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Abstract 
In Iran, when we look at girls with hijab, we usually think that they are more or 

less the same and that chador is their most important characteristic. It's as though 

wearing a chador conjures up more similarities than differences. But over the 

last few years ،we are gradually witnessing the emergence of a new generation 

of hijabers. They're trying to make a fashionable hijab. They use elegant 

accessories ،make-up ،use branded bags ،shoes and glasses. They believe in 

matching these things. We saw these "stylish hijabers" as a sign of a new 

generation emerging and named them "3 In 1 generation". Fourteen of those girls 

were interviewed in this study. The results of the research show that there is a 

mandatory chador among the hijabers and not all have chosen the chador at their 

own discretion. Girls who are compelled to wear chadors resist this imposition 

in a variety of ways ،for instance ،wearing an open front chador is one of those. 

Also ،some of the "stylish hijabers" try to correct the society's view of "chadors" 

by connecting fashion and hijab ،and also by wearing branded clothes and 

accessories. In the 3 in 1 generation there exists a confrontation between "us" 

against "the other" but not towards misveiled women (based on the official 

discourse) but towards veiled women ،considered as tasteless and petrified by 

this group. This study confirms the role of hijab fashion bloggers along with 

fashion and lifestyle pages on Instagram in the lives of these girls. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 

The starting idea for the research came from an 

opinion essay published by Alikhah in the 

Khabaronline news agency. Based on the 

preliminary evidence, Alikhah argued that 

among the girls living in Iran's big cities, which 

are often of religious origin, we are witnessing 

the emergence of a generation called the "3 In 

1 generation." Alikhah inspired the term from 

ready-made Nescafe. They have three 

important features: show their Islamic religious 

affiliation (religiousness), show in general their 

attachment to the modern world (modernism), 

and, in the end, usually have good financial 

standing. They have trendy make-up, wear 

branded sneakers and jeans, and the color of the 

scarf or shawl is set with the color of the bag 

and the sleeves of the manteau. If a backpack is 

used, accessories like dolls or fancy key chains 

are generally hung on it, and all this is 

accompanied by a chador (1). This change is 

emerging in a post-revolutionary society. 

In the conceptual framework of the article, 

the research of scholars such as Anna-Mari 

Almila, Hiqma Nur Agustina, Fajer Saleh Al-

Mutawa, Annisa Beta, Nafiseh Hamidi and 

Mehdi Faraji, and finally Ahmad Bukharaei and 

Malakeh Rafiei have been reviewed. In this 

section, concepts such as in-group and out-

group distinction, Strategy of creolization, 

pleasant and colourful Islam, aesthetic hijab 

and deconstructive fashion are also mentioned.   

2- Methods:  

The people interviewed in this study were 

women between 15 to 30 years old in Iran. The 

sampling method is purposeful. In-depth and 

semi-structured interviews were conducted to 

collect data. Two criteria were taken into 

account for the selection of interviewees. First, 

they should wear the chador, and second, they 

should be fashionable in their appearance. 

3- Findings: 

According to the results of this study, the new 

generation of women in the chador is 

attempting to place themselves in a superior 

position in terms of taste. They want to clearly 

demonstrate their borders with other women in 

the chadors. In fact, among these women, we 

see the formation of an "us" against another. 

The 3 in 1 generation tries to show their 

different tastes from the women in chador, who 

they think are "slutty" and "tasteless". Indeed, 

"the other" for this new generation of chadori 

women are those who have fanatical beliefs 

about the characteristics of a chadori woman, 

and have caused society to make stereotypical 

judgments about chador and chadori women. 

In this study, we identified two groups of 

chadori: The first group tries to defend 

following fashion and a consumerist lifestyle 

by referring to religion. This group is often the 

ones who chose the chador at will. The second 

group was those who judged at their own 

discretion whether their consumption, lifestyle, 

and hijab style were right or wrong. They are 

the people who were forced to choose the 

chador. Among both groups of women with 

chador, we see fluid identities. For example, 

women in chador who are vegetarians, go to 

dance classes that are not legal, design nails for 

themselves, have tattoos on their bodies, 

interact socially with men, go to cafes, and 

smoke. These are very avant-garde changes 

among chadori women. There is usually the 

view that women in hijab are associated with 

the prescriptions of the Islamic Republic. This 

study shows that there is a great variety among 

chadori women. 

4- Conclusion: 

 In conclusion, this research shows that the 

"compulsory chador" is also an issue that has 

serious opposition among girls of religious 

origin. According to the findings of this study, 

forced veiling is often imposed on these women 

by their parents, husband, and the pressure of 

social norms, especially in small cities and 

towns. 

Women in chadors combine different items 

and create a new identity. Creative 
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confrontation with hijab is one of the 

characteristics of the "3 in 1generation". The 

chador, as a symbol of the veiled woman, 

combine with other items and in this way a new 

identity is born. For example, they use 

backpacks, or wear colored jeans and scarves, 

use branded or fancy watches. Some of them 

also alter the chador style by themselves. 

The girls who were forced to choose a chador 

resist in a variety of ways. For instance, they 

wear a chador with an open front and pants or 

manteau can be seen. They shorten the chador 

with long sleeves to exhibit their jewels of 

fantasy. They do not give up the chador, but 

show their resistance otherwise. 

For the Islamic Republic, hijab is an 

ideological issue. At the very least, this research 

shows that the "3 in 1 generation" has a totally 

personal interpretation of the hijab. Most have 

chosen the hijab based on their personal desires 

and tastes. they insist on distancing themselves 

from the political hijab and the government's 

ideological prescriptions. 

This research demonstrates that the new 

generation of young Iranians with religious 

families are adopting new ways of life. They are 

attempting to combine new lifestyles with their 

religious lifestyles. 
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(1) For more details about the chador click on link below: 

https://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-types-styles/chador 
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 چکیده

يگر وبيش شبيه همدكنيم كه آنان كمكنيم تصور ميدر ايران، معموالً وقتي به دختران باحجاب نگاه مي

ترين ويژگي آنان است. گويي چادرپوشي، بيشتر شباهت، و نه تفاوت، را به ذهن و چادر، مهم هستند

ها در ايران هستيم تدريج شاهد ظهور نسل جديدي از باحجابهاي اخير بهكند. ولي در سالمتبادر مي

كنند، هاي روز اتصال برقرار كنند بين حجاب و مدهاي متفاوتي دارند. آنان سعي ميكه ويژگي

ي هاهاي دخترانه شيک و الكچري استفاده كنند، آرايش مد روز دارند، كيف، كفش و عينکاكسسوري

نشانه ظهور نسل جديدي هستند « هاحجابشيک»اند. اين كردن اين اقالمتدار دارند، و معتقد به س  مارک

 هاي اين نسل، در اينويژگي اند. براي شناخت بيشترناميده شده« تري اين واننسل »كه در اين مقاله 

دهد كه در بين هاي پژوهش نشان مينفر از اين دختران مصاحبه شده است. يافته 11پژوهش با 

اند. دختراني كه به ها، چادري  اجباري وجود دارد و همه آنان چادر را به اختيار، انتخاب نکردهباحجاب

پردازند كه براي مثال تحميل مياين در برابر  هاي مختلف به مقاومتاند به شکلاجبار چادرپوش شده

ها با تالش جهت اتصال مد حجابهاي جلوباز از آن جمله است. همچنين بخشي از شيکپوشيدن چادر

 را اصالح كنند. در نسل« هاچادري»كنند تا نگاه جامعه به پوشي، تالش ميو حجاب، و همچنين برند

، نه نسبت به زنان بدحجاب )به تعبير گفتمان رسمي( بلکه «گريدي»و « ما»تري اين وان، تقابل بين 

داند. اين مطالعه، پوش و متحجر مينسبت به زنان باحجابي وجود دارد كه اين گروه آنان را شلخته

 .كنديد مييهمچنين الگوپذيري زياد دختران باحجاب از صفحات مد و آرايش در اينستاگرام را تأ

 فردين عليخواه نویسنده مسئول:* 

 گروه علوم اجتماعي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه گيالن، رشت، ايران. نشانی:

 01333690274  تلفن:

  falikhah@guilan.ac.ir پست الکترونیکی:
 

         DOI.ORG/10.34785/J016.2022.018 
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 و بیان مسئله مهدمق -1
 شواهد اوليه ميداني اين بريهتکبا وي منتشر كرد.  عليخواهپژوهش پس از نگارش جُستاري شکل گرفت كه اين ايدۀ آغازين 

ند شاهد ظهور نسلي هستيم اهاي بزرگ كه غالبًا داراي خاستگاه مذهبيكه در بين دختران ساكن شهر كردمطرح  را استدالل

دهند )تدين(، عمومًا سه ويژگي مهم دارند: تعلق ديني خود را نشان مي هاآنناميده شدند. « 1تري اين وان»ستاركه در آن جُ

كنند )تجدد( و در نهايت عموماً از سطح اقتصادي مناسبي برخوردارند. اين دختران از نظر ظاهري آرايش مد متجددنمايي مي

و رنگ  گُلي را با كيفهاي گُلپوشند، شال رنگي يا روسريرند، همراه با چادر، كتاني چيني، شلوار جين يا شلوار پلنگي ميروز دا

هاي فانتزي كنند معموالً بر آن لوازم جانبي نظير عروسک يا جاسوئيچيپشتي استفاده ميكنند و اگر از كولهت ميآستين مانتو س 

كشند. روند و در كنار نوشيدن قهوه، سيگار ميهاي شهري مياين دختران در يکي دو سال اخير به كافه كنند. برخي ازآويزان مي

قرار داده بود كه وجه غالب آن تجددنمايي « 1نسل  وان اين وان» را در كنار«  تري اين واننسل»نويسنده در آن جُستار كوتاه، 

پوشش زنان ايراني پرداخته بودند نويسندگان مقاله پي بردند كه معدود شناسي با مرور تحقيقات ديگري كه به سنخ .2است

حجاب »اند و از ظهور سال قبل به اين گروه  در حال ظهور اشاراتي داشته 11(، در حدود 1824فرجي و )حميدي تحقيقاتي

 (. 21: 1824فرجي، )حميدي واند گفته« شناختيزيبايي

هاي مسلمان به جوامع اروپايي و اصرار بخشي از مهاجران بر حفظ زاينده از كشوردر دهه گذشته عواملي همچون مهاجرت ف

عالوه استفاده از پوشش اسالمي در بخشي از نسل دوم مهاجران مسلمان، باعث شده است تا سبک زندگي اسالمي  خود، و به

ن مختلف گردد )براي نمونه: فرهنگي تبديل به موضوع تحقيقات پژوهشگراموضوع حجاب و مد اسالمي در جوامع چند

شود كه آيا حجاب اسالمي اين زنان را بايد به مثابه مد ديد يا (. در واقع اين پرسش مطرح مي2412، 8حبيب، بن2،2414اسکات

اني گويند، زنان مسلممي 1يا حجابرز 1گيري پديده حجابيستااي از تعلق مذهبي آنان؟ برخي از اين مطالعات از شکلبه مثابه نشانه

هاي جز جوامع اروپايي، در سال(. به4،2412)نيستور 8مند داشته باشندكنند حجاب اسالمي مد روز، شيک و سبکكه سعي مي

ويژه در سبک پوشش و آرايش، هاي زنان مسلمان در مواجهه با الزامات جديد زندگي بههاي خاورميانه نيز چالشاخير، در كشور

 (. 2،2411ده است )براي نمونه بتاخود جلب كرتوجه محققان را به

دي و آالم« حجابشيک»تر دختران و زنان مقاله حاضر، حاصل پژوهشي مستقل است كه در آن نويسندگان به مطالعه عميق

مطرح كرده بود بسط يابد. به  عليخواهاي كه هاي قبل توصيف شدند. هدف پژوهش آن است تا ايده اوليهاند كه در سطرپرداخته

اي اي از مد دارد؟ آنان چه تلقيناميده شد چه تلقي« تري اين وان»هاي اصلي اين مقاله عبارتند از: نسلي كه رتيب پرسشاين ت

شان دارند؟ آيا همه اين افراد با رغبت و به شکلي اختياري چادر هاي دينيروز بودن خود با آموزهاز سازگاري يا عدم سازگاري مد

يست؟ ك« ديگري» آن هويتي شکل گرفته است؟ اگر شکل گرفته است« ديگري »و « ما»ها در بين اين اند؟ آيارا انتخاب كرده

 ؟ چه نقشي دارند حجابي اين افرادهاي جديد در شيکرسانه

هايي با تعلقات ديني دهد كه چگونه در ايران امروز گروهكشد و نشان مياين مقاله زوايايي از ايران مدرن را به تصوير مي

اي كنند تا خود را روزآمد، و داراي ذوق و سليقه امروزين جلوه دهند. نوآوري اين مطالعه آن است كه تصوير كليشهالش ميت

ه اند و اينکه با اختيار و آگاهانكشد، اين تصور كه اين گروه از زنان يکدستجامعه نسبت به دختران و زنان چادري را به چالش مي

ي بر گيري تضاد مبتنو شکل پوشاند. همچنين مقاله، به سلسله مراتب سليقه در بين زنان چادرهچنين حجابي را انتخاب كرد

 آيد. هاي مقاله به شمار ميپردازد كه اين نيز جزء نوآوريدر بين آنان مي« واال يا پست بودن سليقه»
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 پیشینۀ پژوهش -3
 : پیشینۀ تجربی1-3

اند. گرايي از آن جملهشدن، مد، و مصرفنگريستن است كه سبک زندگي، عُرفي مسأله اين پژوهش از زواياي گوناگون قابل

ترين آثار به مسأله تحقيق را شناسايي و مرور كنند. اند تا نزديکنويسندگان در مرور تحقيقات و پيشينه پژوهش تالش كرده

تغييرات فرهنگي به واسطه مد و لباس  هاي گذشته پژوهشگران ايراني به موضوعدهد كه طي سالها نشان مينتيجه بررسي

ها در بخش ضمائم مقاله آمده اي از اين پژوهشخالصهاند. اند و هر كدام از منظري مشخص به بررسي آن پرداختهتوجه داشته

 : باشدميبيانگر چند نکته پراهميت  اهپژوهشبررسي است. 

معيني اختصاص ندارد. منظور آنکه پژوهشگران عمدتاً براساس  نخست آنکه مواجهه پژوهشگران ايراني با موضوع مد به نمونه

اند. اند و تحقيق خود را پيش بردهاي را انتخاب كردهآموز و دانشجو بودن(، جامعههاي عام نظير سن يا وضع فعاليت )دانشويژگي

 ه اين معنا كه با تکيه برنويسندگان مقاله حاضر تصميم گرفتند تا در چارچوب يک روند پژوهشي مشخص حركت نمايند ب

هاي پيشين ساير پژوهشگران، موضوع مد را در بين يک گروه مشخص بررسي نمايند. براي مثال فرجي و حميدي در سال يافته

  .1بندي زنان تهراني پرداختندبر اساس گرايش به پوشش به طبقه 1824

قات است. نويسندگان اين مقاله معتقدند كه شناخت بر تحقي 1هاي ايراني، سيطره روش پيمايشنکته دوم درباره پژوهش

 جهان ذهني ايرانيان صرفًا با تکيه بر پرسشنامه قابل شناسايي نيست. 

به  .1هاي ايراني، مردان در موضوع مد و مدگرايي غايب اصلي هستندتوان گفت كه در پژوهشسوم آنکه با اطمينان مي

ه اي زنانخورد، به اين معنا كه گويي مد اساسًا مسألهها به چشم ميي در پژوهشتوان ادعا كرد كه نوعي سوگيرهمين دليل مي

است. نويسندگان اين مقاله اعتقاد دارند كه توجه به مد و همچنين بدن در بين مردان دوشادوش زنان در حال گسترش است. 

  .4ها شکل گرفته استهمچنين نگاه خيره زنانه نسبت به مردان اين روز

  مالحظات نظری: 3-3  

ري هاي كليدي و مفاهيم محوكنيم و يافتهاند اشاره ميدر ادامه مقاله به چند اثر كه با موضوع مورد مطالعه قرابت بيشتري داشته

 نماييم:آنها را بررسي مي

 گروهی*مد اسالمی و تمایز بينِ

 ،3آنا ماری آلميال(. 2،2447قرار گرفت )ساورميالدي، ارتباط بين مد و عقايد ديني مورد توجه پژوهشگران  1724از دهه 

، بر آن بود تا نشان دهد كه اين 2412و  2411نگارانه اقليت زنان مسلمان فنالند در سال پژوهشگر فنالندي با مطالعات مردم

 برند. بهره مي 1زنان از لباس به مثابه ابزاري جهت ابراز اشکال مختلف سرمايه فرهنگي

هايي دارد. در اينجا زنان تالش اي كه كم و بيش يکدست است تفاوتيک جامعه چندفرهنگي با جامعهاستفاده از حجاب در 

هاي هاي آن جامعه قابل تشخيص و شناسايي باشد. يافتهكنند تا براي خود هويت متمايزي بسازند كه نسبت به ساير اقليتمي

فنالند، زنان مسلمان مورد مطالعۀ او تالش دارند تا در مقايسه با  تر يعني جامعهدهد كه عالوه بر جامعه بزرگآلميال نشان مي

عبارت ديگر، اين زنان هم بر تمايز خود از (. به8: 1،2411)آلميال دست آورندساير زنان مسلمان در فنالند نيز هويت متمايزي به

توان گروهي را يافت كه قرائتي جديد ن زنان، ميتر و هم بر تمايز خود از ساير زنان مسلمان تأكيد دارند. در بين ايجامعه بزرگ

 ناميد. 4هاي مد روز حجابسبکتوان را شيک و پيرو مد نشان دهند، آنچه كه مياز حجاب دارد و قصد دارد آن
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)به معناي رد آگاهانه  1هايي نظير مد، ضد مددهد كه بين موقعيت اجتماعي و انتخاب استراتژيهاي آلميال نشان مييافته

شود به اين معنا كه گروه قومي و طبقه اجتماعي زنان در انتخاب عالقگي به مد( ارتباطي مشاهده مي)به معناي بي 2د( و نامدم

هاي تحصيلي و فرهنگي بااليي بودند سعي داشتند تا با كه داراي آمال و آرزو(. زناني2:هماننوع استراتژي آنان نقش دارند )

 (. 12هاي غربي، شيک و زيبا به نظر آيند و در واقع اهل مد جلوه كنند )همان:خود با سبک ايهاي خاورميانهتركيب سبک

داند كه گيري چنين اجتماعاتي را در آن ميبا پرداختن به اجتماعات زنان محجبه اندونزي، كاركرد شکل 8حکما نور آگوستينا

نگاه منفي نسبت به حجاب را در جامعه جرح و تعديل نمايند. كنند تا عالوه، تالش ميكنند تنها نيستند و بهها احساس مينآ

توان متأثر از جريان مدرنيته در جامعه اندونزي ديد. در واقع مواجه با مدرنيته هايي را ميآگوستينا معتقد است كه چنين جريان

ا كنند تن اندونزي تالش ميروي خودشان بيشتر فکر كنند. زنان مسلماهاي پيش گردد تا زنان مسلمان به چالشموجب مي

تر به نظر رسد و مدپسند باشد. از نظر او مد اسالمي نماد منزلت، هويت و قدرت براي اين زنان است هايشان قشنگلباس

 (. 2411)آگوستينا،
 آميزی و نونمایی*استراتژی درهم

هاي غربي دارند. معموالً در تبليغات و كاالها به مطالعه تصويري پرداخت كه زنان مسلمان كويتي از برند فاجر صالح المتوا

زنان  1برجسته است و اين در حالي است كه در جوامعي مانند كويت غالبًا بر عفت 1هاي برند غربي، سکسوآليتهمربوط به كاال

ن دو سازگاري (. به همين دليل اين محقق قصد دارد دريابد كه در جامعه كويت چگونه بين اي211: 4،2418شود )المتواتأكيد مي

 شود؟ ايجاد مي

ها به آنها هاي لوكس مد غربي به دليل نمادگرايي نهفته در اين برندكننده برندالمتوا معتقد است كه زنان مسلمان مصرف

تژي كند كه زنان از استرا(. او اشاره مي287دارد )همان: ها آزادي سکسوآليته زنانه را پاس ميتمايل دارند. در واقع، اين برند

نمايند. آنان در چارچوب كنند يعني امر محلي را با امر غربي تركيب كرده و چيزي نو خلق مياستفاده مي 2آميزي و نونماييدرهم

دست كنند مد روز باشند و از طرف ديگر عفت هم داشته باشند. آنان با حجاب احترام بهها، از طرفي تالش مياين محدوديت

 پوشند. دهند كه لباس مد روز ميهاي لوكس غربي اين پيام را به جمع دوستان خود ميز برندآورند و با استفاده امي

 «رنگیرنگ»و « دلپذیر»*اسالمی 

به  كنندها: چگونه زنان جوان مسلمان شهري در اندونزي خودشان را بازتعريف ميباحجاباي با نام در مقاله انيسمه بتا

ع گيري نوكه پس از سوهارتو )دومين رئيس جمهور اندونزي( در اندونزي رخ داد و باعث شکلپردازد ها و تحوالتي ميدگرديسي

به  2414ها در سال كند كه برخي از زنان جوان مسلمان و ساكن شهرجديدي از پوشش شد. او به جنبش و انجمني اشاره مي

كه در ساير نقاط اندونزي هم چنين طوريرفته بيشتر شد بهند. از آن زمان اعضاي اين انجمن رفتهاها به راه انداختهنام باحجاب

هاي ها و شبکهسايت و وبالگهايي تشکيل شدند. ابزار اصلي اين انجمن براي ارتباط با مخاطبانشان ارسال پيام، وبجماعت

بندي، گو تحوالتي مانند رنتوانند در كنار حفظ سبک قديمي لباس پوشيدن، با تغيير دهند كه زنان مياجتماعي است و نشان مي

(. اعضاي اين انجمن از زنان جواني تشکيل 824: 2411هاي پاشنه بلند و به خود رسيدن هويت جديدي تعريف كنند )بتا،كفش

هاي رايج ها، به برداشتاز اسالم ارائه نمايند. بتا معتقد است باحجاب« رنگارنگ»و « مطبوع»كنند تلقي شده است كه تالش مي

 شان و همچنينحال بخشي از وجود آنان تصميم گرفته است تا مذهبي بودنهاي ديني انتقاد دارند ولي با اينها و هنجارزشاز ار

 (. 822شان را پاس بدارد )همان:هاي موجود جهت ابراز عفت و جوانيشان براي بکارگيري ابزارتوانايي
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 شناختی*حجاب زیبایی

زن ساكن شهر تهران قصد  14ساختاريافته با در مصاحبه شبه 1824له خود در سال در مقا نفيسه حميدی و مهدی فرجی

ها هاي پوشش زنان و منطق حاكم بر آن چيست. پژوهش آنان از جمله تحقيقات ايراني است كه به دغدغهداشتند دريابند كه شيوه

 دهند: ه پوشش را نشان ميهاي نويسندگان مقاله حاضر نزديک است. آنان نُه گونه منطق در زمينو پرسش

ده اشاره ش« عفت»به كاركرد  آنهاهاي اوليه پوشش است كه در ميان حجاب به مثابه تکليف: پوشش آنان براساس كاركرد -1

ها و است. منطق اين زنان غالباً ديني است. چادر، پوشيه يا روبنده براي پنهان كردن صورت، دستکش براي پوشاندن دست

 رود. ها از جمله عناصر پوشش آنان به شمار ميي پوشاندن پاجوراب كلفت برا

حجاب به مثابه ايدئولوژي: شکل ظاهري پوشش آنان، پوشش چادر به همراه مقنعه )يا روسري و در موارد محدود و ناچيز  -2

اي و در موارد اندكي قهوه اي، خاكستري وهاي سياه، سرمههاي اين زنان معموالً از طيف تيره و بين رنگشال( است. رنگ لباس

 هاي روشن مانند سفيد و كرم متغير است.رنگ

 (.21-27: 1824فرجي،برند )حميدي وكار ميدت دارند بهحجاب سنتي: اينان پوشش را به منزله پوشش سنتي كه بدان عا -8

غيرمذهبي، يعني قصد دارند با هاي مذهبي و شناختي: منطق پوشش آنان تمايز است. تمايز با انواع پوششحجاب زيبايي -1

اي كه توجه چنداني به اين معيار هاي غيرمذهبيهاي مذهبي و گروهشناختي، خود را از ساير گروهكار گرفتن قواعد زيباييبه

 .هاي قبلي تابع مد هستندكنند و بيشتر از گروهتري در لباس پوشيدن دنبال ميهاي مدرنندارند متمايز كنند. اينان الگو

ند. كنپوشند و از موازين حجاب اسالمي به سبکي غيرفقهي رعايت ميحجاب بازانديشانه: معمواًل در حوزه عمومي مانتو مي -1

 داننداند. اينان خود را معتقد به اسالم و احکام مياين گروه در بسياري از ابعاد دينداري خود از جمله حجاب بازانديشي كرده

 اند. ني داشتههاي درون ديولي بازانديشي

 پوشند و در صورتهاي تنگ و كوتاه ميپوشش به مثابه سبک زندگي: براي اينان پوشش به معناي حجاب نيست. مانتو -4

 هايشان را نپوشاند.ها باشد و موكنند كه رهايي استفاده مياجبار براي مقنعه، از مدل

توان هاي لباس، تعريف ثابتي از پوشش زنان اين گروه نميد مدپوشش مدمحور )تيپ اينترنتي(: با توجه به نوسانات زيا -2

 كنند. دست داد. غالباً از اينترنت و ماهواره الگوبرداري ميبه

ولوژي كه با تکيه بر ايدئهاي حميدي و فرجي، در اين طبقه، دو تيپ فرعي قابل شناسايي است: زنانيلس: طبق يافتهفشن -2

كنند در جريان كارند و احساس ميكه محافظهكنند و دوم كسانيگي و مد مقاومت آگاهانه ميمذهبي در مقابل تهاجم فرهن

توان استنباط دهند. از توصيفات حميدي و فرجي ميهاي لباس آرامش رواني خود را از دست ميتغييرات تند و هميشگي مد

 مشابهت دارد. كرد كه اين گروه به گروه ضدمد در پژوهش آنا ماري الميال در فنالند 

وند تا نوع شهاي خود در انتخاب لباس از ساير زنان متمايز ميپوشش فمنيستي: اين تيپ، بيشتر به لحاظ ذهنيت و انگيزه -7

كنند ايدئولوژي مردساالري است و بنابراين در جهت پوشند. نوع ايدئولوژي كه زنان در برابر آن مقاومت ميهايي كه ميلباس

 (.21-22:همانپردازند )ين انديشه در پوشش و آرايش خود ميمحو همه مظاهر ا

اند، معتقدند كه در جامعه ايراني شاهد جايگزيني سال قبل انجام داده 11حميدي و فرجي، كه تحقيق خود را حدود 

هاي هگرو هاي سنتي و همچنين تنوع در يک تيپ خاص هستيم. براي مثال چادر درجاي گونههاي پوشش جديد بهتدريجي تيپ

سنتي داراي ساختاري مشابه، يعني تغييرات جزئي در نوع، رنگ و طرح بود اما همين پديده هم اكنون جاي خود را به انواع 

هاي اين نوع پوشش ها و رنگهاي موجود در طرحعالوه تفاوتهاي عربي، لبناني، ايراني و غيره داده است. بهمختلفي از چادر

م به هايي براي تقريب مفاهيبنديشناسي انجام شده تنها تقسيمشوند كه گونهميدي و فرجي يادآور ميبسيار زياد شده است. ح

ساني كامل با جهان واقع نخواهد شود همهاي ديگري كه در علوم اجتماعي استفاده ميسازيذهن بوده است و مانند همه  تيپ

 (.27-74داشت )همان:
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 *واسازیِ مد

نفر از زنان  12تحليلي از نگرش « زنان و گرايش به مد»اي با عنوان در مقاله 1871در سال  ه رفيعیاحمد بخارایی و ملک

 هاي پژوهش آنان به شناسايي سه تيپ از زنان منجر شد: اند. يافتهسال، نسبت به مد انعکاس داده 81تا  17تهراني بين سنين 

 هاي روز است. سوي همنوايي و همرنگي با مدوقفه بهگرايانه، كه ويژگي آن تالش بيمد انطباق -1

دهند. آنان با سبک خاص پوشش خود شکلي جديد هاي رايج لباس زنانه تن نميمد واسازانه: اينان به پيروي كوركورانه از مد -2

 ترين ويژگي اين تيپ است. آفرينند. ابراز يکتايي و نه همچون مورد نخست يکساني، مهممي

دهد )بخارايي و قبلي را بازتاب ميايي در ميانه دو سبک پيشين قرار دارد و خصايصي از هر دو تيپ مد التقاطي: ج -8

 (.821،824: 1871رفيعي،

 گونه كه پژوهش آلميالتمايز تأكيد شده است. در واقع همانايجاد خالصه، در اين تحقيقات بر كاركرد مد و لباس در به طو 

د توانپردازند حجاب نيز ميهاي مختلف از نظر هويتي به رقابت با يکديگر ميكه گروهمؤيد آن است در جوامع چندفرهنگي 

اي هها كه ماهيتي ديني دارند طرز تلقيويژه اگر در خصوص برخي از پوششاي براي رقابت و حتي كشمکش باشد بهعرصه

 هاي مد روز در جامعهو و يا تحت تأثير جريانتواند پيردهند كه حجاب نيز ميخاصي وجود داشته باشد. اين تحقيقات نشان مي

در  مختلف بين زنان باحجاب است. و تنوعات بندينمايد اليهقرار گيرد. نکته ديگري كه در برخي از اين تحقيقات برجسته مي

گروهي، يابي برونكنند تا عالوه بر تمايزاين زنان تالش ميتوضيح آنکه، كنار اين امر، تعريف ما و ديگري در بين آنان است. 

 «آميزي و نونمايياستراتژي درهم»اجتماع خودي متمايز سازند. موضوع استفاده از  در هاي ديگر زنان باحجابخودشان را از اليه

المي كنند عناصر غربي و اسمند به حجاب، چگونه تالش مياز نظر نويسندگان مقاله حاضر قابل توجه است. اينکه زنان عالقهنيز 

اي در كنار هم قرار دهند كه هم اهل مد به نظر برسند و هم انتظارت گروه اجتماعي خود مبني بر عفت را تأمين كنند. گونهرا به 

شناختي در تحقيق حميدي و فرجي، يا سبک هاي مختلف از انواع سبک پوشش، براي مثال حجاب زيباييبنديدر نهايت تقسيم

حاصر نيز  رسد كه تحقيقي، براي نويسندگان مقاله حاضر، كاربردي و مفيد به نظر ميپوشش التقاطي در تحقيق بخارايي و رفيع

 هاي آنان را تأييد، يا زمينه تجديد نظر در آنها را فراهم سازد. به شکلي قصد دارد يافته

  روش پژوهش -2
گيري، روش نمونهاند. ساله بوده 84 تا 11دختران و زنان شوندگان اين پژوهش است. مطالعه كيفي مطالعات نوع از حاضر پژوهش

ساختاريافته شد تا آنان بتوانند زواياي مختلف نگاه ها، با افراد مصاحبه عميق و نيمهگردآوري دادهراي است. ب 1از نوع هدفمند

ط توسها شوندگان، تصميم بر آن شد تا مصاحبهخود را تشريح نمايند. با توجه به ماهيت موضوع پژوهش و جنسيت مصاحبه

 هاي آنان در بخش ضمائم آمده است()ويژگي نفر از زنان و دختران 11با ين تحقيق اند انجام شود. انويسنده دوم مقاله كه مؤنت

كه به تدريج ديگر اطالعات جديدي به موارد قبلي اضافه نشد. در ي ادامه يافت ها تا زمانبه اشباع رسيد؛ يعني انجام مصاحبه

پوشي و شوندگان دو مالک مدنظر بود. نخست آنان چادرپوش باشند، و ديگر آنکه در نگاه اوليه، شيکبهتعيين و انتخاب مصاح

ز هاي زنانه، مراكهايي مانند آريشگاهآنان مشاهده شود. نحوه انتخاب اين افراد به دو شکل بود. آنان يا در مکان اهرمدگرايي در ظ

(. استفاده از 2شوندگان معرف آنان بودند )گلوله برفيند، و يا برخي از مصاحبهخريد و دانشگاه مشاهده و دعوت به مصاحبه شد

هاي ظاهري روز از جمله نشانه د  هاي برند، توجه به س ت كردن اقالم مصرفي مانند كيف، كفش و عينک، و آرايش مُاكسسوري

يات و دقت بيشتري توصيف شده است. مصاحبه با هاي ظاهري اين افراد با جزئها، ويژگيشوندگان بود. در قسمت يافتهمصاحبه

جام هاي واتساپ و تلگرام انصورت مجازي و از طريق پلتفرمدليل شرايط كرونايي و در نظر گرفتن سالمتي آنان بهاين افراد به

 دقيقه به طول انجاميد.  14تا 84طور تقريبي، هر مصاحبه بينشد. به

 
1. Purposive sampling  

2. Snowball 



 

  23 یراندر ا« وان ینا یتر» مدرن: ظهور نسلِ یِدختران چادر ۀدربارعلیخواه و محمدزاده. 

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 28-44، صفحات 1141تابستان ،دومم، شماره چهاروره د   

 هاتحلیل یافته -0
ها را خواندند ها متن پياده شدۀ مصاحبهها و بارها باشد. نويسندگان مقاله، بارش تحقيقات كيفي، نگارش يافتهشايد دشوارترين بخ

صل آيد حاهايي، تحليل و تفسير كنند. آنچه در ادامه مياستخراج نمايند و در ذيل تيتر آنهاها و مضامين كانوني را از تا محور

 هاست. ها و كلمات متن مصاحبهبررسي سطر
 

 هانسل جدید چادرپوش

هاست كه با نسل والدين خود تفاوت دارند. اين كند ظهور نسلي جديد از چادرپوشآنچه توجه پژوهشگران تحقيق را جلب مي

حجاب باشد، ج( برتري هاي غالب در خصوص مد و لباس پيش برود، ب( شيکكند الف( با جرياننسل عالوه بر آنکه تالش مي

هايي دارد كه لزوماً با انتظارات ديني سازگار نيست. به تعبير بهتر، اين نسل جديد در مواردي، ا به رخ بکشد، رفتارسليقه خود ر

دلبخواهانه خود را از متون ديني دارد و ضمن به رسميت شناختن تشخيص و برداشت خود  ايتعبير و تفسير شخصي و تا اندازه

هاي رقص شوندگاني اشاره كرد كه به كالستوان به مصاحبهدهد. در اين زمينه مياز دين، زندگي روزمره خود را سامان مي

رقصند، گياهخوارند، ها با چادر ميهايي غيرمجاز هستند، در خانه حيوان خانگي دارند، در مهمانيروند كه بدون ترديد كالسمي

ياد  «تري اين وان»، از نسل جُستاري ود كه عليخواه درو يا با جنس مخالف دوستي اجتماعي دارند. با تکيه بر چنين شواهدي ب

شوندگان )از نظر خواهد هم ب( متدين و هم ج( متجدد باشد. اغلب مصاحبهكرد. نسلي كه الف( سطحي از رفاه را دارد، و مي

دهند منافاتي آنچه انجام مي دانند و معتقدندهاي ديني سازگار ميهاي خود را با آموزهها و انتخابخودشان( تمامي اعمال و رفتار

 با دين ندارد. 

 گويد: ساله و متأهل مي 84زينب، 

خيلي جاها به من گفتن تو كه چادري هستي چرا ناخنت بلنده، چرا آرايش داري. من هم در جوابشون گفتم من بر اساس »
در كنار رعايت كردن اصولي كه دين  رم جلو و اينهارو دوست دارم و هدفم از اين نوع پوشش اينه كهعاليق شخصي خودم مي

پوشيدن  دارها باهم منافاتي ندارن، ساعت برند داشتن، كفش پاشنهتونيم به سمت عاليق خودمون هم بريم و ايناسالم گفته مي
 «. يا كفش و لباس رنگي پوشيدن هيچکدوم منافاتي با دين اسالم ندارن

ت نداشتن چادر با مدگرايي و همچنين بر پيشبرد زندگي طبق خواست زينب همچنين در قسمت ديگري از مصاحبه بر منافا

 ورزد: اش اصرار ميشخصي

پوشم، ما مدت محدودي زنده هستيم كنم و لباس ميچادر منافاتي با مدگرا بودن نداره. من هر طور دلم بخواد زندگي مي»
 «. و اين مدت رو مطابق ميل خودم زندگي خواهم كرد

 گويد: ساله مي 28مينا، 

ره. روز جلو ب كه چادري هست نبايد آرايش كنه، لباساي شاد بپوشه و مطابق مد متأسفانه توي جامعه ما جا افتاده كسي»
ه شرم ولي دنبال تغيير هم هستم، مثالً ميبايد ظاهرش ساده باشه و اغلب لباس مشکي بپوشه. من به همين شيوه جلو مي

 «. سائل شخصي هستند. به نظرم بهمون يه چيزايي رو تلقين كردنچادري بود ولي نماز نخوند اينا م
هاي مد در جامعه در اغلب مصاحبه روز، تالش براي تلفيق حجاب با جريان برداشت شخصي از دين، زندگي طبق مد 

 خورد. اين موارد بيانگر ظهور نسلي جديد از دل اقشار مذهبي جامعه است. شوندگان به چشم مي

 ، ایجاد مرز، مرزـ زدایینماییمتفاوت

ند شوندگان اين تحقيق قصد دارنمايي است. مطالعهشوندگان براي متفاوتهاي مهم اين پژوهش، تالش اغلب مطالعهيکي از يافته

شکل،  نترين پيام آنان است. به اياند و نگاه متفاوتي به جهان دارند. يکتايي، و نه يکساني مهماين پيام را ابراز كنند كه متفاوت

پوشي، روز د و مُ« حجابيشيک»هايي بين خود و ديگران بسازند. در واقع، براي اين گروه از زنان برندپوشي، كند مرزآنان سعي مي

گيرد تا مرز خود را با زنان چادرپوش  برجسته صورت مي در كنار افزايش رضايت شخصي و حس مثبت نسبت به خود، با اين هدف 

دار و آرايش نواز، وسايل مارکهاي چشمپوش آشکارا نشان دهند. اينان با توسل به اكسسوريسليقه، و شلخته)به تعبير اينان( بد

اند. در اينجا شاهد «واالسليقه»هستند و « هاحجابشيک»گروه  وها، جزكنند تا نشان دهند كه در بين چادرپوشروز تالش ميمد 
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ها هستيم كه مبناي آن نوع نگرش به حجاب و سلسله مراتب سليقه در پوشدر بين چادر« ديگري»و يک « ما»گيري يک شکل

هاي جاري در بين زنان بين آنان است. هدف ديگر اين گروه از زنان، نشان دادن همگامي با جريان غالب جامعه، و به تعبيري روند

ارند نشان دهند كه به مد و تغييرات سليقه در جامعه ايراني در زمينه مد است. اين زنان با دنبال كردن آنچه مد روز است قصد د

 كنند. را دنبال ميها آنجامعه توجه دارند و اتفاقاً با وسواس از طريق رسانه

 گويد: ساله مي 28فرناز، 

اي رفتار كنم و از روز پيش برم، آرايش كنم و جور ديگه تصميم گرفتم تو محيط كارم هم چادر داشته باشم و هم با مد  »
هاي هاي رنگي پوشيد يا هر نوع لباسي پوشيد از ترفندشه لباسهمکارام متمايزتر و سرتر باشم. چون در محيط كار نمي بقيه
نم يا لهجه ككنم تا مدرن جلوه كنم مثالً سبک صحبت كردنم، موقع صحبت از كلمات انگليسي استفاده مياي استفاده ميهديگ

نم و هر چي كدار باشه، كيف و كفش برند استفاده ميكنم كه مارکينک آفتابي استفاده ميگيرم يا مثالً از عخاصي به خودم مي
 هايكنم، سرآستينخرم. حتي براي محيط كارم خودكار برند گرفتم و براي كارهام از اون استفاده ميشه رو زود ميكه مد مي

شن مثالً رنگ هايي هستم كه ترند مياوت باشم. خيلي دنبال چيزكنم كه متفهاي براق يا تور ديزاين ميمانتوهام رو خودم با نوار
 هاي مارکخرم يا ساعتكنم يا كيف و كفش مختص تابستون رو ميمويي كه مختص تابستون هست و موهام رو اون رنگي مي

 «. خوام از بقيه همکارام متفاوت و متمايز باشمها ميو برند دارم و با اين كار

 چادرپوشیِ اجباریمقاومت در برابر 

اند ولي در درون نسبت به اين امر رضايتي ندارند. در نتيجه تالش داليل مختلف، از سر اجبار چادرپوش شدهاي از زنان بهعده

هايي در مقابل اجبار و تحميل مقاومت كنند. سازوكار مقاومت آنان نيز به اين شکل نيست كه براي مثال كنند تا با سازوكارمي

، كنند تا با حفظ چادرهايي، چادر از سر بردارند يا مستقيماً با منبع تحميل اجبار وارد چالش شوند بلکه تالش مييتدر موقع

 سليقه پنهان خود را نيز به شکلي عملي سازند. 
 گويد: در اين خصوص مي ساله 14 ،نگار

هاي مختلف نار بذارم مخالفتم رو به شيوهشدن چادرم رو كمن از سوم دبستان چادر داشتم و چون خانوادم راضي نمي»
هاي شاد، كارتوني و عروسکي هاي فانتزي بودن. طرحهايي كه براي مدرسه داشتم رنگي و با طرحدادم. مثالً كوله پشتينشون مي

اراحتي خودم رو از ها با تنگ كردن لباس فرم مدرسه نكردم، حتي بعضي وقترنگي استفاده ميداشتم؛ از مقنعه سفيد يا رنگي
 «. دادم چادري بودن نشون مي

 پوشپوش در مقابل شلختهشيک

ايم ناميده« حجابشيک»اي از آنان كه در اين تحقيق ها، سلسله مراتب سليقه وجود دارد، به اين معنا كه عدهدر بين چادرپوش

اب، براي بنياد از تعبير بدحجموالً گفتمان رسمي و حکومتكنند. معسليقه يا بدسليقه ارزيابي ميها را كجگروه ديگر از چادرپوش

كنند. نکته قابل تأمل آنکه، در هاي حکومت نسبت به حجاب را رعايت نميكند كه استانداردزناني در جامعه ايران استفاده مي

اشاره شد كامالً متفاوت است. ها در اينجا با آنچه ها هستيم ولي منظور از بدحجاببين زنان چادرپوش نيز شاهد دستۀ بدحجاب

هاي تيره دارند، با آرايش روند، تمايل به رنگروز پيش نمياند كه بر پايه مد  زنان بدحجاب در اينجا آن دسته از زنان چادرپوش

 دري(ا)در بين زنان چهاشونده به شکلي از دسته بدحجابتوان گفت كه اغلب زنان مصاحبهصورت براي نامحرم موافق نيستند. مي

 هاي رايج درباره زنان باحجاب دانستند. انتقاد كردند و نوع مواجهه آنان را با چادر موجب تثبيت و تأييد كليشه

 گويد: ساله در اين زمينه مي 27سارا، 

برن و تصوير زشتي از حجاب و زنان چادري نشون يه سري افراد چادري تو جامعه هستند كه آبروي افراد محجبه رو مي»
ريخت بودن، مقنعه هاي خاصي بودن كه خيلي هم زشت و بين بخصوص اوايل انقالب كه زنان اون دوره محدود به رنگدمي
رسيدن بلکه از لحاظ اخالقي هم بد بودن دار و غيره. اين دست زنان نه تنها از لحاظ ظاهري زشت بودن و به خودشون نميچانه

 «. كردنو اصول اخالقي رو رعايت نمي
 دارد: در ادامه بيان مي سارا،
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هاي پوشيدن، كفشهاي يک شکل ميهايي كه لباسدوران بچگيم تصور بدي از افراد چادري داشتم، منظورم خانوم»
گرفتن. هميشه اين دغدغه رو داشتم كه چرا افراد مانتويي به رسيدن و كل صورتشون رو ميريخت داشتن، به خودشون نميبي

 «. كنه به سمت افراد چادري برهن جذاب هستش ولي آدم خوف ميرسن، ظاهرشوخودشون مي
 

 شناختیجایی سليقه زیباییجابه

اند سليقه خود را در خصوص در مواردي، آن دسته از زنان چادرپوش  اجباري، كه بنا بر خواست ديگران چادرپوشي را انتخاب كرده

يلي هر دلاند. اين گروه از زنان اگر بهاي زندگي روزمره انتقال دادههسليقگي به ساير عرصهروز، و خوشپسندي، زيست  مد شيک

توانند سليقه خود را بر بدن اعمال كنند تا به اين طريق برتري سليقه را نشان دهند در عوض، با نوع چيدمان وسايل خانه، نمي

اي نشيند و به عرصهجاي بدن مياينجا خانه، بهكنند. در واقع، در را ابراز ميروز خانه آنداخلي خانه، خريد وسايل مد طراحي 

 شود. شناختي بدل ميبراي اعمال سليقه زيبايي

 ساله جالب است:  22در اين خصوص روايت مريم، 

م. دت كردن مبلمان و كارهاي ديگه مربوط به خونه به زندگيم تنوع ميهاي مختلف، يا س االن با پرداختن به خونه و ديزاين»
 «. كنمهاي پوشش خودم رو جبران ميست كردن لوازم خونه، محدوديته كه يه جورايي با  منظورم اين

 هاای به چادرپوشنقدِ نگاه کليشه

هاي قالبي موجود در جامعه نسبت به شونده از ديدگاهها مشهود است نارضايتي زنان مصاحبهجاي مصاحبهآنچه در جاي

ها با پوشي و برندپوشي ندارند، اينکه چادرپوشاند و نسبتي با مد، شيکاغلب بدسليقهها هاست، اين نگاه كه چادرپوشچادرپوش

اند و در همين اغلب آنان از وجود اين نوع نگاه انتقاد كرده .2اي هستنداند و افراد شلختهالزامات زندگي در دنياي جديد بيگانه

، در هاست. البتهتالش براي تغيير نگاه جامعه نسبت به چادرپوشحجابي، روز بودن و شيک شان براي مد راستا، يکي از داليل

 ها در جامعه،ها و انتظاراتي از چارپوشدليل وجود چنين نگاهشوندگان بودند كه بهكنار اين گروه از زنان، اقليتي از مصاحبه

وز بودن ر در صورت تضعيف آن نگاه قالبي، مد   اند انتظارات اين نگاه را برآورده سازند و طبق آن رفتار كنند. در نتيجهترجيح داده

 تواند افزايش يابد. ها ميچادرپوش

 گويد: شوندگان ميساله يکي از مصاحبه 28زينب، 

كه چادري هستش سپاهي، بسيجي و يا كنن كسيدر جامعه ما ديدگاه بدي نسبت به افراد چادري هست و اغلب فکر مي»
كنن مسخره و تحقير هاي شاد و رنگي استفاده ميهايي رو هم كه از لباسن چادريعضو قشر و گروه خاصي هستش. در ضم

تيره  هايرم بيرون به خاطر وجود اين عقايد و تفکرات غلط و پوچ، برخالف ميل باطنيم از رنگكنن. براي همين وقتي من ميمي
 «. كنماستفاده مي

 كند: اين مصاحبه شونده در ادامه اشاره مي

زنم ولي پوشم، من حتي كاشت ناخن كردم و الک ميهاي رنگي و راحتي ميداخل خونه خيلي راحتم. لباس در محيط»
ها داشته باشن و مواردي رو رعايت كنن وقتي چون در جامعه ما افراد چادري رو طوري تعريف كردن كه بايد يه سري محدوديت

هام مشخص نباشه. خودم دوست دارم وقتي بيرون گشتنرم كه ايگكنم، يا دستم رو طوري ميرم الک رو پاک ميبيرون مي
رم پوشش راحتي داشته باشم ولي متأسفانه جامعه ما اين سبک از پوشش رو براي افراد چادري قبول نداره و نگاه تحقيرآميز مي

  «.و بدي به اين افراد هست

 های اجتماعیالگوبرداری از محتوای شبکه

هاي اجتماعي در زندگي روزمره زنان چادرپوش است. تقريباً اغلب گر نقش پُراهميت محتواي شبکههاي اين پژوهش نشانيافته

كنند و برخي از آنان هاي اجتماعي دنبال ميافرادي كه با آنان مصاحبه شد اذعان داشتند كه اخبار و جريان مد را از طريق شبکه

 ها را دنبال نمايند. هاي معرفي شده توسط سلبريتيحات، يا الگوهاي معرفي شده در اين صفكنند تا دقيقًا الگوتالش مي

 گويد: سازد. او ميهاي بيشتري از اين موضوع را آشکار ميروايت مينا اليه
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ه رسيد. من به اين نتيجه رسيدم كتو اينستا با پيج آناشيد حسيني آشنا شدم كه در كنار داشتن چادر، به خودش هم مي»
شتن چادر خيلي كارهاي ديگه هم كرد، آرايش، الک زدن، ست كردن و كارهاي ديگه. براي خودم از اينترنت شه در كنار دامي

زنن، ابروشون رسن، چطور حرف ميكنم كه افراد چادري چطور به خودشون ميدم. دنبال ميلوازم آرايشي و لباس سفارش مي
هاي تلويزيون كه براي من جالبه اينه كه بعضي از مجريكشن. اون چيزيطور خط چشم ميزنن، چچه رنگي هست، چه رژي مي

خاطر كرونا كنن، يا اين روزها بهت ميت كردن هستن مثالً رنگ روسري رو با سرآستين مانتو يا ساق دست س سخيلي اهل  
بندن كه با وجود چادر ديده بند رو طوري ميت هستش، يا ساعت و دستزنن با رنگ روسري يا مقنعشون س هايي كه ميماسک

 «. كنمپوشن. منم از اينا الگوبرداري ميهاي پاشنه بلند ميبشه يا كفش

 هر شکل و طریقیتمایز، به

دهند. ها موضوعاتي است كه نوجوانان به آن اقبال بسياري نشان ميروزپذيري و متمايز شدن در بين دوستان اينجلب توجه، رؤيت

شناختي شايسته توجه فراوان است. وي شوندگان چادرپوش به مواردي اشاره كرد كه از نظر جامعهن زمينه، يکي از مصاحبهدر اي

هاي هاي مختلف، رفتاردليل انتخاب چادر را متمايز شدن در بين جمع دوستان بيان كرد. در واقع، او با توسل به لباس

ول همواره تالش كرده است تا ديده شود و در بين دوستانش، فردي متفاوت شناخته هاي متنوع و غيرمتداآپهنجارشکنانه، ميک

كند تا صرفًا بر ميزان هاي قبلي، چادر را انتخاب ميها و فعاليتآور شدن كاردنبال چنين هدفي، و با توجه به كسالتشود. به

 بودگي خود بيفزايند. متفاوت

 گويد: ساله در اين خصوص مي 14آيسان، 

ريم. بعد از مدتي مون برعکس روند و عرف جامعه جلو ميحجاب هستن و همهدوستان من اكثرشون بدحجاب و بي»
شاپ انگار از يه آدم چند نسخه كپي كردن و همه شبيه ريم كافياحساس كردم همه دوستام شبيه هم هستيم و وقتي با هم مي

ين خاطر به سرم زد كه از چادر استفاده كنم ولي نه به معناي پوشش هم. سبک مو، رنگ الک ناخن، كوله پشتي، لباس. به هم
 «. خواستم از دوستام متمايز باشمو حجاب بلکه براي تمسخر و تيپ متفاوت. مي

 زندگی در ميانه تعارض

 اكم بر خانوادهها و هنجارهاي حكننده، براي مثال بين خواستههاي مهم اين تحقيق، تعارض بين نهادهاي اجتماعييکي از يافته

گردد اصرار و انتظارات گروه همساالن است. در اين موقعيت، خانواده بر رعايت كامل حجاب اسالمي كه حتماً شامل چادر مي

 شود. روز و برند تأكيد ميهاي مد دارد و در مقابل در بين گروه همساالن بر لباس

 دهد: ساله در شرح اين تناقض توضيح مي 12نورا، 

طرف والدين كه از من بزرگترن و اختالف چشمگيري باهم داريم و خيلي عادي و معمولي هستن، و از طرف ديگه از يک »
شه، دن تو خونواده من گوش داده نميهام كه خيلي متفاوتن. موسيقي كه اونا گوش ميها و هم سن و سالدوستام، همکالسي
نه. از كمن متداول هست متفاوته. اين تناقض و تضاد خيلي من رو اذيت ميكه در خانواده پوشن با اون چيزيشلواري كه اونا مي

نم كشم كه دارم اعتراض مييک طرف بايد به خواست خانواده احترام بذارم و چادر سر كنم كه اگه اينکارو نکنم كسي شناخته مي
 «. كنمن تناقض دارم زندگي ميو از طرف ديگه ميون دوستام هستم كه سبک پوشش من با اونا متفاوت هست. من با اي

 گیری بحث و نتیجه -3
آن ماري آلميال در مطالعه خود در بين زنان مسلمان كشور فنالند نشان داد كه بخشي از اين زنان قصد دارند تا تمايز خود را از 

 تر فنالندي و هم برجامعه بزرگ عبارت ديگر، اين زنان هم بر تمايز خود باساير زنان مسلمان و مهاجر در فنالند نشان دهند. به

هاي اي با سبکهاي خاورميانه(. همچنين آنان با تركيب سبک2411ورزند )آلميال،زنان مسلمان تأكيد مي اجتماعتمايز خود از 

 كنند تا سبکي مد روز از حجاب ايجاد كنند. غربي، تالش مي
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در سنين جواني قرار دارند، از سطحي از رفاه برخوردارند  هاي اين پژوهش، نسل جديد زنان چادرپوش كه: اغلبطبق يافته

كند تا خود را از نظر سليقه در جايگاه برتر و باالتري قرار دهد و ( آشنايند تالش مي2411)بتا،1شدهايو با دنياي جديد رسانه

در مقابل « ما»گيري يک شکلمرزهاي خود را با ساير زنان چادرپوش به وضوح نشان دهند. در واقع در بين اين زنان شاهد 

ا اي خود را از زنان چادرپوشي كه آنان رهستيم. نکته قابل توجه آنکه اين زنان سعي دارند تا فاصله فرهنگي و سليقه« ديگري»

ند. در پوشروز ميهاي متداول و مد كه در جامعه لباسكنند بيشتر نشان دهند تا زنانيتعريف مي« بدسليقه»و « شلخته پوش»

بدحجاب يا »پوشند و گفتمان رسمي آنان را هاي متداول ميكه لباساين نسل جديد زنان باحجاب، نه زناني« ديگري»اقع، و

ک زن هاي ينامد بلکه زنان باحجابي هستند كه به باور اينان با عقايد خشک و متعصبانه خود در خصوص ويژگيمي« حجاببي

 اي داشته باشد. ها قضاوت كليشهه چادر و چادرپوشاند تا جامعه نسبت بچادرپوش، باعث شده

سازي را ممارست (. در دنياي امروز افراد مدام هويت1144، اري، 1872در جهان جديد، هويت امري سيّال است )پاترسون، 

ا يا هپکيج هاي مشخص و معين هويتي بوديم و افراد از منظر هويتي در داخل آنكنند. شايد در اعصار پيشين، شاهد پکيجمي

زدايي است. عصر جديد، عصر  -زدايي و عصر مرززدايي، عصر قالبگرفتند ولي عصر جديد، عصر پکيجهاي معين قرار ميقالب

ت. هاسبستان هويتاي كوتاه، عصر بدهها از يکديگر است. در جملهتضعيف و كمرنگ شدن مرزهاي هويتي و وام گرفتن هويت

هاي مذهبي هستيم. دهد شاهد ظهور نسلي جديد در بين افرادي با خاستگاهپژوهش نيز نشان مي هاي اينطور كه يافتههمان

كنند تا ضمن حفظ عناصر دينداري، با اين الزامات نيز همراه اين افراد با الزامات زيستن در دنياي جديد آشنايند. آنان تالش مي

روند. در واقع، آنان برداشت و قرائت با روايت شخصي خود پيش ميهاي پيشين آن است كه و همگام شوند. تفاوت آنان با نسل

زدايي در بين آنان هستيم. مراجع ديني در كنند. ما شاهد نوعي مرجعرا مشروع تلقي ميشناسند و آنخودشان را به رسميت مي

ين پژوهش هاي اهمين دليل، طبق يافتهاند. بهها و اينفلوئنسرها ُپررنگ گشتهدنياي آنان كمرنگ و مراجع جديد مانند سلبريتي

روند، هاي رقص ميكه گياهخوارند، به كالسشاهد عناصر هويتي متنوع و گوناگون در بين زنان باحجاب هستيم. براي مثال، زناني

هايي دها پديهكشند. اينروند و سيگار ميكنند، با جنس مخالف ارتباط اجتماعي دارند، به كافه ميبراي خودشان ناخن طراحي مي

هاي متکثر و متنوعي براي ديندار نشان (. ما معتقديم كه اين نسل، شيوه2،2414هاي متقاطع است )ك لينوظهور، و بيانگر هويت

 را ناديده گرفت.  مهم توان اين تغييردادن خود برگزيده است و نمي

پوشند زنان چادرپوش فاقد تنوعات و تفاوت ي متداول ميهاكه امروزه لباسويژه از نگاه زنانيمعموالً در جامعه ايراني و به

هاي آن شود و البته گويي اين زنان با جمهوري اسالمي و ارزشتنها در يک مقوله خالصه مي« چادري»شوند. گويي فرض مي

اي ليقهجتماعي و سهاي اين پژوهش آن است كه در بين زنان چادري تنوعات انيز علقه و نسبتي ناگسستني دارند. يکي از يافته

د. انتوان آنان را در مقوله مشخص و ثابتي قرار داد. زنان چادرپوش از نظر اجتماعي اليه اليهوجود دارد و صرفاً براساس چادر نمي

، كه معموالً در اين «حجاب اجباري»اند آن است كه دوشادوش عالوه، موضوعي كه تحقيقات قبلي كمتر به آن توجه داشتهبه

شود و نسبت به آن شاهد نقد سياسي در حوزه عمومي هستيم اين تحقيق نشان اكميت مسئول آن شناخته ميخصوص ح

هاي اين هم موضوعي است كه در بين دختراني با خاستگاه مذهبي مخالفاني جدي دارد. طبق يافته« چادر اجباري»دهد كه مي

هاي كوچک بر اين زنان ويژه در مناطق و شهرنجارهاي اجتماعي بهپژوهش چادر اجباري غالباً از طرف خانواده، شوهر و فشار ه

گيري تواند زمينه شکلطور كه حجاب اجباري ميشناختي با اهميت آنکه، هماناز نظر جامعه ۀشود. در ضمن، نکتاعمال مي

وجود آورده است كه براي مثال بهوجود آورد چادر اجباري نيز اشکال مختلفي از مقاومت را در بين دختران باحجاب مقاومت را به

اي تند هنشيني و كشيدن سيگار و انجام آرايشهاي برند در زير چادر، پوشيدن چادرهاي جلو باز، كافهتوان به پوشيدن لباسمي

 شود. عنوان استراتژي مقاومت انتخاب مياشاره كرد كه به عمد به

 
1. Mediatized world 

2. Kelly 
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( 2،2411نارين )ماريون و1نامد دست به بريکوالژمي« تري اين واننسل  »آنان را  عليخواهنسل جديد زنان چادرپوش، كه 

كنند استفاده مي 8آميزي و نونماييكند كه دختران باحجاب كويتي از استراتژي درهمزنند. المتوا در تحقيق خود اشاره ميمي

وش افتد. زنان چادرپچنين اتفاقي مينمايند. در بريکوالژ نيز يعني امر محلي را با امر غربي تركيب كرده و چيزي نو خلق مي

سل  ن»هاي سازند. مواجهه خالقانه با لباس يکي از ويژگيعناصر مختلف را با هم تركيب كرده و از نظر ظاهري هويت جديدي مي

 يپشتي رواست. چادر، نماد زن محجبه، با عناصر ديگري نظير طراحي ناخن، پوشيدن كتاني، استفاده از كوله« تري اين وان

ركيب ت« برندپوشي»و « برندبازي»دار و در كل ت كردن سرآستين با مانتو، استفاده از ماسک طرحچادر، تتو روي دست و پا، س 

كند را پسند ميشود. اينان حجاب را از شکل تثبيت شده و از آنچه حکومت آنشود و به اين طريق هويتي جديد زاده ميمي

ار ددهند كه هنوز تعلق مذهبي دارند. در كنار آن، با وسايل مصرفي مارکين پيام را به ديگران مينمايند. آنان با چادر اخارج مي

كنند بين عفت و سکسوآليته روز هستند. در واقع طبق آنچه المتوا بيان كرد آنان سعي ميدهند كه اهل مد و آدمي بهنشان مي

 تعادل ايجاد نمايند. 

 «تري اين واننسل »دهد كه بيند. حداقل اين پژوهش نشان ميه امري ايدئولوژيک ميجمهوري اسالمي، حجاب را به مثاب

كند تا اگر حجاب را بنا به خواسته شخصي خود برگزيده برداشتي كامالً شخصي با موضوع حجاب دارد و بسيار هم تالش مي

ندگان شوهاي مختلف جمالت مصاحبهدهد. سطراست ضرورتاً فاصله خود را با حجاب سياسي و القائات ايدئولوژيک حکومت نشان 

شتر روي كنند و بيبيانگر برداشتي كامالً شخصي از مقوالت زندگي روزمره است. آنان حتي كمتر به تعلقات ديني خود اشاره مي

 ي دراي نزديک است كه حميدي و فرجدهند. نگاه اينان به حجاب، به مقولهانتخاب شخصي، پسند و سليقه فردي مانور مي

ونه گ، آن«ستيزيغرب»تري اين وان، موضوع بندي كرده بودند. در نسل شناختي طبقهپژوهش خود تحت عنوان حجاب زيبايي

دار غربي، يکي از هاي مارکشود. استفاده از كاالكه جمهوري اسالمي طي چهار دهه گذشته دنبال كرده است ديده نمي

 خود است. هاي اين نسل براي ابراز هويت سازوكار

اند، معتقدند در جامعه ايراني شاهد جايگزيني تدريجي سال قبل انجام داده 11حميدي و فرجي، كه تحقيق خود را حدود 

ها (. اين روز1824فرجي، نوع در يک تيپ خاص هستيم )حميدي و هاي سنتي و همچنين تجاي گونههاي پوشش جديد بهتيپ

ي و يابها تنوعدهد كه اين روزهاي پژوهش حاضر نشان ميحقق تحقق يافته است. يافتهانداز ترسيم شده توسط اين دو مچشم

ها فشن اسالمي بيش از گذشته فعال شده و همين امر تنوعات شوندگي حجاب بيش از پيش وسعت يافته است. اين روزمدرن

ويژه صدا و سيماي اي رسمي جمهوري اسالمي و بههمد  روزپوشي در بين زنان باحجاب را افزايش داده است. ما معتقديم كه نهاد

اير گسترش يابد و در مقابل س« حجابشيک»گيري و گسترش آن فرصت دادند تا الگوي زن جمهوري اسالمي نيز تعمداً به شکل

ول و هاي متداهاي زندگي، نسل جوان مذهبي همواره چنين الگويي در دسترس داشته باشد. هدف آن بود كه در كنار مدسبک

اين نسل  توسط« ديگري»شد تعريف بيني نميمرسوم در جامعه، الگويي شيک و فانتزي از حجاب نيز بازتوليد شود. آنچه پيش

وش و پباحجاب شلخته شوندگان()به تعبير مطالعهحجاب، بدون چادر و مدروزپوش نيست بلکه زناي كه زنان بيبود، ديگري

 گروهي شده است. گروهي باشد درونكه برونشتر از آنمتحجر است. در واقع تضاد هويتي بي

اي چندفرهنگي قلمداد كرد. با توجه به تحوالت هاي اين پژوهش، ما معتقديم كه جامعه ايران را بايد جامعهبراساس يافته

ت. در نتيجه، گسترش اسهاي فرامرزي، تنوعات هويتي در جامعه ايران رو بهجهان امروز و دسترسي آسان افراد به رسانه

پيچي در زمينه سبک زندگي تالشي بيهوده است كه به هاي جديد و تالش براي نسخهدر قبال هويت حاكميتهاي گيريسخت

در حال گسترش است و مداخله حاكميت  مذهبي هاي شخصي از متونشکست خواهد انجاميد. در ايران امروز به تدريج قرائت

جاي جامعه حتي در بين نسل جديدي خواهد شد كه تعلقات مذهبي اومت در جايدر اين خصوص صرفاً موجب گسترش مق

كند تا دينداري خود را امري مدرن و متفاوت با دينداري والدين و نظام حاكم دارد. اين نسل حتي اگر ديندار است تالش مي

 زن باحجاب  »ايراني، الگوي بين زنان د در م غالب هايكند تا در مقابل روندنشان دهد. در ضمن، اگر هم حاكميت تالش ميحاكم 

 
1. Bricolage 

2. Marion &Nairn 

3. Strategy of creolization 
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كه پليس اي حکومتي است، تا ماداميكه حجاب موضوعي سياسي و دغدغهرا معرفي كند تا مادامي« آلزن ايده»يا « باكالس

 تنيس ي فرديو تا زماني كه حجاب موضوعي براي انتخاب دار استرا عهده پوششوظيفه ساماندهي به امور فرهنگي مربوط به 

قات ، چه داراي تعلامروز ايرانينسل براي خواهند بود. داشتن حق انتخاب، انتظاري است كه  حاصلو بي ثمرهايي بيچنين تالش

 است. جدي مذهبي و چه فاقد اين نوع تعلقات، بسيار 

 مالحظات اخالقی
 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 ها تكميل شد.مي آزمودنيهای رضايت نامه آگاهانه توسط تمادر مطالعه حاضر فرم

 حامی مالی
 های مطالعه حاضر توسط نويسندگان مقاله تامين شد.هزينه

 تعارض منافع
  بنابر اظهار نويسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.

 منابع 

  ، جواد افشاركهن، نشر پيله.هاشناسي فراسوي جامعهجامعه(. 1144) .اري، جان

 .847-822: 8،زن در توسعه و سياست(. زنان و گرايش به مد، 1871بخارايي، احمد رفيعي، ملکه. )

مطالعه هاي مؤثر بر آن )مورد (. تحول معنايي اخالق پوشش زنان و ريسک فاكتور1141بلبلي قاديکاليي، سميه، پارسانيا، حميد. )

 .228-212: 1،مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايراندانشجويان استان مازندران(، 

  جمال محمدي و نرگس ايماني مرتي، نشر ني. و زندگي روزمره،مصرف (. 1871پاترسون، مارک. )

طلبي و طبقه اجتماعي ـ (. بررسي رابطه بين همرهنگي، تشخص1871حاتمي، خديجه، كواسمي، ايوب، آقاياري هير، توكل. )

 .177-212: 1،شناسي كاربرديجامعه: دانشجويان كارشناسي دانشگاه تبريز(، اقتصادي با ميزان مدگرايي )مورد مطالعه

 .41-72: 1،تحقيقات فرهنگي(، سبک زندگي و پوشش زنان تهراني، 1824حميدي، نفيسه، فرجي، مهدي. )

العه موردي: سال )مط 12 -18(. تحليل عوامل اجتماعي بر سليقه پوشش نوجوان دختر در گروه سني 1871دادخواه، افسانه، )

  نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ.پايان شهر مشهد(. 1-1منطقه 

هاي معنايي آن )مورد روايت دختران از پديده پوشش؛ بازتعريف هويت و داللت (.1141خاني، الناز. )، حسين، حسنمهردانش

 .21-112: 1مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران،مطالعه: دختران جوان شهر شاهين دژ(، 

شناختي رابطه شبکه اجتماعي فيسبوک مطالعه جامعه .(1871پور، صمد، ميرمحمدتبار، سيداحمد. )زاده اقدم، صمد، عدليرسول

 .81-12: 82،شناختيمطالعات جامعهبا مدگرايي زنان شهر تبريز، 

 نامه كارشناسي ارشد،پايان .ين دانشجويان دختر دانشگاه ياسوج(. مطالعه كيفي پديده مدگرايي در ب1871پور، هاجر. )رضوي

  دانشگاه ياسوج.

نامه پايان ن با استفاده از روش پديدارشناسي.(. فهم جوهره خريد و استفاده از لباس مد در بين زنان جوا1874الهام. ) شربتي،

  كارشناسي ارشد، موسسه آموزش عالي سبز.

مل مؤثر بر آگاهي از مد و مصرف مد حجاب؛ مورد مطالعه: زنان شهر مطالعۀ عوا .(1877عبدالمنافي، سعيد، سليماني، مريم. )

 .128-111: 2،شناسي كاربرديجامعهاصفهان، 

https://pilehpub.com/book/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%87%d8%a7/
https://jwdp.ut.ac.ir/article_60053.html
https://jisr.ut.ac.ir/article_85285.html
https://jisr.ut.ac.ir/article_85285.html
https://nashreney.com/content/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%D8%B1%D9%87/
https://jas.ui.ac.ir/article_18425.html
https://jas.ui.ac.ir/article_18425.html
http://www.jicr.ir/article_70.html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2faee9834d17fd8add22592317e4a9c6
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/2faee9834d17fd8add22592317e4a9c6
https://jisr.ut.ac.ir/article_85279.html
https://jisr.ut.ac.ir/article_85279.html
https://jss.tabriz.iau.ir/article_526615.html
https://jss.tabriz.iau.ir/article_526615.html
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e7bbd0e716d48aad11d010b6d46dba02
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/e7bbd0e716d48aad11d010b6d46dba02
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b2704f8d1e746af17aa2660e5ceeb796
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/b2704f8d1e746af17aa2660e5ceeb796
https://jas.ui.ac.ir/article_24600.html
https://jas.ui.ac.ir/article_24600.html
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هروندان استان هاي مدگرايي در ميان ششناختي گونه(. تحليل جامعه1872كبيري، افشار، منوچهري، ايوب، بابازاده، رسول. )

 .248-227: 1،مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايرانغربي، آذربايجان

(. بررسي ارتباط بين مدگرايي و هويت اجتماعي در 1872كوهستان بحرآسمان، فاطمه، محمدي، اصغر، جهانبخش، اسماعيل. )

 .211-282: 8،زن و جامعه سال شهر كرمان، 27تا  11ن جوان بين دخترا

هاي مباني نظري هنرتحوالت زيباشناختي مد لباس در ايران پس از انقالب اسالمي،  .(1871مريدي، محمدرضا، رهگذر، فائزه. )

 .71-142: 2تجسمي،
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 ضمائم

 

 (: تحقيقات پژوهشگران ایرانی درباره موضوع1جدول شماره)

 نوع منبع
نام پژوهشگر/ سال 

 انتشار
 هامهمترين يافته

اله
مث

 

خاني حسنو   مهردانش

(1141) 

مقوله نهايي در زمينه عوامل  1هاي انجام شده تحليل مصاحبه

سلطۀ رسانه در زندگي  دهد:را نشان ميتأثيرگذار در پوشش دختران 

ها؛ ها؛ بدن به مثابۀ سوژهروزمره؛  تغييرات هنجاري/ارزشي سوژه

 نمايش خود؛ بدن و طبقۀ اجتماعي.

بلبلي قاديکاليي و 

 (1141پارسانيا )

ي پژوهش از وجود چهار الگوي تيپيک اخالق پوشش )عفاف و هايافته

 گرايي، مدگرايي و كارآمدي( در ميان كنشگرانپاكدامني، مادي

اي براي اخالق پوشش قائل حکايت دارد كه هريک معناي جداگانه

 هستند.

https://jisr.ut.ac.ir/article_69731.html
https://jisr.ut.ac.ir/article_69731.html
http://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_3674.html
http://jzvj.marvdasht.iau.ir/article_3674.html
https://jtpva.alzahra.ac.ir/article_3974.html
https://jtpva.alzahra.ac.ir/article_3974.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mar.20601
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عبدالمنافي و سليماني 

(1877) 

ند. براساس نتايج، منابع شناخت مد بر آگاهي از مد حجاب مؤثر

ها، مشاهده شخصي، ويترين دريافت اطالعات ازطريق كاتولوگ

هاي اجتماعي، ها، دوستان، مجالت مد، اينترنت و شبکهمغازه

نمايشگاه مد، فروشندگان، اعضاي خانواده و ساير زنان، آگاهي و دانش 

دهد بنابراين، هاي جديد در مد حجاب افزايش ميزنان را دربارۀ روند

 نقش مهمي در افزايش آگاهي از مد دارند. منابع شناخت مد

كوهستان بحرآسمان و 

 (1872همکاران )

هاي آن يعني هويت ملي، بين مدگرايي با هويت اجتماعي و شاخص

هويت ديني، هويت فرهنگي، هويت تاريخي و هويت خانوادگي 

 دختران جوان شهر كرمان ارتباط منفي، معکوس و معنادار وجود دارد.

منوچهري و كبيري،  

 (1872بابازاده )

ويانه جمطابق نتايچ پژوهش سرمايه فرهنگي با مدگرايي فراغتي، لذت

و كاركردي همبستگي مثبت و معنادار دارد، اما با مدگرايي هويتي، 

اي هاي ندارد. همبستگي ميان گونهاعتراضي و منفعالنه هم بستگي

چنين بين مختلف مدگرايي و سرمايه اقتصادي معنادار نيست. هم

جويانه همبستگي مثبت سرمايه اجتماعي و مدگرايي هويتي و لذت

 وجود دارد.

بخارايي و رفيعي 

(1871) 

گانه مد هاي سهها بيانگر تيپهاي حاصل از مصاحبهتحليل داده

التقاطي، مد انطباقي، مد واسازانه است كه هر يک با داشتن 

 .شوندهاي متفاوت از يکديگر تفکيک ميويژگي

زاده اقدم و رسول

 (1871همکاران )

بين مدت زمان عضويت كاربران، ميزان استفاده، استفاده هدفمند، 

ميزان مشاركت و فعال بودن كاربران در فيسبوک و مدگرايي رابطه 

معنادار مثبتي وجود دارد و اين شبکه اجتماعي در گرايش به مدگرايي 

 كند.ميدر ميان زنان و دختران نقش چشمگيري ايفا 

مريدي و رهگذر  

(1871) 

هاي تحقيق چهار پارادايم مدگريزي، مدستيزي، مدگرايي و مد يافته

دهد كه هركدام تحت تأثير شرايطي و در اسالمي را نشان مي

هايي )پس از انقالب و دوران جنگ، دوران سازندگي، دوران دوره

 اند.اصالحات، دوران اصول گرايي( شکل گرفته

همکاران  حاتمي و

(1871) 

سط تر از حد متوميانگين مدگرايي در بين پاسخگويان در سطح پايين

هاي حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه قرار دارد. همچنين يافته

درصد از تغييرات  4411اند طلبي و همرنگي توانستههاي تشخصمتغير

نادار و عمدگرايي را تبيين كنند. بر طبق نتايج تحليل مسير، رابطه م

 طلبي با مدگرايي وجود دارد.مثبتي بين همرنگي و تشخص

حميدي و فرجي 

(1824) 

هاي اين تحقيق نشان دهنده ُنه تيپولوژي از پوشش در بين زنان يافته

است: حجاب به مثابه تکليف، حجاب با مثابه ايدئولوژي، حجاب 

به اشناختي، حجاب بازانديشانه، پوشش به مثسنتي، حجاب زيبايي

 سبک زندگي، پوشش مدحور، فشن لس، پوشش فمنيستي.

ان
پاي

مه
نا

 

 (1874شربتي )

است و  و مدگرايي ماهيت مد شامل دو درونمايه فرعي مفهوم مد

هاي اين پديده شامل تجارب و احساساتي نظير تحسين و پيامد

هاي شغلي، تمجيد اطرافيان، تقليد ديگران، احتمال ايجاد فرصت

هاي ارتباطي، عدم پذيرش اجتماعي، احساس خوب و پذيرش در گروه

 .است مثبت

 (1871پور )رضوي

گرانه توان به دو گونه مد ذائقهدانشجويان را ميمورد استفاده هاي مد

گر و و تقليدي تقسيم نمود كه هرگونه مد تحت شرايط مداخله

 يابد.هاي خانوادگي و فردي خاصي ظهور ميويژگي



 

  02 یراندر ا« وان ینا یتر» مدرن: ظهور نسلِ یِدختران چادر ۀدربارعلیخواه و محمدزاده. 

  

فرهنگ و هنر یجامعه شناس یفصلنامه علم 28-44، صفحات 1141تابستان ،دومم، شماره چهاروره د   

 (1871دادخواه  )

هاي اقتصادي و فرهنگي بيشترين تأثير را بر روي سليقه سرمايه

كمتر بوده و عواملي  1نوجوانان دختر داشته است.اين تأثير در منطقه 

چون بافت مذهبي شهر و توجه به قوانين دولتي و اسالمي مرتبط با 

پوشاک نيز بر سليقه نوجوانان اين منطقه تأثيرداشته است، در 

با افزايش سطح سرمايه  8اين امور در منطقه  كه توجه بهحالي

اجتماعي كمتر شده و توجه به پوشش مدگرايانه و آزادتر افزايش پيدا 

 كند.مي

 
 

 

 

 

 شوندگانشناختی مصاحبههای جمعيتویژگی(: 2جدول شماره)

 وضعيت تأهل سطح تحصيالت سن اسم

 تحصيلي 11پايه  14 نگار

 مجرد

 آيسان

 پريسا
12 

 نورا تاندبيرس

 12 زينب

 فرناز
28 

 ديپلم

 زينب

 كارشناسي

 مينا

 22 مونا

 

 متأهل

 22 مرضيه

 22 مريم

 28 مينا

 84 زينب
 كارشناسي ارشد

 27 سارا

 

 

. 1Generation3 in 1هاي آماده است: اين اصطالح برگرفته از تبليغ درج شده بر روي نسکافه. 
 توان به آدرس زير مراجعه كرد:براي مطالعه يادداشت مي. 2

 ( ـ خبرآنالين. لينک:1144شهريور  22« )آيا شاهد ظهور نسل تري اين وان هستيم؟»فردين عليخواه. 

khabaronline.ir/news/ 6281111  
 نند.كهاي آنالين و غيرآنالين بسياري ايجاد شده است كه محصوالت مختلفي در خصوص مد اسالمي عرضه ميهاي اخير در كشورهاي اروپايي مجالت و فروشگاهدر سال. 8
پژوهشي در عرصه علوم انساني در ايران خواهد  هايگيري سنتهاي قبلي و تالش براي پاسخ به سؤاالت مشترک باعث شکلهاي پژوهشما معتقديم كه تکيه بر يافته. 1

 شد.
 اي مستقل در خصوص مردان هستند.شود. البته نويسندگان در حال تعريف و اجراي مطالعهاين نقد شامل نويسندگان اين مقاله نيز مي. 1
 اي كوتاه در منبع زير بررسي شده است:اين موضوع در قالب نوشته. 4

 در: «. و زيرپيراهن سفيدآبي خداحافظي با پيژامه»

 (. تا طالق نگرفتند كتاب ننوشتند. چاپ دوم. نشر هنوز. تهران.1877فردين عليخواه)
صب ها بودند و آنان را متعاي جامعه به چادر، خود آنان منتقد سرسخت بخش ديگري از چادرپوشها از وجود نگاه كليشهالبته بايد اشاره كنيم كه با وجود انتقاد چادرپوش. 2

 اند.و شلخته خطاب كرده

                                                 


