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حاضر با هدف ارزیابی هنجارهاي رسمی و غیررسمی پوشش جوانان، و به روش نظریه مبنایی انجام  مقاله

 18-29دختر و پسر جمع آوري اطالعات از طریق مصاحبه عمیق با بیست و دو نفر از جوانان . شده است

  . با استفاده از روش کدگذاري نظري تحلیل شده است وشهر تهران 

مقوله حجاب دالی نیست که تنها به مدلول مورد نظر سیستم سیاسی آن است که نتایج پژوهش حاکی از 

گران مفهوم اخالقی بودن را  هر یک از کنش بدین ترتیب. القی استتوجه کند، بلکه مدلول آن امر وسیع اخ

حجاب : توان گفت در مجموع می. گیرند تماعی خود با تفسیر مجدد بکار میبر حسب موقعیت و زمینه اج

  . پذیرفته شده استشونده به مثابه هنجاري درونی   از سوي جوانان مصاحبه

  درونی شدن حجاب نظریه مبنایی وپوشش، جوانان،  :واژگان کلیدي

  

                                                           
١

   )س(عضو هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادي دانشگاه الزهراء  . 

٢
  گر و مدرس دانشگاه ي جامعه شناسی، پژوهشادکتر.  

٣
   nasibe_arab@yahoo.commial:-E                                        )نویسنده مسئول() س( دانشگاه الزهراءکارشناس ارشد مطالعات زنان، .  

 



٢ 
 

  طرح مسئلهمقدمه و 

اي خود  تنوع در انتخاب به گونهاین  .شود صورت واقعیتی عینی دیده می هاي پوشش جوانان به امروزه تنوع در سبک

تعریف رسمی از بدین معنا که . گیرد ها و هنجارهاي رسمی و سنتی پوشش قرار می به خودي در تقابل با ارزش

دانند  نظام میها الگوي پوشش ترویج شده را رسمی و متعلق به  ن آ. حجاب کمتر مورد قبول جوانان قرار گرفته است

در مقابل حکومت نیز الگوهاي پوشش جدید را غربی، وارداتی و متعارض با فرهنگ . زنند و از پذیرش آن سر بازمی

  .داند دینی می

اما از سوي . اي انعطاف از خود نشان داده است در زمینه تغییرات پوشش جوانان تا اندازه 1فرهنگ رسمیهمچنین 

گزینند که از نظر قانون گرایش به  هاي پوششی را براي خود برمی از جوانان سبک برخیدیگر شاهد آن هستیم که 

پذیرفته شده جامعه مطابقت نداشته و جامعه را دچار و غیررسمی ناهمنوایی دارد، با معیارها و هنجارهاي رسمی 

حجابی و بدحجابی در  در چند سال اخیر نیز شاهد آن هستیم که حکومت براي مقابله با رواج بی. نماید تعارض می

شدن، تبادل فرهنگی، فرایند مدرنیته و به   جهانی .هاي رسمی در قالب گشت ارشاد زده است دست به کنترلجامعه 

هاي فرهنگی و سیاسی جوامع تاثیري عمیق برجا گذاشته  هاي مختلف از جمله عرصه تبع آن رشد فردگرایی بر عرصه

گیري افراد  هاي جدید پوشش و گوناگونی در انواع آن، نقش تصمیم روز سبکتوان از ب که در عرصه فرهنگی می. است

ها و  و کسب تمایز و در سیاست به انواع تقابل بین دولت) مدرن(در مصرف یا خلق محتوا، در بازتعریف هویت نوین 

ادعاست که شیوه  هاي مورد بررسی موید این بخشی از پژوهشعالوه بر این ). 2: 1386مجمع، (شهروندان اشاره کرد 

. گیرد اجتماعی نیز قرار می  هاي شخصی، در چارچوب تفسیر افراد از قواعد فرهنگی عالوه بر قرار گرفتن در چارچوب

هاي اجتماعی درباره  در واقع در وراي تقابل بین حکومت و جوانان تصور بر این است که افراد با میراث و زمینه

 .گردد به فرهنگ و عرف اجتماعی هر جامعه تعریف و محدود می صی بستهتعاریف شخو . کنند پوشش خود فکر می

بنابراین پوشش و رعایت هنجارهاي مربوط به آن و یا هنجارشکنی ناشی از رعایت نکردن آن به عنوان یکی از مسائل 

ز بر این باشد، که عالوه بر کنترل از سوي هنجارهاي رسمی، هنجارهاي غیررسمی نی اجتماعی مطرح در جامعه می

این   هاي متفاوت درباره در واقع مجادالتی که در ادوار مختلف و به گونه. کند پدیده نفوذ و کنترل خود را اعمال می

 .موضوع وجود دارد، حاکی از حساسیت و جلب توجه اشخاص به آن است
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یح و انتخاب و به تبع در این پژوهش سعی محقق بر آن است تا نشان دهد که جوانان در فرایند ارجحیت عنصر ترج

زنند و در خالل این  هاي پوشش، چگونه براي حل این تعارض دست به تفسیر قواعد فرهنگی می آن تنوع در سبک

هاي اجتماعی، چگونه صورت  تفسیر، ارائه الگوهاي ذهنی و معنایی پوشش از سوي آنها، با توجه به میراث و زمینه

   .گیرد می

  :تجربی پیشینه

ادبیات تحقیق کمتر به پژوهشی برخواهیم خورد که با روش کیفی به مسئله حجاب و پوشش جوانان طی مرور 

گیرد که  هاي اجتماعی قرار می همچنین پژوهش حاضر به لحاظ موضوعی و محتوایی در رده پژوهش. پرداخته باشد

  .باشد عی، پژوهشی نو میتوان گفت پژوهش از حیث موضو و با اندکی تسامح می. کمتر بدان پرداخته شده است

دو  ،»هاي تهران به پوشش و حجاب سنجش نگرش دانشجویان دانشگاه«در پژوهشی با عنوان  )1389(زاده  عزیز

و دسته دوم که  ی بر اصول و عقاید دینی تعبديتعریفی که مبتن کند؛ در تعریف حجاب و پوشش مطرح می رویکرد

 .شخصی داردهاي  اي عرفی و استنباطه تاکید بر ارزش

   نگرش دانشجویان به حجاباز حاصل   مقولهچهار 

  هاي دینی  هاي اعتقادي و گرایش مقوله

کردند که لزوم تعامل عفاف میان  دانشجویان حجاب حداکثري را عفاف در رفتار، اخالق و گفتار دانسته و تاکید می

  . دو جنس ضرورت دارد

  هاي فرهنگی  اريگذ هاي مربوط به حاکمیت سیاسی و سیاست مقوله

  .سازي در رابطه با مسئله حجاب داشتند دانشجویان بر تاثیر منفی اجبار متفق القول بودند و تاکید بیشتر بر فرهنگ

  شناسی اجتماعی هاي روان مقوله

تري در بعد  اند که رنگ سیاه براي پوشش مناسب نیست و حد طبیعی از حجاب اثر مثبت دانشجویان بر این عقیده

  . روانی دارد

  هاي جامعه شناختی  مقوله
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ها با شهرهاي بزرگ ذیل ارتباط حجاب با  دانشجویان در رابطه با تاثیر فضاي اجتماعی شهرهاي کوچک و شهرستان

هایی از حجاب و  یدهاي فراوانی داشتند؛ از جمله فرهنگ کالن شهرها و دامنه گسترده طیفپذیري تاک نحوه جامعه

  . هاي خانوادگی جریان دارد ها و سنت فرهنگ هایی که در عرف پوشش خرده تفاوت

 مشکالت و مسائل و نگرش وضعیت، بررسی ملی پیمایش«عنوان  با طرحی در نیز )1386(کمالی آزاده، باستانی و 

نگرش جوانان نسبت به حجاب در قالب . اند داده به موضوع جوانان اختصاص را خود مطالعه محورهاي از یکین، جوانا

 داد نشان حجاب مساله به فقهی رویکرد هايگویه مورد درنتایج  .بحث شده است فردي و انتظامی فقهی، سه رویکرد

رویکرد  هايگویه مورد در .شودمی ،»است زنان امنیت و وقار سبب حجاب« گویه به مربوط میانگین، باالترین که

 هاي گویه به مربوط مشترك صورتی به آن ترینپایین و »انتظامی کنترل« گویه به مربوط میانگین باالترین انتظامی

 به فقهی رویکرد با پاسخگویان باالي موافقت گر نشان نتایج به طور کلی. باشدمی »قانونی تصویب و انتظامی مداخله«

 مورد در و است حجاب به قانونی رویکرد با موافقت از متوسط سطحی نشانگر آمده بدست میانگین و حجاب مساله

  .دادند نشان مزبور هاي گویه مورد در را پایینی موافقت پاسخگویان نیز فردي رویکرد

 یا تناسب فرایند از تحلیلی دنباله ب ،»تهران شهر در حجاب به زنان نگرش« عنوان تحت ايمقاله در ،)1389(بیات 

 آن از حاکی پژوهش هايیافته. شوندمی ظاهر جامعه در بدحجاب عنوان به که است کسانی رفتار و نگرش تناقض

 بودن اجباري جنبه با درصد 67قانونی و نزدیک به  تکلیف یک عنوان به حجاب با پاسخگویان از درصد 55که  است

 61نزدیک به  و زنان پیشرفت مانع حجاب که نظر این با پاسخگویان درصد 71همچنین . اندداده نشان موافقت آن

 رعایت کارکردهاي خصوص در .اند داده نشان مخالفت است، پاگیر و دست امري حجاب که ایده این با نیز درصد

 سالمت حجاب، اجتماعی حفاظت کارکرد انحرافات، کاهش عامل حجاب با؛ موافقت میزان جامعه، بیشترین در حجاب

  .باشد می جامعه در آن اجتماعی و روانی امنیت ارتقاي و زن به حجاب وقاربخشی و متانت خانواده،

 گران کنش رفتار و نگرش بین پوشش هاي ناهنجاري حوزه در حاضر شرایط در که آید برمی چنین تحقیق هاي یافته از

 نوعی آنها نگرش حوزه در که داد نشان حجاب مسئله به پاسخگویان نگرش تحلیل و تجزیه. دارد وجود ناهماهنگی

 و کنندمی نگاه شخصی امري عنوان به حجاب به سو یک از افراد ایندر حقیقت . است گیري شکل حال در فردگرایی

 حوزه در که است مفهوم بدین مسئله این و شود می نگریسته نیز دینی تکلیف یک عنوان به حجاب دیگر سوي از

 مورد در .اند شده مواجه اختالل با رفتار حوزه در ولی دارند، را خود گستره و نفوذ دینی اعتقادهاي ها، ارزش و باورها
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 میزان که این ویژه به ،است توجه قابل بسیار مخالفت میزان به نسبت موافقت حجاب، میزان مثبت کارکردهاي

   .اند نداده نشان التزامی حجاب رعایت به نسبت عمل در که شده است بیان کسانی جانب از موافقت

 اسالمی حجاب و عرفی پوشش به تهرانی زنان بیشتر که است آن از حاکی )1384(حمیدي  و فرجی هاي طرح یافته

 موافقت میزانهمچنین . نبودند مقید بدان درصد 3,7حدود  در ناچیزي رقم و تنها کردندمی عمل بدان و بوده مقید

 هايپوشش اما ،)باشند می چادري زنان موافق، اکثریت(هاست پاسخ کل پنجم سه حدود در رسمی هايپوشش با

 و بیشتر تحصیالت(اجتماعی  هايصحنه در زنان حضور میزان رفتن باال با حقیقتدر  .دارد هم جدي مخالفان رسمی

 به نسبت نگرش و شوند می قائل خود استفاده مورد هايپوشش بودن راحت براي بیشتري اهمیت آنها ،)اشتغال

  .شود می ترمنفی زنانه پوشش کنترل یا رسمی پوشش

 که سال 40تا  16تهرانی  دختران و زنان از نفري 460نمونه  روي بر) 1386(انتظامی  نیروي توسط نتایج پژوهشی

 از پاسخگویان درصد 91,3 که حاکی از آن است کردند،نمی رعایت را اسالمی حجاب معیارهاي خود پوشش در

  . اند بدحجابی آگاه بوده با مبارزه طرح اجراي

 ،)درونی حجاب(سالم  و پاك درون چادر، داشتن به توانمی پاسخگویان نظر مورد اسالمی حجاب معیارهاي بین از

برجستگی و بدن پوشش پوشش، نکردن توجه جلب روسري، و مانتو همچنین جامعه، معمول و مناسب کامل، پوشش

 مالك عنوان به شده مطرح معرف چهار میان همچنین از. کرد اشاره) مو بدون پوشش(بدن  پوشانیدن و آن هاي

 کوتاه شلوار از استفاده - 3 کوتاه روسري و شال از استفاده -2 چسبان و کوتاه تنگ، مانتوهاي از استفاده -1 بدحجابی

 برهنگی و کوتاه شلوار از استفاده موارد به متعلق موافقت میزان بیشترین غلیظ، و تند آرایش -4پا  ساق برهنگی و

 از بیش که است ذکر به است، هر چند الزم بدحجابی مالك عنوان به چسبان و تنگ مانتوهاي از استفاده و پا ساق

  عدم به ملزم را خود نیز درصد 69 و نیستند معتقد بدحجابی هاي مالك عنوان به عوامل این به پاسخگویان از نیمی

 بدلیل انتظامی نیروي مامورین از تذکر دریافت سابقه به پاسخگویان از درصد 25,4. دانندنمی معیارها این از استفاده

 ایجاد خود پوشش نوع در تغییري آن از پس که اند داشته اظهار درصد 69,4 میان این از که اند، اشاره نموده بدحجابی

 متناسب چندان اسالمی معیارهاي با ما فعلی جامعه در حجاب وضعیت پاسخگویان از درصد 49,7 عقیده به. اند نکرده

 تاثیر میزان از افراد نمونه درصد 29,8. است شخصی کامال امر یک حجاب درصد 89,7 همچنین به عقیده. نیست
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ارزیابی نموده کم جامعه در پدیده این گسترش از جلوگیري جهت را بدحجاب افراد با انتظامی نیروي مستقیم برخورد

  . اندنکرده ارزیابی موثر اصال فوق هدف راستاي در را برخوردها این نیز درصد 55,8این  بر عالوه اند،

نمونه  روي بر» )مقاومت؟ یا زندگی سبک(جوانان  پوشش الگوي بررسی«با عنوان  )1387( مجمع پژوهش نتایج

 الگوي یابد، افزایش سنتی گفتمان به گرایش قدره چ هر که داد نشان تهران دانشگاه دختر دانشجویان از نفري 300

 هاينگرش و باورها مختلف ابعاد بین رابطه این بر عالوه. گرددمی نمایان بیشتر رسمی هنجارهاي با همنوا پوشش

پاي هر چقدر که است نکته این بیانگر پوشش الگوهاي با) دین سنتی و مدرن گفتمان بعد دو با(پاسخگویان  دینی

 باشد، کمتر و میزان اعتقاد به دین خصوصی و برخورد گزینشی با دین بیشتر دین جمعی و فردي اعمال به بندي

 این بود که در ناهمنوا پوشش الگوي کارکرد اساسی ي مسئله. دارد گرایش ناهمنوایی سمت به بیشتر پوشش الگوي

 مقاومت معناي پوشش الگوي زمانیبر اساس نتایج این پژوهش  .دارد وجود مسلط هنجاري نظام با مقاومت نوعی الگو

 است ذکر همچنین شایان. باشد داشته آورالزام برخورد و نظارت پدیده این بر رسمی مراجع که گیردمی خود به

 با مغایرت در که را افرادي پوشش نوع دارند، رسمی هنجارهاي با همنوا پوشش الگوي به گرایش کسانی که

 که  به اعتقاد کسانی اما کنند،می تلقی مقاومت عنوان به شوند،می ظاهر عمومی عرصه در سنتی و رسمی هنجارهاي

  . کنندمی استفاده قوانین و هاسنت برابر در مقاومت منظور به کمتر الگو این از دارند، این گروه ناهمنوا پوشش الگوي

 پوشش رفتارهاي مدرن، نگرش که داشتن داد نشان شد، انجام بهرامی هادي توسط1388 سال در که پیمایشی نتایج

 با حجاب احکام با آشنایی میزان و سنتی اسالمی نگرش و در مقابل دهدمی سوق »نابهنجار وضعیت« سمت به را

 و بیشتر حجاب و ترمناسب پوششی رفتار نظام، با موافقت کلی طور به .است رابطه در هاموقعیت تمام در بهتر پوشش

 از ها حاکی از آن است که رضایت همچنین یافته .است وابسته پوششی ناهنجارتر الگوهاي به نیز نظام از نارضایتی

 را بدحجاب گروه به افراد تخصیص احتمال نظام از نارضایتی و باحجاب گروه به افراد تخصیص بیشتر، احتمال با نظام

 نگرش از ناشی پوشش هاي سبک انواع در شده ایجاد تغییرات از درصد 28حداکثر  و درصد 16 حداقل .کندمی توجیه

 نامناسب پوشش با هاي گروه به افراد تخصیص در توجهی قابل نقش نظام با کامل مخالفت ولیکن. است نظام به نسبت

   .کندنمی ایفا
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 و مدرن نگرشی الگوي از فردي عمدتا تفسیري از بدحجاب دختران و زنان که داد نشان آمده بدست نتایج مجموع در

 نظام درباره نبوده، موافق چندان پوشش نوع درباره اسالمی نگرش با بوده و برخوردار پوشش نوع انتخاب در غیرسنتی

 .دهند از خود نشان می را کمتري مذهبی هايگرایش داشته و تريانتقادي نگرش سیاسی

  :مروري بر ادبیات نظري

 برساخت اجتماعی واقعیت؛ آراء پیتر برگر و توماس الکمن

ها افراد هستند  از منظر آن. شناسی شناخت براي برگر و الکمن با ساختمان اجتماعی واقعیت سر و کار داردجامعه

عالوه بر این،  .کندکند و به نوبه خود افراد را خلق میسازند و جامعه یک واقعیت عینی پیدا می که جامعه را می

تواند خود را  شناختی وجود دارد که هیچ کس نمی ـ  هاي ذهنی  هاي بیرونی و ساخت تاي میان واقعی رابطۀ دوسویه

 . از آن کنار بکشد

صورت واقعیتی تمام عیار    هاي کثیر تنها واقعیت زندگی روزمره است که به از منظر برگر و الکمن در میان واقعیت

بندي است که دیگران در برخوردهاي چهره به  نخهایی براي س واقعیت زندگی روزمره شامل طرح. شودگر میجلوه

در ). 49: 1375برگر و الکمن، (گردد  ها رفتار می ها با آن شوند و بر طبق این طرح ها ادراك می چهره بر حسب آن

  ). 52: همان(رود  واقع ساختار اجتماعی عنصر اصلی واقعیت زندگی روزمره به شمار می

  فرایند نهادسازي

هاي اجتماعی به  شدن فرایندي است که سبب جاودانه ساختن تشکل  اعتقاد دارند که نهادي) 1967(برگر و الکمن 

  .شود سازي و درونی سازي انجام می -این فرایند طی سه مرحله بیرونی سازي، عینی. شود شکل پایدار می

مستمر خویش آن را به وجود سازي  آدمی در جریان بیرونی. نظم اجتماعی محصولی است انسانی  :1سازي بیرونی

است، هستی  عملی جمعی البته به این نکته مهم باید توجه داشت که عمل ساخت جهان،). 75- 79: همان(آورد  می

هاي ذهنی و  سازي مستمر، فعالیت و از طریق بیرونی. فرهنگی انسان به بقاي ترتیبات اجتماعی خاصی وابسته است

  ).1389به نقل از یوسف زاده،  برگر،(شود  ها حاصل می جسمی انسان
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انسان به سطحی از واقعیت ) جسمی و ذهنی(شده  هاي بیرونی نیل فرآورده: سازي عبارت است از عینی :1سازي عینی

گرچه همۀ فرهنگ ریشه در آگاهی . گیرد بدین ترتیب، فرهنگ شکل می. کنند که در برابر مولد خود ایستادگی می

   ).همان(توان آن را طبق میل به آگاهی جذب کرد  گرفت، دیگر نمیذهنی دارد، اما وقتی شکل 

هاي  یافته و انتقال مجدد آن از ساخت هاي عینیت سازي عبارت است از پذیرش همان واقعیت درونی :درونی سازي

  .کند دهنده آگاهی فرد عمل می به بیان دیگر، جامعه به مثابه عامل تشکیل. هاي آگاهی ذهنی جهان عینی به ساخت

. شود هاي اجتماعی نیز ضروري می یافتن نهادها، توسعه سازوکارهاي خاص کنترل شدن و عینیت همراه با تاریخی

شود که نهادها به  اند، هنگامی محتمل می ریزي شده هاي رفتاري که از لحاظ نهادي یا عرفی برنامه انحراف از طریقه

زمینه ارتباطی اصلی خود در فرایندهاي اجتماعی مشخصی که از هایی تبدیل شده باشند که پیوندشان را از  واقعیت

اي که او ممکن است به هر موقعیت  نهادها باید بر فرد، مستقل از معانی ذهنی. اند، گسیخته باشند ها پدید آمده آن

ادي هر قدر رفتار بیشتر به صورت نه. خاصی نسبت دهد، ادعاي حاکمیت داشته باشند و ادعاي حاکمیت هم دارند

هاي رفتار فقط با  همچنین بسیاري از حوزه. شود کنترل می بینی و بنابراین بیشتر قابل درآید، بیشتر قابل پیش

مورد اخیر تمایزي مقدماتی را دست کم در نحوه تخصیص دادن معنی تقریبا . هاي معینی تناسب خواهند داشت تیپ

دانش ابتدایی درباره نظام نهادي دانشی است ). 92 -94: 1375برگر و الکمن، (کند  ها ایجاب می ثابتی به این تیپ

اي از حقایق  از آنجا که این دانش از لحاظ اجتماعی به عنوان دانش، یعنی به منزله مجموعه. نظري  در سطح ماقبل

ر کلی معتبر درباره واقعیت، عینیت خارجی دارد، هرگونه انحراف اساسی از نظام نهادي انحراف از واقعیت به نظ

  ).96: همان(آید  می

یافته دنیاي  گردد که ساختارهاي عینیت شود و موجب می شدن فراگرفته می این دانشی است که در جریان اجتماعی

دانش، در این معنی در بطن دیالکتیک بنیادي جامعه قرار دارد و . اجتماعی در آگاهی فردي به صورت درونی درآیند

  ).97 -98: همان(شود  سازي باعث ایجاد جهانی عینی می ها بیرونی ریق آنکند که از ط مجراهایی را تعبیه می

واسطه یا تعبیر و تفسیر رویدادي  درك بی. سازي داراي اهمیت بسیار فراوان است شدن در فرایند درونی اجتماعی 

ه براي فرد از لحاظ اي از فرایندهاي ذهنی دیگران که از این را کننده معنایی باشد، یعنی مبین جلوه عینی که بیان

                                                           
٢

 . Objectivation 
 



٩ 
 

: همان( است 1شود، پرورش اجتماعی اي که این امر به واسطه آن میسر می جریان تکامل فردي. ذهنی بامعنی شود

اند و از لحاظ ذهنی  در حقیقت، هویت را از لحاظ عینی، واقع بودن در جایی در جهانی خاص تعریف کرده) 179

تصاحب ذهنی هویت و تصاحب ذهنی جهان اجتماعی چیزي  .توان صاحب آن شد فقط همراه با آن جهان می

کنند  گردانیدن، که صاحبان نفوذ و مربیانی واحد در آن پا در میانی می هاي مختلف فرایند درونی نیستند؛ جز جنبه

  ). 181: همان(

در آگاهی تبلور یافته باشد، رابطه متقارنی میان واقعیت عینی و ذهنی برقرار  2یافته هنگامی که دیگري تعمیم

آن در دسترس است که عمال در آگاهی فردي به صورت درونی درآید، هیچ واقعیت عینی همیشه بیشتر از . گردد می

سازي  فرایند درونی. ردآو یابد به صورت درونی در نمی اش عینیت می فردي تمامی آنچه را به عنوان واقعیت در جامعه

  .)183: همان(شدن ذهنی با نقش و هنجارهاي متناسب با آن است  مستلزم همذات

اما عالوه . کند واقعیت زندگی روزمره با ریخته شدن به قالب امور جاري، که ماهیت نهادسازي است، خود را حفظ می

گونه که  واقعیت، درست همان. شود از نو تائید میبر این، واقعیت زندگی روزمره در برهمکنش فرد با دیگران پیوسته 

آید، به وسیله فرایندهاي اجتماعی در آگاهی جایگزین  در اصل از طریق فرایندي اجتماعی به صورت درونی درمی

: همان(سازي آغازین ندارند  این فرایندهاي اخیر تفاوت اساسی و چشمگیري با فرایندهاي مربوط به درونی. گردد می

203 - 201.(  

  :پژوهش روش

به مثابه یک روش  3مبنایی  نظریه. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر؛ روش کیفی با تکیه بر نظریه مبنایی است

اي استقرائی به  ها را به گونه آوري و تجزیه و تحلیل داده جمع هاي اي سیستماتیک از روش تحقیق کیفی مجموعه

سوال در نظریه مبنایی، ). 1385استراس و کوربین، (گیرد  ها بکار می دادهمنظور استنتاج و تدوین یک تئوري از دل 

گردد  تر می گر محدودتر و عمیق کننده و نیاز پرسش معموال پرسشی گسترده و باز است که به فراخور تمایل مشارکت

مورد  ه آنها به طور موقتشود، بلک د میدر این روش نه تنها مفاهیم و رابطه بین آنها ایجا). 398: 1995برن و گراو، (
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 1همچنین محقق به جاي آزمون روابط بین متغیرها، به کشف مقوالت). 23-24: همان(گیرند  آزمایش نیز قرار می

در تحقیقات نظریه مبنایی، . سازد ها را به شکلی جدید به هم مربوط می مربوط و روابط بین آنها پرداخته و آن مقوله

  ). 47: همان(شود  آید، توضیح داده می که در ضمن خود تحقیق پدید می نظري پدیده در سایه چارچوب 

 گیري جامعه، نمونه و روش نمونه

از طریق  اطالعات. باشد هاي مختلف پوشش می سال شهر تهران با تیپ 18- 29جامعه هدف پژوهش، جوانان 

هاي مختلف پوشش حاصل  پسر با تیپمصاحبۀ عمیق با بیست و دو نفر از جوانان، متشکل از یازده دختر و یازده 

و در مرحله تحلیل . باشد گیري مبتنی بر هدف میدر این پژوهش، انتخاب افراد با استفاده از روش نمونه. شده است

سازي  تحقیق میدانی و کار نظریه. استفاده شده است 2نظري گیري ها، از روش نمونه گیري از دادهها، براي نمونه داده

جدید در حداقل سطح ) هاي نمونه(هاي  شود که اشباع نظري حاصل شده باشد و ارزش نهایی داده یزمانی کامل م

  .خود باشد

ساخته براي گردآوري اطالعات و تمرکز بیشتر بر روند هدایت مصاحبه  در این پژوهش، از راهنماي مصاحبه محقق 

مصاحبه نیمه ساخته شده به گردآوري اطالعات و با استفاده از . براي رسیدن به اهداف پژوهش، استفاده شده است

که  3هاي انجام شده، از روش کدگذاري نظري همچنین براي تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبه. پرداخته شده است

فرایند تفسیر با . است، استفاده شده است 6و کدگذاري انتخابی 5، کدگذاري محوري4شامل سه مرحله کدگذاري باز

فلیک، (شود  تر مطرح می با نزدیک شدن به مراحل پایانی فرایند تحلیل، کدگذاري گزینشی بیش کدگذاري باز آغاز و

1388 :329.(   

  :هاي پژوهش یافته
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پس از مقایسه مفاهیم با یکدیگر و کنار هم گذاشتن آنان بر » کدگذاري محوري«پس از کدگذاري باز، در مرحله 

آمده  1که در جدول  .مقوله عمده انتزاع یافتند 5محوري پژوهش به پوشی معنایی، مقوالت  اساس اشتراکات و هم

  .به شرح و بسط هر کدام از مقوالت با توجه به مفاهیم تشکیل دهنده آنان خواهیم پرداختدر ادامه  و. است

  مقوالت مربوط به ارزیابی هنجارهاي رسمی و غیررسمی پوشش : 1جدول 

  هاي مختلف پوشش بندي تیپ طیف 

  هاي رسمی و غیررسمی ندي پوشش بر حسب گرایشطبقه ب

  هاي پوشش بندي  مبناي اخالقی طبقه

  ناممکن بودن نظارت رسمی

  معیارهاي مشروعیت نظارت رسمی

  

طیف «ها ده تیپ پوشش از یکدیگر متمایز گردید، که همگی ذیل مقوله  در این پژوهش بر اساس متن مصاحبه

  .اند آمده» هاي مختلف پوشش بندي تیپ 

  هاي مختلف پوشش بندي تیپ طیف 

هایی که  هاي مختلف پوشش را در قالب شوندگان، تیپ ها حاکی از آن است که مصاحبه بررسی و تحلیل مصاحبه

  .اند بندي کرده ترتیب خواهد آمد، طیف   شرح آن بدین

  پوشش چادر  تیپ - 

رغم پوشش  حجاب ظاهري کامل دارند و کسانی که علیشوندگان افراد چادري را به دو دسته؛ کسانی که  مصاحبه

  .اند کنند، تقسیم نموده چادر، حجاب کامل را رعایت نمی

  پوشش چادر  رعایت حجاب کامل با تیپ
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اند که این دسته نیز به دو دسته فرعی، کسانی که به معیارهاي زیباشناسی  شوندگان بر این عقیده بخشی از مصاحبه

دهند، تقسیم  شناسی و آراستگی نمی قابل کسانی که اهمیت چندانی به معیارهاي زیباییدهند و در م اهمیت می

  .شود می

  ).ساله، تیپ پوشش مانتویی 28شلر، (کنن،کثیفن  شونو زیاد رعایت نمی ها نظافت فردي بعضی از این چادري

  پوشش چادر  رعایت حجاب کامل با تیپ  عدم

اند؛ کسانی که با وجود داشتن حجاب چادر، حجاب سر را  شوندگان بر این عقیده  در مورد دسته دوم اکثریت مصاحبه

ها به دالیلی از قبیل اجبار خانواده، عادت  شخصیت آنکنند،  هاي تند و زننده استفاده می کنند و از آرایش رعایت نمی

شتر با این سبک پوشش، سبب توجه بی  و عرف محیط زندگی در تضاد با حجاب چادر است، که این امر عالوه بر جلب

 به بیان دیگر، به عقیده مصاحبه. گردد ى اول می هاي دسته شدن حرمت حجاب و زیرسوال بردن چادري  شکسته

و  خانوادگی و کنترل اجبار با نشدن مواجه دلیل بهشوندگان، این دسته اعتقاد درونی کافی به حجاب چادر نداشته و  

  .دکنن یم چادر از استفاده به مبادرت اجتماعی

ولی یکی دو بار با من . کنه من دختر داییم اجبارِ داییم چادر سر می. پوشن فک کنم الکی واسه خانواده می

  ).ساله 20کامران، (پوشه  خواد بره سمت خونه چادرش رو می میاد بیرون چادرش رو در میاره، باز می

  اللهی پوشش حزب تیپ  - 

هاي سرآستین،  آخوندي، بسته بودن دکمه شوندگان براي مردانی با سبک پوشش؛ یقه  این عنوان از سوي مصاحبه

 بخشی از مصاحبه. اي گشاد، پیراهن روي شلوار، مدل مو مثبت و ریش داشتن بکار برده شده است شلوار پارچه

  . اند شوندگان، این تیپ پوشش را در مقابل تیپ معمولی قرار داده 

که لباس جین نباید پوشید، دکمه سر آستین باید بسته باشه، لباس آستین  شون اینه بعضی پسرها منطق

یه مقدار امروزي . لباسی که رو عرف باشه نه بیشتر ؛لباس معمولی. نه من یه تیپ معمولی دارم! کوتاه نباشه

هل من ا !اي بزنم، فالن لباس رو قدغن کنم بپوشم نه کسی که یه دست لباس خاصی حتما تیپ پارچه .باشه

  ).ساله 20محسن، (این چیزها نیستم 

  پوشش آراسته  تیپ - 
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پوشش آراسته   هاي تیپ شدن حس احترام متقابل از ویژگی آرایش خوب و مالیم داشتن، تمیز بودن و برانگیخته

  . توجه مثبت با سبک پوشش تاکید شده است  پوشش آراسته بر جلب  در تیپ. برشمرده شده است

وقتی آراسته یه جایی بري حتی  .لب هم داره، تمیزه، آرایش مالیم و خوب داره آدم آراسته مشخصه، رژ

ذاریم  شن، با آراسته لباس پوشیدن به دیگران احترام می هاشم احترام بیشتري واسه آدم قائل می مذهبی

  ).ساله، تیپ پوشش مانتویی 28شلر، (

  پوشش امروزي  تیپ  - 

پوشش امروزي غالبا  - شوندگان در تعریف تیپ مصاحبه. باشد ي از مد نمیپوشش امروزي لزوما به معناي پیرو  تیپ

توجه به تناسب با هنجارهاي امروزي پوشش از جمله دمده نبودن و حدي از زیبایی، به بیان دیگر، رعایت کردن 

  .اند دادهنظر قرار  جانب اعتدال، که مانع از جلب توجه منفی است، را در تیپ پوشش متناسب با شرایط زمانه مد

 ،اهل لباس پوشیدنی که فالن کس بگه به موهاش نگاه کن. پوشم که جلب توجه نکنه من یه مدل لباسی می

شرتش اینطوريِ نه، زیاد اهل لباس پوشیدنی که جلب توجه کنه  شرت بپوشم تی یه تی !بگه چه موهایی داره

  ).ساله 20محسن، (دوست دارم یه مدلی به مد نزدیک باشه یه مقدار امروزي باشه . نیستم

  پوشش شیک و ساده تیپ  - 

یپ پوشش شیک و ساده به هاي ت مالك. اند شیکی و سادگی در اکثریت موارد مالزم با یکدیگر در نظر گرفته شده

  .طور ضمنی با تاکید بر صفت جلب توجه مثبت، بر مقبولیت این صفت از سوي جامعه تاکید دارد

رو یادم نمیاد که خیلی تو چشم باشه ولی شیک   تیپی. کسی که شیک، شیک هم توش حتما سادگی هست

پردیس، (زیباست واقعا . ش و مقنعهت ،تو مانتوش ،تو روسري ،تو کفشش .تو شیکی سادگی هم هست. هم باشه

  ).ساله، تیپ پوشش مانتویی 29

  پوشش شیک و معمولی تیپ  - 

تنگ نبودن لباس، مانتوي تا حدي کوتاه و ساده با رنگ ساده، شلوار جین، بیرون بودن قسمتی از مو، آرایش مالیم 

پوشی نه به قصد خودنمایی، معادل با   هاي مالیم، جلب توجه به لحاظ سادگی توام با شیک صورت، استفاده از الك

  .پوشش شیک و معمولی تعریف شده است  تیپ
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ها در زمان  این تیپ پوشش بیشتر بر حسب تعریف افراد از تیپ پوشش خود و با در نظر گرفتن سبک پوشش آن

  .مصاحبه تعریف شده است

  ).ساله، تیپ پوشش مانتویی 18ضحی، (فوکول نذاشتم بذارم بیرون معمولی بود 

  پوشش اهل مد  تیپ - 

پوشش، بدون توجه  شوندگان، تیپ پوشش اهل مد، به معناي پیروي از جدید بودن سبک  به عقیده بخشی از مصاحبه

  . شناسی شخصی است به معیارهاي زیبایی

رفتم  اون موقع که مد بود می. االن تقریبا هر چی خوشم بیاد. چن سال پیش بیشتر دوس داشتم رو مد باشم

اون موقع که مد بود یا حتما مارك باشه االن یه چیز ایرانی باشه  .کم بود چیزي که خودم خوشم بیاد ،طرفش

  ).ساله 28حسام، (خرم  کفش ایرانی باشه قشنگ باشه برام اهمیت نداره می

  پوشش فشن  تیپ - 

ز فشن بودن را با صفاتی از پوشش فشن وجود دارد؛ بخشی از افراد حدي ا  شوندگان دو تعبیر از تیپ  در بین مصاحبه

اند، اما حالت افراطی آن با صفاتی از قبیل  تیپ بودن و اهمیت به معیارهاي امروزي بودن تعریف کرده  قبیل خوش

  .جلف، فجیع و خفن توصیف شده است

تیپ باشی تو چشم بیاي خوش تیپ باشی ولی جلف نباشی  فشن به نظر من فشن یه جوري باشی که خوش

مثال  ،دونم ده قلم آرایش بکنه کنه، نمی ده باال، خیلی آرایش فجیع می که موهاشو خیلی می همین. دیگه

ساله، تیپ پوشش  23رکسانا، (پوشن دیگه مشخصه چجوري وضعیتشون  مانتوي خیلی کوتاه و تنگ می

  ).مانتویی

  پوشش جلف  تیپ - 

همچنین واژه . پوشش جلف عنوان شده است  صفاتی از قبیل تابلو و ضایع از جمله صفاتی است که در توصیف تیپ

  . پوشش فشن ذکر شده است  در موارد بسیاري به عنوان صفتی براي تیپ» جلف«
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هاي کوتاه، تنگ  اي بد و زننده، ناخن مصنوعی، پوشیدن لباس مدل موهاي فشن، آرایش افراطی صورت و مو به گونه

ردن لب و گوش و جلب توجه بیش از حد با زنندگی؛ نما، عدم تفکیک مکان عمومی و خصوصی، سوراخ ک و بدن

  .، از مصادیق تیپ پوشش جلف است)پوشش به قصد تبرج(

هاي بینی و  هاي آن چنانی، نگین هاي بد و زننده، ناخن مصنوعی رژ لب ،آدم جلف مدل موهاي فشن داره

  ).ساله، تیپ پوشش مانتویی 28شلر، (چونه که مناسب دانشگاه و بیرون نیست، مناسب مهمونی و عروسیه 

  پوشش جیغ  تیپ - 

نقش   ها ست، رنگپوشش جیغ، که در مواردي به عنوان صفت براي تیپ پوشش جلف بکار برده شده ا در تعریف تیپ 

باشند  هایی می هایی از قیبل قرمز، نارنجی، زرد، بنفش، آبی و صورتی به عنوان رنگ به عنوان مثال رنگ. مهمی دارند

  .که در مواردي عدم رواج آن بسته به مکان معادل با ناهنجاري تلقی شده است

زنه این دو تا خیلی با هم فرق  زنه با کسی که رنگ قرمز جیغ می فرق حاال کسی که الك خیلی مالیم می

من . من انتظارم این بود به یه رنگ جیغ تذکر بِدن نه چیزي که مالیمِ که طرف نبینه طرف الك داره. دارن

  ).ساله، تیپ پوشش مانتویی 18ضحی، (دوس ندارم یه رنگ قرمز جیغ بزنم برم بیرون 

  

  

  هاي رسمی و غیررسمی بندي پوشش بر حسب گرایش طبقه 

  

   پوشش مبتنی بر عقاید دینیبندي   طبقه - 

) محجبه(در طیف پوشش چادري از سوي مصاحبه شوندگان بندي از پوشش،  شوندگانی که در طیف  گرایش مصاحبه

تر بوده، و افراد را بر اساس پوشش به دو مقوله باحجاب و  هاي رسمی نزدیک اند، به گرایش اللهی قرار گرفته و حزب

  . کنند تري می این دسته در مورد معیار حجاب، وضوح بیشتري داشته و قضاوت صریح. کنند حجاب تقسیم می بی
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خوب یه سري چیزهاي ثابت هست که تو اسالم مشخصه که مثال کجاي بدن خانم باید مشخص باشه 

مثال شما یه لباس تنگ بپوشی لباسِ  .شه بدحجاب بود شه اصلش ولی تو همینم می چجوري باشه اینها می

شه مصداق  دونم رنگش یه جوري باشه که خیلی جلب توجه کنه یا مثال آرایش داشته باشی اینها می مین

بگذریم یکی که هیچ قید و بندي نداره و راحت اینکه مشخصا بدحجابیه از اون سمت با رعایت یه . بدحجابی

 .گفته باید رعایت کنیم مون مشخصه چیزهایی که اسالم دین. شه بدحجاب بود ها باز هم می سري محدودیت

 27محمد، (شه بدحجابی  ها باشه باز هم می به غیر از این ،خیلی سخت هم نیست شفاف و گنگ هم نیست

  ).ساله، تیپ پوشش مذهبی

  هاي شخصی پوشش مبتنی بر ارزش هاي عرفی و استنباطبندي  طبقه  - 

اند، اما در عین حال بر این   شوندگان، تعاریف شخصی از حجاب ظاهري ارائه داده زیادي از مصاحبه در مقابل بخش

همچنین این دسته . گردد اند که تعاریف شخصی بسته به فرهنگ و عرف اجتماعی جامعه تعریف و محدود می عقیده

بندي افراد بر حسب حجاب یا بدحجابی  توانند معیار صریحی براي طبقه تر است، نمی رنگ که گرایش رسمی آنان کم

در واقع، هر جا که امر فردي به . ها به طبقات متعددي تقسیم شده است ارائه کنند، در نتیجه پوشش از منظر آن

بندي به نوعی  تنوع طبقه. پراکندگی روبرو باشیم گردد تا با تنوع و آید، ابهام و شخصی شدن سبب می میان می

این نوعی استراتژي فردي براي گریز از قواعد : توان گفت در نتیجه می. هاي فردي دارد داللت بر پذیرش خواست

توان گفت این تعریف درصدد نفی حجاب نیست، بلکه  به این ترتیب، می. گران است محدود کننده ساختی براي کنش

  . گذاري دارد نوع، سعی در فاصلهحجاب به مثابه هنجاري درونی و پذیرفته شده است، اما با ارائه تعاریفی متفاوت و مت

رو رعایت   بخوام یه منطقه برم که یه خورده پائین شهر اسم بگیره یه خورده اگه بخوام برم پائین شهر پوششم

مثال مانتویی که کوتاه . پوشم پوشم رو می پوشم یه چیز غیر اون که باال شهر اونو می کنم یه چیز دیگه می می

برم باال شهر شال سر کنم واسه پائین شهر . پوشم واسه پائین شهر یکم بلندترشو میبرا باال شهر یکم کوتاه 

چون . کنم کم کمش می  نوع آرایشم باال شهر برم یکم زیاد باشه واسه پائین شهر کم. کنم مقنعه سر می

وشم واسه من اگه بخوام باال شهر پوتین بلند بپ. کنه کنم جلب توجه می فک می. آرایشم اونقدم زیاد نیست

  ).ساله، تیپ پوشش مانتویی 23رکسانا، (رم که جلب توجه نکنه  پوشم و می پائین شهر پوتین کوتاه می

  هاي پوشش بندي  مبناي اخالقی طبقه -
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اي نیست و همراه با باري از عواطف و احساسات است، بدین  هاي منفعالنه بندي ها، طبقه بندي از آنجایی که این طبقه

کسی است » دیگري«کند و این  خلق می» دیگري«بندي  هر نوع طبقه. کنند ترتیب افراد دیگري خود را مشخص می

بندي متنوعی بر حسب  آن دسته از افراد که طبقه . ر استها، از معیارهاي اخالقی و نجابت دو که بر حسب تعریف آن

در حقیقت افراد در . زنند می» دگرسازي«، در عین حال بر اساس معیارهاي اخالقی دست به دهند پوشش ارائه می

هاي خود از  کنند، در عین حال در ارزیابی هاي متناظر سیاسی بیرونی ایجاد می بندي اي که با دسته حین آن فاصله

کنند که این مفاهیم در نظام رسمی وجود دارد؛ یعنی حجاب را در چارچوب اخالق تعریف  فاهیمی استفاده میم

ها و  شود، که این خود سرچشمه پریشانی به عبارتی درباره پوشش دو نوع قضاوت متفاوت انجام می. کنند می

بین باورها و اعتقادات با اعمال و رفتارهاي شدن وجود افراد است، که نمود آن در تضاد  -هاي درونی و چندپاره تنش

  .فردي قابل مشاهده است

کسی است که در » دیگري«باشند،  هاي رسمی کمتري دارند و یا مخالف با آن می براي آن دسته از افراد که گرایش

اخالقی به  ها را در بیرون از طبقه خود تعریف کرده و با اختصاص صفات ارزشی و هاي متنوع پوشش، آن بندي طبقه

  .اند گذاري پرداخته آنها به ایجاد فاصله

شوندگانی که تعریف غیررسمی از حجاب دارند، با ارائه قضاوت منفی نسبت به افرادي که با عدم   اکثریت مصاحبه

توجه منفی و به تبع آن داوري منفی درباره حجاب رفتاري   رعایت هنجارها و معیارهاي حجاب ظاهري سبب جلب

در واقع افراد، با . پوشش دارند  هاي گذاري از این تیپ شوند، سعی در فاصله سوي هنجارهاي غیررسمی میخود از 

ها  بندي شود، خود را در بیرون از این طبقه ها تعریف می هاي متنوعی که مالك بدحجابی از سوي آن برشمردن ویژگی

  .اند تعریف کرده

  ي اخالقیبر اساس عدم رعایت معیارها» دیگري«ایجاد  - 

هاي منفی با رابطه عدم تناسب سبک پوشش با هنجارهاي غیررسمی و تمایل به روابط جنسی در  از جمله داوري

در واقع امر اخالقی و تعریف حجاب . است» کاره کاره یا اون این«ها کاربرد واژه  نکته مهم در این داوري. ارتباط است

گفتن درباره روابط جنسی  آنجایی که سخن ستقیم گردیده است و ازدر چارچوب مفاهیم نظام رسمی مانع از اشاره م

ها امکانی براي افراد است تا معناي مورد نظر را بدون آنکه واژه معین یا  شود، این واژه در فرهنگ ما تابو محسوب می

   .تابویی را بکار برند، منتقل کنند
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تو اروپا هم اینقدر تنگ . کنه اون کاره هستنمیپوشن که آدم فکر  کنن و لباس می بعضیا اونقد بد آرایش می

کنه تا  پوشن، درست که شلوار جین دارن با یه بلوز ولی یک مانتوي تنگ بیشتر جلب توجه می نما نمی و بدن

. هاي روسپی اینجوري آرایش دارن تو کشورهاي غربی فقط زن. خانمی که بلوز شلوار پوشیده و موهاش بازه

برمودا پوشیده بود و موهاشو یه جور  اون خانمِ شلوار. هستن، یکی رو دیدم وحشتناك ها اون کاره خوب اون

ست کسی  شن که کی چکاره به نظر من مردم متوجه می. عجیبی گذاشته بود بیرون، با آرایش عجیب و غریب

ه، تیپ پوشش سال 28شلر، (کنه  ما هر چقد هم آرایش کنیم کسی این فکرو نمی. ها باشه که دنبال این برنامه

  ).مانتویی

پوشند، را خارج از معیارهاي  کنند و یا گوشواره می کنند، آرایش می محسن نیز پوشش پسرانی را که ابرو نازك می

  .گذاري دارد ها سعی در فاصله اخالقی جامعه تعریف کرده و بدین ترتیب با انتقاد از آن

م از نظر مرتب کردن ابرو خیلی چیز خوبیه یکی گ نمی. کنن خیلی از پسرها هستن حالت دخترونه پیدا می

بعد از نظر آرایش پوست و گوشواره . کنن یه مدل اینِ ها عرف شده که نازك می خیلی. پرپشت ابروهاش

در . رِنج شو حفظ کنه از اصول و قانون مردونگی نزنه بیرون. انداختن رو در شخصیت یه مرد فک کنم نباشه

اگه پسري . ر جلوي موهاشو رنگ کنه و ماژیک مو بکشه هر چی روال خودششان یه مرد نیست مث یه دخت

هاي ما از نظر گروه  کنن اکثر جوون ها تقلید می این. شو یه اصولی داره چرا گوشش رو سوراخ کنه یا لب

من خودم دوست ندارم نه از اون ور تقلید کنم نه اون چیزي که، . کنن خودشونو موسیقی اون وري درست می

  ). ساله 20محسن، (نظر اخالقی درست باشه دوست دارم اونجوري باشم از 

  ناممکن بودن نظارت رسمی

  

افراد با تعریف حجاب . کند گران هموار می این استراتژي فردي راه گریز از قواعد محدودکننده ساختی را براي کنش

کردن  این روش با متنوع. بگیرندکنند تا از تعریف رسمی حجاب فاصله  به منزله امري شخصی، تالش می

هاي رسمی درباره پوشش  عمال قضاوت) مند کردن پوشش موقعیت(ها، همچنین تعلیق قضاوت به موقعیت  بندي طبقه

  . سازند را ناممکن می
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باطن نیز در . کنند هاي غیررسمی یا مخالف براي امکان پذیر کردن کنترل آن را به معیار درونی موکول می گرایش

توان  هاي ظاهري در تعارض با باطن است، به این ترتیب بر اساس ظاهر نمی افراد نیست و اساسا نشانه دسترس

  . کننده است قضاوت کرد و گمراه

هاي  کردن نظارت ناپذیر  شوندگان بر مالك اهمیت باطن در قضاوت، دلیل امکان تاکید بخش زیادي از مصاحبه

 .با ظاهر است و ظاهر مالك نادرست قضاوت درباره باطن افراد است رسمی است، بدین صورت که باطن در تعارض

  .شود بدین ترتیب عمال نظارت بر اساس ظاهر ناممکن می

  سبک پوشش؛ مالك نادرست نظارت - 

ها یا از  مسئله نبودن سبک پوشش فرزندان از سوي خانواده(شوندگان با تاکید بر نقش خانواده  بخشی از مصاحبه

، همچنین با تلقی حجاب به عنوان امري شخصی، نظارت بر اساس )ها بر سبک پوشش چادر سوي دیگر اجبار خانواده

  . اند ظاهر را ناممکن کرده

زنه واسه خودش الکی گیر بِدن بهش چی بگن  ره هر کسی یه تیپی میاصال درست نیست به کسی ربطی ندا

 22علیرضا، (زنه به کسی ربطی نداره  ست اون جوري تیپ می ست خارج رفته دارِ دنیا دیده اصال طرف خونواده

  ).ساله

ور دونم این روسري هم که به ز رو، حجابم بدم میاد بگم، یه چیز کامال شخصی می  دونم پوشش حقشون نمی

ساله،  29پردیس، (کنم رعایت کنم  سرمون کردن هیچ اعتقادي بهش ندارم چون هنجار جامعه است سعی می

  ).تیپ پوشش مانتویی

تونه تیپ  ست نمی اهللا  مالك تیپ نیست طرف به خاطر خونوادش مجبوره چادري باشه مثال فرزند یه آیت

من دیدم به چشم . کنه در هزاران هزار تا کار میمجبوره چادري باشه مجبوره ولی تو همون چا. بدجور بزنه

  ).ساله 28حسام، (

  حجاب درونی؛ معیار نظارت - 

شوندگان با تاکید بر حجاب درونی به عنوان مالك قضاوت و با انتقاد از نیروي انتظامی، به  بخش زیادي از مصاحبه

  . اند نظارت رسمی بیان کرهچرانی مامورین مرد، مخالفت خود را با  فکر امنیت جامعه نبودن و چشم
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شب به بعد میان بیرون، گشت  9ها بیشتر  دونن این اند، می ها اگه واقعا به فکر امنیت جامعه گشت ارشادي

  ).ساله، تیپ پوشش مانتویی 28شلر، (شب به بعد نیس  9ارشاد هم که 

یدي؟ تو خودت داري چشم کنه تو چرا برمودا پوش ده، ذوم می رم بیرون میاد گیر می من که با خانمم می

تره، باال تا پائین رو  به نظر من خودش چش چرون! زنی تو خودت پاي خانم من رو دید می! کنی چرونی می

  ).ساله 26مهران، (دي  زنی که گیر می تو خودت داري دید می. کنی تا گیري بده اسکن می

  

  معیارهاي مشروعیت نظارت رسمی

  

افراد با . باشد هاي مختلف رسمی و غیررسمی، متفاوت از یکدیگر می افراد با گرایشتفسیر هنجارهاي رسمی از سوي 

هاي رسمی یا نزدیک به آن معیارهاي بیرونی و غیرفردي را مبناي نظارت بر سبک پوشش افراد بدحجاب قرار  گرایش

ن از افراد خواست که بر اساس توا تر است، زیرا می است، کنترل هم ساده  در واقع، در جایی که معیار روشن. دهند می

  .این شیوه تفسیر درون خود سازگار است، ولی با واقعیت متنوع اجتماعی ناسازگار است. این معیار عمل کنند

  ؛ معیار نظارت رسمی)ظاهري(بدحجابی  - 

قانون سفت و سخت و . به نظر من اگه ما یه قانونی داشته باشیم و پوشش یه پشتوانه قانونی داشته باشه

مثال تعریف بشه که الزام قانونی داشته باشه اون موقع برخورد باهاش برخورد با . درست حسابی نه نداریم

همون جور که با یکی که . شه برخورد با متخلف قانون متخلفان قانونِ نه برخورد با برخورد مذهبی تلقی نمی

دزده  رو می  ر با کسی که مال کسیشه، همون جو کنه برخورد می رو رعایت نمی  عالئم راهنمایی رانندگی

  ).ساله، تیپ پوشش چادري 23پریسا، (پسندم  رو نمی  ولی خوب خشونت. شه برخورد می

هاي غیررسمی نزدیک است، خود را با واقعیت متنوع مطابق  ها به گرایش هاي آن از سوي دیگر کسانی که گرایش

افراد با شیوه تفسیر قواعد ساختی آنها را . ماعی قرار داردهاي فردي و اجت این تفسیر در چارچوب خواست. سازند می

این شیوه تفسیر هم قضاوت را . کنند سازند و جایی براي نقش کنشگر مهیا می منعطف و فردي و در نتیجه متنوع می

د در نتیجه، درون خو. زند سازد و هم در عین حال خود بر اساس معیارهاي اخالقی، دست به قضاوت می ناممکن می

  .ناسازگار است
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  تبعیت از هنجارهاي رسمی دالیل عدم  - 

   جامعه عرف با دحجابیب با برخورد فعلی قوانین میان هماهنگی عدم

تاکید دارند و بدین ترتیب ) معادل عرف(در این مورد افراد بر رعایت پوشش متناسب با هنجارهاي غیررسمی 

  .دهند هنجارهاي رسمی را در تقابل با آن قرار می

ارشاد گردیده است، سبک پوشش  اي که سبب بازداشت او توسط گشت پردیس بر این عقیده است که مانتوي فیروزه

  . مورد تایید جامعه بوده است

رفتم  من داشتم با یکی از دوستاي همکالسی دوره دبیرستانم می. خواستم بکنم مثال من چه خودنمایی می

دم  بدي نبود االنم فقط یه خاطره بدي تو ذهنم مونده که ترجیح می با یه رفتار بد مانتومم اصال چیز. سینما

  ).ساله، تیپ پوشش مانتویی 29پردیس، (دونم  مانتویی که جامعه تائیدش نکنه نمی  نپوشم، اونو

  )اي بودن ابهام و سلیقه(عدم تعریف معیارهاي واحد از سوي کارگزاران نظارت رسمی 

توان به نداشتن معیارهاي واحد  باشد، که از جمله آن می اي می ردهاي سلیقهاز دیگر خصوصیات نظارت رسمی برخو

  . باشد پذیر نمی در تعریف مصادیق حجاب و بدحجابی اشاره کرد، که در نتیجه احساس سردرگمی، تبعیت از آن امکان

ده بود فقط من صندل پوشیده بودم، صندلمم کامال پوشی. دانشگاه به خاطر نپوشیدن جوراب بهم تذکر دادن

وقتی . ها، منم گفتم باشه خانم داخل اتاقک نگهبانی با لبخند گفت جوراب نپوشیدي. هام بیرون بود ناخن

گاهی شده با یه . ها با چه سرو وضعی داخل دانشگاه هستن اونوقت به من تذکر دادن رفتم دانشگاه دیدم بچه

  ).تیپ پوشش مانتویی ساله، 28شلر، (گن  ریم بیرون هیچی نمی سر و وضع بدتر می

  برخورد نامناسب مامورین گشت ارشاد و عدم تربیت افراد متخصص

ده باید بدونه چجوري تذکر بده صرفا یه  من با برخورد زبانی هم کامال موافق نیستم اون فردي که تذکر می

حاال با معیارهاي اي نداره مدرکی نداره صرفا اومده تو کار  هاي فرهنگی و اجتماعی مطالعه آدمی که تو بحث

ده که معکوس  شه نتیجه نمی یی اومده تو بحث بیاد به یه نفر دیگه بگه چیز کن هیچ وقت موفق نمی دیگه

شون خیلی تخصص خاصی ندارن بلد نیستن چجوري  که عمده رسه اینِ ده چیزي که به نظر می نتیجه می

  ).ساله 24حمید، (تذکر بِدن تذکر راه و روش داره 
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 د مکانی و زمانینظارت محدو

  ).ساله 22علیرضا، (گه یه دور از اون ور بزنم  ره می ارشاد نمی  جوون بدبخت مثال اون مسیري که گشت

  دالیل تبعیت از هنجارهاي رسمی - 

  تمکین بدلیل اجبار

یه . ها تعریف کردن برم کنم عین چارچوبی که اون فقط مواقعی که مجبور باشم یه جاي دولتی برم سعی می

خرم فقط واسه سر  مانتوي بلندتر می. رم کنم، این تیپ خودم نمی اي براي کار بخوام برم قطعا رعایت می اداره

همینی که هست یه . بعد من کال خیلی نه اهل آرایشم نه خیلی اینکه موهامو درست کنم. کار، مو که قطعا توِ

همین عقب . اصراري دارم که بندازم بیرونمقدارم موهام جلوش همیشه پیداست نه اصراري دارم بپوشونم نه 

پردیس، (شه وگرنه اینکه واسه بیرون رفتن موهام رو درست کنم نه اصال این نیست  جلویی که روسري می

  ).ساله، تیپ پوشش مانتویی 29

  تمکین بدلیل ترس

تر  یدم مناسبپوش سر لباس حراست دانشگاه بهم گیر داده بود که اینجوري نیا دفعه بعد درست کن بهتر می

به خاطر ترسی که از حراست داشتم مجبور بودم لباسم رو تو دانشگاه پوشیده بپوشم و بیرون . پوشیدم می

  ).ساله 28حسام، (دانشگاه هر جور که دوست دارم بپوشم 

ر اساس دانند، اما از سوي دیگر ب این دسته از افراد در عین حال که خود را ملزم به تبعیت از هنجارهاي رسمی نمی

  .معیارهاي اخالقی بر ضرورت نظارت رسمی تاکید دارند

  معیارهاي اخالقی؛ معیار ضرورت نظارت رسمی - 

پوشن  کنن و لباس می بعضیا اونقد بد آرایش می. کنم یه جاهایی شاید حق داشته باشه گشت ارشاد فک می

پوشن، درست که شلوار جین  نمی تو اروپا هم اینقدر تنگ و بدن نما. کنه اون کاره هستنکه آدم فکر می

. کنه تا خانمی که بلوز شلوار پوشیده و موهاش بازه دارن با یه بلوز ولی یک مانتوي تنگ بیشتر جلب توجه می

ریزن که فقط  کنن و موهاشونو بیرون می هاي جامعه ما به این خاطر آرایش می کنم زن من فکر می

هاي روسپی اینجوري آرایش دارن  تو کشورهاي غربی فقط زن. تونن نشون بِدن شونو تو صورت می زیبایی

  ).ساله، تیپ پوشش مانتویی 28شلر، (
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ات اسالمیه نباید مانتویی بپوشی باالي باسنت باشه، باسنت  هاشم ممکنه درست باشه وقتی جامعه خیلی

ندازن تو ماشین  زنن می کشن رو زمین می حاال تذکر درسته ولی اینکه دخترو می. بیافته بیرون این خودنماییِ

مهران، (کوبونن یعنی جامعه ما جامعه خشنیِ  کنن شخصیت جامعه رو می شخصیت اون دختره رو خرد نمی

  ).ساله 26

  درونی شدن حجاب 

. تر ادامه یافته و تحلیل از سطح توصیفی فراتر رفته استدر کدگذاري انتخابی، کدگذاري محوري در سطحی انتزاعی

پدیده درونی شدن «هاي حاصل از کدگذاري محوري حول آن قرار دارند،  ر این پژوهش مقولهپدیده اصلی که د

  .است» حجاب

  :بحث و نتیجه گیري

بندي متنوع و وسیع از   که این طیف. ها بر حسب پوشش است بندي هاي تحقیق موید آن است؛ تنوع طبقه آنچه یافته

در واقع افراد بر حسب سبک . دهد هاي پوشش به صورت واقعیت اجتماعی و عینی خود را در جامعه نشان می تیپ

  بندي افراد بر حسب سبک باشد، دست به طبقه ها نیز می گر تمایالت و اعتقادات مذهبی آن پوشش خود که نشان

هاي رسمی نزدیک است، افراد را بر حسب پوشش  ها به گرایش هاي آن یشآن دسته از افراد که گرا. زنند پوشش می

پذیر کردن کنترل رسمی؛  همچنین این طبقه براي امکان. کنند می حجاب تقسیم به دو دسته باحجاب و بی

ع، در واق. دهند قرار میبدحجاب  پوشش افراد مبناي نظارت بر سبکفردي را  مشاهده و غیر  معیارهاي بیرونی، قابل

توان از افراد خواست که بر اساس این معیار عمل  تر است، زیرا می است، کنترل هم ساده  در جایی که معیار روشن

این شیوه تفسیر از قواعد فرهنگی درون خود سازگار است، ولی با واقعیت متنوع و متکثر اجتماعی ناسازگار . کنند

هاي پوشش  دسته دیگر شامل کسانی است که افراد را بر حسب پوشش به طیف وسیع و متنوعی از تیپ .است

هاي غیررسمی نزدیک است، خود را با واقعیت متنوع  ها به گرایش هاي آن این دسته که گرایش. کنند بندي می طبقه

عالوه بر این، این دسته برخالف  .ردهاي فردي و اجتماعی قرار دا این تفسیر در چارچوب خواست. سازند مطابق می

بندي افراد بر حسب حجاب یا بدحجابی ارائه کنند، و معیار هر یک با  توانند معیار صریحی براي طبقه دسته اول نمی

کنند  همچنین این دسته با تعریف حجاب به منزله امري شخصی، تالش می .توجه به سبک پوشش خود متغیر است

این استراتژي فردي راه گریز از قواعد محدودکننده ساختی را براي . فاصله بگیرندتا از تعریف رسمی حجاب 
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گردد تا با  شدن سبب می  آید، ابهام و شخصی در واقع، هر جا که امر فردي به میان می. کند گران هموار می کنش

دوگانه به حجاب گردیده ایجاد فضاي آزادي فردي در عمل منجر به واکنش مبهم و  .تنوع و پراکندگی روبرو باشیم

عمال امکان  هاي باطنی به جاي تاکید بر ظاهر تاکید بر مالكاین تنوع و همچنین تعلیق قضاوت به موقعیت و . است

در عین حال خود بر اساس معیارهاي اخالقی، دست به  اما. را ناممکن کرده استهاي رسمی  قضاوت و کنترل

ها را منعطف، فردي و در  افراد با شیوه تفسیر قواعد ساختی آن. زگار استدر نتیجه، درون خود ناسا. زند قضاوت می

   .آورند گر فراهم می سازند و جایی براي نقش کنش نتیجه متنوع می

. نظر دارند  شوندگان ذیل مفهوم حجاب به مثابه امري اخالقی اشتراك این دسته از مصاحبهنکته قابل تامل اینکه 

شوند  هاي منفی درباره خود می سبب قضاوت فرادي را که با فاصله از هنجارهاي غیررسمیبدین معنا که این دسته، ا

گر مفهوم  مفهوم دیگرسازي، تداعی .اند بدین ترتیب به ایجاد دیگري براي خود پرداخته. اند را مورد انتقاد قرار داده

طور کلی یا گشت ارشاد در مقیاس هاي کنترلی به  سیاست گونه که در واقع همان. نظارت و کنترل اجتماعی است

دهند، افراد نیز  اي از افراد را در بیرون از مقیاس خود قرار می کند و عده خردتر، معیارهایی را براي حجاب تعیین می

هاي سیاسی و اجتماعی  وجه مشترك کنترل. زنند هاي خود دست به نظارت و کنترل اجتماعی می بر اساس مقیاس

اي از افراد بیرون از تعریف آنها قرار  بر سر اینکه معیار و مقیاسی باشد، که بنا بر آن عدهدر این است که هر دو 

ها حاکی از آن  همچنین در نگاه اول قضاوت. گیرد، و باید بر روي آنها کنترل وجود داشته باشد، اتفاق نظر دارند می

 تاثیر و عدم. قیت آمیز نبوده استهاي رسمی که در پیش گرفته است، موف عملکرد حکومت در نظارت است که

هاي رسمی گشت ارشاد در بهبود پدیده بدحجابی مبین آن است که در صورت عدم اجبار، بدحجابی به میزان  نظارت

هاي کنترلی که در پیش گرفته  توان دریافت که حکومت با سیاست ولیکن با اندکی تامل می. یافت فعلی افزایش می

وایی حجاب با نظام اخالقی گردیده است، بدین ترتیب حجاب از یک امر بیرونی به یک است، موفق به پیوند و همن

. امر درونی تبدیل شده است و این فرایند حتی در گروه مخالفین با تعریف رسمی از حجاب نیز، رخ داده است

ین مفهوم با نظام که سبب همنوایی و پیوند ا ،هاي کنترلی در تغییر مفهوم حجاب بنابراین ما شاهد نقش سیاست

هاي رسمی، مبین آن است  هاي اجتماعی در مقایسه با کنترل تر بودن بار کنترل قوي. باشیم اخالقی گردیده است، می

بدین ترتیب حتی کسانی که حجاب . که حجاب بیش از آنکه به مثابه امري سیاسی مطرح باشد، امري است فرهنگی

در حقیقت مقوله حجاب دالی نیست که تنها . اند ارت و کنترل اجتماعیکنند، قائل به نظ را امري شخصی تعریف می

گران  که هر یک از کنش. به مدلول مورد نظر سیستم سیاسی توجه کند، بلکه مدلول آن امر وسیع اخالقی است
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ی ترتیب حت بدین. گیرند مفهوم اخالقی بودن را بر حسب موقعیت و زمینه اجتماعی خود با تفسیر مجدد بکار می

: توان گفت در مجموع می. اند مخالفان با تعریف رسمی از حجاب نیز آن را زیرمجموعه امري اخالقی تعریف کرده

گونه  توان این تر می به بیان کلی. شونده به مثابه هنجاري درونی و پذیرفته شده است حجاب از سوي جوانان مصاحبه 

از درون افراد جامعه است، نظام جمهوري اسالمی در جا  نمود؛ که از آنجایی که نظام سیاسی برخاسته استدالل

  . گفتمان حجاب دستاورد مثبت داشته است) درونی کردن(انداختن 
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This Article aims at evaluating formal and informal norms of clothing by youths 

and it was done using Grounded Theory. Data collection was done through deep 

interview with 22 male and female youths (18-29 years old) in Tehran city. Data 

were analyzed using theoretical coding method. 

Findings suggest veiling category is a signifier which considers only signified 

regarded by political system, rather the signified is a wide ethical issue. Thus, 

actors utilize concept of being ethical in terms of their social context and 

situation by reinterpretation. Overall it can be said veil has been accepted and 

internalized as an “internalized norm.”  by interviewed youths.  
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