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لعه نسبت پوشش و امر جنسي با استفاده از رويكرد كيفي مطا
  (نظريه مبنايي)

  
  سوسن باستاني فرشته هدايتي،

       
 )15/07/98تاريخ پذيرش، 15/02/98فت(تاريخ دريا 

  
هاي اصلي وجوب حجاب اسالمي در آراي فقهي استحكام بنيان خانواده  داللتاز   :چكيده

هاي جنسي و ارزش و احترام و جلوگيري از ابژگي زن  بندوباري و هيجان و جلوگيري از بي
اهميت ابعاد جنسي مساله پوشش، در اين پژوهش با اتكا  شود، با توجه به ذكر مي

متالطم و متناقض موجود در زمينه پوشش  كه  رويكردي استقرايي در بستر پيچيده و به
زنان و مردان از نسبت   كنند، دريافت هنجارهاي نانوشته و مقررات رسمي آن را تنظيم مي

حجاب و امر جنسي مطالعه شده است. پژوهش با استفاده از نظريه مبنايي انجام شد. 
. جمعيت هدف مطالعه آوري شدند عميق و مشاهده مستقيم جمع  وسيله مصاحبه ها به داده

 8زن و  16ها شامل  دهند و نمونه ساله ساكن تهران تشكيل مي 40تا  25را مردان و زنان 
  گيري نظري انتخاب شدند.  مرد هستند كه بر مبناي نمونه

دهنده رابطه حجاب و سكسواليته  بر اساس نتايج پژوهش، مضمون اصلي كه توضيح     
امر  گذاري شد. نحوه تجربه امر جنسي، نگرش به نام "امر جنسي انواع مواجهه با"باشد

هاي جنسي، تفسيرهاي افراد را حول رابطه حجاب و سكسواليته شكل  جنسي و جذابيت
عبارتي عوامل  اي قرار دارد. به دهد كه همين امر خود تحت تاثير عوامل علي و زمينه مي

تبعيت از همساالن و عوامل  هاي حجاب اسالمي و  علي از قبيل تغيبرات اجتماعي، ويژگي
اي اعم از ميزان تعلق مذهبي، تربيت خانوادگي، موقعيت جغرافيايي، آنومي  زمينه
شناختي و جامعه مردساالر بر مواجهه افراد با امر جنسي تاثيرگذار است. از پيامدهاي  نشانه

هاي  يپبندي ت هاي انتخاب پوشش، طبقه تنوع در مواجهه با امر جنسي، تفاوت در معيار
 

 . شناسي  كارشناس ارشد جامعه                             fereshtehedayati@gmail.com  

  .(نويسنده مسئول) استاد دانشگاه الزهراء                        sbastani@alzahra.ac.ir  
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هاي اخالقي است.  سازي و قضاوت پوششي بر اساس درك و دريافت از سكسواليته، ديگري
كنند،  آن اتخاذ مي هايي كه افراد براي اداره پوشش خود و مسائل مربوط به استراتژي

  نوايي با تعاريف موجود و يا بازانديشي در مفاهيم غيرت و حجاب است. هم
  

   سواليته، نظريه مبنايي.ابژه، حجاب، سك مفاهيم اصلي:
  

  مقدمه و بيان مسئله
گذاري و اجرايي حوزه فرهنگ  حجاب، پس از انقالب اسالمي همواره يكي از مسائل نظام سياست

معناي نداشتن پوشش سر در  حجابي به بي - حجابي از حوزه عمومي امروز با حذف بي بوده است و
هاي ديگر اجتماعي  آسيب ه خود منجر بهعنوان آسيبي اجتماعي ك بدحجابي به  - حوزه عمومي

شود، همواره محل  (كاهش امنيت اجتماعي، تعرض جنسي، متزلزل ساختن بنيان خانواده و ...) مي
مسئله حجاب  هاي زيادي در زمينه مسئله پوشش و در نگاه ديني به است. تاكنون پژوهش بحث بوده

وضوع و ماهيت پروبلماتيك آن در سطح دهنده اهميت م صورت گرفته است كه همين امر خود نشان
مثابه سبك  شده مسئله پوشش از ابعاد مختلفي مثل نحوه پوشش به هاي انجام جامعه است. در پژوهش

هاي معنايي كدهاي پوششي مختلف و تصور زنان نسبت  زندگي يا مقاومت در زندگي روزمره، داللت
ها مناقشات در اين زمينه هنوز پابرجاست و  يناست. با همه ا مسئله حجاب مورد مداقه قرار گرفته به

ها و آنچه در سطح جامعه  گذاري رويم شاهد گسترش روزافزون شكاف بين سياست تر مي هرچه پيش
) 1طبق شواهد تجربي در باب مسئله پوشش بعد از انقالب با دو نكته مواجهيم:  افتد هستيم. اتفاق مي

هايي از بدن نيست بلكه اعضاي بدن حتي وقتي  دن بخشحجابي يا برهنه بو مساله حكومت صرفا بي
دستي  ) يك2روند.  شمار مي كامل پوشيده باشند اما شكل خود را نمايان كنند مصداق بدحجابي به

نسبي حاكم بر پوشش و فراگيري پوشش مانتو و شلوار و حذف ديگر مصاديق رايج حجاب در 
عنوان پوششي مشخصا زنانه كه  اينجا حذف دامن به كشورهاي اسالمي مثل بلوز و دامن هاي بلند. در

 1.)1397(آروين،  رسدنظر مي در شكل بلند خود مشكل نماياني شكل پا را ندارد نيز جالب توجه به
هاي رسمي و گشت ارشاد، شاهد بيلبوردهاي تبليغاتي  در چند سال اخير بعد از تجربه كنترل

  هر هستيم:حجاب عموما با سه رويكرد متفاوت در سطح ش
  دسته اول  تاكيد دارند چادر لباس ملي ماست. - الف
 گذارانه ديني سعي درقدسي سازي مسئله حجاب و پوشش چادر دارند. دسته دوم با نگاه ارزش - ب
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 يالقا در يسع مردانه رتيغ و ايح و عفت مثل يميمفاه دادن قرار هم كنار با سومدسته   -  ج
 .دارند مخاطب به چادر پوشش

 جامعه تحريك از جلوگيري و حيا و عفت مثل مفاهيمي از استفاده با سوم تهدس تبليغات
 همچون حجاب بر نوعي به هستند جنسيتي- جنسي بار داراي كه حجاب، كاركردهاي عنوان به

با  جامعه سطح در حجاب وضعيت ساختن مرتبط همچنين. كنند مي تاكيد جنسيتي كرداري
ي بيانگر نوعي رابطه علت و معلولي بين اين دو امر است هاي رسم هاي جنسي از سوي تريبون تعرض

  جنسيتي مسئله حجاب دارد.- سويه جنسي كه اشاره به
دهد گفتمان حجاب در نظام جمهوري اسالمي تبديل  ) نشان مي1385نتايج پژوهش قنبري (

اسالمي  اين معني كه بعد از پيروزي انقالب اسالمي در تالش براي است به كرداري جنسيتي شده  به
چه مرتبط با جنسيت  هاي جنسيتي و هر آن نمودن جامعه و پاكسازي جامعه از مظاهر غربي، كردار

هاي احياي ارزش هاي ديني را نظارت  بود مورد حذف و طرد قرار گرفت و مسئوالن نظام يكي از راه
اي كه در  زارهترين گ بر پوشش افراد دانسته و در اين خصوص قوانين و مقرراتي وضع كردند و مهم

خطر افتادن بنيان خانواده بود و چون خانواده و زندگي زناشويي براي نظام  اين زمينه شكل گرفت، به
چه كه ممكن بود اين  رفت، هر آن شمار مي جمهوري اسالمي مهم و تنها راه ارضاي نياز جنسي به

نوعي ارتباط مستقيم با  يز بهشد و مساله حجاب ن خطر بيندازد مورد حذف و طرد واقع مي كانون را به
  كرد. اين موضوع پيدا مي

جنسيتي را نشان - نشيني مفهوم حجاب با مسائل جنسي نوعي هم مطالعات تاريخي نيز به
فرمان دولت، روسپيان از كشف حجاب منع شدند، در  كه در واقعه كشف حجاب به طوري دهد، به مي

آن بود كه روسپيان از داشتن حجاب معاف باشند. كه در بسياري از جوامع اسالمي رويه غالب  حالي
توانست بدكاره تلقي شود و مورد آزار و اذيت  طور تاريخي هر زني كه حجاب نداشت بالقوه مي لذا به

مردان قرار گيرد. قاعدتا زنان محجبه در قياس با ديگر زنان در ممتازترين بخش سلسله مراتب 
ين سلسله مراتب واژگون شد. دولت در نظر داشت عفت و گرفتند كه با كشف حجاب ا قدرت قرار مي

  ). 1392 نجابت را از حجاب جدا كند (صادقي،
جا با دو نوع مداخله در پوشش مواجهيم يكي گفتمان حجاب اجباري بعد از انقالب  در اين

و ديگري » حجاب مصونيت است«با ايدئولوژي اسالمي و تاكيد بر حجاب همچون كرداري جنسيتي 
واقعه كشف حجاب شد.  جابي اجباري كه با از ميان برداشتن تالزم ميان حجاب و عفت  منجر بهح بي

اند و در ايجاد  نوعي موفقيت در زمينه سياست در حوزه حجاب دست يافته ها به هردوي اين مداخله
  1.)1397(آروين،  اند تغييرات ماندگار و نهادينه در سبك پوشش موفق عمل كرده

 
1 . http://baharvin.ir/archives/ 12/11/97  
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ابژه مداخله بدل شده  ها بدن انسان و در اين مورد خاص، بدن زنان به ن گفتماندر هر دوي اي
كنترل درآوردن بدن  ابزاري براي به هاي جنسي مطرح شدند و جنسيت به عنوان سوژه است. افراد به

تبديل شد. در مورد معنا و مفهوم و اشكال و كاركردهاي جنسيت، فوكو در كتاب تاريخ جنسيت، 
شناسانه نيست.  ن پديده را توضيح داده كه جنسيت صرفا يك پديده تجربي زيستگيري اي شكل

ها، رفتارها و مضاميني است كه در عصر حاضر آدميان  اي اتفاقي از گفته منظومه 1نظر او جنسيت به«
عبارتي جنسيت عبارت است از راهبردي در  دهد. به را در چنبره مناسبات قدرت و گفتمان قرار مي

   ).1384(ضميران،» ها ه، توليد و نظارت بر اندام آدميان و مناسبات اجتماعي آنجهت ادار
در مورد سنجش ميزان نگرش اخالقي  1390نتايج پژوهش سازمان تبليغات اسالمي در سال 

كنندگي و احساس امنيت در پوشش نشان  حجاب شامل مفاهيمي مثل جلب توجه، تحريك به
بيرون از خانه لباسي مي پوشم كه تحريك كننده «خود را با گويه درصد افراد موافقت  98,1دهد  مي

برايم مهم است ظاهرم طوري باشد كه ديگران «درصد افراد موافقت خود را با گويه  97,1و » نباشد
شود كه پس چگونه است كه غالب  اند. اما مسئله ما زماني آغاز مي اعالم كرده» من خيره نشوند به

هايي هستيم كه  كنند باز در سطح جامعه شاهد پوشش اين رابطه را تاييد مي افراد با اين كه وجود
شود، پس حتما  آميز ياد مي عنوان پوشش تحريك مان به شهود ضمني خود و اطرافيان بنا به
هايي در طرز تلقي افراد از اين امر وجود دارد. ما در اين پژوهش در پي آن بوديم كه  تفاوت

 ها را دريابيم.  تهاي اين انگاش پيچيدگي
چه معناست؟ قطعا هر  آيد كه بهره بردن جنسي از پوشش، به وجود مي جا اين پرسش به در اين

شخص مقابل خود دركي نسبي از او خواهديافت اما  - نوع پوشش و آرايش- انساني بر اساس ظاهر 
اين پژوهش كه در جامعه امروز يك پوشش تا چه حد و چگونه جنسي است پرسشي است كه در  اين

  در پي آن هستيم.
در اين پژوهش برآنيم توصيف دقيقي از چگونگي منطق اراده در سامانه پوشش توسط 

هاي  مسئله پوشش در انتخاب گران نسبت به جنسيتي ذهنيت كنش- گران و معناهاي جنسي كنش
مسئله  تي بهجنسي- نظر آيد كه با سوگيري جنسي افراد ارائه دهيم. ممكن است در آغاز اين اشكال به

هاي مسلط و  پوشش و مفروض گرفتن اين نگاه، راه بر انجام پژوهش بسته باشد اما با مرور گفتمان
عقالنيت سياسي حاكم بر اين مسئله در واقعه كشف حجاب و سپس دوران پس از انقالب و 

نايي خواهيم با رويكردي كيفي و با استفاده از نظريه مب همچنين بيان شواهد تجربي، حال مي
ها و چگونگي  سبت سكسواليته با مساله پوشش و نحوه تجربه آن در زيست روزمره انساننمطالعه  به

بپردازيم. در متون ديني مسئله حجاب  استفاده از سرمايه جنسي و روابط قدرت مستتر در آن

 
1. Sexuality 
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عرصه نوعي در پيوند با مسئله محرميت و تعريف حلقه محارم و نحوه رابطه زنان و مردان در  به
اين مسئله  شود از اين رو قصد ما مطالعه ديدگاه هر دو جنس مرد و زن نسبت به اجتماع مطرح مي

پرسش از مردان است اما  ئبه پيش بيايد كه در امر حجاب زنانه چه نيازي بهخواهد بود. شايد اين شا
است كه  حجاب نهفته در اين پژوهش معناهايي از سكسواليته در همين نظر و نگاه مردان به

  انجامد. گذاري در مورد حجاب زنان مي سياست به
  

  سواالت پژوهش
 در اين پژوهش مسئله ما دريافت معناي حجاب در ذهن كنشگران بر پايه مفهوم سكسواليته و 

جنس و جنسيت مربوط است مثل رفتار و سليقه  چه به با تمركز بر وجه جنسيتي حجاب و آن
گيرد، است و سعي در كاويدن اين معنا و  جنسي جاي ميچه در حوزه كنش  جنسي و همه آن

نسبت پوشش و  چه به روابط زناشويي و آزارهاي جنسي و هر آن هاي جنسي حجاب به ربط
گران مرد و زن و  عبارتي تعريف مشخصات پوشش جنسي از ديد كنش گردد و به سكسواليته بازمي

 توجه مورد را زير سئواالت حاضر پژوهش در اساس اين بر ها داريم. هاي نگاه آن ها و شباهت تفاوت

  ايم:  داده قرار
چه صورت هستند و چه  پوشش روزمره تفسيرهاي جنسي دارند؟ اين تفاسير به آيا افراد نسبت به

 تفاوتي ميان تفسير زنان و مردان وجود دارد؟
كه ممكن است باعث عدم  كننده و نافي عفت عمومي مشخصات پوشش جنسي، تحريك

  يت زنان و مشكالتي از اين دست شود از نظر مردان و زنان چيست؟مصون
  

  پيشنيه پژوهش
مسئله حجاب  صورت  هاي زيادي در زمينه مسئله پوشش و در نگاه ديني به تاكنون پژوهش

دهنده اهميت موضوع و ماهيت پروبلماتيك آن در سطح جامعه  گرفته است كه همين امر خود نشان
هاي  سالمي دو پيمايش ملي در زمينه پوشش و حجاب زنان ايران در سالاست. سازمان تبليغات ا

حجاب و عمل  آمارهاي پيمايش اول حاكي از اين است كه ميان نگرش بهانجام داده است.  94و  90
احكام حجاب و عمل  هاي مقياس نگرش به آن تفاوت معناداري وجود دارد. همچنين بين گويه به
طوري كه  اي رابطه معنادار وجود دارد به ها با متغيرهاي زمينه مقياساحكام حجاب و خود اين  به

سواد بيش از زنان  زنان متاهل بيشتر از زنان مجرد، زنان مسن بيشتر از زنان جوان، زنان كم
  دار بيش از ساير اقشار با احكام حجاب موافقند.  كرده و زنان خانه تحصيل
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ز در وضعيت پوشش با تنوع و تكثر زيادي از بعد دهند امرو نتايج تحقيقات داخلي نشان مي
زنان با انتخاب هر نوع  پوشش معاني متفاوتي از نظر اجتماعي خلق رو هستيم.  نظري و عملي روبه

گيري از كدهاي پوششي متنوع  مندي با بهره كنند و در ضمن با استفاده از استراتژي موقعيت مي
هاي مختلف  زني با موقيعت را براي مبادله و چانه هاي مختلف قابليت خود براي حضور در مكان

دهنده  عامليت زنان در مسئله  دهند تا فشار هنجاري موجود را تعديل كنند كه نشان افزيش مي
اي از حجاب ارائه داده كه عبارت  گانه ) تيپولوژي نه 1385حميدي ( .)1390پوشش است (علينقيان،

شناسي، حجاب سنتي، حجاب  مثابه سنخ ادر) بهمثابه تكليف، حجاب (چ است از: حجاب به
مثابه سبك زندگي،  مثابه ايدئولوژي، حجاب بازانديشانه، حجاب به شناختي، حجاب (مانتو) به زيبايي

) با عنوان 1387لس، پوشش فمنيستي. پژوهش مجمع ( پوشش مدمحور (تيپ اينترنتي)، فشن
هاي ناهمنواتر با  دهد پوشش نشان مي  ")مقاومت اي يزندگ سبك( جوانان پوشش يالگو يبررس"

گيرد و برخوردهاي هژمونيك  خود مي عرف، رنگي از مقاومت اجتماعي در برابر هنجارهاي رسمي به
  هيچ وجه كاهش نداده است. و قهري اين رفتارها را به

اي چندمعنايي بلكه  دهد حجاب نه پديده نشان مي) 2012( همكاران و 1واگنرنتايج تحقيق  
زنان مسلمان است وقتي در اقليت باشند مثال در  بخشي به فردي براي هويت منحصربه عامل

بخش نيست و  كشورهاي غربي اما در جايي كه اكثريت مسلمان باشند حجاب صرفا عامل هويت
معاني حجاب و عفت در ميان "ي با عنوان پژوهش) در 2011( 2سراجاي چندمعنايي است.  پديده

كند  مناقشات بين تفاوت معنايي حجاب و عفاف در ميان مسلمانان اشاره مي به "زنان زنان اسكاتلند
كردند و در طرف ديگر  يك طرف طيف زنان عفت را مساوي پوشيدن حجاب معني ميطوري كه  به

  دانستند. عفت را مساوي پوشيدن لباس مناسب و نه لباس نمايانگر مي
جايي كه قصد ما تاكيد  اند از آن ش قرار گرفتهشده معموال زنان مورد پرس هاي انجام در پژوهش
  باره داريم.  جنسيتي پوشش است قصد مطالعه ديدگاه مردان و زنان را دراين -بر ابعاد جنسي

  
  مفهومي چارچوب

اي  حجاب و عفت است. آيه ترين دستورهاي فقهي مرتبط با جنسيت، دستورهاي مربوط به از مهم
خواهيد از  هنگامي كه چيزي از مي«... سوره احزاب 53باشد آيه  كار رفته كه در آن كلمة حجاب به

است. در اصطالح تاريخ و حديث اسالمي هر جا نام آية حجاب » آنان بگيريد از پشت پرده بخواهيد.
رو بعضي  ).  ازاين74:1385زنان پيغمبر است (مطهري، آمده مقصود اين آيه است كه مربوط به

 
1. Wagner 
2. Siraj 
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)، حجاب را مختص زنان پيامبر و وجه مميز زنان آزاد از برده 1389ند، مفسران (براي نمونه، تركاشو
اين ترتيب بيشتر صبغه هويتي براي مسئله  نحوي كه زن آزاد با زن برده اشتباه نشود، به دانند، به مي

 حجاب و پوشش سر و گردن قائل هستند تا صبغه اخالقي.
است و ستر در عربي » دن با سترپنهان كر«معني  معني پرده و حجب به حجاب در لغت به

دو قسمت كرده و يك قسمت را از ديد افراد پنهان  معني پرده است. يعني عملي كه مكان را به به
معناي پوشاندن و  اند كه به كند. در ضمن مترادف فعل پنهان كردن را ستر و حجاب ذكر كرده مي

  ).1380پنهان كردن است (مرنيسي، 
كار  به» حجاب«مشخصا لغت  -53غير از آيه -در سوره نور و احزابپوشش  در آيات مربوط به«

كه كلمه حجاب را  هاي مرد و زن را ذكر كرده است بدون آن و تماس  نرفته است و حدود پوشش
باشد. پوشش زن در اسالم اين است كه زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند  كاربرده به

كنند و فتواي فقها هم مويد  نپردازد. آيات مربوطه همين معني را ذكر مي گري و خودنمايي جلوه و به
) بهتر بود عبارت ستر در مورد پوشش 1393عقيده غالمي( ). به73:1385(مطهري،» همين امر است

شود  ريشه كلمه حجاب در مورد اين مساله مطرح مي رفت تا شبهاتي كه با توجه به كار مي زنان به
سو و پرده از سوي ديگر است ولي  ا حجاب اگر چه داراي دو معني پوشيدن از يكشد. زير منتفي مي

جاي پوشش خاصيت پوشانندگي پرده است  رود و دليل استعمال آن به كار مي غالبا در معناي پرده به
اي گمان كنند حجاب يعني پشت پرده واقع شدن زن و محبوس شدن و  و همين باعث شده عده
  وي. عدم مشاركت اجتماعي

  
  سكسواليته

عنوان  به 2هاي جسمي است و جنسيت دهنده مرد يا زن بودن بر اساس ويژگي نشان 1جنس
مرد  ها و هنجارهاي منتسب به اي اجتماعي معرف باورها و رفتارها، انتظارات اجتماعي، نقش سازه

كه در زمان دچار دهد، باورهايي  را نشان مي 4يا زنانگي 3عبارتي مردانگي بودن يا زن بودن و يا به
عبارتي  ). به87شوند و در هر نظام فرهنگي متفاوت از نظام فرهنگي ديگر هستند (هولمز، تغيير مي

جنسيت معناي فرهنگي مورد تصور بدن، تحت جنس است كه براي توصيف شرايط اجتماعي مرد 
ولوژيكي و فرهنگي اي از اختالف بي عنوان نشانه تواند به شود پس مي بودن يا زن بودن استفاده مي

ها كاربرد داشته باشد. جنس و جنسيت مفهوم مورد نظر ما در اين پژوهش را  براي تجسم انسان

 
1. sex 
2. gender 
3. masculinity 
4. feminity 
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الگوهاي رفتاري افراد  كه اشاره بهكنيم  رسانند از اين رو از واژه سكسواليته استفاده مي تمامي نمي به
ها را  سي و رفتار جنسي آدمهويت جنسي، سليقه جن در حوزه كنش جنسي دارد و مباحث مربوط به

دهنده رفتارهاي انساني و تنظيم  عنوان ساختي اجتماعي فرهنگي شكل شود. سكسواليته به شامل مي
). هر يك از اين مفاهيم در يك شق دوتايي 1393عنوان سوژه جامعه است (سيدمن، كننده انسان به

  شود مثل؛ زن/مرد، زنانگي/مردانگي، زني/مردي. مي كاربرده به
چه ميان ميل  زمينه ميل است و آن كنيم معطوف به چه از سكسواليته در اين پژوهش منظور مي آن

تعبيري  ها و به ها، سركوب و بدن جاري است، مثل ميل جنسي، روابط جنسي، رفتارهاي جنسي، عقده
الت، ها، تماي تجربه بدن شكل قدرتمندي به ايده يا پنداشتي از اين كه چه كسي هستيم است كه به

رابطه  تنها يك اشتغال ذهني بهمان شكل داده است (همان). سكسواليته  ها و روابط اجتماعي كنش
ها، تشديد  اي تاريخي داد كه در آن برانگيختن بدن سامانه توان به است كه مي  نامي«جنسي نيست بلكه 

طور زنجيروار و  ا بهه ها و مقاومت ها و تقويت كنترل گيري شناخت گفتمان، شكل ها، تحريك به لذت
عبارتي  ). به123:1384 فوكو،» (شوند يكديگر متصل مي مطابق با چند استراتژي دانش و قدرت به

 ها و تمايالت جسماني است. توان گفت سكسواليته شيوه فرهنگي زيستن بر اساس لذت مي
 اند در در قرن هجدهم باور جوامع غربي بر اين بود كه زنان از نظر جنسي منفعل«
كه مردان قادرند تمايالت جنسي خود را سازماندهي كنند. در مقابل در فرهنگ  حالي

» كردند اسالمي بسياري از انديشمندان مسلمان زنان را افرادي با غريزه نيرومند تصور مي
هايي هستند كه  از اين رو حجاب و جداسازي جنسيتي مكانيزم  ).52: 1387(هولمز،

  ) .2005برند (نجم آبادي،  نترل سكسواليته زنان بهره ميجوامع مسلمان از آن براي ك
بدن عنايت خاصي داشته و  ترين نهادهايي بوده است كه به دين از اولين و مهم«

آن را در كانون توجه قرار داده است. دين از طريق مناسك و دستورات خود درباره 
ابژه پيش روي فرد عنوان  نحوه آرايش، پوشش، رعايت نظافت شخصي و ... بدن را به

دهد از طريق اعمال و احكام ديني بدن  فرد آموزش مي عبارتي دين به هد به قرار مي
 ).1389(آزادارمكي و غراب، » عنوان يك ابژه كنترل و اداره كند خود را به

كاوش در چگونگي تاثيرپذيري بدن  شناسي بدن به جامعه«موقعيت انساني موقعيتي بدني است. 
پردازد. در مقام موجودات انساني همه ما جسميت داريم، يعني  نيورهاي اجتماعي مي ما از عومل و

سادگي فقط صاحب آن باشيم و چيزي هم نيست  صاحب پيكر هستيم. اما بدن چيزي نيست كه به
كه فقط جنبه مادي داشته باشد و بيرون از جامعه و مستقل از ان وجود داشته باشد. بدن ما تاثير 

ها  آن هاي و هنجارهاي گروه هايي كه به هاي اجتماعي ما مي پذيرد، همچنين از ارزش بهژرفي از تجر
تاثير تغييرات اجتماعي بر بدن مربوط  تعلق داريم. يكي از مضامين عمده جامعه شناسي بدن به

نگرد  مثابه منبع جديد هويت مي بدن به ) به1391). از اين رو گيدنز (211:1394شود (گيدنز،  مي
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سازند كه از طريق آن در  اي مي اين معني كه امروز اشخاص با كنترل منظم بدن هويت شخصي به
  گيرند. معرض تماشاي ديگران قرار مي

  
  روش پژوهش

بر اساس موضوع و هدف اين مطالعه، پژوهش حاضر در چارچوب روش كيفي انجام شده است. 
ها كسب نگاهي نو است از  هدف آنبراي مطالعه درباره موضوعات حساس و كمتر شناخته شده كه 

  هاي كيفي استفاده مي شود. روش
گيرند، در اين پژوهش از روش  هايي كه در چارچوب روش هاي كيفي قرار مي از ميان روش

در اين روش «كشف زواياي عميق فكري افراد كمك مي كند استفاده شده است.  نظريه مبنايي كه به
ايي با يكديگر در ارتباط تنگاتنگ اند. پژوهشگر كار را با عرصه ها، تحليل و نظريه نه گردآوري داده

(استراوس و » آيند پديدار شود  هايي كه گرد مي گذارد تا نظريه از دور داده كند و مي واقعيت آغاز مي
  ).34:1396كربين، 
آوري  مرد جمع 8زن و  16هاي عميق با  گيري نظري و از طريق مصاحبه ها از طريق نمونه داده

است. مبناي داوري حجم نمونه اشباع نظري بوده است. از آن جايي كه قصد پوشش دادن  شده
هاي پوشش كه در هر يك از  بندي تيپ طبقه سازي افراد مختلف را داشتيم با توجه به نظرات و مفهوم

هاي  هايي كه در پيشينه مرور كرديم از نظرگاهي انجام شده بود، با در نظر گرفتن تيپ پژوهش
  شدند. ها انتخاب مي ختلف پوششي بر يك طيف، نمونهم

  . فهرست اسامي و مشخصات جمعيت نمونه1جدول 

وضعيت   وضعيت تاهل  تحصيالت  شغل  سن  نام  شماره
  ظاهري/رفتاري

  مانتو شلوار آزاد  متاهل ليسانس فرهنگي 38 صبا  1
  مانتو شلوار تنگ  متاهل ليسانس حسابدار 28 زيبا  2
  نيمه مذهبي  مجرد ليسانس كارمند 37 ساعد  3
  مانتو شلوار تنگ  متاهل ليسانس معلم 27 منصوره  4
  مانتو شلوار آزاد  متاهل فوق ليسانس دانشجو 27 مينا  5
  مانتو شلوار تنگ  متاهل ليسانس كارمند 27 نازنين  6
  غير مذهبي  متاهل ليسانس كارمند 28 حامد  7
  چادري  متاهل ليسانس كارمند 26 سمانه  8
  نيمه مذهبي  متاهل فوق ليسانس نويسبرنامه 27 بيمجت  9
  چادري  متاهل ليسانس طلبه حوزه 25 راضيه  10
  مذهبي  متاهل فوق ليسانس كارمند 30 حسام  11
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وضعيت   وضعيت تاهل  تحصيالت  شغل  سن  نام  شماره
  ظاهري/رفتاري

  چادري  متاهل ليسانس معلم قرآن 34 سميرا  12
  مانتو شلوار ازاد  متاهل فوق ليسانس كارشناسي فني 27 راحله  13
  مذهبي  متاهل سانسفوق لي كارمند 29 رضا  14
  مذهبي  مجرد ليسانس برنامه نويس 30 معين  15
  مانتو شلوار آزاد  مجرد  فوق ليسانس  نگار روزنامه  31  فاطمه  16
  مانتو شلوار آزاد  مجرد فوق ليسانس دانشجو 25 شيرين  17
  مانتو شلوار تنگ  مجرد ليسانس عكاس 28 هستي  18
  ر تنگمانتو شلوا  مجرد ليسانس منشي 26 غزاله  19
  چادري  متاهل ديپلم معلم قران 40 مهين  20
  نيمه مذهبي  متاهل ليسانس كارمند بيمه 39 نيما  21
  مانتو شلوار آزاد  متاهل ليسانس معلم زبان 25 ليلي  22
  مانتو شلوار تنگ  مجرد فوق ليسانس كارمند 27 سارا  23
  غيرمذهبي  مجرد ليسانس معلم موسيقي 28 عرفان  24

  
) كه 1390شناسي صورت گرفته در تحقيق (رستمي،  براي مصاحبه بر اساس سنخ انتخاب زنان

شامل سه دسته مانتوشلوار تنگ، مانتو شلوار آزاد و چادري بود صورت گرفت. در اين زمينه 
مثابه پوشش ديني، حجاب  اي از حجاب ارائه داده: حجاب به گانه شناسي سه سنخ) نيز 1391(طالبي،

توان اين  حجاب) كه مي مثابه پوشش محدودكننده (عدم اعتقاد به و حجاب به مثابه پوشش عرفي به
مردان صراحت  پوشش ظاهري زنان نسبت بهارز يكديگر تلقي كرد.  نوعي هم دو نوع تيپولوژي را به

عبارتي پوشش چادر غالبا نشان دهنده خاستگاه  اعتقاد آنان دارد به نسبي بيشتري در نسبت با به
كننده ظاهري كمتري  زنان كدهاي مشخص ت. اما در انتخاب مردان چون نسبت بهمذهبي فرد اس

جنس مخالف مثل دست دادن يا ندادن با زنان و حضور  دارند، برخوردهاي آنان نسبت به
ها را مدنظر قرار داديم و بر اساس شهود  ن طور كلي عقايد مذهبي آ هاي مختلط و به درمهماني

ي موازي با زنان مشتمل بر افراد مذهبي، افراد نيمه مذهبي و افراد ا گانه شناسي سه ضمني سنخ
  غيرمذهبي در نظر گرفتيم. 

خواستيم كه حجاب را تعريف كنند. سوالي كلي كه  گويان مي در اين پژوهش ابتدا از پاسخ
اي دارد اما سعي كرديم با دقت در كلماتي كه  شده و كليشه تعيين هاي كلي از پيش معموال جواب

اعتنا و  كاويد بي هايي كه ابعاد اين كلمات را مي كنند و با پرسش فراد در تعريف خود استفاده ميا
هاي پوششي در تعريف خود از حجاب از  ها نگذريم. براي مثال غالب افراد با انواع تيپ سريع از آن
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شان  وششيهاي پ تنوع تيپ كردند پس با توجه به كلمات حد، حريم و عدم جلب توجه استفاده مي
حتما تعاريف متفاوتي از اين كلمات داشتند. در سواالت بعدي از آن ها مي خواستيم اين كلمات 

حد، حريم و « خواستيم مفاهيم صورت مصداقي مي اي را تعريف كنند حتي به تكرارشونده و كليشه
وشش قسمت اول پژوهش يعني مسئله پ را تعريف كنند. اين مقدمات اوليه به» عدم جلب توجه

يعني مساله سكسواليته و ارتباط آن با پوشش و حساس بودن قسمت دوم،  پرداخت. با توجه به مي
را با طرح چنين مباحثي شروع كرد از اين رو با دنبال   شد مصاحبه از همان آغاز نمي نوع حجاب،

توجه مسئله را م شان نسبت به ها وقتي حساسيت يا عدم حساسيت كردن نظرات و دقيق شدن در آن
ديديم با نشان  مسئله را دشوار مي كرديم و گاه كه نزديك شدن به طرح سوال مي شديم اقدام به مي

حجابي در  حجابي يا كم مباحثي مثل غيرت و مشكالت احتمالي كه بي دادن تصاوير تبليغاتي كه به
  شديم.  كند نظراتشان را جويا مي ها ايجاد مي خانواده

گر رابطه غيرت مرد و پوشش زن  آيد، عكس سمت راست بيان ميدر دو تصويري كه در پي 
ارتباط وضعيت پوشش زنان در سطح جامعه و كانون خانواده و  است. عكس سمت چپ اشاره به

  روابط زن و شوهرهاست. افراد در مورد پيام اين تصاوير نظرات متفاوتي داشتند.
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 مرحله سه شامل كه مبنايي نظريه در نظري يكدگذار روش از نيز ها داده تحليل و تجزيه منظور به

 .است شده استفاده است گزينشي و محوري كدگذاري باز،

  
  هاي پژوهش يافته

كنيم. بر طبق اين  هاي پژوهش را بر اساس الگوي پارادايمي استراوس و كربين تشريح مي يافته   
بياني از شرايط علي، پديده  به آمده در مراحل كدگذاري دست بندي مفاهيم و مقوالت به الگو با دسته

  ايم: و پيامد رسيده  اي، استراتژي مركزي، عوامل زمينه
  

  اجهه با امر جنسي (سكسواليته)مو پديده مركزي: انواع
دهنده مضمون اصلي پژوهش يعني رابطه حجاب و  در اين پژوهش مقوله مركزي كه توضيح

گذاري شد. در فرايند كدگذاري  يته) نامسكسواليته باشد، انواع مواجهه با امر جنسي (سكسوال
امر جنسي و جذابيت جنسي  محوري سه مقوله فرعي نحوه تجربه امر جنسي (سكسواليته)، نگرش به

  از هم متمايز شدند.
هاي جنسي و اجتماعي آزاد، پنهاني و عدم  رابطه در مورد نحوه تجربه امر جنسي افراد اشاره به

امر بر چگونگي مواجهه با پوشش زنان در سطح جامعه مربوط است،  رابطه كردند و معتقد بودند اين
منظور شناخت عواطف و اميال جنسي و  جنس مخالف به ميزاني كه افراد رابطه آزاد با عبارتي به به

امر جنسي كه  حتي برقراري رابطه جنسي داشته باشند از ميزان عطش و كنجكاوي آنان نسبت به
ميزاني كه افراد نسبت  شود. اينان معتقدند به ته و يا حتي برطرف ميجزء ذات غريزي بشر است كاس

بياني بيشتر ديده باشند از درجه ابژگي بدن جنس  تر باشند و به حضور و بدن جنس مخالف آگاه به
با تيپ پوششي مانتو  1شود. در اين مورد شيرين شان كاسته مي خصوص بدن زنانه براي مخالف به

  ت: شلوار آزاد معتقد اس
تجربه  يچه طور مهم. اما كنن يسكسو تجربه م يهمه االن ماشاال از پونزده سالگ البته«  

 ي. ولكنن يتجربه م لرز و ترسو با  شهيم يشون خال (شهر) خونه نييپا يپسرا. س كردنه
بهتره. اما  نيا گم يدارن. نم يكيبا  ازاد رابطه هي شنيدوست م يكيباال شهر با  يادما

   »باالها كمتره. زايچ نيمتلك و ا نيخاطر هم كردن حداقل به يشونو خال عقده گميم
آزاد اجتماعي و   مضرات رابطه اما افرادي كه خاستگاه مذهبي داشتند ضمن رد اين گزاره به

هرگز مثابه امري  به امر جنسي اشاره كردند و به -پذيري جنسي  افزايش آستانه تحريك –جنسي 
  است. سازي از طريق اشباع بصري از مضرات عادي بلوغ زودرسمعتقدند  نگرند و  مي عادي نشدني

 
  در اين پژوهش از اسامي مستعار استفاده شده است..  1
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اين كه ميگن رابطه با جنس مخالف داشته باشه و ببينه و »  :چادر پوشش با سميرا 
رو اتفاقا ميبره  پذيري استانه تحريكاينا عادي ميشه براش تا يه حديه از يه حدي بيشتر 

  » االن داره اتفاق ميفته. باال و اين خيلي بدتره و اين چيزيه كه
ممكنه شصت نفر بهش متلك  رهينفر داره راه م هيجامعه ما  تو«مذهبي:  نيمه - نيما

 يسر هي. گنيمتلك م يبا پوشش عاد شمي. ادم معمولرهيقرار بگ يلفظ تيبگن و مورد اذ
 شدهيخوبه. اما باعث م گميبوده. من نم يا كاباره هي مي. قدازيعقده شده. كمبود. ن زايچ

 ليتبدداره اونجاها برطرفش كنه. االن انقد جلوشو گرفتن و نذاشتن ملتو  يازياگه ن يكس
  » شده. عقده به

جذابيت جنسي  نگرد، به عنوان ابژه جنسي مي بدن زن به بر خالف ديدگاه غالب كه صرفا به
ذابيت جنسي . جافراد در يرفتار ظاهري و يها تيجذابمردانه و زنانه رسيديم كه عبارت است از 

هاي مورد استفاده در ظاهر و نحوه  مردانه شامل هيكل و تيپ و جذابيت زنانه آرايش صورت، رنگ
  برخورد ذكر شد.

  
  اي عوامل زمينه

آيند تا  اند كه در يك زمان و مكان خاص جمع مي  اي خاص از شرايط اي مجموعه شرايط زمينه«
آن پاسخ  هاي خود به رند كه اشخاص با استراتژيوجود آو مجموعه اوضاع و احوال يا مسائلي را به

ها با  اي منشا در شرايط علي دارند و محصول چگونگي تالقي و تلفيق آن دهند. شرايط زمينه مي
) در 154:1396(استراوس و كربين،» اند. الگوهاي مختلف با ابعاد گوناگون يكديگر براي شكل دادن به

ن تعلق مذهبي، تربيت خانوادگي، موقعيت جغرافيايي، آنومي اي اعم از ميزا پژوهش ما شرايط زمينه
شناختي و احكام مردساالرانه عواملي هستند كه بر چگونگي تجربه امر جنسي (سكسواليته) در  نشانه

  گذارند. افراد تاثير مي
ميزاني كه افراد  مذهب نقش پررنگي در تنظيم قواعد و اصول روابط بين دو جنس دارد. به

كنند و از  اصول ديني داشته باشند حد پوشش اسالمي را بيشتر رعايت مي يشتري بهبندي ب پاي
  كنند. طرفي در تنظيم روابط خود با جنس مخالف نيز بر اساس اصول اسالمي عمل مي

خانوادگي فرد است. در اين   از عوامل تاثيرگذار بر نحوه مواجهه با امر جنسي (سكسواليته) تربيت
  گويد:  تبعيت از عرف اجتماعي در انتخاب پوشش مي فردي غير مذهبي ضمن اشاره به عنوان مورد حامد به

چه خودم و چه  شمينم يجوره راض چيان قطعا ه كه همه برهنه لنديتو تا يا رهيجز هي مثال«
در  ارهيذم ريهم تاث تيو ترب يچون باالخره نحوه زندگ ميبا عرف اونجا كار كن خانمم
  .»آدم يرفتارا
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عوامل تاثيرگذار بر نحوه مواجهه با امر جنسي (سكسواليته) محل زندگي و رشد افراد  از ديگر
- جا تفاوت فرهنگي باالي شهر سازي شده است. در اين است كه تحت موقعيت جغرافيايي مفهوم

تفاوت برخورد  ها به اين تفاوت شهر و تفاوت فرهنگي شهرهاي مختلف را داريم. افراد با اشاره به پايين
  كنند. هاي پوششي اشاره مي انواع تيپ ها نسبت به آن

تناقض ميان واقعيت جاري و واقعيت مورد انتظار است كه باعث معناي  شناختي به آنومي نشانه
شود و  هاي پوششي مختلف مي هنجارهاي قابل قبول از تيپ خوردن نظم ذهني افراد نسبت به برهم

نگاه  بهشود. افراد در اين زمينه  پوشش افراد مي همين امر خود موجب برهم خوردن نظام هنجاري
بدبيني  بهي و همچنين رفتارهاي ناشايست افراد با تيپ چادر اشاره كردند كه منجر مذهب افرادهيز 

توان گفت انتظارات حداكثري از افرادي با پوشش اسالمي  شود. در واقع مي مي تيپ چادر به نسبت
گونه كنشي  افراد حق هيچ صورتي كه به شود به شناختي مي هچه مرد چه زن باعث اين آنومي نشان

بدبيني و  انتظار منجر به دهد و در صورت بروز رفتار غيرقابل هاي از پيش موجود نمي غير از قالب
  شود. دلزدگي بقيه مي

افراد يكي از عوامل تاثيرگذار بر نحوه تجربه امر جنسي (سكسواليته) را وجود احكام و قوانين 
هاي جامعه  كنترل و انقياد زنان شده است. از ويژگي اند كه منجر به فه مردساالرانه ذكر كردهطر يك

ناپذيري ميل  طبيعي انگاشتن سيرياز همان ابتداي تولد و  عدم برابري ميان زن و مرد مردساالر به
و  اند اشاره كرده تربيت مردان عدم توجه بهو  حجاب زنان طرفه به توجه يكو  جنسي مردان

  شود. معتقدند اين امر موجب ايجاد فضاي سركوب مي
من بهت بگم بالاستثنا همه مردا اگر يه دختري اينجا باشه كه « غير مذهبي: -عرفان

و همه لذت ميبرن يعني در واقع يه جور  كنن يم نگاه همهخيلي زيبا باشه و شيك و ... 
ه يه همچين خانمي مياد تو ) يه ويديوهايي هست كناپذيري ميل مردان (سيري. س زهيغر

كافه و مردي كه نامزدش يا همسرش كنارش نشسته جلب اين زن ميشه بعد اون نامزد يا 
همسر مرد يا با اون خانم درگير ميشه و از كافه مي اندازتش بيرون يا مرده رو باهاش بحث 

ميت داره تو عنوان يه زن ممكنه ناراحت بشي اما وقتي اين در همه مردها عمو مي كنه. تو به
عنوان ترمز زندگي كه غلطه و ترمز  فقط بايد دركش كني. مثل مهريه كه مي گذاريمش به

خاطر نوع پوشش جذب كسي  اي نشده اينم در واقع  اگه قراره شوهر تو به هيچ زندگي
ست. در واقع انتخابت درست  اي بشه مسئله حجاب و اين ها نيست مسئله يه جاي ديگه ديگه

  »تبليغ از اساس غلطه.نبوده. اين 
 مرد كه كنه تيرعا ديبا زن كه هيجور نيا چرا«زيبا با پوشش مانتو شلوار تنگ:      

 تو اگه. بايد چشمشو بپوشونه. كنه تيرعا رو مسائل يسر هي ديبا هم مرد اون نشه كيتحر
 النا كردن يم تيترب رو مردا دادنيم ريگ زنا حجاب به انقد كه نيا يجا به سال چهل نيا

  ».عدم تربيت مردان)( مينداشت يمشكل
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  علل
دادها و حوادثي است كه موقعيت ها و مسائل و امور مربوط  شرايط عبارت از مجموعه روي«

). در واقع علل همان عوامل تاثيرگذار 152:1396(استراوس و كربين،» كنند يك پديده را خلق مي به
ت چه عواملي بر نحوه تجربه امر جنسي جا سوال اين اس داد يك پديده است. در اين بر رخ

تغييرات اجتماعي، محدوديت هاي  گذار مي توان به گذارد. از علل تاثير (سكسواليته) در افراد تاثير مي
  تعريف اسالمي حجاب و تبعيت از گروه همساالن اشاره كرد. 

تر  هميتهاي اجتماعي و كم ا تغييرات اجتماعي شامل تغييرات نسلي عرف حجاب، ظهور شبكه
از مواردي كه بسياري افراد بر آن تاكيد دارند تغييراتي است بدن است.  شدن پوشش سر نسبت به

طوري كه  سال مشهود است به دهه و حتي سال به انواع پوشش دهه به كه در نگرش مردم نسبت به
مچنين نمايد. ه هاي دور، امروز عادي جلوه مي هاي غيرمعمول سال رويم تيپ تر مي هر چه پيش

روند از عوامل اثرگذار بر  شمار مي هاي اجتماعي عالوه بر اين كه خود تغييري اجتماعي به شبكه
  تغييرات نسلي عرف حجاب نيز هستند. 

حجاب يه دختر  مثال من يادمه قبال با عكس بي«ليلي با پوشش مانتو شلوار آزاد: 
تا و كال همه جا پر از ذاره اينس شد اخاذي كرد. اما االن طرف خودش عكساشو مي مي

  »معنيه. عكسه ديگه اين چيزا بي
عبارتي  از تغييرات بسيار جالب توجه تمايزي است كه افراد بين پوشش سر و بدن قائلند. به

دليل  حجابي سر معنايي ندارد و اين را به معتقدند از ميزان اهميت و جذابيت مو كاسته شده و بي
گونه فكر  گويند اما در مورد بدن اين ايم مي سر داشتهتغييرات اجتماعي كه در حوزه پوشش 

  پايان است.  دانند كه شامل جذابيت هاي جنسي بي اي مي كنند و بدن را حوزه  نمي
من خودم رو روسري خيلي حساس نيستم اما لباس «سارا با پوشش مانتو شلوار تنگ: 

خاطر همين  يا كل موم به نظرم چه فرقي داره يه تيكه جلوي موم بيرون باشه چرا. چون به
روش خيلي حساسيت ندارم. االنم تو جامعه ما خيلي عرفه كه اين يه تيكه جلو بيرونه. فرق 

لباس فرق داره اين موضوع. قسمتاي مختلف بدن  جلو و پشت مو چيه مگه؟ اما راجع به
عرفه.  نظرم اشكال نداره. مثال مچ دست تا ارنج االن متفاوته. اون چيزي كه عرف شده به

دست جذابيت خاصي نداره. ولي گردن چرا ميشه خيلي كارا كرد من ديگه اينو با عرف 
كنم حتي اگه عرف باشه. من خودم اينارو رعايت مي كنم. پا هم تا قوزك پا.  همراهي نمي

من از اول حجاب سرو دوست نداشتم. علتشو نمي دونم كه چرا بايد باشه. حجاب بدن 
  »ابيتي نداره. اما قسمتاي مختلف بدن جذابيت داره.خيلي فرق داره. مو جذ

كننده حدود و قوانين فقهي حاكم بر پوشش و  همچنين جداسازي  جاب تعيينح احكام اسالمي
توان  اند مي آن پرداخته هاي حجاب اسالمي كه افراد مشخصا به جنسيتي افراد است. از ويژگي

يت در روابط اجتماعي، محدوديت در روابط كردي، محدود محدوديت عمل- هاي حجاب  محدوديت به
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ساز  ، قانون حجاب اجباري، تبليغات حجاب، ذهنيت ابژه- جنسي و فشار اجتماعي بر فرد چادري
  هاي ديني اشاره كرد.  اقليت وجه جنسي او) و عدم توجه به معني تقليل موجوديت زن به (به

هاي  ر ماست. افراد با تيپاحكام اسالم در مورد حجاب منشا وجود قانون حجاب در كشو
هاي كنترلي گشت ارشاد مخالف بودند و  پوششي گوناگون با قانون حجاب اجباري و سياست

با اين حال   فايده است. معتقدند اجبار چه از سوي خانواده و همسر و چه از طرف حكومت بي
معتقد  تند. همچنيندانس مي افرادي هم بودند كه وجود قانون حجاب را براي  جامعه اسالمي الزم 

معني تقليل  سازي به شود. ابژه ساز مي ذهنيت ابژه بودند اين قانون و نحوه تبليغات حجاب منجر به
  هاي تعريف حجاب دارد.  ريشه در محدوديت وجه جنسي اوست كه موجوديت زن به

اين فشار باعث خراب تر شدن دخترا و پسرا ميشه. «هستي با پوشش مانتو شلوار تنگ: 
پسرا فكر مي كنن كجا چه جوري تيكه بندازيم. ازاديه كه ادمو راحت ميذاره. اما وقتي  كه

اجبار ميشه از يه جا ديگه مي زنه بيرون. انقد مردمو منگنه گذاشتن ديوونه شدن. دوست 
كنه. حتي تو  داره همه جاشو بريزه بيرون مردم نگاش كنن. كلمة بايد همه چي رو خراب مي

هم خودشون از همه بدترن. گروه داشتيم پي ام مي داد موهات چه قشنگه. دانشگاه استادا 
  »تونه خودشو كنترل كنه؟ اين يعني چي كه استاد مملكت نمي

 ما مردم. هيحجاب يب باعث خودش حجاب به اجبار كنم يم فكر من«مذهبي:  نيمه- ساعد
 يو حجاب و ادم چادر نيد و فساد اصال نظرشون نسبت به ها اختالس خاطر به. شدند زده نيد
  »كرده. رييتغ

  كنند.  هاي دوستي از يكديگر تبعيت مي در مورد تبعيت از همساالن افراد براي پذيرش در گروه
شايد مامانم مخالفه و دوس داره ما حجاب داشته «غزاله با تيپ پوشش مانتو شلوار تنگ: 

هامون و  دوستامون پسرخاله تونيم بگيم باشه مامان هر چي تو بگي. وقتي همه باشيم ما نمي
جامعه اطرافمون اين جورين، مجبور ميشيم اگه مادرمون باهامون راه نياد بهش دروغ بگيم. 

موند. بعد ما بهش ميگفتيم  مثال يه دوستم با پسرا دست نميداد. بعد دست پسرا رو هوا مي
يرونه. اولين يني چي خب ناراحت ميشن. از يه خانواده مذهبيه اما مثل ما موهاش كمي ب

مهموني قاطي اومد تولد ما. اما االن دست ميده ميگه زشته من با اين سنم دست يكي رو رو 
جا  تونم تولد تو نيام هيچ هوا بذارم. در واقع جامعه براش اين جوري خواست. ميگه من نمي

اينا  احتراميه كه من دست ندم و من مجبورم با نيام سر اين كه قاطيه و اين بي شعوري و بي
اين نتيجه رسيد چيزي نميشه من دست بدم. مياد اما لباس  دست بدم مثل شما بشم. به

پوشيده مي پوشه. من دوست دارم دوستام بيان تولد من. يكي از دوستام گفت من بيام با 
. گفتم بيا براي من فرقي نداره. اما وقتي اومد ديدم  حجاب ميام تا حاال مهموني قاطي نرفتم

ومده. با كت و شلوار. گفتم تو كه گفتي با حجاب مياي؟ گفت ديدم اونجوري حجاب ا بي
  »بيشتر تو چشمم كه اينو نگاه با حجاب پا شده اومده مهموني قاطي.
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  استراتژي
ها  هاي عادي و چگونگي مديريت موقعيت هاي راهبردي و طرز عمل تاكتيك استراتژي اشاره به

نحوه  ). افراد با توجه به155:1396ر است (استراوس و كربين،توسط افراد در مواجهه با مسائل و امو
تجربه امر جنسي (سكسواليته) و دركي كه از آن دارند و با ارائه تفسيرهاي متكثر از حجاب و غيرت 

هايي براي نحوه اداره پوشش خود و مسائل  شود استراتژي سكسواليته مربوط مي چه به و هر آن
 كنند. آن اتخاذ مي مربوط به

ها و مفاهيم  هژموني موجود در رابطه امر جنسي با حجاب اعتقاد دارند با هنجار افرادي كه به
اي كه براي مصون ماندن  ترين استراتژي نوا هستند اما ديگر افراد مهم موجود در اين زمينه نسبتا هم

يم اين حوزه گزينند بازتعريف مفاه آن برمي از هجمه صداي غالب در اين زمينه و عوامل مربوط به
كنند با فاصله گرفتن از تعاريف رسمي حول مفهوم مربوطه، مضامين  است. براي اين امر سعي مي

  اند.  جديدي مطرح كنند و در اين زمينه سعي در بازتعريف مفاهيم حجاب و غيرت كرده
  

  ابعاد حجاب
مي حجاب بخشند كه تعريف رس آن ابعاد جديدي مي افراد با متكثر ساختن معناي حجاب به

عنوان  شود. افراد در بازتعريف حجاب به تلقي مي  ترين آن اهميت عنوان يكي از ابعاد و بي ظاهري به
مثابه امري ذاتي و غريزي و حجاب  مثابه حريم شخصي، حجاب به امري چندبعدي مفاهيم حجاب به

  فكر و رفتار را ذكر كردند.
عنوان امري پيشيني كه ذاتي  دا بر حجاب بهفارغ از همه مناقشات بر سر حجاب، همه افراد ابت

  غريزه بشري است تاكيد دارند.
در واقع ريشه حجاب بيشتر ذاتيه و تو گاهي يه فردي رو ميبيني «غيرمذهبي: -عرفان

اصال مذهبي نيست اما وقتي يه دفعه يكي رو ببينه ناخوداگاه ممكنه يه چيزي بپوشه سرش 
  »كنه. چون احساس امنيت نمي

آمد ناظر بر مشخص كردن حريم شخصي فيزيكي  دست فهومي كه در اين زمينه بهدومين م
عنوان حائلي براي حريم خصوصي در حوزه  اين معني كه همه افراد بر كاركرد حجاب به افراد است به

  اند. القول بدن متفق
 ميحر مينقش وجود و تحك يمن تا حد يحجاب در قسمت پوشش برا«سمانه با  پوشش چادر: 

نقشو  نيمن حجاب ا يبرا يرفتار داره ول به يبستگ شتريب گنيم ايليكه خ هرچند مو داره  يصشخ
 يمن سع نيهم يبرا. داشت گرانيرفتار د يبرا ينيتضم شهيكه نم نهيا تيواقعچون  كنهيم يباز
رد م هياالن رفتار خاصت با  يكن نيتصم يتونيكه تو نم نهيمنظورم ا. كنم تيتا حد امكان رعا كنميم
  .»روش داشته باشه يريباشه و چه تاث ياميچه پ ياون حاو يبرا
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عقيده افراد كه اگر نباشد ديگر تعاريف و ابعاد حجاب كاركردي  ترين بعد حجاب كه به مهم
عبارتي حجاب رفتاري، حجاب فكري، حجاب دروني مثل حجاب زبان و  ندارند بعد رفتاري و به

  حجاب چشم است.
چادر و روسري نيست.  .حجاب يه چيز بيروني نيست«شلوار تنگ: سارا با پوشش مانتو 

حجاب اخالقه. من مي تونم روسري سر نكنم ولي خيلي چيزاي ديگه رو رعايت كنم. يعني 
يه چيزاي ديگه جز پوشش مثل مدل حرف زدن مي تونه تاثيرگذار يعني مخرب تر باشه و 

چه هدفي. كسي كه اونجوري حرف  كنه و به دونه هر لحظه داره چي كار مي خود آدم مي
  »دونه. ميزنه معلومه هدفش و خودشم مي

  
  ابعاد غيرت

افراد  .شود عنوان امري است كه در نسبت با جنسيت و حجاب تعريف مي غيرت به ،در تعريف رسمي
از آن نوعي اين مفهوم را  د و بهنتر كردن دامنه اين مفهوم زد بازتعريف و گسترده در اين زمينه نيز دست به

مثابه عاطفه دروني  مثابه فارغ از جنسيت، غيرت ناموسي و غيرت به خود كردند. سه مقوله فرعي غيرت به
  ها خواهيم پرداخت. توضيح هر يك از اين در اين زمينه از هم متمايز شد كه در ادامه به

  
  مقوله اصلي مقوله فرعي كدهاي باز
 غيرت مردانه
  فارغ از جنسيت مثابه امري غيرت به  غيرت زنانه

 غيرت ناموسي تعصب كور  ابعاد غيرت
 پشتيباني مالي
  مثابه عاطفه دروني غيرت به  پشتيباني روحي

  
  پيامد
توسط   هاي اتخاذ شده اي هستند كه ناشي از استراتژي اتفاقات خواسته يا ناخواسته ،ها پيامد

اوت انتخاب پوشش توسط افراد و هاي نحوه تجربه امر جنسي شامل معيارهاي متف گرند. پيامد كنش
گذاري  بندي و نام طبقه وضعيت پوششي جامعه و طريقي كه دست به ها به همچنين تفاوت نگرش آن

  سازي است.  هاي اخالقي و ديگري زنند است. پيامد ديگر قضاوت هاي پوششي مي انواع تيپ
 

 معيارهاي انتخاب پوشش
ها دست  آن ي است كه افراد مختلف با توجه بههاي انواع مالك اولين مقوله اصلي مربوط به

انواع  ها را نسبت به بيني و نگرش آن هايي كه جهان زنند و يا مالك انتخاب پوشش خود مي به
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تعريف حجاب اسالمي  ميزاني كه افراد قائل به عبارتي به دهد. به هاي پوششي ديگر افراد نشان مي تيپ
با  - و دريافت امر جنسي توسط افراد نيز اثرگذار استكه اين تعلق مذهبي بر نحوه درك - باشند

ميزاني كه از تعلقات مذهبي فاصله  زنند و به انتخاب پوشش خود مي اعتقاد بر احكام اسالمي دست به
  گيرد. هاي شخصي شكل مي بگيرند معيارهايشان بر اساس موقعيت و انتخاب

  
  مقوله اصلي مقوله فرعي كدهاي باز

 عرفبرشرعبودن مقدم
  الهي دستور
  تبرج عدم
  نامحرم از پوشيدگي

  اسالمي حجاب تعريف

  معيارهاي انتخاب پوشش
 زمانعرف
  مكان عرف

  )همسر حضور( شرايط
  مندي موقعيت

 پوشيشيك
  راحتي

  ترجيح عاليق شخصي
بخشي هويت

  شخصي انتخاب

  
  هاي پوششي بندي تيپ طبقه
ها  آن ايم  بلكه سعي كرديم از ديد  دي نكردهبن شوندگان را طبقه جا ما پوشش مصاحبه در اين

بندي كنيم و در واقع نگرش  شان با امر جنسي طبقه ها را بر اساس نسبت يا عدم نسبت انواع پوشش
شناسي دو تيپ عرفي و خودابژه از هم متمايز  هاي موجود را دريابيم. در اين گونه تيپ ها نسبت به آن

  .وجه جنسي اوست موجوديت زن بهمعني تقليل  به  اند. خودابژه شده
  

  اصلي مقوله فرعيمقوله بازكدهاي
 كارمنديتيپ - 
  دانشجويي تيپ - 
  دست مچ بودن معلوم - 
  موها از قسمتي بودن بيرون - 

  عرفي پوشش

 هاي تيپ بندي طبقه
 ساپورت -   پوششي

  باز جلو مانتوي با كوتاه تاپ - 
 بدن حساس هاي قسمت بودن نمايان - 
  )شلوار فاق سينه، چاك(
  عرياني نيمه - 

  خودابژه پوشش
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  قضاوت اخالقي 
هايي درباره پوشش  قضاوت هاي آن در افراد ناگزير منجر به معنايي وسيع پوشش و داللت  گستره

شده  اي و علّي ذكر طيف پوشش متاثر از عوامل زمينه شود. نگرش افراد نسبت به ظاهري افراد مي
دابژه براي فردي با خاستگاه مذهبي متفاوت از كسي است كه است مثال معنا و مصداق پوشش خو

عبارتي حد عرفي مورد قبول اينان با هم متفاوت است همين امر منجر  زمينه مذهبي ندارد و به
شود  يكديگر مي هاي اخالقي نسبت به هاي مختلف و در نهايت قضاوت تضاد مصاديق بين گروه به
پوشش عرفي دور شود  عناي ذهني فرد مذهبي نسبت بهميزاني كه فردي از م طوري كه به به
شود در حالي كه ممكن است خود همين شخص فرد ديگري را با  پوشش خودابژه نزديك مي به

عنوان پوشش خودابژه معرفي كند. همچنين عالوه بر قضاوت اخالقي  حدودي متفاوت از خود به
چادر و ريش و ... مواجه هستيم كه در هاي مذهبي اعم از  پوشش خودابژه با قضاوت اخالقي تيپ

اخالقي و در نتيجه بدبيني بقيه نسبت  بي هاي موردي متهم به علت كجرفتاري مواردي به
  شود. مذهب و احكام اسالمي مي و در درجه باالتر نسبت به - ها چادري- هاي خود تيپ هم به

  
  سازي ديگري

اي كه شبيه ما نيستند و مثل ما  خود از بقيهمعناي جدا كردن  سازي به ديگري بدبيني بين طرفين به
اين صورت كه  شود. در اين پژوهش ما با ديگري سازي دوسويه مواجه بوديم به كنند منجر مي فكر نمي

احترام نگذاشتن و ناديده گرفتن حقوق خود  هم افرادي كه خاستگاه مذهبي داشتند بقيه را متهم به
  رفتار افراد چادري و مذهبي معترض بودند.  ر، نسبت بهديدند و هم افراد با پوشش هاي ديگ مي

حجابي با  توني بگي بي حجاب نمي يه بي براي من سواله چرا به«سميرا با  پوشش چادر: 
حجاب  حجاب بگم اين طوري نباش. ولي يه بي بي اين كه دين من اين اجازه رو داده كه به

پنج متر پارچه دور خودت پيچيدي تو خودش اجازه ميده منو مسخره كنه كه  خيلي راحت به
اونا چيزي بگم اونام هم نبايد چيزي  گرما كه چي بشه. اگه رفتار فرديه و من اجازه ندارم به

من بگن. چه طور من چيزي بگم ميشه دخالت تو حريم خصوصي اونا. اما اونا هر چي  به
توي جمع هم چادر سر  ما بگن. تو مسافرتي كه امسال رفتيم و من تونن به دلشون بخواد مي

پوششي  چه طور اون بهفهميدم.  العاده عصباني شد. از حركاتش مي كردم خواهرشوهرم فوق
پوشش  اي براش نداره عصبي و معترض ميشه ولي من به رسونه و سختي اون نمي كه اسيبي به

  » سازي) رسونه نبايد چيزي بگم. (ديگري من اسيب مي اون كه به
ها در نسبت با ديگر افراد اشاره  رفتار چادري تو شلوار آزاد بهشيرين با  پوشش مان 
بيني؟ مي دوني ما چقد  هاي سفيد رو مي هاي چادري به چهارشنبه مثال واكنش زن«كند:  مي

تونه  كنه امروزي باشه خودش نمي ازينا داريم. مامان خود من كه منو ميبينه و چقد سعي مي
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ادر يه شهيد چه توقعي داريم. اون منطقش اينه كه بچه همچين چيزي رو قبول كنه. بعد از م
  ...»من خون داده و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
 . مدل پارادايمي تحليل موضوع1شكل 

  
  گيري بحث و نتيجه

هاي اصلي وجوب حجاب اسالمي در آراي فقهي استحكام بنيان خانواده و جلوگيري از  از داللت
چه مربوط  اين تعاريف هر آن شود از اين رو با توجه به كر ميهاي جنسي ذ بندوباري و هيجان بي
شود تحت عنوان سكسواليته تعريف كرديم. در اين پژوهش در بستر پيچيده و  هاي جنسي مي ربط به

 ايعوامل زمينه
 ميزان تعلق مذهبي .1

 تربيت خانوادگي .2

 موقعيت جغرافيايي .3

 شناختي آنومي نشانه .4

 علل جامعه مردساالر .5
. تغييرات اجتماعي (تغييرات 1

نسلي عرف حجاب، ظهور 
هاي اجتماعي، مدارا در  شبكه

اهميت شدن  ها، كم خانواده
 پوشش سر نسبت به بدن)

 اسالمي حجاب هاي ويژگي.2
 حجاب حجاب، هاي تمحدوي(

 ساز، ابژه ذهنيت اجباري،
 )حجاب تبليغات

 همساالن از . تبعيت3

پديده مركزي 

انواع ربط دادن
 حجاب و  امر جنسي

استراتژي
 بازتعريف مفاهيم

ابعاد حجاب(حجاب به مثابه  .1
امري ذاتي، حجاب به مثابه حريم 

 شخصي، حجاب رفتار و فكر)

ي ابعاد غيرت(غيرت به مثابه امر .2
فارغ ازجنسيت، غيرت ناموسي، 

 غيرت به مثابه عاطفه دروني)

  پيامد
معيارهاي انتخاب پوشش  .1

(حجاب اسالمي، 
مندي، انتخاب  موقعيت
 شخصي)

بندي تيپ هاي  طبقه .2
 پوششي(عرفي، خودابژه)

 قضاوت اخالقي .3

 سازي ديگري .4
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متالطم و متناقض موجود در زمينه حجاب كه هنجارهاي نانوشته و مقررات رسمي آن را تنظيم 
هاي  از نسبت حجاب و سكسواليته در جامعه برآمديم. پيچيدگي هاي افراد كنند، در پي دريافت مي

موجود در مورد اين امر در تجربه زيسته هر يك از ما قابل پيگيري است. پژوهش ما تالش داشت 
چه به عبارتي پوشش  پيچيدگي اين نسبت را با مطالعه ذهنيت زنان و مردان در مورد حجاب و آن

آميز دال بر رابطه پوشش و  دهد. همين عبارت پوشش تحريك شود توضيح آميز ناميده مي تحريك
ما  .كنند امر جنسي است و شهود ضمني و همچنين تحقيقات حجاب وجود اين رابطه را تاييد مي

 ها را دريابيم.  هاي اين انگاشت در اين پژوهش در پي آن بوديم كه پيچيدگي
ي با آن بيش از ساير مسائل بود گزاره عدم اي كه در تمام گفتارها ميزان همراه طور كلي مسئله به

جلب توجه و زننده بودن پوشش و تمايز ميان معاني حجاب و عفت و اولويت رفتار عفيفانه بر حجاب 
ظاهر است، با اين وجود بعضي افراد مذهبي بر رعايت پوشش اسالمي و تالزم آن با عفت معتقدند. هر 

  ها باشد. تواند بازتاب نظر همه آن ند و اين نميچند افراد مذهبي خود شامل طيف وسيعي هست
اي و با رعايت  قضاوت خودشان و متاثر از عوامل علي و زمينه تمامي افراد مورد مصاحبه بنا به

چگونگي مواجهه با  اميز نداشتند با اين حال   با توجه به حد عرفي پوشش، پوشش زننده و تحريك
آميز داشتند. تعريف  از پوشش تحريك متفاوتي تعاريفاي  امر جنسي و تحت تاثير عوامل زمينه

دهد.  شناسانه و انتخاب شخصي در پوشش را مي افراد اجازه دخالت ابعاد زيبايي عرفي پوشش به
دهد صرفا افرادي كه تعلق مذهبي داشتند (تيپ پوشش چادر) خود را ملزم  ها نشان مي يافته

ينان وضعيت امروزي حجاب را نتيجه ناآگاهي ديني دانستند. بعضي از ا رعايت احكام ديني مي به
ها دروني شده بود و در آزارهاي  دانستند و گفتمان حجاب مصونيت است بيشتر در ان افراد مي

ميزاني كه افراد از تعلقات  دانستند اما به زنان ابتدا وضعيت پوششي زنان را مقصر مي جنسي نسبت به
گرفتند و بر انتخاب شخصي افراد و عامليت  لب نيز فاصله ميگرفتند از هژموني غا مذهبي فاصله مي

  كردند.  ورزي تاكيد مي ها در كنش ن آ
هاي كنترلي و  سياست هاي پوششي و اعتقادهاي متفاوت، نسبت به با اين حال همه افراد با تيپ

ليغات و تبليغات حجاب نقد داشتند. افراد با تعلقات مذهبي باالتر در عين همراهي با مضامين تب
ميزاني كه  نحوه اجراي تبليغات و شناساندن احكام ديني منتقد بودند و به هاي ديني نسبت به آموزه

گرفتند عالوه بر عدم همراهي با مضامين يادشده، حوزه پوشش را  افراد از تعلقات مذهبي فاصله مي
ها را هم  مذهبي طيف وسيع مذهبي ها، همه ديدند (با توجه به محل مداخله سياست و مذهب نمي

هاي قهري حوزه پوشش دانست) و معتقد بودند تاكيد بيش از حد حجاب  توان موافق سياست نمي
هاي مشروع از افراد شده است. با اين  ساز و سلب آزادي ذهنيت ابژه اسالمي بر وجوه جنسي منجر به

شتند و معتقد بودند وجود همه افراد در قبال سياست حجاب اختياري و عدم مداخله دولت ترديد دا
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عنوان دوران گذار ياد  با اجراي اين سياست شايد وضعيت بدتر از اين شود اما بعضي  از آن به
خود مردم بعد از مدتي تمايالت و نيازهاي مردم در  كردند و معتقد بودند با واگذاري اين حوزه به مي

  اين زمينه متعادل خواهد شد. 
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