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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 AlMutawa, 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 outgroup 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 an "other".
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
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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
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
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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:
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مقاله پژوهشی

دربارۀ دختران چادریِ مدرن :ظهور نسلِ «تری این وان» در ایران
فردین عليخواه ،*1حميده

محمدزاده2

 .1دانشيار گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ایران .
 .2دانشجوی دكتری جامعهشناسي فرهنگي ،گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه گيالن ،رشت ،ایران .

تاریخ دریافت 23 :فروردین 1401
تاریخ پذیرش 26 :خرداد 1401
تاریخ انتشار 6 :مرداد 1401

واژههای کلیدی:
نسلتری این وان ،حجاب ،ایران ،مد
اسالمي ،مقاومت.

چکیده
در ایران ،معموالً وقتي به دختران باحجاب نگاه ميكنيم تصور ميكنيم كه آنان كموبيش شبيه همدیگر
هستند و چادر ،مهم ترین ویژگي آنان است .گویي چادرپوشي ،بيشتر شباهت ،و نه تفاوت ،را به ذهن
متبادر ميكند .ولي در سالهای اخير بهتدریج شاهد ظهور نسل جدیدی از باحجابها در ایران هستيم
كه ویژگيهای متفاوتي دارند .آنان سعي ميكنند بين حجاب و مدهای روز اتصال برقرار كنند،
اكسسوری های دخترانه شيک و الكچری استفاده كنند ،آرایش مد روز دارند ،كيف ،كفش و عينکهای
مارکدار دارند ،و معتقد به سِتكردن این اقالماند .این «شيکحجابها» نشانه ظهور نسل جدیدی هستند
كه در این مقاله «نسل تری این وان» ناميده شدهاند .برای شناخت بيشتر ویژگيهای این نسل ،در این
پژوهش با  14نفر از این دختران مصاحبه شده است .یافتههای پژوهش نشان ميدهد كه در بين
باحجابها ،چادریِ اجباری وجود دارد و همه آنان چادر را به اختيار ،انتخاب نکردهاند .دختراني كه به
اجبار چادرپوش شدهاند به شکلهای مختلف به مقاومت در برابر این تحميل ميپردازند كه برای مثال
پوشيدن چادرهای جلوباز از آن جمله است .همچنين بخشي از شيکحجابها با تالش جهت اتصال مد
و حجاب ،و همچنين برندپوشي ،تالش ميكنند تا نگاه جامعه به «چادریها» را اصالح كنند .در نسل
تری این وان ،تقابل بين «ما» و «دیگری» ،نه نسبت به زنان بدحجاب (به تعبير گفتمان رسمي) بلکه
نسبت به زنان باحجابي وجود دارد كه این گروه آنان را شلختهپوش و متحجر ميداند .این مطالعه،
همچنين الگوپذیری زیاد دختران باحجاب از صفحات مد و آرایش در اینستاگرام را تأیيد ميكند.

استناد :عليخواه ،فردین و محمدزاده ،حميده .)1401( .دربارۀ دختران چادریِ مدرن :ظهور نسلِ «تری این وان» در ایران .فصلنامه علمي جامعه
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 -1مقدمه و بیان مسئله
ایدۀ آغازین این پژوهش پس از نگارش جُستاری شکل گرفت كه عليخواه منتشر كرد .وی با تکيهبر شواهد اوليه ميداني این
استدالل را مطرح كرد كه در بين دختران ساكن شهرهای بزرگ كه غالباً دارای خاستگاه مذهبياند شاهد ظهور نسلي هستيم
كه در آن جُستار«تری این وان »1ناميده شدند .آنها سه ویژگي مهم دارند :تعلق دیني خود را نشان ميدهند (تدین) ،عموماً
متجددنمایي مي كنند (تجدد) و در نهایت عموماً از سطح اقتصادی مناسبي برخوردارند .این دختران از نظر ظاهری آرایش مد
روز دارند ،همراه با چادر ،كتاني چيني ،شلوار جين یا شلوار پلنگي ميپوشند ،شال رنگي یا روسریهای گُلگُلي را با كيف و رنگ
آستين مانتو سِت ميكنند و اگر از كولهپشتي استفاده ميكنند معموالً بر آن لوازم جانبي نظير عروسک یا جاسوئيچيهای فانتزی
آویزان ميكنند .برخي از این دختران در یکي دو سال اخير به كافههای شهری ميروند و در كنار نوشيدن قهوه ،سيگار ميكشند.
نویسنده در آن جُستار كوتاه« ،نسلِ تری این وان» را در كنار« نسلِ وان این وان »1قرار داده بود كه وجه غالب آن تجددنمایي
است .2با مرور تحقيقات دیگری كه به سنخشناسي پوشش زنان ایراني پرداخته بودند نویسندگان مقاله پي بردند كه معدود
تحقيقاتي (حميدی و فرجي ،)1386در حدود  15سال قبل به این گروهِ در حال ظهور اشاراتي داشتهاند و از ظهور «حجاب
زیبایيشناختي» گفتهاند (حميدی و فرجي.)81: 1386،
در دهه گذشته عواملي همچون مهاجرت فزاینده از كشورهای مسلمان به جوامع اروپایي و اصرار بخشي از مهاجران بر حفظ
سبک زندگي اسالميِ خود ،و به عالوه استفاده از پوشش اسالمي در بخشي از نسل دوم مهاجران مسلمان ،باعث شده است تا
موضوع حجاب و مد اسالمي در جوامع چندفرهنگي تبدیل به موضوع تحقيقات پژوهشگران مختلف گردد (برای نمونه:
اسکات ،2010،2بنحبيب .)2017 ،3در واقع این پرسش مطرح ميشود كه آیا حجاب اسالمي این زنان را باید به مثابه مد دید یا
به مثابه نشانهای از تعلق مذهبي آنان؟ برخي از این مطالعات از شکلگيری پدیده حجابيستا 4یا حجابرز 5ميگویند ،زنان مسلماني
كه سعي ميكنند حجاب اسالمي مد روز ،شيک و سبکمند داشته باشند( 3نيستور .)2017،6بهجز جوامع اروپایي ،در سالهای
اخير ،در كشورهای خاورميانه نيز چالشهای زنان مسلمان در مواجهه با الزامات جدید زندگي بهویژه در سبک پوشش و آرایش،
توجه محققان را بهخود جلب كرده است (برای نمونه بتا.)2014،7
مقاله حاضر ،حاصل پژوهشي مستقل است كه در آن نویسندگان به مطالعه عميقتر دختران و زنان «شيکحجاب» و آالمدی
پرداختهاند كه در سطرهای قبل توصيف شدند .هدف پژوهش آن است تا ایده اوليهای كه عليخواه مطرح كرده بود بسط یابد .به
این ترتيب پرسشهای اصلي این مقاله عبارتند از :نسلي كه «تری این وان» ناميده شد چه تلقيای از مد دارد؟ آنان چه تلقيای
از سازگاری یا عدم سازگاری مدروز بودن خود با آموزههای دینيشان دارند؟ آیا همه این افراد با رغبت و به شکلي اختياری چادر
را انتخاب كردهاند؟ آیا در بين اینها «ما» و «دیگریِ» هویتي شکل گرفته است؟ اگر شکل گرفته است آن «دیگری» كيست؟
رسانههای جدید در شيکحجابي این افراد چه نقشي دارند؟
این مقاله زوایایي از ایران مدرن را به تصویر ميكشد و نشان ميدهد كه چگونه در ایران امروز گروههایي با تعلقات دیني
تالش مي كنند تا خود را روزآمد ،و دارای ذوق و سليقه امروزین جلوه دهند .نوآوری این مطالعه آن است كه تصویر كليشهای
جامعه نسبت به دختران و زنان چادری را به چالش ميكشد ،این تصور كه این گروه از زنان یکدستاند و اینکه با اختيار و آگاهانه
چنين حجابي را انتخاب كرده اند .همچنين مقاله ،به سلسله مراتب سليقه در بين زنان چادرپوش و شکلگيری تضاد مبتني بر
«واال یا پست بودن سليقه» در بين آنان ميپردازد كه این نيز جزء نوآوریهای مقاله به شمار ميآید.

1. 1 in 1 Generation
2. Scott
3. Benhabib
4. Hijabista
5. Hijabers
6. Nistor
7. Beta
ی مدرن :ظهور نسلِ «تری این وان» در ایران
علیخواه و محمدزاده .دربارۀ دختران چادر ِ
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 -2پیشینۀ پژوهش
 :2-1پیشینۀ تجربی
مسأله این پژوهش از زوایای گوناگون قابل نگریستن است كه سبک زندگي ،عُرفيشدن ،مد ،و مصرفگرایي از آن جملهاند.
نویسندگان در مرور تحقيقات و پيشينه پژوهش تالش كردهاند تا نزدیکترین آثار به مسأله تحقيق را شناسایي و مرور كنند.
نتيجه بررسيها نشان ميدهد كه طي سال های گذشته پژوهشگران ایراني به موضوع تغييرات فرهنگي به واسطه مد و لباس
توجه داشتهاند و هر كدام از منظری مشخص به بررسي آن پرداختهاند .خالصهای از این پژوهشها در بخش ضمائم مقاله آمده
است .بررسي پژوهشها بيانگر چند نکته پراهميت ميباشد:
نخست آنکه مواجهه پژوهشگران ایراني با موضوع مد به نمونه معيني اختصاص ندارد .منظور آنکه پژوهشگران عمدتاً براساس
ویژگيهای عام نظير سن یا وضع فعاليت (دانشآموز و دانشجو بودن) ،جامعهای را انتخاب كردهاند و تحقيق خود را پيش بردهاند.
نویسندگان مقاله حاضر تصميم گرفتند تا در چارچوب یک روند پژوهشي مشخص حركت نمایند به این معنا كه با تکيه بر
یافته های پيشين سایر پژوهشگران ،موضوع مد را در بين یک گروه مشخص بررسي نمایند .برای مثال فرجي و حميدی در سال
 1386بر اساس گرایش به پوشش به طبقهبندی زنان تهراني پرداختند.4
نکته دوم درباره پژوهشهای ایراني ،سيطره روش پيمایش 8بر تحقيقات است .نویسندگان این مقاله معتقدند كه شناخت
جهان ذهني ایرانيان صرفاً با تکيه بر پرسشنامه قابل شناسایي نيست.
سوم آنکه با اطمينان ميتوان گفت كه در پژوهش های ایراني ،مردان در موضوع مد و مدگرایي غایب اصلي هستند .5به
همين دليل ميتوان ادعا كرد كه نوعي سوگيری در پژوهشها به چشم ميخورد ،به این معنا كه گویي مد اساساً مسألهای زنانه
است .نویسندگان این مقاله اعتقاد دارند كه توجه به مد و همچنين بدن در بين مردان دوشادوش زنان در حال گسترش است.
همچنين نگاه خيره زنانه نسبت به مردان این روزها شکل گرفته است.6

 :2-2مالحظات نظری
در ادامه مقاله به چند اثر كه با موضوع مورد مطالعه قرابت بيشتری داشتهاند اشاره ميكنيم و یافتههای كليدی و مفاهيم محوری
آنها را بررسي مينمایيم:
*مد اسالمي و تمایز بينِگروهي
از دهه  1970ميالدی ،ارتباط بين مد و
فنالندی با مطالعات مردمنگارانه اقليت زنان مسلمان فنالند در سال  2011و  ،2012بر آن بود تا نشان دهد كه این زنان از لباس
به مثابه ابزاری جهت ابراز اشکال مختلف سرمایه فرهنگي 11بهره ميبرند.
استفاده از حجاب در یک جامعه چندفرهنگي با جامعهای كه كم و بيش یکدست است تفاوتهایي دارد .در اینجا زنان تالش
ميكنند تا برای خود هویت متمایزی بسازند كه نسبت به سایر اقليتهای آن جامعه قابل تشخيص و شناسایي باشد .یافتههای
آلميال نشان ميدهد كه عالوه بر جامعه بزرگ تر یعني جامعه فنالند ،زنان مسلمان مورد مطالعۀ او تالش دارند تا در مقایسه با
سایر زنان مسلمان در فنالند نيز هویت متمایزی بهدست آورند (آلميال .)3: 2015،12بهعبارت دیگر ،این زنان هم بر تمایز خود از
جامعه بزرگ تر و هم بر تمایز خود از سایر زنان مسلمان تأكيد دارند .در بين این زنان ،ميتوان گروهي را یافت كه قرائتي جدید
از حجاب دارد و قصد دارد آنرا شيک و پيرو مد نشان دهند ،آنچه كه ميتوان سبکهای مد روز حجاب 13ناميد.
عقاید دیني مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت (ساور.)2009،9

آنا ماری آلميال ،10پژوهشگر

8. Survey

9. Sauer
10. Anna-Mari Almila
11. Cultural capital

12. Almila
13. Fashionable hijab styles
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یافتههای آلميال نشان ميدهد كه بين موقعيت اجتماعي و انتخاب استراتژیهایي نظير مد ،ضد مد( 14به معنای رد آگاهانه
مد) و نامد( 15به معنای بيعالقگي به مد) ارتباطي مشاهده ميشود به این معنا كه گروه قومي و طبقه اجتماعي زنان در انتخاب
نوع استراتژی آنان نقش دارند (همان .)8:زنانيكه دارای آمال و آرزوهای تحصيلي و فرهنگي باالیي بودند سعي داشتند تا با
تركيب سبکهای خاورميانهای خود با سبکهای غربي ،شيک و زیبا به نظر آیند و در واقع اهل مد جلوه كنند (همان.)17:
حکما نور آگوستينا 16با پرداختن به اجتماعات زنان محجبه اندونزی ،كاركرد شکلگيری چنين اجتماعاتي را در آن ميداند كه
آنها احساس ميكنند تنها نيستند و بهعالوه ،تالش مي كنند تا نگاه منفي نسبت به حجاب را در جامعه جرح و تعدیل نمایند.
آگوستينا معتقد است كه چنين جریانهایي را ميتوان متأثر از جریان مدرنيته در جامعه اندونزی دید .در واقع مواجه با مدرنيته
موجب ميگردد تا زنان مسلمان به چالشهای پيشِروی خودشان بيشتر فکر كنند .زنان مسلمان اندونزی تالش ميكنند تا
لباسهایشان قشنگ تر به نظر رسد و مدپسند باشد .از نظر او مد اسالمي نماد منزلت ،هویت و قدرت برای این زنان است
(آگوستينا.)2015،
*استراتژی درهمآميزی و نونمایي
فاجر صالح المتوا به مطالعه تصویری پرداخت كه زنان مسلمان كویتي از برندها و كاالهای غربي دارند .معموالً در تبليغات مربوط
به كاالهای برند غربي ،سکسوآليته 17برجسته است و این در حالي است كه در جوامعي مانند كویت غالباً بر عفت 18زنان تأكيد
ميشود (المتوا .) 241: 2013،19به همين دليل این محقق قصد دارد دریابد كه در جامعه كویت چگونه بين این دو سازگاری
ایجاد ميشود؟
المتوا معتقد است كه زنان مسلمان مصرفكننده برندهای لوكس مد غربي به دليل نمادگرایي نهفته در این برندها به آنها
تمایل دارند .در واقع ،این برندها آزادی سکسوآليته زنانه را پاس ميدارد (همان .)239 :او اشاره ميكند كه زنان از استراتژی
درهمآميزی و نونمایي 20استفاده ميكنند یعني امر محلي را با امر غربي تركيب كرده و چيزی نو خلق مينمایند .آنان در چارچوب
این محدودیتها ،از طرفي تالش ميكنند مد روز باشند و ا ز طرف دیگر عفت هم داشته باشند .آنان با حجاب احترام بهدست
ميآورند و با استفاده از برندهای لوكس غربي این پيام را به جمع دوستان خود ميدهند كه لباس مد روز ميپوشند.
*اسالمي «دلپذیر» و «رنگرنگي»
انيسمه بتا در مقالهای با نام باحجابها :چگونه زنان جوان مسلمان شهری در اندونزی خودشان را بازتعریف ميكنند به دگردیسيها
و تحوالتي مي پردازد كه پس از سوهارتو (دومين رئيس جمهور اندونزی) در اندونزی رخ داد و باعث شکلگيری نوع جدیدی از
پوشش شد .او به جنبش و انجمني اشاره ميكند كه برخي از زنان جوان مسلمان و ساكن شهرها در سال  2010به نام باحجابها
به راه انداختهاند .از آن زمان اعضای این انجمن رفتهرفته بيشتر شد بهطوریكه در سایر نقاط اندونزی هم چنين جماعتهایي
تشکيل شدند .ابزار اصلي این انجمن برای ارتباط با مخاطبانشان ارسال پيام ،وبسایت و وبالگها و شبکههای اجتماعي است و
نشان ميدهند كه زنان مي توانند در كنار حفظ سبک قدیمي لباس پوشيدن ،با تغيير و تحوالتي مانند رنگبندی ،كفشهای
پاشنه بلند و به خود رسيدن هویت جدیدی تعریف كنند (بتا .)380 :2014،اعضای این انجمن از زنان جواني تشکيل شده است
كه تالش ميكنند تلقي «مطبوع» و «رنگارنگ» از اسالم ارائه نمایند .بتا معتقد است باحجابها ،به برداشتهای رایج از ارزشها
و هنجارهای دیني انتقاد دارند ولي با اینحال بخشي از وجود آنان تصميم گرفته است تا مذهبي بودنشان و همچنين توانایيشان
برای بکارگيری ابزارهای موجود جهت ابراز عفت و جوانيشان را پاس بدارد (همان.)387:
*حجاب زیبایيشناختي
14. Anti-fashion
15. Non-fashion
16. Hiqma Nur Agustina
17. Sexuality
18. Modesty

19. Al-Mutawa
20. Strategy of creolization
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نفيسه حميدی و مهدی فرجي در مقاله خود در سال  1386در مصاحبه شبهساختاریافته با  40زن ساكن شهر تهران قصد داشتند
دریابند كه شيوه های پوشش زنان و منطق حاكم بر آن چيست .پژوهش آنان از جمله تحقيقات ایراني است كه به دغدغهها و
پرسشهای نویسندگان مقاله حاضر نزدیک است .آنان نُه گونه منطق در زمينه پوشش را نشان ميدهند:
 -1حجاب به مثابه تکليف :پوشش آنان براساس كاركردهای اوليه پوشش است كه در ميان آنها به كاركرد «عفت» اشاره شده
است .منطق این زنان غالباً دیني است .چادر ،پوشيه یا روبنده برای پنهان كردن صورت ،دستکش برای پوشاندن دستها و
جوراب كلفت برای پوشاندن پاها از جمله عناصر پوشش آنان به شمار ميرود.
 -2حجاب به مثابه ایدئولوژی :شکل ظاهری پوشش آنان ،پوشش چادر به همراه مقنعه (یا روسری و در موارد محدود و ناچيز
شال) است .رنگ لباسهای این زنان معموالً از طيف تيره و بين رنگهای سياه ،سرمهای ،خاكستری و قهوهای و در موارد اندكي
رنگهای روشن مانند سفيد و كرم متغير است.
 -3حجاب سنتي :اینان پوشش را به منزله پوشش سنتي كه بدان عادت دارند بهكار ميبرند (حميدی وفرجي.)75-79: 1386،
 -4حجاب زیبایيشناختي :منطق پوشش آنان تمایز است .تمایز با انواع پوششهای مذهبي و غيرمذهبي ،یعني قصد دارند با
بهكار گرفتن قواعد زیبایيشناختي ،خود را از سایر گروههای مذهبي و گروههای غيرمذهبيای كه توجه چنداني به این معيار
ندارند متمایز كنند .اینان الگوهای مدرنتری در لباس پوشيدن دنبال ميكنند و بيشتر از گروههای قبلي تابع مد هستند.
 -5حجاب بازاندیشانه :معموالً در حوزه عمومي مانتو ميپوشند و از موازین حجاب اسالمي به سبکي غيرفقهي رعایت ميكنند.
این گروه در بسياری از ابعاد دینداری خود از جمله حجاب بازاندیشي كردهاند .اینان خود را معتقد به اسالم و احکام ميدانند
ولي بازاندیشيهای درون دیني داشتهاند.
 -6پوشش به مثابه سبک زندگي :برای اینان پوشش به معنای حجاب نيست .مانتوهای تنگ و كوتاه ميپوشند و در صورت
اجبار برای مقنعه ،از مدلهایي استفاده ميكنند كه رها باشد و موهایشان را نپوشاند.
 -7پوشش مدمحور (تيپ اینترنتي) :با توجه به نوسانات زیاد مدهای لباس ،تعریف ثابتي از پوشش زنان این گروه نميتوان
بهدست داد .غالباً از اینترنت و ماهواره الگوبرداری ميكنند.
 -8فشنلس :طبق یافتههای حميدی و فرجي ،در این طبقه ،دو تيپ فرعي قابل شناسایي است :زنانيكه با تکيه بر ایدئولوژی
مذهبي در مقابل تهاجم فرهنگي و مد مقاومت آگاهانه ميكنند و دوم كسانيكه محافظهكارند و احساس ميكنند در جریان
تغييرات تند و هميشگي مدهای لباس آرامش رواني خود را از دست ميدهند .از توصيفات حميدی و فرجي ميتوان استنباط
كرد كه این گروه به گروه ضدمد در پژوهش آنا ماری الميال در فنالند مشابهت دارد.
 -9پوشش فمنيستي :این تيپ ،بيشتر به لحاظ ذهنيت و انگيزههای خود در انتخاب لباس از سایر زنان متمایز ميشوند تا نوع
لباسهایي كه ميپوشند .نوع ایدئولوژی كه زنان در برابر آن مقاومت ميكنند ایدئولوژی مردساالری است و بنابراین در جهت
محو همه مظاهر این اندیشه در پوشش و آرایش خود ميپردازند (همان.)81-87:
حميدی و فرجي ،كه تحقيق خود را حدود  15سال قبل انجام دادهاند ،معتقدند كه در جامعه ایراني شاهد جایگزیني
تدریجي تيپهای پوشش جدید بهجای گونههای سنتي و همچنين تنوع در یک تيپ خاص هستيم .برای مثال چادر در گروههای
سنتي دارای ساختاری مشابه ،یعني تغييرات جزئي در نوع ،رنگ و طرح بود اما همين پدیده هم اكنون جای خود را به انواع
مختلفي از چادرهای عربي ،لبناني ،ایراني و غيره داده است .بهعالوه تفاوتهای موجود در طرحها و رنگهای این نوع پوشش
بسيار زیاد شده است .حميدی و فرجي یادآور ميشوند كه گونهشناسي انجام شده تنها تقسيمبندیهایي برای تقریب مفاهيم به
ذهن بوده است و مانند همه تيپسازیهای دیگری كه در علوم اجتماعي استفاده ميشود همساني كامل با جهان واقع نخواهد
داشت (همان.)89-90:
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*واسازیِ مد
احمد بخارایي و ملکه رفيعي در سال  1395در مقالهای با عنوان «زنان و گرایش به مد» تحليلي از نگرش  18نفر از زنان تهراني
بين سنين  19تا  35سال ،نسبت به مد انعکاس دادهاند .یافتههای پژوهش آنان به شناسایي سه تيپ از زنان منجر شد:
 -1مد انطباقگرایانه ،كه ویژگي آن تالش بيوقفه بهسوی همنوایي و همرنگي با مدهای روز است.
 -2مد واسازانه :اینان به پيروی كوركورانه از مدهای رایج لباس زنانه تن نميدهند .آنان با سبک خاص پوشش خود شکلي جدید
ميآفرینند .ابراز یکتایي و نه همچون مورد نخست یکساني ،مهمترین ویژگي این تيپ است.
 -3مد التقاطي :جایي در ميانه دو سبک پيشين قرار دارد و خصایصي از هر دو تيپ قبلي را بازتاب ميدهد (بخارایي و
رفيعي.)324,320 :1395،
به طو خالصه ،در این تحقيقات بر كاركرد مد و لباس در ایجاد تمایز تأكيد شده است .در واقع همانگونه كه پژوهش آلميال
مؤید آن است در جوامع چندفرهنگي كه گروههای مختلف از نظر هویتي به رقابت با یکدیگر ميپردازند حجاب نيز ميتواند
عرصهای برای رقابت و حتي كشمکش باشد بهویژه اگر در خصوص برخي از پوششها كه ماهيتي دیني دارند طرز تلقيهای
خاصي وجود داشته باشد .این تحقيقات نشان ميدهند كه حجاب نيز ميتواند پيرو و یا تحت تأثير جریانهای مد روز در جامعه
قرار گيرد .نکته دیگری كه در برخي از این تحقيقات برجسته مينماید الیهبندی و تنوعات مختلف بين زنان باحجاب است .در
كنار این امر ،تعریف ما و دیگری در بين آنان است .توضيح آنکه ،این زنان تالش ميكنند تا عالوه بر تمایزیابي برونگروهي،
خودشان را از الیههای دیگر زنان باحجاب در اجتماع خودی متمایز سازند .موضوع استفاده از «استراتژی درهمآميزی و نونمایي»
نيز از نظر نویسندگان مقاله حاضر قابل توجه است .اینکه زنان عالقهمند به حجاب ،چگونه تالش ميكنند عناصر غربي و اسالمي
را به گونه ای در كنار هم قرار دهند كه هم اهل مد به نظر برسند و هم انتظارت گروه اجتماعي خود مبني بر عفت را تأمين كنند.
در نهایت تقسيمبندیهای مختلف از انواع سبک پوشش ،برای مثال حجاب زیبایيشناختي در تحقيق حميدی و فرجي ،یا سبک
پوشش التقاطي در تحقيق بخارایي و رفيعي ،برای نویسندگان مقاله حاضر ،كاربردی و مفيد به نظر ميرسد كه تحقيق حاصر نيز
به شکلي قصد دارد یافتههای آنان را تأیيد ،یا زمينه تجدید نظر در آنها را فراهم سازد.

 -3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات كيفي است .مطالعهشوندگان این پژوهش دختران و زنان  15تا  30ساله بودهاند .روش نمونهگيری،
از نوع هدفمند 21است .برای گردآوری دادهها ،با افراد مصاحبه عميق و نيمهساختاریافته شد تا آنان بتوانند زوایای مختلف نگاه
خود را تشریح نمایند .با توجه به ماهيت موضوع پژوهش و جنسيت مصاحبهشوندگان ،تصميم بر آن شد تا مصاحبهها توسط
نویسنده دوم مقاله كه مؤنتاند انجام شود .این تحقيق با  14نفر از زنان و دختران (ویژگيهای آنان در بخش ضمائم آمده است)
به اشباع رسيد؛ یعني انجام مصاحبهها تا زماني ادامه یافت كه به تدریج دیگر اطالعات جدیدی به موارد قبلي اضافه نشد .در
تعيين و انتخاب مصاحبه شوندگان دو مالک مدنظر بود .نخست آنان چادرپوش باشند ،و دیگر آنکه در نگاه اوليه ،شيکپوشي و
مدگرایي در ظاهر آنان مشاهده شود .نحوه انتخاب این افراد به دو شکل بود .آنان یا در مکانهایي مانند آریشگاههای زنانه ،مراكز
خرید و دانشگاه مشاهده و دعوت به مصاحبه شدند ،و یا برخي از مصاحبهشوندگان معرف آنان بودند (گلوله برفي .)22استفاده از
اكسسوریهای برند ،توجه به سِت كردن اقالم مصرفي مانند كيف ،كفش و عينک ،و آرایش مُدِ روز از جمله نشانههای ظاهری
مصاحبهشوندگان بود .در قسمت یافتهها ،ویژگي های ظاهری این افراد با جزئيات و دقت بيشتری توصيف شده است .مصاحبه با
این افراد بهدليل شرایط كرونایي و در نظر گرفتن سالمتي آنان بهصورت مجازی و از طریق پلتفرمهای واتساپ و تلگرام انجام
شد .بهطور تقریبي ،هر مصاحبه بين 30تا 50دقيقه به طول انجاميد.

21. Purposive sampling
22. Snowball
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 -4تحلیل یافتهها
شاید دشوارترین بخش تحقيقات كيفي ،نگارش یافتهها باشد .نویسندگان مقاله ،بارها و بارها متن پياده شدۀ مصاحبهها را خواندند
تا محورها و مضامين كانوني را از آنها استخراج نمایند و در ذیل تيترهایي ،تحليل و تفسير كنند .آنچه در ادامه ميآید حاصل
بررسي سطرها و كلمات متن مصاحبههاست.
نسل جدید چادرپوشها
آنچه توجه پژوهشگران تحقيق را جلب ميكند ظهور نسلي جدید از چادرپوشهاست كه با نسل والدین خود تفاوت دارند .این
نسل عالوه بر آنکه تالش ميكند الف) با جریانهای غالب در خصوص مد و لباس پيش برود ،ب) شيکحجاب باشد ،ج) برتری
سليقه خود را به رخ بکشد ،رفتار هایي دارد كه لزوماً با انتظارات دیني سازگار نيست .به تعبير بهتر ،این نسل جدید در مواردی،
تعبير و تفسير شخصي و تا اندازهای دلبخواهانه خود را از متون دیني دارد و ضمن به رسميت شناختن تشخيص و برداشت خود
از دین ،زندگي روزمره خود را سامان ميدهد .در این زمينه ميتوان به مصاحبهشوندگاني اشاره كرد كه به كالسهای رقص
ميروند كه بدون تردید كالسهایي غيرمجاز هستند ،در خانه حيوان خانگي دارند ،در مهمانيها با چادر ميرقصند ،گياهخوارند،
و یا با جنس مخالف دوستي اجتماعي دارند .با تکيه بر چنين شواهدی بود كه عليخواه در جُستاری ،از نسل «تری این وان» یاد
كرد .نسلي كه الف) سطحي از رفاه را دارد ،و ميخواهد هم ب) متدین و هم ج) متجدد باشد .اغلب مصاحبهشوندگان (از نظر
خودشان) تمامي اعمال و رفتارها و انتخابهای خود را با آموزههای دیني سازگار ميدانند و معتقدند آنچه انجام ميدهند منافاتي
با دین ندارد.
زینب 30 ،ساله و متأهل ميگوید:

«خيلي جاها به من گفتن تو كه چادری هستي چرا ناخنت بلنده ،چرا آرایش داری .من هم در جوابشون گفتم من بر اساس
عالیق شخصي خودم مي رم جلو و اینهارو دوست دارم و هدفم از این نوع پوشش اینه كه در كنار رعایت كردن اصولي كه دین
اسالم گفته ميتونيم به سمت عالیق خودمون هم بریم و اینها باهم منافاتي ندارن ،ساعت برند داشتن ،كفش پاشنهدار پوشيدن
یا كفش و لباس رنگي پوشيدن هيچکدوم منافاتي با دین اسالم ندارن».
زینب همچنين در قسمت دیگری از مصاحبه بر منافات نداشتن چادر با مدگرایي و همچنين بر پيشبرد زندگي طبق خواست
شخصياش اصرار ميورزد:
«چادر منافاتي با مدگرا بودن نداره .من هر طور دلم بخواد زندگي ميكنم و لباس ميپوشم ،ما مدت محدودی زنده هستيم

و این مدت رو مطابق ميل خودم زندگي خواهم كرد».
مينا 23 ،ساله ميگوید:

«متأسفانه توی جامعه ما جا افتاده كسيكه چادری هست نباید آرایش كنه ،لباسای شاد بپوشه و مطابق مدِ روز جلو بره.
باید ظاهرش ساده باشه و اغلب لباس مشکي بپوشه .من به همين شيوه جلو ميرم ولي دنبال تغيير هم هستم ،مثالً ميشه
چادری بود ولي نماز نخوند اینا مسائل شخصي هستند .به نظرم بهمون یه چيزایي رو تلقين كردن».
برداشت شخصي از دین ،زندگي طبق مدِ روز ،تالش برای تلفيق حجاب با جریانهای مد در جامعه در اغلب مصاحبه
شوندگان به چشم ميخورد .این موارد بيانگر ظهور نسلي جدید از دل اقشار مذهبي جامعه است.
متفاوتنمایي ،ایجاد مرز ،مرزـ زدایي
یکي از یافتههای مهم این پژوهش ،تالش اغلب مطالعهشوندگان برای متفاوتنمایي است .مطالعهشوندگان این تحقيق قصد دارند
این پيام را ابراز كنند كه متفاوتاند و نگاه متفاوتي به جهان دارند .یکتایي ،و نه یکساني مهمترین پيام آنان است .به این شکل،
آنان سعي ميكند مرزهایي بين خود و دیگران بسازند .در واقع ،برای این گروه از زنان برندپوشي« ،شيکحجابي» و مُدِ روزپوشي،
در كنار افزایش رضایت شخصي و حس مثبت نسبت به خود ،با این هدفِ برجسته صورت ميگيرد تا مرز خود را با زنان چادرپوشِ
(به تعبير اینان) بدسليقه ،و شلختهپوش آشکارا نشان دهند .اینان با توسل به اكسسوریهای چشمنواز ،وسایل مارکدار و آرایش
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مدِروز تالش ميكنند تا نشان دهند كه در بين چادرپوشها ،جزو گروه «شيکحجابها» هستند و «واالسليقه»اند .در اینجا شاهد
شکلگيری یک «ما» و یک «دیگری» در بين چادرپوشها هستيم كه مبنای آن نوع نگرش به حجاب و سلسله مراتب سليقه در
بين آنان است .هدف دیگر این گروه از زنان ،نشان دادن همگامي با جریان غالب جامعه ،و به تعبيری روندهای جاری در بين زنان
جامعه ایراني در زمينه مد است .این زنان با دنبال كردن آنچه مد روز است قصد دارند نشان دهند كه به مد و تغييرات سليقه در
جامعه توجه دارند و اتفاقاً با وسواس از طریق رسانهها آنرا دنبال ميكنند.
فرناز 23 ،ساله ميگوید:

«تصميم گرفتم تو محيط كارم هم چادر داشته باشم و هم با مدِ روز پيش برم ،آرایش كنم و جور دیگهای رفتار كنم و از
بقيه همکارام متمایزتر و سرتر باشم .چون در محيط كار نميشه لباسهای رنگي پوشيد یا هر نوع لباسي پوشيد از ترفندهای
دیگهای استفاده ميكنم تا مدرن جلوه كنم مثالً سبک صحبت كردنم ،موقع صحبت از كلمات انگليسي استفاده ميكنم یا لهجه
خاصي به خودم ميگيرم یا مثالً از عينک آفتابي استفاده ميكنم كه مارکدار باشه ،كيف و كفش برند استفاده ميكنم و هر چي
كه مد ميشه رو زود مي خرم .حتي برای محيط كارم خودكار برند گرفتم و برای كارهام از اون استفاده ميكنم ،سرآستينهای
مانتوهام رو خودم با نوارهای براق یا تور دیزاین ميكنم كه متفاوت باشم .خيلي دنبال چيزهایي هستم كه ترند ميشن مثالً رنگ
مویي كه مختص تابستون هست و موهام رو اون رنگي ميكنم یا كيف و كفش مختص تابستون رو ميخرم یا ساعتهای مارک
و برند دارم و با این كارها ميخوام از بقيه همکارام متفاوت و متمایز باشم».
مقاومت در برابر چادرپوشيِ اجباری
عدهای از زنان بهدالیل مختلف ،از سر اجبار چادرپوش شدهاند ولي در درون نسبت به این امر رضایتي ندارند .در نتيجه تالش
ميكنند تا با سازوكار هایي در مقابل اجبار و تحميل مقاومت كنند .سازوكار مقاومت آنان نيز به این شکل نيست كه برای مثال
در موقعيت هایي ،چادر از سر بردارند یا مستقيماً با منبع تحميل اجبار وارد چالش شوند بلکه تالش ميكنند تا با حفظ چادر،
سليقه پنهان خود را نيز به شکلي عملي سازند.
نگار 16 ،ساله در این خصوص ميگوید:

«من از سوم دبستان چادر داشتم و چون خانوادم راضي نميشدن چادرم رو كنار بذارم مخالفتم رو به شيوههای مختلف
نشون ميدادم .مثالً كوله پشتيهایي كه برای مدرسه داشتم رنگي و با طرحهای فانتزی بودن .طرحهای شاد ،كارتوني و عروسکي
داشتم؛ از مقنعه سفيد یا رنگيرنگي استفاده ميكردم ،حتي بعضي وقتها با تنگ كردن لباس فرم مدرسه ناراحتي خودم رو از
چادری بودن نشون ميدادم ».
شيکپوش در مقابل شلختهپوش
در بين چادرپوشها ،سلسله مراتب سليقه وجود دارد ،به این معنا كه عدهای از آنان كه در این تحقيق «شيکحجاب» ناميدهایم
گروه دیگر از چادرپوشها را كجسليقه یا بدسليقه ارزیابي ميكنند .معموالً گفتمان رسمي و حکومتبنياد از تعبير بدحجاب ،برای
زناني در جامعه ایران استفاده ميكند كه استانداردهای حکومت نسبت به حجاب را رعایت نميكنند .نکته قابل تأمل آنکه ،در
بين زنان چادرپوش نيز شاهد دستۀ بدحجابها هستيم ولي منظور از بدحجابها در اینجا با آنچه اشاره شد كامالً متفاوت است.
زنان بدحجاب در اینجا آن دسته از زنان چادرپوشاند كه بر پایه مدِروز پيش نميروند ،تمایل به رنگهای تيره دارند ،با آرایش
صورت برای نامحرم موافق نيستند .ميتوان گفت كه اغلب زنان مصاحبهشونده به شکلي از دسته بدحجابها(در بين زنان چادری)
انتقاد كردند و نوع مواجهه آنان را با چادر موجب تثبيت و تأیيد كليشههای رایج درباره زنان باحجاب دانستند.
سارا 29 ،ساله در این زمينه ميگوید:

«یه سری افراد چادری تو جامعه هستند كه آبروی افراد محجبه رو ميبرن و تصویر زشتي از حجاب و زنان چادری نشون
ميدن بخصوص اوایل انقالب كه زنان اون دوره محدود به رنگهای خاصي بودن كه خيلي هم زشت و بيریخت بودن ،مقنعه
چانهدار و غيره .این دست زنان نه تنها از لحاظ ظاهری زشت بودن و به خودشون نميرسيدن بلکه از لحاظ اخالقي هم بد بودن
و اصول اخالقي رو رعایت نميكردن».
ی مدرن :ظهور نسلِ «تری این وان» در ایران
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سارا ،در ادامه بيان ميدارد:

«دوران بچگيم تصور بدی از افراد چادری داشتم ،منظورم خانومهایي كه لباسهای یک شکل ميپوشيدن ،كفشهای
بيریخت داشتن ،به خودشون نميرسيدن و كل صورتشون رو مي گرفتن .هميشه این دغدغه رو داشتم كه چرا افراد مانتویي به
خودشون ميرسن ،ظاهرشون جذاب هستش ولي آدم خوف ميكنه به سمت افراد چادری بره».
جابهجایي سليقه زیبایيشناختي
در مواردی ،آن دسته از زنان چادرپوشِ اجباری ،كه بنا بر خواست دیگران چادرپوشي را انتخاب كردهاند سليقه خود را در خصوص
شيکپسندی ،زیستِ مدِروز ،و خوشسليقگي به سایر عرصههای زندگي روزمره انتقال دادهاند .این گروه از زنان اگر بههر دليلي
نمي توانند سليقه خود را بر بدن اعمال كنند تا به این طریق برتری سليقه را نشان دهند در عوض ،با نوع چيدمان وسایل خانه،
طراحي داخلي خانه ،خرید وسایل مدِروز خانه آنرا ابراز ميكنند .در واقع ،در اینجا خانه ،بهجای بدن مينشيند و به عرصهای
برای اعمال سليقه زیبایيشناختي بدل ميشود.
در این خصوص روایت مریم 22 ،ساله جالب است:

«االن با پرداختن به خونه و دیزاینهای مختلف ،یا سِت كردن مبلمان و كارهای دیگه مربوط به خونه به زندگيم تنوع ميدم.
منظورم اینه كه یه جورایي با ِست كردن لوازم خونه ،محدودیتهای پوشش خودم رو جبران ميكنم».
نقدِ نگاه كليشهای به چادرپوشها
آنچه در جایجای مصاحبهها مشهود است نارضایتي زنان مصاحبهشونده از دیدگاههای قالبي موجود در جامعه نسبت به
چادرپوشهاست ،این نگاه كه چادرپوشها اغلب بدسليقهاند و نسبتي با مد ،شيکپوشي و برندپوشي ندارند ،اینکه چادرپوشها با
الزامات زندگي در دنيای جدید بيگانهاند و افراد شلختهای هستند .7اغلب آنان از وجود این نوع نگاه انتقاد كردهاند و در همين
راستا ،یکي از دالیلشان برای مدِ روز بودن و شيکحجابي ،تالش برای تغيير نگاه جامعه نسبت به چادرپوشهاست .البته ،در
كنار این گروه از زنان ،اقليتي از مصاحبهشوندگان بودند كه بهدليل وجود چنين نگاهها و انتظاراتي از چارپوشها در جامعه،
ترجيح داده اند انتظارات این نگاه را برآورده سازند و طبق آن رفتار كنند .در نتيجه در صورت تضعيف آن نگاه قالبي ،مدِ روز بودن
چادرپوشها ميتواند افزایش یابد.
زینب 23 ،ساله یکي از مصاحبهشوندگان ميگوید:

«در جامعه ما دیدگاه بدی نسبت به افراد چادری هست و اغلب فکر ميكنن كسيكه چادری هستش سپاهي ،بسيجي و یا
عضو قشر و گروه خاصي هستش .در ضمن چادریهایي رو هم كه از لباسهای شاد و رنگي استفاده ميكنن مسخره و تحقير
ميكنن .برای همين وقتي من مي رم بيرون به خاطر وجود این عقاید و تفکرات غلط و پوچ ،برخالف ميل باطنيم از رنگهای تيره
استفاده ميكنم».
این مصاحبه شونده در ادامه اشاره ميكند:

«در محيط داخل خونه خيلي راحتم .لباسهای رنگي و راحتي ميپوشم ،من حتي كاشت ناخن كردم و الک ميزنم ولي
چون در جامعه ما افراد چادری رو طوری تعریف كردن كه باید یه سری محدودیتها داشته باشن و مواردی رو رعایت كنن وقتي
بيرون ميرم الک رو پاک ميكنم ،یا دستم رو طوری ميگيرم كه انگشتهام مشخص نباشه .خودم دوست دارم وقتي بيرون
مي رم پوشش راحتي داشته باشم ولي متأسفانه جامعه ما این سبک از پوشش رو برای افراد چادری قبول نداره و نگاه تحقيرآميز
و بدی به این افراد هست».
الگوبرداری از محتوای شبکههای اجتماعي
یافتههای این پژوهش نشانگر نقش پُراهميت محتوای شبکههای ا جتماعي در زندگي روزمره زنان چادرپوش است .تقریباً اغلب
افرادی كه با آنان مصاحبه شد اذعان داشتند كه اخبار و جریان مد را از طریق شبکههای اجتماعي دنبال ميكنند و برخي از آنان
تالش ميكنند تا دقيقاً الگوهای معرفي شده در این صفحات ،یا الگوهای معرفي شده توسط سلبریتيها را دنبال نمایند.
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روایت مينا الیههای بيشتری از این موضوع را آشکار ميسازد .او ميگوید:

«تو اینستا با پيج آناشيد حسيني آشنا شدم كه در كنار داشتن چادر ،به خودش هم ميرسيد .من به این نتيجه رسيدم كه
ميشه در كنار داشتن چادر خيلي كارهای دیگه هم كرد ،آرایش ،الک زدن ،ست كردن و كارهای دیگه .برای خودم از اینترنت
لوازم آرایشي و لباس سفارش ميدم .دنبال ميكنم كه افراد چادری چطور به خودشون ميرسن ،چطور حرف ميزنن ،ابروشون
چه رنگي هست ،چه رژی ميزنن ،چطور خط چشم ميكشن .اون چيزیكه برای من جالبه اینه كه بعضي از مجریهای تلویزیون
خيلي اهل ِست كردن هستن مثالً رنگ روسری رو با سرآستين مانتو یا ساق دست سِت ميكنن ،یا این روزها بهخاطر كرونا
ماسکهایي كه ميزنن با رنگ روسری یا مقنعشون سِت هستش ،یا ساعت و دستبند رو طوری ميبندن كه با وجود چادر دیده
بشه یا كفشهای پاشنه بلند ميپوشن .منم از اینا الگوبرداری ميكنم».
تمایز ،بههر شکل و طریقي
جلب توجه ،رؤیتپذیری و متمایز شدن در بين دوستان اینروزها موضوعاتي است كه نوجوانان به آن اقبال بسياری نشان ميدهند.
در این زمينه ،یکي از مصاحبهشوندگان چادرپوش به مواردی اشاره كرد كه از نظر جامعهشناختي شایسته توجه فراوان است .وی
دليل انتخاب چادر را متمایز شدن در بين جمع دوستان بيان كرد .در واقع ،او با توسل به لباسهای مختلف ،رفتارهای
هنجارشکنانه ،ميکآپهای متنوع و غيرمتداول همواره تالش كرده است تا دیده شود و در بين دوستانش ،فردی متفاوت شناخته
شود .بهدنبال چنين هدفي ،و با توجه به كسالتآور شدن كارها و فعاليتهای قبلي ،چادر را انتخاب ميكند تا صرفاً بر ميزان
متفاوتبودگي خود بيفزایند.
آیسان 16 ،ساله در این خصوص ميگوید:

«دوستان من اكثرشون بدحجاب و بيحجاب هستن و همهمون برعکس روند و عرف جامعه جلو ميریم .بعد از مدتي
احساس كردم همه دوستام شبيه هم هستيم و وقتي با هم ميریم كافيشاپ انگار از یه آدم چند نسخه كپي كردن و همه شبيه
هم .سبک مو ،رنگ الک ناخن ،كوله پشتي ،لباس .به همين خاطر به سرم زد كه از چادر استفاده كنم ولي نه به معنای پوشش
و حجاب بلکه برای تمسخر و تيپ متفاوت .ميخواستم از دوستام متمایز باشم».
زندگي در ميانه تعارض
یکي از یافتههای مهم این تحقيق ،تعارض بين نهادهای اجتماعيكننده ،برای مثال بين خواستهها و هنجارهای حاكم بر خانواده
و انتظارات گروه همساالن است .در این موقعيت ،خانواده بر رعایت كامل حجاب اسالمي كه حتماً شامل چادر ميگردد اصرار
دارد و در مقابل در بين گروه همساالن بر لباسهای مدِروز و برند تأكيد ميشود.
نورا 17 ،ساله در شرح این تناقض توضيح ميدهد:

«از یک طرف والدین كه از من بزرگترن و اختالف چشمگيری باهم داریم و خيلي عادی و معمولي هستن ،و از طرف دیگه
دوستام ،همکالسيها و هم سن و سالهام كه خيلي متفاوتن .موسيقي كه اونا گوش ميدن تو خونواده من گوش داده نميشه،
شلواری كه اونا ميپوشن با اون چيزیكه در خانواده من متداول هست متفاوته .این تناقض و تضاد خيلي من رو اذیت ميكنه .از
یک طرف باید به خواست خانواده احترام بذارم و چادر سر كنم كه اگه اینکارو نکنم كسي شناخته ميشم كه دارم اعتراض ميكنم
و از طرف دیگه ميون دوستام هستم كه سبک پوشش من با اونا متفاوت هست .من با این تناقض دارم زندگي ميكنم».

 -5بحث و نتیجهگیری
آن ماری آلميال در مطالعه خود در بين زنان مسلمان كشور فنالند نشان داد كه بخشي از این زنان قصد دارند تا تمایز خود را از
سایر زنان مسلمان و مهاجر در فنالند نشان دهند .به عبارت دیگر ،این زنان هم بر تمایز خود با جامعه بزرگتر فنالندی و هم بر
تمایز خود از اجتماع زنان مسلمان تأكيد ميورزند (آلميال .)2015،همچنين آنان با تركيب سبکهای خاورميانهای با سبکهای
غربي ،تالش ميكنند تا سبکي مد روز از حجاب ایجاد كنند.
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طبق یافتههای این پژوهش ،نسل جدید زنان چادرپوش كه :اغلب در سنين جواني قرار دارند ،از سطحي از رفاه برخوردارند
و با دنيای جدید رسانهایشده(23بتا )2014،آشنایند تالش مي كند تا خود را از نظر سليقه در جایگاه برتر و باالتری قرار دهد و
مرزهای خود را با سایر زنان چادرپوش به وضوح نشان دهند .در واقع در بين این زنان شاهد شکلگيری یک «ما» در مقابل
«دیگری» هستيم .نکته قابل توجه آنکه این زنان سعي دارند تا فاصله فرهنگي و سليقهای خود را از زنان چادرپوشي كه آنان را
«شلخته پوش» و «بدسليقه» تعریف ميكنند بيشتر نشان دهند تا زنانيكه در جامعه لباسهای متداول و مدِروز ميپوشند .در
واقع« ،دیگری» این نسل جدید زنان باحجاب ،نه زنانيكه لباسهای متداول ميپوشند و گفتمان رسمي آنان را «بدحجاب یا
بيحجاب» مي نامد بلکه زنان باحجابي هستند كه به باور اینان با عقاید خشک و متعصبانه خود در خصوص ویژگيهای یک زن
چادرپوش ،باعث شدهاند تا جامعه نسبت به چادر و چادرپوشها قضاوت كليشهای داشته باشد.
در جهان جدید ،هویت امری سيّال است (پاترسون ،1398 ،اری .)1400 ،در دنيای امروز افراد مدام هویتسازی را ممارست
ميكنند .شاید در اعصار پيشين ،شاهد پکيج های مشخص و معين هویتي بودیم و افراد از منظر هویتي در داخل آن پکيجها یا
قالبهای معين قرار ميگرفتند ولي عصر جدید ،عصر پکيجزدایي ،عصر قالبزدایي و عصر مرز -زدایي است .عصر جدید ،عصر
تضعيف و كمرنگ شدن مرزهای هویتي و وام گرفتن هویتها از یکدیگر است .در جملهای كوتاه ،عصر بدهبستان هویتهاست.
همانطور كه یافتههای این پژوهش نيز نشان ميدهد شاهد ظهور نسلي جدید در بين افرادی با خاستگاههای مذهبي هستيم.
این افراد با الزامات زیستن در دنيای جدید آشنایند .آنان تالش ميكنند تا ضمن حفظ عناصر دینداری ،با این الزامات نيز همراه
و همگام شوند .تفاوت آنان با نسلهای پيشين آن است كه با روایت شخصي خود پيش ميروند .در واقع ،آنان برداشت و قرائت
خودشان را به رسميت ميشناسند و آنرا مشروع تلقي ميكنند .ما شاهد نوعي مرجعزدایي در بين آنان هستيم .مراجع دیني در
دنيای آنان كمرنگ و مراجع جدید مانند سلبریتيها و اینفلوئنسرها پُررنگ گشتهاند .بههمين دليل ،طبق یافتههای این پژوهش
شاهد عناصر هویتي متنوع و گوناگون در بين زنان باحجاب هستيم .برای مثال ،زنانيكه گياهخوارند ،به كالسهای رقص ميروند،
برای خودشان ناخن طراحي ميكنند ،با جنس مخالف ارتباط اجتماعي دارند ،به كافه ميروند و سيگار ميكشند .اینها پدیدههایي
نوظهور ،و بيانگر هویتهای متقاطع است (كِلي .)2010،24ما معتقدیم كه این نسل ،شيوههای متکثر و متنوعي برای دیندار نشان
دادن خود برگزیده است و نميتوان این تغيير مهم را نادیده گرفت.
معموالً در جامعه ایراني و بهویژه از نگاه زنانيكه امروزه لباسهای متداول مي پوشند زنان چادرپوش فاقد تنوعات و تفاوت
فرض ميشوند .گویي «چادری» تنها در یک مقوله خالصه ميشود و البته گویي این زنان با جمهوری اسالمي و ارزشهای آن
نيز علقه و نسبتي ناگسستني دارند .یکي از یافتههای این پژوهش آن است كه در بين زنان چادری تنوعات اجتماعي و سليقهای
وجود دارد و صرفاً براساس چادر نميتوان آنان را در مقوله مشخص و ثابتي قرار داد .زنان چادرپوش از نظر اجتماعي الیه الیهاند.
به عالوه ،موضوعي كه تحقيقات قبلي كمتر به آن توجه داشتهاند آن است كه دوشادوش «حجاب اجباری» ،كه معموالً در این
خصوص حاكميت مسئول آن شناخته ميشود و نسبت به آن شاهد نقد سياسي در حوزه عمومي هستيم این تحقيق نشان
مي دهد كه «چادر اجباری» هم موضوعي است كه در بين دختراني با خاستگاه مذهبي مخالفاني جدی دارد .طبق یافتههای این
پژوهش چادر اجباری غالباً از طرف خانواده ،شوهر و فشار هنجارهای اجتماعي بهویژه در مناطق و شهرهای كوچک بر این زنان
اعمال ميشود .در ضمن ،نکتۀ از نظر جامعهشناختي با اهميت آنکه ،همانطور كه حجاب اجباری ميتواند زمينه شکلگيری
مقاومت را بهوجود آورد چادر اجباری نيز اشکال مختلفي از مقاومت را در بين دختران باحجاب بهوجود آورده است كه برای مثال
ميتوان به پوشيدن لباسهای برند در زیر چادر ،پوشيدن چادرهای جلو باز ،كافهنشيني و كشيدن سيگار و انجام آرایشهای تند
اشاره كرد كه به عمد بهعنوان استراتژی مقاومت انتخاب ميشود.

23. Mediatized world
24. Kelly
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نسل جدید زنان چادرپوش ،كه عليخواه آنان را «نسلِ تری این وان» مينامد دست به بریکوالژ(25ماریون و نارین)2011،26
ميزنند .المتوا در تحقيق خود اشاره ميكند كه دختران باحجاب كویتي از استراتژی درهمآميزی و نونمایي 27استفاده ميكنند
یعني امر محلي را با امر غربي تركيب كرده و چيزی نو خلق مينمایند .در بریکوالژ نيز چنين اتفاقي ميافتد .زنان چادرپوش
عناصر مختلف را با هم تركيب كرده و از نظر ظاهری هویت جدیدی ميسازند .مواجهه خالقانه با لباس یکي از ویژگيهای «نسلِ
تری این وان» است .چادر ،نماد زن محجبه ،با عناصر دیگری نظير طراحي ناخن ،پوشيدن كتاني ،استفاده از كولهپشتي روی
چادر ،تتو روی دست و پا ،سِت كردن سرآستين با مانتو ،استفاده از ماسک طرحدار و در كل «برندبازی» و «برندپوشي» تركيب
ميشود و به این طریق هویتي جدید زاده مي شود .اینان حجاب را از شکل تثبيت شده و از آنچه حکومت آنرا پسند ميكند
خارج مينمایند .آنان با چادر این پيام را به دیگران ميدهند كه هنوز تعلق مذهبي دارند .در كنار آن ،با وسایل مصرفي مارکدار
نشان ميدهند كه اهل مد و آدمي بهروز هستند .در واقع طبق آنچه المتوا بيان كرد آنان سعي ميكنند بين عفت و سکسوآليته
تعادل ایجاد نمایند.
جمهوری اسالمي ،حجاب را به مثابه امری ایدئولوژیک ميبيند .حداقل این پژوهش نشان ميدهد كه «نسلِتری این وان»
برداشتي كامالً شخصي با موضوع حجاب دارد و بسيار هم تالش ميكند تا اگر حجاب را بنا به خواسته شخصي خود برگزیده
است ضرورتاً فاصله خود را با حجاب سياسي و القائات ایدئولوژیک حکومت نشان دهد .سطرهای مختلف جمالت مصاحبهشوندگان
بيانگر برداشتي كام الً شخصي از مقوالت زندگي روزمره است .آنان حتي كمتر به تعلقات دیني خود اشاره ميكنند و بيشتر روی
انتخاب شخصي ،پسند و سليقه فردی مانور ميدهند .نگاه اینان به حجاب ،به مقولهای نزدیک است كه حميدی و فرجي در
پژوهش خود تحت عنوان حجاب زیبایيشناختي طبقهبندی كرده بودند .در نسلِتری این وان ،موضوع «غربستيزی» ،آنگونه
كه جمهوری اسالمي طي چهار دهه گذشته دنبال كرده است دیده نميشود .استفاده از كاالهای مارکدار غربي ،یکي از
سازوكارهای این نسل برای ابراز هویت خود است.
حميدی و فرجي ،كه تحقيق خود را حدود  15سال قبل انجام دادهاند ،معتقدند در جامعه ایراني شاهد جایگزیني تدریجي
تيپهای پوشش جدید بهجای گونههای سنتي و همچنين تنوع در یک تيپ خاص هستيم (حميدی و فرجي .)1386 ،این روزها
چشمانداز ترسيم شده توسط این دو محقق تحقق یافته است .یافتههای پژوهش حاضر نشان ميدهد كه این روزها تنوعیابي و
مدرنشوندگي حجاب بيش از پيش وسعت یافته است .این روزها فشن اسالمي بيش از گذشته فعال شده و همين امر تنوعات
مدِ روزپوشي در بين زنان باحجاب را افزایش داده است .ما معتقدیم كه نهادهای رسمي جمهوری اسالمي و بهویژه صدا و سيمای
جمهوری اسالمي نيز تعمداً به شکلگيری و گسترش آن فرصت دادند تا الگوی زن «شيکحجاب» گسترش یابد و در مقابل سایر
سبک های زندگي ،نسل جوان مذهبي همواره چنين الگویي در دسترس داشته باشد .هدف آن بود كه در كنار مدهای متداول و
مرسوم در جامعه ،الگویي شيک و فانتزی از حجاب نيز بازتوليد شود .آنچه پيشبيني نميشد تعریف «دیگری» توسط این نسل
بود ،دیگریای كه زنان بيحجاب ،بدون چادر و مدروزپوش نيست بلکه زن(به تعبير مطالعهشوندگان) باحجاب شلختهپوش و
متحجر است .در واقع تضاد هویتي بيشتر از آنكه برونگروهي باشد درونگروهي شده است.
براساس یافتههای این پژوهش ،ما معتقدیم كه جامعه ایران را باید جامعهای چندفرهنگي قلمداد كرد .با توجه به تحوالت
جهان امروز و دسترسي آسان افراد به رسانههای فرامرزی ،تنوعات هویتي در جامعه ایران رو بهگسترش است .در نتيجه،
سختگيریهای حاكميت در قبال هویتهای جدید و تالش برای نسخهپيچي در زمينه سبک زندگي تالشي بيهوده است كه به
شکست خواهد انجاميد .در ایران امروز به تدریج قرائتهای شخصي از متون مذهبي در حال گسترش است و مداخله حاكميت
در این خصوص صرفاً موجب گسترش مقاومت در جایجای جامعه حتي در بين نسل جدیدی خواهد شد كه تعلقات مذهبي
دارد .این نسل حتي اگر دیندار است تالش مي كند تا دینداری خود را امری مدرن و متفاوت با دینداری والدین و نظام حاكم
حاكم نشان دهد .در ضمن ،اگر هم حاكميت تالش ميكند تا در مقابل روندهای غالب مد در بين زنان ایراني ،الگوی «زن باحجابِ
25. Bricolage
26. Marion &Nairn
27. Strategy of creolization
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باكالس» یا «زن ایدهآل» را معرفي كند تا ماداميكه حجاب موضوعي سياسي و دغدغهای حکومتي است ،تا ماداميكه پليس
وظيفه ساماندهي به امور فرهنگي مربوط به پوشش را عهدهدار است و تا زماني كه حجاب موضوعي برای انتخابي فردی نيست
چنين تالشهایي بيثمر و بيحاصل خواهند بود .داشتن حق انتخاب ،انتظاری است كه برای نسل امروز ایراني ،چه دارای تعلقات
مذهبي و چه فاقد این نوع تعلقات ،بسيار جدی است.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
در مطالعه حاضر فرمهای رضايت نامه آگاهانه توسط تمامي آزمودنيها تكميل شد.

حامی مالی
هزينههای مطالعه حاضر توسط نويسندگان مقاله تامين شد.
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 سال/نام پژوهشگر
انتشار

 مقوله نهایي در زمينه عوامل5 تحليل مصاحبههای انجام شده
 سلطۀ رسانه در زندگي:تأثيرگذار در پوشش دختران را نشان ميدهد
ارزشي سوژهها؛ بدن به مثابۀ سوژهها؛/روزمره؛ تغييرات هنجاری
.نمایش خود؛ بدن و طبقۀ اجتماعي

دانشمهر و حسنخاني
)1401(

یافتههای پژوهش از وجود چهار الگوی تيپيک اخالق پوشش (عفاف و
 مدگرایي و كارآمدی) در ميان كنشگران، مادیگرایي،پاكدامني
حکایت دارد كه هریک معنای جداگانهای برای اخالق پوشش قائل
.هستند

بلبلي قادیکالیي و
)1401( پارسانيا

. منابع شناخت مد بر آگاهي از مد حجاب مؤثرند،براساس نتایج
 ویترین، مشاهده شخصي،دریافت اطالعات ازطریق كاتولوگها
، اینترنت و شبکههای اجتماعي، مجالت مد، دوستان،مغازهها
 آگاهي و دانش، اعضای خانواده و سایر زنان، فروشندگان،نمایشگاه مد
،زنان را دربارۀ روندهای جدید در مد حجاب افزایش ميدهد بنابراین
.منابع شناخت مد نقش مهمي در افزایش آگاهي از مد دارند

عبدالمنافي و سليماني
)1399(

،بين مدگرایي با هویت اجتماعي و شاخصهای آن یعني هویت ملي
 هویت تاریخي و هویت خانوادگي، هویت فرهنگي،هویت دیني
. معکوس و معنادار وجود دارد،دختران جوان شهر كرمان ارتباط منفي

كوهستان بحرآسمان و
)1398( همکاران

نوع منبع

مثاله

مهمترین یافتهها

 ظهور نسلِ «تری این وان» در ایران:ی مدرن
ِ  دربارۀ دختران چادر.علیخواه و محمدزاده

فصلنامه علمی جامعه شناسی فرهنگ و هنر

دوره چهارم ،شماره دوم ،تابستان ،1401صفحات 24-38

پایاننامه

كبيری ،منوچهری و
بابازاده ()1397

مطابق نتایچ پژوهش سرمایه فرهنگي با مدگرایي فراغتي ،لذتجویانه
و كاركردی همبستگي مثبت و معنادار دارد ،اما با مدگرایي هویتي،
اعتراضي و منفعالنه هم بستگيای ندارد .همبستگي ميان گونههای
مختلف مدگرایي و سرمایه اقتصادی معنادار نيست .همچنين بين
سرمایه اجتماعي و مدگرایي هویتي و لذتجویانه همبستگي مثبت
وجود دارد.

بخارایي و رفيعي
()1395

تحليل دادههای حاصل از مصاحبهها بيانگر تيپهای سهگانه مد
التقاطي ،مد انطباقي ،مد واسازانه است كه هر یک با داشتن
ویژگيهای متفاوت از یکدیگر تفکيک ميشوند.

رسولزاده اقدم و
همکاران ()1395

بين مدت زمان عضویت كاربران ،ميزان استفاده ،استفاده هدفمند،
ميزان مشاركت و فعال بودن كاربران در فيسبوک و مدگرایي رابطه
معنادار مثبتي وجود دارد و این شبکه اجتماعي در گرایش به مدگرایي
در ميان زنان و دختران نقش چشمگيری ایفا ميكند.

مریدی و رهگذر
()1395

یافتههای تحقيق چهار پارادایم مدگریزی ،مدستيزی ،مدگرایي و مد
اسالمي را نشان ميدهد كه هركدام تحت تأثير شرایطي و در
دورههایي (پس از انقالب و دوران جنگ ،دوران سازندگي ،دوران
اصالحات ،دوران اصول گرایي) شکل گرفتهاند.

حاتمي و همکاران
()1394

ميانگين مدگرایي در بين پاسخگویان در سطح پایينتر از حد متوسط
قرار دارد .همچنين یافتههای حاصل از تحليل رگرسيون نشان داد كه
متغيرهای تشخصطلبي و همرنگي توانستهاند  0.45درصد از تغييرات
مدگرایي را تبيين كنند .بر طبق نتایج تحليل مسير ،رابطه معنادار و
مثبتي بين همرنگي و تشخصطلبي با مدگرایي وجود دارد.

حميدی و فرجي
()1386

یافتههای این تحقيق نشان دهنده نُه تيپولوژی از پوشش در بين زنان
است :حجاب به مثابه تکليف ،حجاب با مثابه ایدئولوژی ،حجاب
سنتي ،حجاب زیبایيشناختي ،حجاب بازاندیشانه ،پوشش به مثابه
سبک زندگي ،پوشش مدحور ،فشن لس ،پوشش فمنيستي.

شربتي ()1396

ماهيت مد شامل دو درونمایه فرعي مفهوم مد و مدگرایي است و
پيامدهای این پدیده شامل تجارب و احساساتي نظير تحسين و
تمجيد اطرافيان ،تقليد دیگران ،احتمال ایجاد فرصتهای شغلي،
پذیرش در گروههای ارتباطي ،عدم پذیرش اجتماعي ،احساس خوب و
مثبت است.

رضویپور ()1395

مدهای مورد استفاده دانشجویان را ميتوان به دو گونه مد ذائقهگرانه
و تقليدی تقسيم نمود كه هرگونه مد تحت شرایط مداخلهگر و
ویژگيهای خانوادگي و فردی خاصي ظهور ميیابد.

دادخواه ()1394

سرمایههای اقتصادی و فرهنگي بيشترین تأثير را بر روی سليقه
نوجوانان دختر داشته است.این تأثير در منطقه  5كمتر بوده و عواملي
چون بافت مذهبي شهر و توجه به قوانين دولتي و اسالمي مرتبط با
پوشاک نيز بر سليقه نوجوانان این منطقه تأثيرداشته است ،در
حاليكه توجه به این امور در منطقه  3با افزایش سطح سرمایه
اجتماعي كمتر شده و توجه به پوشش مدگرایانه و آزادتر افزایش پيدا
ميكند.
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جدول شماره( :)2ویژگيهای جمعيتشناختي مصاحبهشوندگان
اسم

سن

سطح تحصيالت

نگار

16

پایه  11تحصيلي

وضعيت تأهل

آیسان
پریسا

17
دبيرستان

نورا
زینب
فرناز
زینب

مجرد

18
دیپلم
23

مينا
مونا

28

مرضيه

27

مریم

22

مينا

23

زینب

30

سارا

29

كارشناسي

متأهل
كارشناسي ارشد

 :3 in 1Generation .1این اصطالح برگرفته از تبليغ درج شده بر روی نسکافههای آماده است.
 .2برای مطالعه یادداشت ميتوان به آدرس زیر مراجعه كرد:
فردین عليخواه« .آیا شاهد ظهور نسل تری این وان هستيم؟» ( 27شهریور  )1400ـ خبرآنالین .لينک:

khabaronline.ir/news/1555826
 .3در سالهای اخير در كشورهای اروپایي مجالت و فروشگاههای آنالین و غيرآنالین بسياری ایجاد شده است كه محصوالت مختلفي در خصوص مد اسالمي عرضه ميكنند.
 .4ما معتقدیم كه تکيه بر یافتههای پژوهشهای قبلي و تالش برای پاسخ به سؤاالت مشترک باعث شکلگيری سنتهای پژوهشي در عرصه علوم انساني در ایران خواهد
شد.
 .5این نقد شامل نویسندگان این مقاله نيز ميشود .البته نویسندگان در حال تعریف و اجرای مطالعهای مستقل در خصوص مردان هستند.
 .6این موضوع در قالب نوشتهای كوتاه در منبع زیر بررسي شده است:
«خداحافظي با پيژامهآبي و زیرپيراهن سفيد» .در:
فردین عليخواه( .)1399تا طالق نگرفتند كتاب ننوشتند .چاپ دوم .نشر هنوز .تهران.
 .7البته باید اشاره كنيم كه با وجود انتقاد چادرپوشها از وجود نگاه كليشهای جامعه به چادر ،خود آنان منتقد سرسخت بخش دیگری از چادرپوشها بودند و آنان را متعصب
و شلخته خطاب كردهاند.

ی مدرن :ظهور نسلِ «تری این وان» در ایران
علیخواه و محمدزاده .دربارۀ دختران چادر ِ

38 

