینی است که عزت و اعتبار به مناسب داشته باشند، زیرا پوشش یکی از شاخص

بایست در دستور کار گفتمان  دهد. بنابراین واکنش دربارۀ بدپوششی بین مردان نیز می افراد می

دانند؛ چنین پاسخگویان، پوشش را برمبنای سن و موقعیت افراد متفاوت میرسمی قرار گیرد. هم

که های عمومی متفاوت است. این یعنی پوشش در یک مهمانی، محیط اداری، خانه و در مکان

گویان کامالً آشکار است. اما های سن و موقعیت و جز آن است در نظر پاسخپوشش تابع نسبیت

دانند. پاسخگویان بر این ۀ حجاب دارند و آن را مخصوص زنان میآنها دیدگاه متفاوتی دربار

باورند که از گذشته تا به امروز پوشش موضوعی فراجنسیتی بوده، بنابراین حجاب که بیشتر 

 های دینی است نیز زنان را مخاطب قرار داده است. برگرفته از آموزه

 یبرا و ستین مرد ای زن مختص پوشش من نظر به»: دیگو یم دارخانه و ساله 21 مهسا،  -

 به ییجورا هی پوشش چون بشه، ظاهر جامعه در تونه ینم که پوشش بدون آدم. الزمه دوشون هر

 پوشش از شتریب بزرگترا پوشش مثالً کنه؛یم فرق زانشیم خوب، یول دهیم آبرو و اعتبار آدم

 کند یم فرق کامالً حجاب موضوع. متفاوته مردان به نسبت زنان پوشش نیهمچن و هاست، بچه

 . «نداره یلزوم انیآقا یبرا و هاست خانم مختص حجاب من نظر به چون

بنابر عقاید پاسخگویان اگرچه موضوع حجاب در قالب نظریه و اندیشۀ دینی به موضوعی 

ار، متانت، حجب و حیا را در اشاره دارد و مضامینی همچون وق« پوشش مناسب»فراتر از 

مل و واقعیت، مقصود از حجاب در جامعۀ ما همان پوشش مناسب زنان گیرد، لیکن در ع برمی
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های رفتاری زنانه فروکاسته  است. بنابراین حجاب هیچ داللتی بر زندگی مردانه ندارد و به شیوه

در رابطۀ بین زن و »ساله و کارمند، گویای همین موضوع است:  24های نفیسه، شده است. گفته

شود؛ زن باید خود را بپوشاند تا از نگاه پلید مرد ها متوجه زن میتمرد همۀ تقصیرها و محدودی

تواند جلو نگاه کردن مرد را بگیرد. او آزاد است؛ مصون بماند. خب کدام عرف و قانون می

یش از همه دربارۀ زن بدحجاب و آید پرفتاری سخن به میان می های هروقت هم از انحراف

 «.شودحجاب صحبت می بی

 هاي فرديهاي ساختارهاي و انتخابكشاكش الزامپوشش در 
های جمعی، قوانین و مقررات جامعۀ ما،  ها، آداب و رسوم سنتی، آیینساختارها، قواعد، عرف

کار  وبیش یکسانی از پوشش بهای، در راستای تولید، بازتولید و تثبیت الگوی کمهر یک به شیوه

دارد. اما از سوی دیگر رویارویی جامعۀ ایرانی با  های تاریخی و سنتی و دینیروند که ریشه می

فرهنگ، تکنولوژی و زندگی شهری مدرن فضایی ناهمگون و چندپاره پدید آورده است که فرد 

رو است. تمایز و جدایی قلمروهای زندگی و  به ها با تردید دائمی رو در انتخاب الگوها و روش

نگیِ پیشین به از بین رفتن باورهای مشترک و دارشدن انسجام اجتماعی و فره به تبع آن خدشه

های جمعی منجر شده است. انتخاب نوع و نحوۀ پوشش و ها و پایبندی سست شدن تعلق

شود که یک سوی گیری درخصوص چگونگی مدیریت ظاهر اکنون در فضایی انجام میتصمیم

ها و یین روشها و فشارهای ساختاری و سوی دیگر تالش عامالن اجتماعی برای تعالزام

ترین عامل برسازندۀ وضعیت دهی به ظاهر خویش قرار دارد. این کشاکش اصلیالگوهای شکل

 های پاسخگویان زیر بر همین موضوع داللت دارد: پوشش در جامعۀ ماست. گفته

 به چرا پس خوبه، اگر ه؟یچ یبرا تنوع اصالً دونمینم من»: دانشجو و ساله 21 مهناز، -

 بعدش فروشن؟یم و کننیم دیتول اصالً را نایا چرا بده، اگر دن؟یم ریگ هانگر و هامدل یبعض

 مجبوره آدم ندارن؟ یاشکال چیه ابانیخ در هانیهم یول ممنوعند، دانشگاه در مانتوها یبرخ چرا

 . «باشه داشته لباس نوع نیچند شهیهم

. تونهینم کنه، یندگز خودش یبرا کنه تالش هم هرچه آدم» :دارخانه و ساله 21 بهاره، -

 باز یول نکنم، یچندان توجه انیاطراف نظر به و کنم یم یزندگ خودم یبرا خوادیم دلم من واقعاً

 ولباسام هستم اون در که یتیموقع و طیشرا به توجه با موارد شتریب کنم یسع ناچارم و شهینم

 .«نشم رو روبه یاحتمال مشکالت با تا کنم انتخاب
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 و کنند انتخاب یزیچ چه مانندیم شهیهم زنان: »پوشاک ۀفروشند و ساله 29 سحر،  -

 تیرعا دیبا گهید سوی از بخرند، شانلیم باب و متنوع یزایچ دارند دوست سو کی از. بخرند

 دارند، یشتریب تیمحدود دارند یدولت شغل که یزنان. بکنند را انیآشنا و لیفام و پدر و همسر

 .«دارند دیخر یبرا یشتریب طمع و حرص هم یگاه یول

گونه عقاید، برخی پاسخگویان در سخنان خود آشکارا جانب یکی از دو عالوه بر این  

ای هژمونیک از پوشش داشتند؛ مانند زهرا، گرفتند. برخی تلقیطرف )ساختار یا عاملیت( را می

است. ما که به نظر من دین اسالم بهترین قوانین را برای زندگی بیان کرده »ساله، خیاط:  21

پوشم سعی  هاش نیز پیروی کنیم. من همیشه وقتی لباس می اسالم را پذیرفتیم باید از آموزه

کنم کامالً با دینم و عرف جامعه هماهنگ باشه و در کنارش خانواده و اطرافیانم نیز از من  می

 «. راضی باشن

های به رفتار اما برخی دیگر نسبت به ساختارها و عرف واکنش منفی داشتند و اغلب 

ما تو این جامعه بجنبیم بهمون گیر »آموز:  ساله و دانش 17کردند. نیکو، گر آنها توجه میسرکوب

میدن. آخه لباس پوشیدن و آرایش کردن چه ضرری داره که همه بهش حساسیت دارند. یعنی 

 «.واقعاً مشکالت جامعه ما فقط ایناس

عیت از جنبۀ انتخاب نوع و نحوۀ پوشش بین ای پایبندی به منطق موق واضح است که گونه

گیرند،  شود. افراد برحسب شرایط، فضا و موقعیتی که در آن قرار میپاسخگویان دیده می

کوشند با حفظ استقالل  پوششی متفاوت دارند؛ هنگام قرارگرفتن در فضاهای عمومی می

س موضوع نیز صادق ای پوشاک مناسب بپوشند. البته عک شخصی در انتخاب پوشش، تااندازه

تر از های صمیمیعرفی نیز هنگام قرارگرفتن در محیط  ا های دینی است؛ زنان پیرو آموزه

کنند. درمجموع منطق موقعیت نقشی مهم بر نوع و نحوۀ پوشش های متفاوتی استفاده میپوشش

ندرت بهدارد. جایگاه و روش زندگی خانواده یکی از ابعاد همین منطق موقعیت است که زنان 

دهد که بیشتر پاسخگویان در راستای پایگاه ها نشان میکنند. مصاحبه از اصول آن سرپیچی می

دارند و با حفظ شأن و جایگاه خانواده، هویت و روش های خانواده گام برمیاجتماعی و ارزش

 کنند. شان را بازتولید میزندگی خانوادگی

. باشه مادرم و پدر دییتأ مورد ظاهرم که گرفتم ادی یبچگ از: »دارخانه ساله، 29 را،یسم -

 شهیهم. مهمتره برام یچ همه از خانواده. دمینم انجامش نده اجازه همسرم که یکار هر هم االن

 . «میکنیم آمد و رفت باشن خودمون مثل که ییهاخانواده با هم
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را در خود  های جامعهسخنان سمیرا حاکی از ذهنیتی هژمونیک است که هنجارها و ارزش

کند. البته روشن است که درونی کرده است و فردیت خود را در قالب پایبندی به قواعد معنا می

 اندیشی خانوادگی نیز بخشی از منطق موقعیت است.این مصلحت

 شدن بدن  شناختهپوشش در نقش بخشي از فرايند زيبا

ها و ها، آرایهمان تکنیکی لباسبه اعتقاد برخی پژوهشگران، در جهان معاصر زندگی بدن با چید

و  شونده ریزیتغییرپذیر، برنامهای ناتمام، (. بدن پروژه1: 1994گیرد )کریک، ها شکل میژست

شناختی رفتار ی هنری و زیباییخود همچون اثر . امروزه افراد با بدنشونده است بازاندیشی

شود. آرایش، تنظیم و نمایش داده میدستکاری،  ای کنند. بدن در جامعۀ مصرفی در نقش ابژه می

جنبۀ خوب »خود را متناسب، شاداب و جوان نگه دارند و با این کار  ها دوست دارند بدن انسان

  کنیم؛ بدین گذاری مینام« دن بدنششناختهزیبا»کنند. کل این فرایند را را بازنمایی می« شانبودن

ای در دورۀ حاضر، به ابژهسی و سیاسی شدن به ابژۀ جنبر تبدیل معنا که بدن عالوه

های زیبایی، تاتو، کاشت مو، شناختی نیز تبدیل شده است و آرایش، پوشش، انواع جراحی زیبایی

های مرتبط با تناسب اندام و جز آن همه در خدمت دستیابی به این های الغری، فعالیترژیم

 شناختیهای گوناگون زیباییدۀ شیوهدهنشوندگان این پژوهش نشانفرایند است. سخنان مصاحبه

 بدن در جامعۀ ما و کارکرد پوشش در نقش جزئی جدانشدنی از این فرایند است. 

 یروسر و شال از آدم که داره یاشکال چه آخه: »دیگویم یکنکورپشت و ساله 19 مهسا، -

 ینتوهاما نیا مشکل. نداره یبدحجاب و حجاب به یربط نیا. کنه استفاده رنگخوش شنل و

 باحجاب دارند دوست دخترا از یلیخ خدا به. اندبدقواره یلیخ که نهیا یرسم یهامقنعه و گشاد

 .«بپوشند کیش و بایز یهالباس دارند دوست حال نیع در یول باشند،

 و ییبایز از که بود یوقت ما یجوان»: دارد مشابه یدگاهید دارخانه و ساله 30 فرناز، -

 رو نایا میدار تازه که االن. هیچ ییغذا میرژ و اندام تناسب میدونستینم. میدینفهم یزیچ یشاداب

 تیشخص آدم به لباس وقتا یلیخ. ستین بدن پوشاندن یبرا فقط لباس که میگرفت ادی م،یفهمیم

 سرحال شلخته و ختیبدر یظاهر با آدم شهیم مگه. دهیم نفس به اعتماد ده،یم طراوت ده،یم

 .«باشه

گیرد، توجه به برند پوشاک برای بدن قرار می شناختیمایۀ فرایند زیباییوقتی پوشش دست

 شود. زنان مهم می
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 و بایز که کنم دایپ ویلباس اگه البته. ندارم توجه مد به ادیز من: »دارخانه ساله، 21 سارا، -

 اونا نظرم به. ادیم خوشم شتریب یخارج یها برند و اجناس از درضمن. پوشمیم باشه راحت

 . «هستن یرانیا یهالباس از بهتر

بدن پیوندی تنگاتنگ با موضوع لذت دارد. اگر به روش جان فیسک  شناختیهمچنین زیبایی

شده )لذت ناشی از نوعی همنوایی درونی« لذت هژمونیک»ها را به سه دسته ( لذت11: 1991)

)بدن در کانون این « ریزهای ناشی از گلذت»کنند(، ای تجربه می که همگان در دامنۀ گسترده

شود( و اس گناه و رسوایی میها قرار دارد که ازجنبۀ اجتماعی موجب احسدسته لذت

ها و روابط اجتماعی قرار دارند ها، هویت)در کانون این لذت« های ناشی از برساخت معنا لذت»

قسیم کنیم، زنند( تشناختی نسبت به نیروهای هژمونیک دست به عمل میکه با مقاومت نشانه

شود. به نظر  پذیر می بی امکانخو های زنانۀ مرتبط با پوشش و مدیریت ظاهر بهتفسیر لذت

های مسلط جامعه بیشتر لذت پسندند از همنوایی با عرفرسد زنانی که پوشش رسمی را می می

دار و راحت و تنگ، های مختلف همچون پوشیدن پوشاک مارک برند. اما زنانی که به روشمی

هایی برای گریز از الگوهای مسلط پوشش و مدیریت ظاهر جراحی زیبایی، تاتو، آرایش و... راه

ین در مقابل خشونت نمادینی که یابند اغلب دو هدف دارند: یکی مقاومت نماد در جامعه می

شود و دیگری رهایی از مردساالری که از های اجباری پوشش بر زنان اِعمال می واسطۀ روش به

 شود.       های تاریخی بازتولید میرفهمین ع

 حفاظ امنیتي      پوشش يا حجاب در نقش
برخی از زنان بر این باورند که پوشش برای آنها معنایی جز حجاب کامل ندارد؛ ابزاری است که 

های کند. حجاب نه فقط مانع یا محدودکنندۀ ایفای نقشاز هستی اجتماعی آنها محافظت می

های بخش است و زنان با آن قادرند در زمینهکننده و یاری نیست، بلکه آساناجتماعی زنان 

آنکه بازیچۀ دست مردان و نظام مردساالری قرار عمومی به شأن شایستۀ خود دست یابند، بی

دار( است. بگیرند. شیوۀ پوشش این گروه از زنان مشخصاً چادر و مقنعه )و ترجیحاً مقنعه چانه

برند )برای نمونه با کار می اده از روسری یا شال نیز مدلی شبیه به مقنعه بهآنها در صورت استف

بندند(. همچنین آنها شلوارها و مانتوهای گشاد گرد یا کلیپس آن را زیر چانه مییک سنجاق ته

کنند. این گونه پوشش آنها بیانگر های ضخیم و سیاه استفاده میهای بلند و جوراببا آستین

ساله و دانشجوی کارشناسی، در این  23پوشش و کارکرد آن است. سعیده،  شان ازتلقی
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به نظر من پوشش چیزی است که به نفع خود فرد است. برای من پیش »گوید: خصوص می

های عجیب و غریب مواجه ام و با نگاهام که پوشش و حجاب مناسب نداشتهاومده جایی رفته

 «.   مانیم در مقابل مشکالت تا حد زیادی محفوظ می ام. معتقدم با پوشش و حجاب مناسبشده

شوندگان بیان کردند برای آنان پیش آمده که با پوشش نامناسب در فضاهای برخی مصاحبه

شان  اند. بنابراین آنها پوشش خود را با توجه به تجربۀ زندگیاجتماعی دچار مشکالتی شده

های کنند که روش یا و مشکالتی توجه میکنند یعنی در انتخاب پوشش خود به مزا انتخاب می

تری دارد  اند. برمبنای این استدالل آنها، فردی که حجاب مناسبمختلف پوششی به وجود آورده

اجتماعی بهتری نیز برخوردار است. البته این فقط بخشی از استدالل آنهاست.  -از شرایط روانی

قدند زنان باحجاب، وجهۀ شخصیتی دهد که معتتشکیل می بخش دیگر آن را باورهای دینی

 بهتری خواهند داشت که مکمل همان دیدگاه پوشش در نقش حفاظ است. 

های برخی دیگر از زنان که کارکرد محافظتی پوشش را باور داشتند بیشتر به مصونیت 

روحی و فواید روانی آن اشاره کردند. این دسته از زنان، دستیابی به آرامش خاطر و روحیۀ بهتر 

ترین دلیل انتخاب پوشش مورد عالقۀ خود بیان کردند. این آرامش روانی در اغلب  را مهم

های ها و معاشرتقلمروهای اجتماعی، مانند خانواده، محل کار، خیابان، مراکز خرید، میهمانی

 اندآید و موضوعی حیاتی است. بنابر سخنان این زنان، آنها توانسته دست می دوستانه برای آنها به

ای از  های فردی در زمینۀ پوشش را در قالب گونههای ساختاری و سلیقهتناقض بین الزام

معنا که پوشش محجبانه برای آنها نه موضوعی اجباری و فردیت دینی برای خود حل کنند. بدین

شان دارد. درست برعکس، های فردیایدئولوژیک و سنتی است و نه منافاتی با فردیت و انتخاب

واسطۀ انتخاب حجاب که این گروه به دنبالش هستند فقط به ای ت فردیت و اِعمال سلیقهدرحقیق

 شود.محقق می

 با آن دنیپوش با اوالً که دارم دوست را یلباس شتریب من: »دیگویم کارمند، و ساله 21 ندا،  -

 داشتن و لباس انتخاب در من. برسم خوامیم که یآرامش اون به درضمن و نشم رو روبه یمشکل

 . «شمیم آرام اریبس حجاب تیرعا با ضمن در. دارم توجه نید به حجابم

 آدم یبرا مشکالت از یاریبس که شهیم باعث مناسب پوشش: »ستیپیتا و ساله 27 نگار،  -

 دوستام از یلیخ که ییزایچ. شترهیب الشیخ یآسودگ و ترهراحت ذهنش نیبنابرا. ادین شیپ

 من یبرا کمتر کننیم فیتعر نایا و گفتن متلک و دیپل یهانگاه ،یابانیخ یهامزاحمت ۀدربار

 . «ندارم رو اونا یهایپرتحواس و هااعصاب جنگ از یلیخ من. آدیم شیپ
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پوشانند )یعنی شان میترین گونۀ پوشش را بر بدنزنان این گروه که بنا به انتخاب خود کامل

باط خاصی با پوشش و ظاهر بدن خود چادر، گاهی روبند، دستکش و جوراب ضخیم( ارت

دارند. آنها کمتر به نمایش خود در زندگی روزمره و جلب توجه دیگران تمایل دارند. لذت آنها 

آوردن رضایت  دست نه لذتی هژمونیک است )که با همسو کردن خود با نگاه گفتمان حاکم از به

ها و قراردادهای مسلط )که از باالدستان لذت ببرند( و نه لذتی است ناشی از گریز از عرف

مقاومت در مقابل باالدستان لذت ببرند(. درواقع پوشش برای این گروه از زنان هنوز 

 بودن تعارضی وجود ندارد. پروبلماتیک نشده است و بین رشد فردیت آنها و محجبه

 گیريبحث و نتیجه

هاای پوشاش    و روشهدف این پژوهش بررسی این موضوع است که زنان با برگزیادن الگوهاا   

هاا   ها، انادازه ها، مدلبخشند و چگونه از خالل تنوع رنگچگونه به زندگی روزمرۀ خود معنا می

کنناد و  سازند و جسم و ذهن خاود را مادیریت مای   شان را برمیها نظام معناییو طراحی لباس

های پوشش وهدهند. برای زنان، شیشان قرار میدهی هویت و متمایزشدنپوشش را میانجی شکل

کناد و درواقاع   عمال مای   همچون ابزارهایی برای برساختن و نمایش خویشتنی وابسته به جسم

شود. ها متحقق میها و ژستها، آرایهواسطۀ چیدمان تکنیکی لباسآنها به هستی وابسته به جسم

ای بارای  از سوی دیگر رشد روزافزون فرهناگ مصارفی باعاث شاده اسات کاه بادن باه اباژه         

تارین  تبدیل شود و همین موضوع پوشش را در قالب یکی از اساسی تکاری، آرایش و نمایشدس

یاابی، تمایزبخشای و نماایش خاود در فضااهای همگاانی درآورده اسات.        های هویات دستمایه

یابی در زندگی روزمره، های معناسازی و هویت محوریت بدن و پوشش در نقش یکی از میانجی

هاا و ساطوح   خود جلب کرده است و واضح است که بررسای گارایش  توجه پژوهشگران را به 

ای کیفی و با دیدگاهی ژرف به نتیجه نخواهد رسید. ای جز به شیوهمعناییِ تودرتوی چنین پدیده

، بافت هزارتوی زندگی روزمرۀ زنان را کیاتوگرافای کیفی و رو این پژوهش نیز با شیوهاز همین

هاای ایان پاژوهش در قالاب هفات موضاوع اصالی        اد. یافتههدف بررسی تفسیری خود قرار د

پوشاش  »، «پوشش، موضاوعی فراتار از حجااب   »ترتیب عبارتند از:  صورتبندی شده است که به

پوشاش  »، «پوشاش و مادیریت ظااهر، نمااد بازاندیشای     »، «یاابی و تمایزبخشای  میانجی هویت

، «هاای فاردی  ی و انتخابهای ساختارپوشش در کشاکش الزام»، «موضوعی فراجنسیتی و نسبی

«. پوشاش یاا حجااب در نقاش حفااظ امنیتای      »، «بادن  شناختیپوشش بخشی از فرایند زیبایی»
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بودگی از دید افراد نامحرم را نادارد،  کند که پوشش صرفاً کارکرد مصون موضوع نخست بیان می

انی آنهاا را  ها، بخشی از زبان جسام بلکه رفتاری نمادین است و با حرکت چهره و اداها و ژست

هاا تبادیل شاده    دهد. امروزه حتی خود حجاب نیز به یک نشانه در میان دیگر نشاانه تشکیل می

دهد. براسااس موضاوع   های خاصی را به دیگران انتقال میبودن معناها و داللتاست و باحجاب

ل بخشی و تمایزبخشی به شکلی از مقاومات در مقابا  واسطۀ ایفای کارکرد هویتدوم، پوشش به

هاای  هاا، فرهناگ   فرهناگ  شود. این مقاومت اغلب در قالب خردههای هژمونیک تبدیل می روش

هاای  کنناد و الگوهاا و روش  هاای نابهنجاار باروز مای     های کجرو و سبکمعارض، مدها، گروه

کشند. براساس موضوع سوم، پوشش  شدۀ گفتمان رسمی را به چالش میتعیینتجویزی و ازپیش

آگاهی مدرن مهم این است که امروزه زنان جامعۀ ما متأثر از خودآگاهی و بدنهای یکی از نشانه

پاذیری و  زنناد و گااه تناوع   در هستی اجتماعی و شخصای خاویش دسات باه بازاندیشای مای      

پذیری پوشش در وضعیت کنونی محصول همین بازاندیشی است. موضوع چهارم گویای  تفاوت

های عرفی/دینی اسات  شود، زیرا یکی از شاخص آن است که پوشش به هر دو جنس مربوط می

بخشد. پوشش همچنین برحسب سن و موقعیت افاراد  اعتباری میکه به افراد عزت و اعتبار یا بی

گیرد. براساس موضوع پنجم، انتخاب پوشش و شیوۀ مادیریت ظااهر   معنای متفاوتی به خود می

پاذیرد و هام   شارهای ساختاری تأثیر میها و فدهد که هم از الزامدر جامعۀ ما در فضایی رخ می

دهای باه ظااهر خاویش     ها و الگوهای شاکل محصول تالش عامالن اجتماعی برای تعیین رفتار

ترین عامل برسازندۀ وضعیت پوشش در جامعاۀ ماسات. اماا موضاوع     است. این کشاکش اصلی

امعۀ ما در قالاب  ای جهانی است در جشدن بدن که پدیده شناختهبعدی حاکی از آن است که زیبا

 وگاوی  ها و الگوهای پوشش بروز کرده اسات و هماین موضاوع گفات    رنگارنگی و تنوع روش

رو کرده است، زیارا اکناون پوشاش ابازاری اسات بارای        رسمی دربارۀ پوشش را با چالش روبه

وارونه کردن و بازسازی معنایی از پوشش که گفتمان رسمی مدنظر دارد. و آخرین موضاوع دال  

است که پوشش برای گروهی از زنان همچنان حفاظی امنیتی و ابزاری برای مصون ماندن  بر این

زنان است. درمجماوع ایان پاژوهش     ها و تجاوز به هستی وابسته به جسمدر مقابل تعرض نگاه

ها و فقط پروبلماتیک شده است، بلکه به تناسب وضعیتدهد که پوشش در جامعۀ ما نه نشان می

نسبیت یافته اسات. زناان جامعاۀ ماا درک یکساانی از پوشاش ندارناد و آن را        متغیرهای عینی 

هاای  گیرند. برخی از پوشش برای براناداختن معاانی و داللات   کار نمی برمبنای هدف واحدی به

هاای جامعاۀ   رسمی، برای غنا بخشیدن به زندگی روزمرۀ خاود، و ایجااد مصاونیت از تعارض    
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یگر پوشش را همچون بارزترین نشانۀ پایبندی به دستورهای کنند و برخی دمردساالر استفاده می

کنناد. درک و  های جامعۀ جدیاد تفسایر و اساتفاده مای    هویتیدینی و مخالفت با تجمالت و بی

تفسیر متفاوت زنان در هر صورت نمایانگر آن است که پوشش در جامعۀ ما پروبلماتیاک شاده   

 است.
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