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Abstract 
Modesty has always been considered a cultural value in Iranian society 

although it is widely used, it has long been an important part of the ideal 

femininity of Iranian society. In addition to culture, modesty is emphasized 

in formal religious discourse and it is closely related to hijab and some 

female behaviors. Such an approach has led to the mentality that modesty 

has disappeared from society by reducing the desire of women to the desired 

formal patterns of hijab in recent years. But today, modesty is an important 

and living trait and we may talk about changing the meaning of modesty. In 

this study, following the discovery of the meaning of modesty in Iranian 

women and their perception of this category, by adopting a 

phenomenological approach and using the method of thematic analysis, in-

depth semi-structured interviews with 20 women aged 18-35 years to 

provide a formulation of meanings. The three main categories of "Liberation 

policy - politics of life", "Restrained and empathetic rethinking" and 

"Embodied formal construction" were  extracted and it is indicative of the 

three categories of Iranian women 's encounter with the category of modesty, 

which has been able to shape the mental apace of wemen in relation to this 

concept. 

Keywords: Modesty, Rethinking, Subjectivity, Formal Discourse, Women. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

The present paper is extracted from MA Thesis of Shima Aliabadi, Allameh 

Tabataba’i University. 
 Corresponding Author: Shima.aliabadi91@gmail.com 

How to Cite: Karami Ghahi. M. T., Aliabadi. Sh. (2022). Women's Perception of 

Modesty, Phenomenological Investigation, Quarterly Journal of Social sciences, 

28(95), 71-106. 

http://orcid.org/0000-0003-4102-9056
http://orcid.org/0000-0003-2645-6586


 فصلنامه علوم اجتماعي

 011تا  10، ص 0011 زمستان، 95 هشمار، بیست و هشتمسال 
qjss.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/qjss.2023.67836.2530 
 

  

شی
وه

پژ
له 

مقا
   

   
 خیتار

یدر
ت

اف
 :

62/
26/

10
21

 
   

   
 

 خیتار
گر

ازن
ب

: ی
62/

20/
10

21
    

 خیتار
یپذ

ش
ر

 :
62/

12/
10

21
 

   
IS

SN
: 1

7
3

5
/1

1
6

2
 

 e
IS

SN
: 2

5
3

8
-2

7
7

2
 

 یدارشناختیپد یبررس ا؛یدرک و تصور زنان از مقوله ح

 

 

 .رانیتهران، ا ،یمطالعات زنان، دانشگاه علامه طباطبائ اریدانش   یکرم یمحمدتق
 

 

 .رانیتهران، ا ،یبهشت دی، دانشگاه شهمطالعات زنان دکتری یدانشجو   یآبادیعل مایش
 

 
 

 چکیده
 گذشته از ولي دارد عام کاربرد اگرچه و شده محسوب فرهنگي هایارزش از همواره ایراني جامعه در حیا

 رسمي دیني گفتمان در فرهنگ، بر علاوه. است داده تشکیل را ایراني جامعه آرماني زنانگي از مهمي بخش

 موجب رویکردی دارد. چنین زن رفتارهای برخي و حجاب با وثیقي نیز پیوند شود ومي تأکید حیا بر نیز

 ایجاد ذهنیت این اخیر، هایسال در حجاب رسمي مطلوب الگوهای به زنان تمایل کمترشدن با است شده

 از بتوان شاید و است زنده و مهم صفتي حیا امروز جامعه در اما؛ است بسته رخت جامعه از حیا که شود

در این پژوهش به دنبال کشف معنای حیا در نزد زنان ایراني و درک . کرد صحبت آن نزد زنان معنای تغییر

 این مقوله، با اتخاذ رویکرد پدیدارشناختي و استفاده از روش تحلیل مضموني، ضمنو تصور ایشان از 

 زنان نزد حیا معاني بندی ازبه ارائه صورت سال 53 تا 81 زنان از نفر 02 با یافتهساختنیمه عمیق مصاحبه

 و «دلانههم و مقید بازاندیشي» ،«زندگي سیاست -بخشرهایي سیاست» اصلي مقوله ایراني پرداخته شد. سه

 با ایراني زنان مواجهه دسته سه گویای و شدند استخراج که بودند مقولاتي ،«تجسدیافته رسمي ساخت»

 الاذهاني زنان در نسبت با این مفهوم را شکل دهد.حیاست که توانسته فضای بین مقوله

  .زنان ،یگفتمان رسم ،یسوژگ ،یشیبازاند ا،یح :هاواژهکلید
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 طرح مسئله

های فرهنگي محسوب شده و اگرچه کاربرد عام دارد حیا در جامعه ایراني همواره از ارزش

 ولي از گذشته بخش مهمي از زنانگي آرماني جامعه ایراني را تشکیل داده است. توصیفات

 آمده صفت این هایشاخصه بیان در ایراني جامعه روزمره محاورات و ادبیات در مختلفي

 چشم در چشم انداختن، ریزسربه شرم، از هاگونه شدنسرخ ندیدن، مهتاب و آفتاب: است

هایي نیز در مفاهیم بستههم .هاستشاخصه این از بخشي... و دزدیدن را نگاه و نکردننگاه

گیرد. عفت، شرم، حجب، فرهنگي برای حیا وجود دارد که برای زنان مورد تأکید قرار مي

« حیابي»بسته با حیاست. در مقابل، صفت فاهیمِ همي و نجابت، برخي از این مدامنپاک

های اجتماعي عمل کرده و زن ایراني کنش -یک استیگمای فرهنگي عنوانبهبرای زنان 

 دهد.خود را برای فرار از این استیگما شکل مي

شود. در این گفتمان حیا علاوه بر فرهنگ، در گفتمان دیني رسمي بر حیا تأکید مي

اگرچه به زنان اختصاص ندارد ولي بار آن برای زنان بیشتر بوده و از سویي نیز پیوند وثیقي 

با حجاب و برخي رفتارهای زن دارد. به همین سبب نیز در ترویج حجاب در ساحت 

« يآسمان یهاامیپ» درسي کتابشود. برای نمونه در شاره ميرسمي، اغلب به مفهوم حیا ا

ترین مخالفان حکم حجاب را سیاستمداراني هوسران ، در درس دوازدهم، اصليهفتم پایه

ی سوبهبینند و سعي دارند جامعه را زنان مي« عفتيبي»کند که اهداف خود را در معرفي مي

(. این تأکید و 850سماني، پایه هفتم: های آو برهنگي سوق دهند )پیام« حجابيبي»

نیز وجود دارد.  مایصداوسهای برساخت در رابطه میان حجاب و حیا در زنان، در برنامه

مذهبي و پرمخاطب است،  -ای کارشناسيکه برنامه« سمت خدا»برای نمونه در برنامه 

 بعد و سر یتو اول.. .است حجاب عفاف ثمره. است ایح محصول عفاف»تأکید شده که 

. ندارد نمک ندارد ایح که يزن» 8.«است حل کار شد اصلاح سر درون يوقت سر، یمو

ها و علاوه بر این، خطبای نمازهای جمعه و روحانیون در تریبون 0«.رفت ایح رفت، لباس
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حجابي نشانه نماد حیا و برعکس بي عنوانبهمنابر خود بر ارتباط میان حیا در زنان، حجاب 

 نداشته حجاب که ایجامعه و است عفاف با مساوی حجاب»حیایي در زن تأکید دارند: بي

 .8«داشت نخواهد هم حیا و عفت باشد

ی قوی و پررنگ قدربههای فرهنگي آن و حجاب با یکدیگر تلازم حیا و همبسته

روز  عنوانبه، سالروز قیام گوهرشاد را رماهیت 08است که شورای فرهنگ عمومي روز 

گونه رابطه وثیق میان این دو مفهوم را در گذاری کرده و به ایننام« حجاب و عفاف»

 دهد.گفتمان رسمي نشان مي

چنین رویکردی موجب شده است با کمترشدن تمایل زنان به الگوهای مطلوب 

ای اخیر، این ذهنیت ایجاد هو تغییر سبک پوشش و آرایش ایشان در سال 0رسمي حجاب

حساب به را راتییتغ نیا بتوان اول نگاه دراست. شاید  بسته رخت جامعه از شود که حیا

طور نتیجه گرفت که زنان با گذشت زمان زنان ایراني گذاشت و این در حیا شدنکمرنگ

ودهای ، شواهد متعددی گویای آن است که بسیاری از نمحالنیدرعشوند، اما حیاتر ميبي

های خود را و کنش شدهاستفاده زنان میان در حیا همچنان حیا همچنان پررنگ است. لفظ

توان یافت که کنند. کمتر زني را ميدر نسبت با این صفت اجتماعي تعریف و تحدید مي

 جامعه در که رساندمي چنین موارد تفاوت باشد. این، بي«حیابي»در مقابل صفت و خطاب 

 زنان همه و نیست یکدست گذشته همچون صفتي مهم و زنده است اما دیگرحیا  امروز

شاید بتوان گفت که جامعه ایراني  درواقعندارند و  باحیابودن و حیا به نسبت یکساني نگاه

 فرهنگي هایارزش است و برخي شده فرهنگي شکاف یک ي دچارنوعبهدر نسبت با حیا، 

 کرد ادعا توانمي در حقیقت نه .دارند قرار سنتي یهاباورداشت با تضاد در که کرده ظهور

 نه حیا این و کندمي عمل گذشته همچون نه و است رفته بین از حیا در فرهنگ ایراني،

 شده تبدیل ضدارزش به يطورکلبه نه و است زنانه مثبت هایبازتاب ویژگي گذشته مانند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. https://www.irna.ir/news/82969259 

 8530حدود شرعي پوشش تا سال دهد که رعایت های شورای فرهنگ عمومي نشان ميبرای نمونه نتایج پژوهش. 0

ها کاسته درصد هم از میزان چادری 82درصد افت کرده و  82که اولین سنجش انجام شده است،  8511نسبت به سال 

 های استراتژیک(شده است. )پورتال مرکز بررسي
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 و تفاسیر معاني، رسدمي نظر به. کرد صحبت حیا معنای از تغییر بتوان شاید امروز. است

 که است یاگونهبه زنان میان در و ما امروز جامعه معطوف به حیا در کنش هایدلالت

 .نیست امروزین حیای توضیح به قادر یيتنهابه گذشته دیگر توجیهات و پیشین نمودهای

بخش بخشي از تغییر در وضعیت زنان ایراني، ناشي از تحولات عاملیت زنان است و 

دیگر منوط به تغییرات ساختاری در حوزه خانواده و اجتماع است. این مجموعه تغییرات، 

زني به تحول سوژگي زنان منجر شده است. امروزه زنان در ساخت اجتماعي، امکان چانه

گرفته حول الاذهانیت شکلبیشتری دارند و با بازاندیشي در معنا تأثیرات شگرفي بر بین

( Berger and Luckmann, 1966;  Giddens, 1991اند. )گذاشتهمفاهیم اجتماعي 

عاملان اجتماعي درک و  عنوانبهاین مفاهیم اجتماعي، مفهوم حیاست که زنان  ازجمله

که زنان چه سازند. اینمعنایي از آن داشته و معنای خود را نیز وارد فضای اجتماعي مي

کنند؟ و چه نسبتي میان پوشش انتخابي تعریفي از حیا دارند؟ و آیا خود را باحیا تعریف مي

نگرش ایشان  ها از مقوله حیا مرتبط است. شناختسازند؟ به درک آنخود و حیا برقرار مي

کند که حیا در ذهن کنشگران به چه معناست؟ و کنشگران، سوژگي خود را مشخص مي

گرفته با خودشان را چگونه در این زمینه چگونه تعریف کرده و تمایزات رفتاری صورت

 کنند؟تفسیر مي

 پیشینه تحقیق

به مفهوم  که با رویکرد اجتماعيجایيدر مرور تجربي مربوط به موضوع پژوهش، از آن

ها حیا و هایي احصا شد که در آنساخت اجتماعي پرداخته نشده، پژوهش عنوانبهحیا 

 ي قرار گرفته است.موردبررسشناختي های معنایي آن از منظر جامعههمبسته

 گوناگون اجتماعات یبرا عفت اسیمق سنجياعتبار و توسعه» پژوهش در 

 سندگانینوانجام شد، ن یکو .يت کلیما و وو يلکیمتوسط  2018 که در سال «مسلمان

 یيکایآمر جامعه مسلمانان منظر از ایح یهاشاخص به يابیدست جهت يعامل 82 ياسیمق

 و يپزشک نظام با نسبت در مسلمان زنان یرفتارها سعي کردند اسیمق نیا با و يطراح

مقیاس رفتاری و رویکردی بود که بخش مقیاس مدنظر، دارای دو خرده .بسنجند را سلامت
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شد. این پژوهش رفتاری آن مربوط به عادات فردی پوشش و روابط میان دو جنس مي

انجام شد که در جامعه آمریکایي زنان مسلمان برای برخي اقدامات درماني نظیر  جهتازآن

شک غیرهمجنس دارای محذوریت بودند و ماموگرافي توسط تکنیسین مرد یا رفتن نزد پز

 هایي برای نظام سلامت ایجاد کند.توانست چالشهمین امر نیز مي

 «نسونیلکیو تیک توسط که است يکتاب عنوان «باستان دوران در عفت و زنان 

 با رابطه درموردمطالعه  مستندات يبرخ به تازه ينگاه و درآمده ریتحر رشته به  2015در

 زنان توسط شدهنگاشته یهانامههیتوص بر تمرکز با. است باستان رم در يحیمس زنان زهد

در این  زنانه عفت از متعارف فیتوصتوجه به  که کنديم استدلال سندهینو دوران، آن

 يحیمس زنان يزندگ در خود به يدهشکل و تیعامل یفضاها دهندهنشان توانديم نوشتارها

 مسلمان، زنان معاصر یهاینگارمردم به مربوط یاسهیمقا یهاداده از او .باشد دوران آن

های ملازم با مفهوم عفت در طول تاریخ ویژگي به يابیدست یبرا يپاکستان انیبوم و هندو

های فمینیستي پرداخته و بر این نظر برد. همچنین به دیدگاهبهره مي معاصرباستان و دوران 

دهي به است که حیا در آن دوران کارکردهایي برای زنان داشته و از سویي در شکل

 کرده است.هویت زنانه و تعریف زنان از خود نقش مهمي ایفا مي

  موران که توسط مگان « يردهیش در ایح مفهوم یيکارا و يبررس»در مقاله

 هیتغذ بر توانديم يغرب فرهنگ در ایحشود که شده، به این پرداخته مينگاشته  1999در

 قرار لیوتحلهیتجز مورد ایح مفهوم است لازم و باشد اثرگذار اریبس مادر ریش با کودک

 لزوماً و شدهفیتعر ياجتماع یهنجارهابر اساس  ایح پژوهش، نیا مطابق. ردیگ

 سپرعنوان به ایح نگاه، نیا با. ستین باشد، مناسب دیباازآنچه  یفرد برداشت دهندهانعکاس

با نوع پوشش و رفتار زن مرتبط است و  و بوده ياجتماع یهامیتحر برابر در زن از محافظ

شیردهي تا حدی با رفتار جنسي مرتبط است، تحت تأثیر مفهوم حیا قرار  کهیيازآنجا

 گیرد.مي

  1995در سال« اجتمـاع در تحقیقي و بشر حقوقشرم و تحقیر:  حس»پژوهش  

هدف از این  کیفي و با مصاحبه ساختارنیافته انجام شده است. صورتبهتوسط ردا هووارد 
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پژوهش بررسي احساسات زنان و سیاهپوستان در جوامعي است که تحت تسلط مردان 

تسلط مردان و حس نژادپرستي،  رسد کهشوند. محقق به این نتیجه ميسفیدپوست اداره مي

که  علتنیابهکند. زنان و سیاهان هر دو احتمال حس شرم در زنان و سیاهان را افزون مي

شوند و برای تر شدن است، شرمگین ميشان دائماً در حال پستپایگاه اجتماعي

 های مردان را برعهده گیرند.هایشان در این جوامع، باید نقشکردن کنشمتعادل

 «توسط که است يکتاب عنوان، «ایران در شرم حس شناسيجامعه شرم؛ ستایش در 

سعي دارد تمایز و تفاوت میان  و درآمده ریتحر رشته به 8531مرادی در سال حسن قاضي

معنای شرم در دنیای سنت و مدرن جامعه ایراني را نشان دهد. نویسنده بر این عقیده است 

که در سنت، حس شرم به معنای تجربه احساس گناه، ننگ، شرمساری و... است و فرد در 

وجب کند. همین احساس نیز مشرایطي این احساس را در برابر خدا یا دیگران درک مي

برای رهایي  -واقعي یا متظاهرانه صورتبه–شده مردم هنجارهای اخلاقي تجویزشده را مي

های روست که دریافتقرار دهد و همرنگ جماعت شود. از همین موردتوجهها از این داغ

تمایز  عنوانبهسنتي از شرم با فقدان خودانگیختگي دروني فرد تلازم داشته و همین امر نیز 

هایي از مرادی با ارجاع به نمونهدرک سنتي و مدرن از حس شرم است. قاضي اصلي میان

ای، دریافت جامعه سنتي ایراني از حس شرم را بررسي متون کلاسیک ادب دیني یا پندنامه

دهد و قرار مي موردتوجهمان اجتماعي -در ادامه جایگاه شرم را در قلمرو سیاسي کند،مي

بخش است، بایستي اعتلادهنده و رهایي کهآنی نوین تأکید دارد که شرم در معنا

شناختي به موضوع شرم نزدیک قرار گیرد. این کتاب اگرچه از منظری جامعه موردتوجه

مشخص قائل نشده و شرم را  طوربهشود، اما در این بررسي، تمایزی میان زنان و مردان مي

 دهد.ر ميقرا موردتوجهکلیت جامعه ایراني در دنیای سنت و مدرن 

 مثابه به شرم حس تجربه زانیم و يعموم حوزه در عمل رابطه يبررس» نامهانیپا

 رشدايکارشناس مقطع در یعلو لایل توسط «تهران دانشگاه انیدانشجو در ياجتماع اخلاق

 دکتر و رجبلو يعل دکتر یيراهنما با و( سالزهراء ) دانشگاه ياجتماع علوم پژوهش رشته

 مبتنـي پـژوهش ایـن در اصلي فرضیه. است شده انجام 8513در سال  خامنهیموسو هیمرض
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 تجربـه میـزان افزایش بر تأثیرگذار عـاملي عمـومي حوزه در عمـل کـه اسـت ایـن بـر

 ارزیـابي اصـل و آرنـت هانـا عمـومي حـوزه نظریه از این پژوهش در. اسـت شـرم حـس

 گرایي،کثـرت بـاوری،آزادی متغیرهـای وشده استفاده روزنبـرگ مـوریس بازتـابي

 به) تأثیرگـذار متغیرهـایعنوان به، عمـومي خودافشـاگری و خصوصـي خودافشاگری

 اجتمـاعي اخـلاقمثابه به شـرم حـس تجربـه میـزان بـر (غیرمسـتقیم و مسـتقیم شکل

 دانشــجویاننفر از  122 پــژوهش ایــن آمــاری جامعــه. اندي قرار گرفتهموردبررس

 روش از استفاده بــا نیــز هـادادهو  بـودهتحصیلي مختلف  مقــاطع در تهــران دانشــگاه

 مسـتقل متغیرهـای کـه دهدمي نشـان نتـایج. اسـت شـده آوریجمع پرسشنامه و پیمایش

 و جنسـیت ایزمینه متغیرهای و گرایـيکثرت بـاوری،آزادی عمـومي، خودافشـاگری

 اجتمـاعي اخـلاق مثابـهبـه آنـان شرم حـس تجربـه میـزان بـر دانشجویان تحصـیلي مقطـع

 تجربـه میـزان بـر خصوصـي خودافشـاگری متغیـر معنـادار تـأثیر تنها و داشته معنـادار تـأثیر

 .نگرفت قرار تأیید مورد آماری لحـاظ بـه ،شرم حـس

گرفته، حاکي از آن است که درک زنان از مفهوم حیا های صورتمروری بر پژوهش

ها مغفول مانده است. درواقع حیا که از دیرهنگام ویژگي منتسب به زنان در این پژوهش

های او اندود شده است، کمتر از زاویه نگاه زنان زن و کنش« وجود»شود و با محسوب مي

 است يحالهای زنان از آن توجه نشده است. این در وانشو به خ قرارگرفتهي موردبررس

های زنان و فهم نگاه ایشان به صفات که درک زنانگي جامعه، مستلزم دریافت خوانش

 منضم به زن است.

 چارچوب مفهومی

ي در تحلیل نوعبهاز میان نظریات اجتماعي موجود، در این پژوهش به سه دسته نظریه که 

شود. نظریه نمایشي گافمن، نظریه ساخت یاری رساند، اشاره مي تواند به ماوضعیت مي

ها که در ادامه به آن است یاهینظراجتماعي واقعیت برگر و لوکمان و نظریه گیدنز، سه 

 پردازیم.مي
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پردازان سنت کنش متقابل نمادین است. او با نظریه یکي از نظریه 8اروینگ گافمن

را محصولي از کنش متقابل نمایشي میان کنشگر و « خود»، «نظریه نمایشي»خود موسوم به 

هایي را انجام دهد که به هر کوشد فعالیتپندارد. در این نمایش، کنشگر ميحضارش مي

دهد. درواقع کنشگر در تحت تأثیر قرار ميکنندگان دیگر را شکلي هر یک از مشارکت

شده رفتاری که در طول اجرا الگوی از پیش تثبیت -« نقش»ی « اجرا»به « حضار»مقابل 

 کهيوقتپردازد. مي -های دیگر هم ارائه یا بازی شود تواند در مناسبتیابد و ميبروز مي

ا در برابر حضار یکسان های متفاوت امنقش یکساني را در مناسبت« مجری»یک فرد یا 

را « نقش اجتماعي»شود. اگر گیری یک ارتباط اجتماعي زیاد مياجرا کند، احتمال شکل

ای از حقوق و وظایف مربوط به یک پایگاه خاص در نظر برعهده گرفتن مجموعه عنوانبه

توان گفت یک نقش اجتماعي خود شامل یک یا چند نقش است که هر مي آنگاهبگیریم، 

ها برای ای از مناسبتتواند در مجموعههای متفاوت را یک مجری ميز این نقشیک ا

 :Goffman, 1956انواع یکساني از حضار یا حضاری از افراد یکسان به نمایش بگذارد )

آزاد است و  ظاهربه(. در این چارچوب تحلیلي، اگرچه کنشگر در مقام اجرای نقش 26

شده نیز توجه داشت. های نهادینهاما بایستي به قالبتواند اجرای خود را شکل دهد، مي

شود که یک نمای کند، متوجه ميوقتي کنشگر در قالب یک نقش اجتماعي کنش مي

نماها اغلب گزینش و »خاص از قبل برای ایفای این نقش فراهم شده است. به عبارت بهتر 

های مختلف، با یز در نقش(. از این منظر زنان نGoffman, 1956: 39« )شوندنه ساخته مي

ای مواجه هستند که بخشي از این نماها، در قالب صفات شدهنماهای از پیش تعریف

دهد. صفت حیا ازجمله این صفات است که ذیل آن منتسب به زنان خود را نشان مي

 شود.ای برای زنان در نظر گرفته ميانتظارات رفتاری و پوششي ویژه

 به رفتارش، کلیت از بیش نشگر در مقابل حضار،ک که اجراینکته دیگر آن

 ؛ وکندمي پیدا گرایش جامعه دشدهییتأ رسماً هایارزش دادن قرار سرمشق و شدنشامل

شخصیتي  عنوانبهکند. کنشگر مي برجسته را جامعه معمول رسمي هاییک اجرا ارزش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Erving Goffman 
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، نقاب منش شدهتیتثبپذیری که در حال اجرای نمایش است، گویي ضمن فرآیند جامعه

اما ممکن است اتفاقي ؛ شودو به حفظ کنترل نمایشي واداشته مي شدهیجاسازدر درون او 

 شدهارائه رسماً تعریف افتد و کنشگر تصویری از خود عامداً یا غیرعامداً بروز دهد که با

آور خجالت شکافيشدت به واقعیت و رسمي نمایش بین تفاوت مغایرت داشته باشد. این

کند. شکافي که در ادامه کنشگر را به پرکردن و ترمیم آن ضمن مي ایجاد برای کنشگر

 دارد.های آتي واميکنش

مفهوم مهم دیگری را نیز در کنار این « نمود خود در زندگي روزمره»گافمن در 

شود که برای روی صحنه به هر گروهي از افراد اطلاق مي« تیم اجرا»کند. مفاهیم مطرح مي

ای از افراد که همکاری نزدیکشان کنند. دستهن یک روال خاص با هم همکاری ميبرد

ی است اما نه در ارتباط بندگروهبرای حفظ تعریف خاصي از موقعیت لازم است. تیم یک 

ای با یک ساختار یا سازمان اجتماعي، بلکه بیشتر در ارتباط با یک کنش متقابل یا مجموعه

 تیميتعریف مربوطه از موقعیت تداوم بخشیده شود. هم هاآنر های متقابلي که داز کنش

 موقعیت از خاصي تعریف ایجاد برای اشنمایشي همکاری کنشگر روی که است فردی

نمایش را  بخواهد یا نکند توجهي غیررسمي هایمجازات به او اگر حتي. کندمي حساب

 عضو کهاین دلیل به دقیقاً ست وا تیم از عضوی هم باز از مسیر خارج سازد، ضایع کرده یا

حائز اهمیت است  جهتازآنتیمي تیم و هم. کند ایجاد را مشکلات این تواندمي است تیم

مشکلات ایجادشده برای  میدرترمتواند یک تیم مي عنوانبهکه برای نمونه جامعه زنان 

کردن برخي از فرآیندهای دادن و مجازاتتیمشان توسط برخي اعضا، اقدام کنند. تسکین

 (.Goffman, 1956: 95- 120شوند )ای هستند که در این مواقع فعال مياصلاحي

است. اگرچه « داغ ننگ»است،  توجهجالباصطلاح دیگری که در این بازی نمایشي، 

شده که روی بدن افراد مي کاربردهبهای بار برای اشاره به علائم بدنيلیناین اصطلاح او

ها را بشناسند و در ارتباط با شده تا بقیه آنزده مي« آلوده»کل  طوربهو  کارانتیخمجرم، 

تر شده و به هر رسوایي و ایشان طریق پرهیز را پیش گیرند، اما امروزه این مدلول وسیع

ها نیز نسبت به گذشته تغییراتي کرده است. در نگاه که نوع ننگننگي اشاره دارد. ضمن آن
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شود برای هر دی کرده و مجموعه صفاتي را که تصور ميبنگافمن، جامعه افراد را دسته

ای طي فرآیندهای کند. این وضعیت، در هر جامعهاست را تثبیت مي« طبیعي»دسته 

بندی و افراد بدون اندیشه خاصي در مواجهه با دیگران از آن دسته شدهمنتقلپذیری جامعه

اند فرد را در چشم ما از یک انسان توبرند. تخطي از برخي از این صفات معیار، ميبهره مي

تبدیل کند. صفتي که توانایي انجام « غیرطبیعي»و « ارزشکم»به انساني « نرمال»و « طبیعي»

هایي نظیر عیب، نقص، این کار را داشته باشد، یک داغ ننگ است. این استیگما، همبسته

تنها آن صفاتي را در  خطا و... نیز دارد. این داغ شامل تمام صفات نامطلوب نیست، بلکه

که فلان نوع افراد بایستي فلان مدل باشند، گیرد که با تفکر قالبي ما مبني بر اینبرمي

هایي را هم در فردی کننده است و کنشآور و بدنامناسازگار است. این صفت شدیداً ننگ

یرند ایجاد گو هم سایر افرادی که با او در کنش متقابل قرار مي خوردهداغکه بر او این 

کند. قدرت مخرب داغ ننگ نه در ذات آن صفت، بلکه در روابط اجتماعي و مي

، استیگمایي است که در تنظیم «حیابي»های انساني ریشه دارد. در این پژوهش صفت کنش

ها از حیامندبودن یا نبودن خود و دریافتشان از مفهوم حیا مؤثر های افراد، درک آنکنش

 است.

اند که جهان پدیدارشناسي بر این عقیده سنت در 2لوکمان و توماس 1پیتر برگر

انجامد و از سوی گیری اعمال کنشگران ميها و شکلروزمره از سویي به پیدایش اندیشه

واقعیت مسلم فرض گرفته  عنوانبهدار زندگي دیگر توسط کنشگر در جریان ذهني معني

رسد مستقل از و به نظر مي شدهمیتنظگوهایي های این واقعیت از پیش در الشود. پدیدهمي

ها و الگوهایي را در زندگي یافته است. فرد سنخامری عینیت صورتبهادراک فرد و 

رسد مستقل از ادراک فردی است و خود را بر ساحت یابد که چنین به نظر ميروزمره مي

دنیایي که من با  ورتصبهکند. علاوه بر این، واقعیت زندگي روزمره عاملیت تحمیل مي

انسان بدون کنش متقابل با سایر  درواقعکند و دیگران در آن شریکم، در برابرم جلوه مي

هایي که وارد انسان درهرصورتتواند در این زندگي روزمره شریک باشد. کنشگران، نمي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Peter L. Berger 

2. Thomas Luckmann 
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گي شوند، درباره واقعیت جهان از فهم مشترکي برخوردار خواهند شد. دنیای زندتعامل مي

های آن به یک اندازه کند اما همه جنبهاعلام مي جاهمهروزمره وجود خود را در 

نامعماگونه نیست. بلکه زندگي روزمره برای فرد به دو بخش روتین )رهوار( و بخش 

ای برایش شود. فرد تا زماني که در برخورد با زندگي روزمره، مسئلهمند تقسیم ميمسئله

شده در آن های ارائهد با همان بخش روتین و الگوها و سنخدهمطرح نشود، ترجیح مي

وقفه ادامه داشته باشند، به های رهوار زندگي روزمره تا زماني که بيزیست کند. جریان

تواند زماني تداومش شوند اما همین بخش رهوار ميمثابه امور نامعماگونه و بدیهي تلقي مي

در این شرایط، واقعیت زندگي روزمره بخش ای منقطع گردد و بر اثر پیدایش مسئله

 ,Berger and Luckmannکند )چه قبلاً نامشکوک بوده، ادغام ميمشکوک را در آن

1966: 7- 45) 

های اساسي در زندگي روزمره است. در این برهمکنش اجتماعي یکي از واقعیت

یوستاری قرار نیز حضور دارند. این برهمکنش و حضور دیگران، در پ« دیگران»برهمکنش 

های انتزاعي و بندیدارد که یک قطب آن، ارتباط چهره به چهره و قطب دیگر سنخ

بندی هایي است که به سنخاست. واقعیت زندگي روزمره سرشار از طرح ونشانناميب

ها رفتار کرده، در برخورد با دیگران دست به پردازد و افراد مطابق آنها و معاني ميکنش

کنند. کنشگر حتي در کنش خود را تنظیم مي تیدرنهاهای ایشان زده و کنش ادراک

پردازی دست به بندی یا نمونههای مربوط به سنخموقعیت چهره به چهره نیز از طریق طرح

خواهد زد. هرچند که در موقعیت چهره به چهره هر الگویي که عرضه شود پیوسته  ادراک

ها در وع، دستخوش تغییر و اصلاح خواهد شد و این طرحدر جریان انتقال معاني ذهني متن

اما با دورتر شدن از آن و حرکت به سمت دیگر ترند؛ « پذیرآسیب»برابر مداخله مستقیم او 

تر خود را نشان خواهند داد. در این شرایط کمتر در تر و متصلبنامها بيبندیطیف، سنخ

هره قرار خواهند گرفت. ساختار سازی جاری در برهمکنش چهره به چمعرض فردی

 Berger andها و الگوهای تکرارشونده برهمکنش است )بندیاجتماعي برآیند این سنخ

Luckmann, 1966: 46- 53) 
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« اندوخته دانش اجتماعي»برهمکنش اجتماعي فرد با دیگران در زندگي روزمره از 

های آن، موقعیت ودیتای که شامل شناخت موقعیت فرد و محدگیرد؛ اندوختهمي نشئت

شناخت »این اندوخته  درواقعبا آنان است. « رفتار»افراد در جامعه و نحوه مناسب 

دهد. شناختي مربوط به توانایي عملي در اجرای کارهای رهوار را به فرد مي« دستورالعملي

گوید برای مقاصد خود چگونه کنش کند. این شناخت و جاری که به انسان مي

دهد و کمتر پیش ایي را برای غلبه بر مسائل جاری در اختیار کنشگر قرار ميهدستورالعمل

ها را کنار بگذارد. کند، آنها به او کمک ميآید که فرد تا زماني که این دستورالعملمي

بندی برای کارهای رهوار و انواع های سنخاندوخته دانش اجتماعي فرد را به طرح

بر سازد. در نگاه برگر و لوکمان، درست است که انسان ها، مجهز ميرویدادها و تجربه

توان این اندوخته دهد اما نميهای خود را شکل مياندوخته دانش اجتماعي، کنش اساس

کل نظم  طوربهکننده و متصلب در نظر گرفت. این اندوخته و نیز ساختاری تعیین مثابهبهرا 

 López andندگي مستمر است. )ساختن مستمر آدمي و سازاجتماعي محصول بروني

Scott, 2000: 45سنتي و در قالب  طوربههای ذیل آن اگرچه ( از این منظر، حیا و کنش

روزافزون در کار ساخت معنا  طوربه، اما زنان قرارگرفتههایي در اختیار زنان دستورالعمل

 هستند. ساختن آنالاذهانیت جامعه و برونيبرای آن و واردکردن آن معنا در بین

با تمرکز بر تجدد و تحولات بنیادیني که در زندگي  1علاوه بر این، آنتوني گیدنز

گذارد که عاملان انساني ایجاد کرده است، زاویه نگاه و مفاهیمي را در اختیار ما مي

قرار  مورداستفادهآمده در این پژوهش دستهای بهتواند در ادامه در تبیین وضعیتمي

هایي ذاتي دارد که موجب تغییراتي در هویت اندیشه گیدنز تجدد ویژگي بر اساسگیرد. 

های مهم تجدد است. بازاندیشي در زندگي شود. بازاندیشي یکي از ویژگيشخصي نیز مي

های نظام بر اساساجتماعي مدرن به معنای بازسنجي پیوسته عملکردهای اجتماعي 

سان، خصلتشان به نحو اساسي دگرگون کارشناسي و در پرتو اطلاعات تازه است و بدین

(. این بازاندیشي در تمام زوایا و ابعاد زندگي مدرن رسوخ Giddens, 1990: 47شود )مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Anthony Giddens 
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؛ گیردکه حتي خود بازاندیشي را نیز در برمي است یااندازهبهکرده و شدت و حدت آن 

آدمي نیز رسوخ « دخو»برای ما مهم است این است که این بازتابندگي تا  نجایا آنچهاما 

یا « دهي مداومسازمان»آید و نوعي تصویری بازتابي درمي صورتبه« خود»کرده و 

شدن گیرد. در دوران تجدد متأخر و با کمرنگرواني صورت مي« دهيتجدید سازمان»

های بیروني، در نگاه گیدنز، هویت شخصي مستلزم آگاهي بازتابي شده و دیگر مرجعیت

جدد تأکید کنوني بر فردیت های ماقبل تآن چیزی نیست که به فرد داده شود. در دوره

وجود نداشت و تبار، جنس، پایگاه اجتماعي و دیگر صفات منتسب به هویت تقریباً ثابت 

ها و تکثر منابع رقم خورده، هویت چیزی است که اما در مدرنیته با حذف مرجعیت؛ بودند

هد دقرار مي موردحفاظتبازتابي  صورتبهکند و مداوم ایجاد مي طوربهفرد آن را 

(Giddens, 1991: 111.) 

ها مواجه درواقع تجدد با امکاناتي که فراهم آورده، فرد را با تنوع فراواني از انتخاب

هایي که باید به عمل آورد، چندان کمکي به او نداده و سازد و از سویي در گزینشمي

دگي فرد، کند. زن... را کمرنگ مي های بیروني نظیر پایگاه طبقاتي، دین ونقش مرجعیت

از  شیازپشیبگیرد و ذاتي قرار ميکمتر و کمتر تحت تأثیر احکام و ضوابط برون جیتدربه

که در گذشته، (. با آنGiddens, 1991: 217یابد )ي بازتابي خود ادامه ميدهسازمانطریق 

شد اما در جامعه متجدد کنوني، در دهي به خود محسوب ميسنت مرجعي برای شکل

مراجع معیني وجود  -«خود»در قلمرو  ازجمله –های زندگي اجتماعي بسیاری از عرصه

در میان « هایيشکل»ندارد. در این شرایط اشکال گوناگون اقتدار سنتي نظیر دین، فقط 

شود کننده در فرآیند بازاندیشي خود محسوب ميل اقتدار اجتماعي و مشارکتسایر اشکا

مداوم آن را مورد  طوربهو فرد در این شرایط هویت شخصي خود را خلق کرده و 

 (.Giddens, 1991: 261- 272دهد )بازاندیشي، تنظیم و تجدید قرار مي

 وقرارگرفته  زن ذات در تکوینيصورت به که ایمقوله حیا اجتماعي، ساخت منظر از

 این بلکه. نیست دارد، بیرون جهان در آماده و مشخص تعاریف و هاشاخص ها،ویژگي

 اجتماعي عاملان عملکرد ضمن معاني و مفاهیم که است تأکید مورد رویکرد
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 که نیست معنا بدین یا کنشگران کامل آزادی معنای به این البته. شوندميوپرداخته ساخته

. پردازندمي تغییر و اندیشه به خود هایکنش و زندگي ساحات تمامي در اجتماعي عاملان

 که هایيسازینمونه پایه بر هاانسان هایانتخاب و کردار برگر، و شوتس اذعان مطابق بلکه

 به موقعیتي هر در نیستند مجبور کنشگران. استوارند است، موجود حیاتي جهان در

 در که دارند را فرصت این اما بپردازند موجود الگوهای و هامدل دروچرا چون

 به دست و کرده تعدیل را خود کردار و دانش شانزندگي برانگیزبحث هایموقعیت

 طریق از را هاسازینمونه این افراد(. Ritzer, 1991: 343) بزنند هاسازینمونه بازسازی

 تعبیر به یا دیگران با متقابل کنش در ژهیوبه اما کنندمي دروني و گرفته یاد شدناجتماعي

 تعدیل و بازنگری به شرایطي تحت و دهندمي قرارموردسنجش  «مایي روابط» شوتس

 .پردازندمي هاآن

 شده ایراني جامعه فرهنگي فضای وارد است زماني دیر اجتماعي مفهوميعنوان به حیا

 شدنکمرنگ و معنایي و ساختي تحولات فزاینده رشد با اخیر هایسال در. است

 از تفسیر ارائه و معنا خلق برای بیشتری فرصت و توانایي اجتماعي عاملان ها،مرجعیت

 تواندميمرور به متقابل، کنش بر مبتني فرآیندی در نیز معاني این و دارند حیا نظیر مقولاتي

 مداوم و روزه هر خلق جریان در بازسازی این. شود موجود اجتماعي هایسازینمونه وارد

 سنت گذشته، در کهآن با گریدعبارت(؛ بهRitzer, 1991: 362) گیردمي شکل جهان این

 از دستیک معنایي و شدمي محسوب رفتاری الگوهای و خود به دهيشکل برای مرجعي

 مراجع اجتماعي زندگي هایعرصه از بسیاری در مدرن، دنیای در اما کردمي ارائه مقولات

 امر همین و پردازدمي معنا خلق به بیشتری آزادی با شرایط این در فرد و ندارد وجود معیني

 .است کرده متکثر و فرهنگي ایمقوله به تبدیل را حیا مقوله نیز

 روش تحقیق

که در این پژوهش به دنبال ، با توجه به آنموردتوجههای کیفي موجود و از میان روش

بندی از معاني حیا نزد زنان مفهوم حیا و ارائه صورتدریافت درک و تصور زنان از 
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، 8رسد اتخاذ رویکرد پدیدارشناختي و روش تحقیق تحلیل مضمونيهستیم، به نظر مي

کردن، بررسي و ضبط مشخص»روشي مناسب برای حصول نتیجه باشد. این روش درصدد 

به شناسایي، تحلیل و  درواقع( بوده و Zokaei, 2020: 84« )هاالگوها و مضامین در داده

 شمار به متني هایداده تحلیل برای فرآیندی مضمون گزارش الگوها تأکید دارد. تحلیل

 Abedi Jafari) سازدمي تبدیل تفصیلي و غني هایيداده به را پراکنده هایداده و رودمي

et al., 2021: 153). حتي و کندمي توصیف و يدهسازمان بندی،دسته را هاداده روش این 

 Braun andکند )مي تفسیر را تحقیق موضوع مختلف هایجنبه و رفته این از فراتر

Clarke, 2006: 88.) 

تحلیل مضموني در سه مرحله قابل انجام است: مرحله اول، خواندن متن و توصیف 

، و مرتبطهای مهم سازی ایدهگویان، برجستهدر روایات پاسخ توجهقابلنکات 

تفسیر اولیه خود و در صورت لزوم ادغام کدهای  بر اساسن کدهای توصیفي کردمشخص

بندی کدهای توصیفي دارای معاني مشترک و استفاده پوشاني، مرحله دوم، گروهدارای هم

مرحله سوم،  تیدرنهاو  ها و فراتر رفتن از مرحله توصیفاز کدهای تفسیری برای آن

کننده مفاهیم کلیدی تحلیل است. شناسایي مضامین فراگیر و با سطح انتزاع بالاتر که بیان

(Zokaei, 2020: 97- 99در ) برای حیا معاني بندیصورت لزوم به توجه با پژوهش این 

 .بریممي بهره مضموني تحلیل از خاصصورت به آنان، برای حیا معنای به دستیابي و زنان

 با که باشد پژوهش موضوع و اتخاذی روش با متناسب است لازم گیرینمونه شیوه

 پژوهش این در گیرینمونه برای مدنظر استراتژی هدفمند، گیرینمونه موارد، این لحاظ

 در توانندمي که شوندمي انتخاب جهتنیازا مطالعه مکان و افراد که معناست بدین و است

با توجه به  (Creswell, 2012: 154) باشند مؤثر مطالعه محوری پدیده و پژوهش مسئله فهم

را تجربه کرده  موردمطالعهکنندگان پدیده که در این کار لازم است کلیه مشارکتاین

گیری معیار )همه موردهایي که معیار خاصي را دارا بندی کرسول، نمونهباشند، مطابق دسته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Thematic Analysis 
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 -Creswell, 2012: 156ت( مدنظر قرار دارد )هستند؛ برای تضمین کیفیت مناسب اس

157.) 

کنندگان برای های کنش متفاوت توسط مشارکتتجربه میدان ضرورتبهبا توجه 

مشارکت در این پژوهش از سویي و داشتن سطحي از بازاندیشي در میان عاملان اجتماعي 

جامعه آماری  عنوانبهسال  53تا  81درگیر در این پژوهش از سوی دیگر، کلیه زنان جوان 

های کنش که در آن امکان تجربه میدان است یابازهقرار گرفتند. این بازه سني،  موردتوجه

و تجربه ایشان محدود به خانواده و مدرسه نیست. همین  شدهفراهممختلف برای زنان 

گری کنش و بازاندیشي را در اختیار تواند سطحي از تنظیمهای مختلف، ميتجربه میدان

قرار گرفته است. علاوه بر این،  موردتوجهدر این پژوهش  جهتنیازاکنشگر قرار دهد و 

 وضعیت یک شوندگان دربیني کرد که مصاحبهتوان پیشمي با تمرکز بر مقطع سني جوان،

علاوه بر این، سعي شد این  .باشند داشته قرار بازاندیشي سطحازلحاظ  هم به نزدیک تقریباً

های سنتي مختلف و متفاوت بوده و از های مختلف کشور و با تجربه فرهنگزنان از بخش

های متکثری از پوشیه یا پوشش کاملاً آزاد داشته باشند. درواقع در انتخاب سویي، پوشش

ری نوع پوشش اثرگذا احتمالبهنبود. بلکه با توجه  موردتوجهنفر، صرفاً بازه سني  02این 

های او درباره حیا و نحوه کنش او در نسبت با این مقوله، سعي شونده بر دیدگاهمصاحبه

 را داشته باشند.« حجابيبي»تا « استفاده از پوشیه»شد این زنان طیفي از پوشش از 

 اییافته به دستیابي و اشباع به ضابطه رسیدن زمان تا گیریدر این جامعه آماری، نمونه

زن جوان در بازه سني مذکور این اشباع  02یافت که پس از انجام مصاحبه با  دامها نو

 رضایت با وگوهاگفت. بود دقیقه 12 متوسططور به هامصاحبهزمان مدتحاصل شد. 

 نیز مصاحبه هاداده گردآوری شد. روش سازیپیاده سپس و ضبط کنندگانمشارکت

 خودآگاهي بیان به آزادانهصورت به توانندمي کنندگانمشارکت که است یافتهساختنیمه

 توصیف» تکنیک دو از پژوهش این در همچنین برای اعتباریابي .بپردازند خود تجربه و

 با و تفصیليصورت به هایافتهها آن بر مبتني که است شده استفاده «اعضا کنترل» و «پرمایه
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 هاداده نهایي کنترل برای کنندگانمشارکت از نفر چهار سپس وشده ارائه بالا مستندات

 .شدند فراخوانده

 های تحقیقیافته

 شد، داده توضیح آن درباره نیازاشیپ که مضموني تحلیل یعني پژوهش روش به توجه با

 در معاني ازین بندیصورت ارائه و ایراني زنان الاذهانیتبین در حیا معنای به دستیابي برای

ها در هایي استخراج شد و این تمگرفته تمهای صورتنخست از مصاحبهدر گام  زنان، نزد

مقوله فرعي( قرار گرفت و سپس با ادغام این مقولات با یکدیگر  53قالب مقولات فرعي )

 مقوله اصلي به شرح زیر به دست آمد: 5تر و حرکت به سطحي انتزاعي

 هاشده از مصاحبهمقولات اصلی و فرعی استخراج .0جدول 

Table 1. The main and secondary categories extracted from the 

interviews 

 مقوله فرعی مقوله اصلی

سیاست  -بخشسیاست رهایي

 زندگي

 زن مندنظام فرودستي

 زن بدن ساختنمستعمره

 جامعه چندپارگي

 اجتماعي سپهر و سیاسي نظم میان شکاف

 رسمي گفتمان به اعتمادیتشدید بي

 سرد استحاله

 جنسیتي تبعیض برای الگویي ارائه

 زنانه طبیعت به نسبت شرمسارسازی

 حذف و رسمي اجتماعي کنترل برای ابزاری حیایيبي استیگمای

 حیایيبي استیگمای در برابر شناختينشانه مقاومت

 اخلاقي و پیشادیني امریمثابه به حیا

 عرف مثابهبهحیا 

 حفظ حرمت مثابهبهحیا 

 تلاش برای مقابله با فشارهای منفي اجتماعي

 حیا محوربودنمندی و پروفایلمکان مندی،موقعیت

 حیا امری فراجنسیتي



 79 |  یآبادیعلو  یکرم؛ یدارشناختیپد یبررس ا؛یدرک و تصور زنان از مقوله ح

 مقوله فرعی مقوله اصلی

 پذیری اولیه نسل جدیدطرد وضعیت موجود در محتوا و روش در جامعه

 بازاندیشي مقید و همدلانه

 حیا مفهوم شدنآندروژن

 زنان به نسبت تاریخي تبعیض از انتقاد

 زن انفعال به حیا از سوءتعبیر با مقابله

 حجاب به آن تقلیل با حیا به اجحاف

 حیایيتلاشي دوپهلو برای فرار از استیگمای بي

 زده با طراحي نمایش طنزغم لذتي تجربه

 نمایش شجاعتي پرخاشگرانه

مدار )عامل بازدارنده از تحلیلحیا؛ راهي برای رهایي از نظم نمادین 

 ابژگي و خودابژگي زن(

 زنان« تیم»؛ مجازاتي برای جنایت علیه «حیابي»استیگمای 

 شدههای جنسيبدن مثابهبهزن و مرد 

 عرف مثابهبهحیا 

 حیا محوربودنمندی و پروفایلمکان مندی،موقعیت

 جلوگیری از خودابژگيانتقال حیا به نسل جدید برای ایجاد مصونیت و 

 ساخت رسمي تجسدیافته

 دروني تأثر و خودمهارگری تهدیدشده، حرمتمثابه به حیا

 زمینه طبیعي حیا در زنان

 حفظ حجاب شرعي؛ مصداق حیا

 تقدم حجاب شرعي بر عرف

 حیایيهای بيحجابي یکي از نشانهبي

 تکثرها حذف و رسمي قرائت یک به جهانزیست فروکاهش

 مراتبسلسله بر مبتني مشاهده

 مرد و زن برای شدهتعریف رفتاری هایقالب به توجه

 جدید نسل به پیشین نسل هایآموزه خالص حاملان

رسید ای که به نظر ميبندیآوردن مقولات فرعي، دستهدستپس از کدگذاری اولیه و به

دهنده و گویای شته و هم نمایشبتواند هم جامعیت و دربرگیری مقولات احصاءشده را دا

بندی بر مبنای مواجهه الاذهانیت زنان ایراني باشد، دستهدر بین« حیا»مفهوم 

در نظام گفتمان رسمي است.  ژهیوبهیافته به ایشان های انتقالشوندگان با آموزهمصاحبه
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کنند و این فهم و تعریف مي« باحیا -باحجاب»چراکه زنان، حیا را در غیریت با آموزه 

 غیریت، سازنده معاني حیا در نزد زنان ایراني است.

 سیاست زندگی -بخشالف( سیاست رهایی

طور که در ادامه خواهیم دید، مفهوم حیا را با شوندگان اگرچه هماندسته نخست مصاحبه

های ای در طرد آموزهدهند، اما تلاش مستمر و بازاندیشانهتفسیر و تعبیر خودشان ارائه مي

سنتي، فرهنگي و دیني )مطابق با گفتمان رسمي دیني( در نسبت با حیا دارند و بدون ارجاع 

و همچنین در « گفتمان رسمي دیني»های شریعت اسلام بر این عقیده هستند که در به آموزه

، نظم مسیطر مردانه در راستای انقیاد زنان به نفع مردان، فراگردهایي «فرهنگ جامعه ایراني»

را جهت محدودسازی و کنترل زنان در سپهر عمومي و همچنین خصوصي طراحي کرده 

به زنان یا باردارکردن برخي صفات مشترک میان زنان که بخشي از آن در صفات منتسب 

در نسبت با این « مند زنفرودستي نظام»دهد و درواقع با نوعي و مردان برای زنان رخ مي

مفهوم مواجه هستیم. از این منظر، صفت حیا در نگاه این دسته، اگرچه صفتي فراجنسیتي 

هایي نان، آن را زنانه و همچنین شاخصکشي بیشتر از زاست، اما نظام مردسالار برای بهره

سازد و ضمن آن، وجه زنان را محدود مي شیازپشیبرا به این صفت ضمیمه کرده که 

 کند.وار زنان را تقویت ميگونه و عروسکابژه

 گوید:ساله مي 52زینب 

گه زن باید با ملاحت رفتار کنه، ریز بخنده، نخودی راه بره فرهنگمون مي»
خوان ها همه از جنس کنترل زنه و ميها مخالفم و به نظرم اینهمه اینو... من با 

وار از زن داشته باشند. خب زن بلند بخنده، استفاده ابزاری، کالاگونه و عروسکي
 «که زن بخواد آزاد و رها باشه. نهیآچه ایرادی داره؟ این اندیشه مخالف 

های خود سعي در مبارزه کنش وار در تمامي تعاملات واین دسته، با رفتاری چریک

از اولًا  گرفتهنشئتای ها آموزه ارتباط میان حجاب و حیا را آموزهبا این وضعیت دارند. آن

بایستي پس  درهرصورتپندارند که مي« گفتمان رسمي دیني»فرهنگ مردسالار و ثانیاً 

شوندگان گارد محکمي نسبت به ارتباط میان حجاب و رانده شود. از این منظر، مصاحبه
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ي نسبت به نوعبههای رسمي و غیررسمي تربیت دارند و درواقع حیا در آموزه

 گوید:ساله مي 51معترض هستند. سحر، « ساختن بدن زنمستعمره»

ولي برای من اثری نداشت.  گفتنددر مدرسه[ ازین حرفای چرند زیاد مي»]
گفتند که حیا داشته باش. من هم دادند و ميدرباره مو و حجاب خیلي تذکر مي

ام روی هوا بوده و همچنان هم هست... ]با پوزخند و با دستي که بالا همیشه مقتعه
آمده بود و به سمت من اشاره داشت[ از نظر مذهبي که به ما ارائه دادند و 

ها میاد و مردها دادید، همه تشعشعات گناهگارانه از ناحیه زن]پوزخند بیشتر[ 
 «هایش رو درویش کنه!وقت نگفتند اون مرد چشمسرباز صفری بیش نیستند. هیچ

شدن و با تأکید بر پررنگ این دسته با بازاندیشي حداکثری در روابط اجتماعي خود

تیگمای فرهنگي در قضاوت اجتماعي در فضای تربیت رسمي و غیررسمي و ایجاد اس

دانند؛ های متقاطع اجتماعي ميهای منتقله، این فضا را بستر ایجاد شکافآموزه

 گوید:ساله مي 01هایي میان زنان و مردان و همچنین میان جامعه زنان. هیوا شکاف
 گفتمي من به که کردمي قضاوت و بابابزرگم رو داداشم مامانم انگار»

فکر . بهشون داشتم منفي خیلي حس. بپوشم لباس لمد فلان هانباید جلوی آن
 «بپوشم؟ لباس طوریاین جلوشون باید من که کردند کار چي کردممي

تقسیم کرده و هر پاره قضاوتي منفي نسبت به بخش  چندپارهاین فضا جامعه را به 

دیگر دارد. همچنین شکاف میان نظم سیاسي و سپهر اجتماعي نیز شکاف مهمي است که 

زند. درواقع سوژه هوشمند اهمیت ها به آن دامن ميهای رسمي بر برخي مؤلفهتأکید آموزه

احات مختلف زیست خود مفهوم حیا را برای نظام رسمي درک کرده و فشار آن را بر س

شود. همچنین کند. همین احساس نیز موجب عصبانیت کنشگر از ساختارها مياحساس مي

یابي از طریق فضای این دسته در اثر تعامل مستقیم و حقیقي با سایر جوامع یا آگاهي

شان به فضای گفتمان رسمي تشدید اعتمادینشین، بيویژه از کشورهای مسلمانمجازی به

 خوردگي نسبت به آموزه ارتباط میان حجاب و حیا دارند.ي احساس فریبنوعبهو شده 
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ویژه توسط نهادهای یافته در جریان پرورش اجتماعي ثانوی بههای انتقالآموزه

نوا، بیشتر توسط این دسته شدن عمیق و همی درونيجابهمنتسب به گفتمان رسمي دیني، 

اله سرد بدین معناست که فرد واقعیت جدید را دروني اند. استحشده« استحاله سرد»دچار 

که واقعیت او باشد، واقعیتي است که از آن برای منظور ی آنجابهسازد اما واقعیت، مي

ها حفظ کرده و اعتنایي ذهني را در مقابل این آموزهکند. فرد سردی و بيخاص استفاده مي

 :Berger and Luckmann, 1966« )گیردرا برعهده مي هاآن»سنجیده و از روی قصد 

تدریج به شکل (. اگر این پدیده در سطح وسیعي گسترش یابد، کل نظم نهادی به234

داند جامعه های متقابل درخواهد آمد. در این وضعیت کنشگر که ميای از فریبکاریشبکه

های اجتماعي تعریف کرده و اگر از یک زن، نماهایي را برای ایفای نقش عنوانبهبرای او 

ای آن نماها تخطي کند، تبعاتي برایش خواهد داشت، سعي در حفظ آن نماها به شیوه

 گوید:دارد. هیوا درباره دوران دبیرستان خود مي« صوری»و « سرد»

ره. توی رفتن خونه پسپسر داشتن و حتي ميهای مدرسه... دوستبچه»
کیفشون رژلب قرمز بود. همیشه آرزوی اینو داشتن که زنگ بخوره و توی مسیر 

 «پنکک و رژلب بزنن و موهاشون رو تا نزدیک خونه چتری بندازن بیرون.

های رسمي و غیررسمي در وجه دیگر مواجهه رادیکال این دسته نسبت به آموزه

محدودکننده برای  هایکلیشه ایجاد و نهزنا رفتارهای گذارینسبت با حیا، اعتراض به قالب

 آنچهشود زنان نتوانند ها موجب ميهاست. به عقیده ایشان این قالبزنان در این آموزه

کنند را بروز دهند. درواقع زن از دوران کودکي خواهند و در وجود خود احساس ميمي

بیعت زنانه، کند. شرمسارسازی نسبت به طسازی ميخود، دیگربودگي خود را دروني

های رسمي و شوندگان در آموزهآموزه دیگری است که از نگاه برخي از مصاحبه

کند. های بسیاری را به زن وارد ميغیررسمي موجود درباره حیا وجود دارد و سختي

محور فرهنگ، سوژه زنانه، بدن توان گفت در نگاه این دسته، ساخت مردسالار و نرهمي

 کند.و حتي طبیعت زنانه را سرکوب مي های زنانهزنانه، سائق
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شود، شده صفتي منفي تلقي ميهای منتقلحیا اگرچه در آموزهاز این منظر، صفت بي

منفي تلقي نکرده، بلکه  تنهانهاما کنشگر برای مقابله با این وجه ساختاری پررنگ، آن را 

بودن، ر عین حاشیهکه دکند. ضمن آننوعي ابزار کنترل اجتماعي رسمي و حذف تلقي مي

کند با های حیا و دوربودن از اقتدار یا قدرت مشروع، سعي ميقدرتي در تعریف شاخصهبي

های گوناگون نشان دهند. زینب با پوزخند اعمال کنترل غیررسمي، قدرت خود را به شیوه

 گوید:و خیلي صریح مي
. الآن شهارز برام این وخورده گره ذهنم در سنت شکستن با حیاصفت بي»

من . نیست بد حیاپس صفت بي کنترله، از ناشي عمومي تعریف در باحیابودن
. بشکنم رو هاسنت که کنممي کاری باشم و اتفاقاً باحیا فرهنگ درین خوامنمي
 سرم .. پیش آمده پشت.زنممي حرف اتفاقاً دانند،مي بد را زن زدنحرف اگر

 «.شده آب دلم توی قند واقعاً من و هنجارشکنه و تابوشکن فلاني اندگفته

از حیا  آنچهکنند به مقابله با سعي مي« بخشسیاست رهایي»ي با اتخاذ نوعبهاین دسته 

قدرت است؛  مراتبسلسلهبخش متوجه دریافتي از به دستشان رسیده، بروند. سیاست رهایي

یعني توانایي فرد یا گروه در اعمال اراده خود بر دیگری. این اعمال اراده که خود را در 

یعني همان مفاهیم و مقولات فرعي –دهد نشان مي« ستم»و « نابرابری»، «کشيبهره»قالب 

همان چیزهایي است که  ،جا در نگاه این دسته کشف کردیم و توضیح دادیمکه تا بدین

اما علاوه بر تلاش برای ؛ تعلق به گروه نخست، سعي در کاستن یا حذف آن دارندزنان م

های گفتمان رسمي و یا به تعبیر گیدنز کردن زنجیرهای سنت و نیز مخالفت با آموزهپاره

، این دسته با بازاندیشي نسبت به مضامین انتقالي به ایشان در «بخشسیاست رهایي»توجه به 

ری اولیه و ثانوی و با توجه به تاریخ زندگي خود، دست به تعریف پذیفرآیندهای جامعه

 آنچهی متفاوت با اگونهبهرا « خودِ باحیا»زده و « حیا»با نگاه جدیدی به مقوله « خود»

های های مبتني بر مرجعیتکنند. گسترش نظامتاکنون به ایشان داده شده بود، تعریف مي

هدایت « سیاست زندگي»، فرد را به سمت «خود»یافتن طرح بازتابي دروني و اهمیت

حیا به مثابه امری پیشادیني و »گرفته توسط این دسته کند. یکي از اقسام تعاریف صورتمي
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است که آثار خود را در تمام حرکات، ظاهر، رفتار، نگاه و... کنشگر حتي در « اخلاقي

 دهد. فروغ معتقد است:خلوت و تنهایي خود نشان مي

ی اخلاقي داشته حدومرزکه هر آدمي باید برای خودش  نهیآز حیا تصورم ا»
ده. لزوماً پوشش مهم نیست. اون روح باشه. در رفتار آدم خودش رو نشون مي

 «اخلاقي مهمه.

 گوید:کند و ميزینب این حد اخلاقي را تعریف مي
حتي این برام مهمه که فردی دیگری رو بر خودش ترجیح بده. اگر غذا »
کنن اجازه بده کشه یا وقتي از مسیری عبور ميیست، زودتر عقب ميزیاد ن

 «دیگری زودتر بره. اینا به نظرم یعني اخلاق؛ یعني حیا.

رغم تمام انتقاداتي که به ساخت حیا در فرهنگ و شوندگان عليبرخي از مصاحبه

ت در سنت جامعه ایراني دارند، اما توجه و پایبندی به آداب اجتماعي را نوعي حرک

حرکت در  مثابهبهکنند. اگرچه گاه رعایت این آداب، چارچوب مفهوم حیا تلقي مي

فرد خود را ملزم به  وجودنیبااشده باشد، های رفتاری تعریفها و کلیشهراستای قالب

داند. کند و آن را معادل حیا ميهای بسیاری از این آداب اجتماعي ميرعایت بخش

ها، حفظ شأن یا به تعبیر شود. علاوه بر اینتعریف مي« عرف مثابهبهحیا »از این منظر  درواقع

هر چیز نظیر پایگاه و موقعیت اجتماعي فردی و خانوادگي، تفاوت سني، « حرمت»دیگر 

شرایط محیطي و... برای  ،مانند معلم و شاگرد–های فرادست و فرودست اجتماعي موقعیت

 شوندگان واجد اهمیت بالایي بوده و معادل حیاست.بخشي از این مصاحبه

شود حیا مفهومي سیال و بدون عینیت مشخص باشد و بر این این تعاریف موجب مي

و  فردفردبهمحور تعریف شود. بدین معنا که مند و حتي پروفایلمند، مکاناساس، موقعیت

شته باشد. ضمن های متفاوتي داهای متفاوت شاخصهای مختلف و مکاندر موقعیت

خود  -میان زن و مرد، میان زنان، میان مردان -که در این نگاه حیا در تمام روابط انساني آن

 شود.دهد و صرفاً در رابطه زن و مرد تعریف نميرا نشان مي
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 ب( بازاندیشی مقید و همدلانه

شده درباره حیا از طریق نظام تربیت رسمي و غیررسمي و های منتقلواکنش دوم به آموزه

های است. این دسته با پذیرش بسیاری از آموزه« بازاندیشي مقید و همدلانه»فرهنگ، 

این فضا هستند. در این شرایط کنشگر با درک « شدنآندروژن»موجود درباره حیا، خواهان 

آید با غربال و بازاندیشي تقید خود به پایبندی به آن، درصدد برمي همدلانه فرهنگ و حفظ

ها شده، با انتقاد نرم و خودانتقادی به مقابله با آنهای منتقلخود غلطِ آموزه زعمبهوجوهِ 

برخیزد. این دسته تبعیض موجود در این زمینه را نه ناشي از میل به انقیاد و کنترل زن در 

دانند و معتقدند از تبعیض تاریخي نسبت به زنان مي گرفتهنشئتلکه یک نظام مردسالار، ب

 اصلاح و کنار گذاشته شود. مروربهآمیز بایستي این وجوه تبعیض

 گوید:ساله مي 03رودابه 

گفتن قطعاً از سر صدق و سلامت نفس چیزایي که در گذشته مي خب این»
م. ولي اگر من باشم، وقت هم اذیت نشدبود. من همیشه دوست داشتم. هیچ

 «باید تغییراتي بکنه. الآنگم. چیزای سلبي و ایجابي. وضعیت چیزایي دیگه هم مي

هایي که نیاز به تغییر دارد، شوندگان یکي از آموزهدر نگاه این دسته از مصاحبه

از طراحي  گرفتهنشئتسوءتعبیر از حیا به انفعال زن است. ایشان این سوءتعبیر را نه 

دانند و سعي دارند با تغییر عمل خود، ساختاری هدفمند، بلکه ناشي از خطای کنشگران مي

 عوض کنند. مروربهاین رویه را 
ي کاهنده اثرات نوعبهشوندگان تأکید صرف بر مؤلفه حجاب در حیا را این مصاحبه

حیایي اگرچه برای این دانند. استیگمای بيمثبت این مفهوم و درواقع تقلیل معنای حیا مي

که تعلق به دسته واجد اهمیت است، اما طي فرآیندی بازاندیشانه و با تفکیک میان آن

حیا را داده، که خارج از این گفتمان به او صفت بيگفتمان رسمي حیا دارد و آن

دهند و تلاشي دوپهلو را برای فرار از این استیگما رقم های مختلفي را شکل ميواکنش

 گوید:دهد. او ميي این بررسي موشکافانه را توضیح ميخوببهزنند. سمانه مي
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م گفته. ]مکث طولاني[ البته درباره رونیاخب بستگي داره به اون آدمي که »
حیا. آدم باید ببینه حرف از دهن کي برام اصلاً مهم نیست پشت سرم کسي بگه بي

های ا. این روزا معمولاً ما جوانحیدرومده. بستگي داره کي به من گفته باشه بي
 «کنیم.، جور دیگری فکر مي02و  12دهه 

اهمیت بودن این صفت برای توجهي به بخش رسمي، نه به خاطر بيتلاش برای بي

کنشگر، بلکه برخوردی واکنشي نسبت به طردهای پیشین و نسبت به فاصله میان معنای حیا 

حیا حس این کنشگران نسبت به صفت بي در گفتمان رسمي و ذهن کنشگر است. درواقع

کردن این داغ ننگ از دامن خود دارند اما در شرایط طرد، منفي داشته و سعي در پاک

گرفته در نسبت با این های صورتدهند. یکي از واکنشرا شکل مي دستنیازاواکنشي 

ي را های معکوسداغ ننگ توسط این دسته از زنان این است که در قالب شوخي صحنه

تجربه کرده باشند « عادی»های را علیه آدم« شورشي نیابتي»کنند تا به تعبیر گافمن خلق مي

(Goffman, 1963: 225در این صحنه .)زده، ایشان کلمات آفریني برای تجربه لذتي غم

شود، تلقي مي« عادی»مربوط به داغ ننگ را با لحني غیرجدی برای مخاطب خود که فرد 

برند. سمانه که تلفني با او درباره موضوع صحبت کرده بودم و سپس برای ميبه کار 

هایش جلو مصاحبه به منزلشان رفته بودم، در بدو ورود چادری رنگي را تا روی چشم

 کشیده بود و با لحني تمسخرگونه خطاب به من گفت:

حیا ]و شي بيشم و شما ميحالا با این وضع دیگه زن باحیا حساب مي»
 «.خندم[خندد[ ]و تلخ ميمي

شدن زن شوندگان این دسته، حیا را عامل بازدارنده از خودابژگي و ابژهبرخي مصاحبه

کنند. درواقع برای ایشان بار حیا در نسبت مستقیم با امر جنسي و بدن زن قرار تعریف مي

دی و منکردن مفهوم حیا از بدندارد. این دسته برخلاف دسته نخست که سعي در فارغ

خاص در نسبت با امر  طوربهحرکت به سمت اموری انتزاعي و استعلایي دارند، حیا را 

حیایي را در مرزهای بدن زن گیرند و وجوه حیا و بيجنسي و بدن زن در نظر مي

 معنای به زن گذاری کردیم. ابژگيکنند. این دسته را در نسبت با ابژگي ناموجو ميجست



 93 |  یآبادیعلو  یکرم؛ یدارشناختیپد یبررس ا؛یدرک و تصور زنان از مقوله ح

جنس خود تقلیل یافته و بدن او،  به زن مردانه، اجتماع سوژه انمی رابطه در آن است که

موضوع و ابژه شناخت مردان شود. اگرچه مفهوم ابژگي زن، به انفعال صرف زن ارجاع 

ی مرد جابهکند، اما گاه زن در مناسبات قدرت، خود را داشته و عاملیت مرد را پررنگ مي

زند. خودابژگي کند و خودابژگي را رقم ميمي نشانده و به خود با نگاه خیره مردانه نگاه

که شرایطي است که زن در جایگاه ابژگي نقش فعالانه ایفا کرده و خود، حتي پیش از آن

ای وجود داشته باشد، نقشي دوگانه ایفا کرده و برای خود، در نقش نگاه خیره سوژه مردانه

شرایط زن با تقلیل  اندازد. در اینمي سازنشیند و به خود نگاهي خیره و ابژهسوژه مردانه مي

بخشد و به توعي برای سازی را تسریع ميخویش، فرآیند ابژه« جنس»هویت خود به 

زن »کند. این زن را شاید بتوان مصداق کامل را صادر مي« ابژگي»دیگری مردانه، مجوز 

لکان در نظم نمادین دانست. این زن به تعبیر « زن از نگاه مرد»یا « يلیتحلزن »، «مردانه

کند. او خود مدار به عنوان ابژه مرد تعریف شده و خود را نیز تعریف ميمحور و تحلیلنره

یابي اگرچه همه وجود کند. این هویتیابي ميمثابه ابژه این نظم مردانه دروني و هویترا به

د بتوان های زن دارد اما شایزن را در خود هضم کرده و نمودهای متفاوتي در کنش

(. این دسته Tong, 1998: 350- 360هایي ازین دست دانست )مصداق کامل آن را کنش

از کنشگران حیا را عاملي دروني در حذف این خودابژگي و کنش مبتني بر نمودسازی 

 دانند.مدار ميجنسي زن و در واقع حیا را راهي برای رهایي از نظم نمادین احلیل

یا هر نوع پوششي را در نسبت با حیا ندانسته بلکه بدن  نداشتناین دسته صرف حجاب

کند که در کنار هم باید در نظر داشت و بررسي کرد که و رفتار زن را کلیتي تعریف مي

 دهد:کند یا نه. محیا توضیح ميرا به مخاطب صادر مي« خودابژگي»و « توجهجلب»آیا پیام 

خیلي تپل بود و لباس خیلي تنگي هم  یه بار رفتم یه مهموني یه زني اومده بود که»

افتاد کرد. ميخندید و هرهر و کرکر ميپوشیده بود. مهم فقط لباسش نبود ولي. خیلي مي

های بیخود خورد. خندهکشید و مشروب ميشد. پشت هم سیگار ميروی زمین و بلند مي

 «کرد. به نظرم ترکیبش خیلي بد بود.های جنسي ميکرد، شوخيمي
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شوندگان برخلاف دسته قبل، پس از بررسي بسته رفتاری و پوششي طرف احبهاین مص

را به او « حیابي»ي برچسب راحتبهکه قصد خودنمایي جنسي دارد، مقابل و رسیدن به این

برای خود این  فقطنهکند. گویي این زنان نسبت داده و در ذهن و رفتار خود او را طرد مي

که به -، بلکه تعریف جمعي زنان را «الوصولي هستمدم سهلمن آ»سازند که تصویر را مي

ها اشیای که زن، مبني بر این-در مقابل مردان قرار دارند« تیم»یک  عنوانبهتعبیر گافمن، 

کنند. درواقع اینان نه صرفاً خود را، بلکه گویي کلیه الوصولي نیستند تهدید ميجنسي سهل

« حیابي»کنند و در این شرایط، استیگمای ن بازنمایي ميابژگان جنسي مردا عنوانبهزنان را 

 رود.شمار ميمجازاتي برای این جنایت علیه تیم به

 ج( ساخت رسمی تجسدیافته

شده از گفتمان رسمي را های منتقلشوندگان افرادی هستند که آموزهدسته سوم مصاحبه

شوند. بر این اساس، در نگاه این ميها مواجه ي پذیرا بوده و با کمترین چالش با آنخوببه

 باحیا هنگام دسته، حیا نوعي حرمت تهدیدشده، خودمهارگری و تأثر دروني است و فرد

 شود،عملي که از نگاه دین و همچنین گفتمان رسمي دیني زشت و قبیح تلقي مي با مواجهه

 شکستگي از تهدید آبرو شده، حالتي از ترس دچار دیده، محترم ناظر حضور در را خود

دارد کند و همین حالت نیز او را به مهار خود واميمي تجربه در خود را رواني

(Pasandide, 2017: 85 از این منظر حیا .)شود شخص به حالتي است که سبب مي عنوانبه

، از انجام کار زشت پرهیز کند یا کاری نیک -نظارت پروردگار–سبب احساس نظارت 

 انجام دهد.

 گوید:دانشجوی کارشناسي آموزش الهیات است، ميریحانه که 

که خودش رو در مقابل یکسری اگر کسي حیا داشته باشه، به نظرم از این»
شه که فرد از گناه خودش رو حفظ گناهان حفظ کنه. انگار یه خجالتي ایجاد مي

شه از ارتکاب گناه جلوگیری کنه. ثمره حیا جلوگیری کنه... اصولاً حیا باعث مي
 «ز ارتکاب گناهه. حالا گناه در زبان، رفتار یا پوشش.ا
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ثابت که در طبیعت و خلقت انسان  است یايژگیومطابق گفتمان رسمي دیني، حیا 

های شرعي در زنان بیشتر از مردان است. توسط پروردگار لحاظ شده و با توجه به آموزه

مردان و  ژهیوبهفوذ در دیگران، ها، نطبیعي میل به تسخیر انسان طوربهدر این نگرش، زنان 

شود. یکي از تدابیر تکویني دیگری کنترل مي لهیوسبهخودنمایي را دارند و این امر طبیعي، 

 ,Haghshenasاین تدابیر آن است که خلقت، حیای بیشتری به زن ارزاني کرده است )

رای پایداری آن بودن بدین معنا نیست که ب(. البته در این اندیشه، طبیعي44 -43 :2008

ها نیازی به آموزش یا تربیت نیست، بلکه بایستي حیا یکي از محورهای اصلي تربیت انسان

 گوید:(. مریم ميAlasvand, 2012: 77زنان در نظر گرفته شود ) ژهیوبهو 
هایي که در آفرینش کنه. با توجه به ویژگيها بهتر رشد ميحیا در خانم»

وجودش گذاشته، مثل ظرافت، لطافت و...، به خاطر یک خانوم هست و خدا در 
 «کنه.ها حیای توی وجود اون خانوم بهتر رشد ميهمه این

ویژه پوشش، حیا که ویژگي فطری در زنان است، تجلیاتش در رفتار و پوشش، به

شده است و آن تعریفي است که در احکام اسلامي درباره پوشش متعین، ثابت و تعریف

و ابزار « بدن زن»مصداق کامل حیا در زنان، حجاب است که  درواقعت. معیار آمده اس

 پوشاند.را مي« تبرج»و « خودنمایي»

 :گویدزند، ميریحانه که خود پوشیه مي

خب ممکنه بعضیا فکر کنن این چارچوب متغیره و برای آدمای مختلف با »
ها وجود همه آدم توجه به شرایطشون فرق داره. ولي به نظرم چون حیا فطرتیه و در

ده... پوشش، چه هست، یه چارچوب مشخص و خاصي رو در وجودمون قرار مي
 «گیم حجاب برتر چادره.ها و چه در آقایون، حد و مرزی داره. ما ميدر خانم

در این اندیشه، تعریف شرعي حجاب، اصل ثابتي است که در نسبت با عرف تغییری 

تواند در تعیین برخي اشکال ف دارد. اگرچه عرف ميکند و تقدم و برتری نسبت به عرنمي

گیری نهایي با شرع است چراکه این آفرین باشد، اما تصمیمفرعي حجاب و پوشش نقش

 کنند.دسته عرف را ساخت اجتماع اما گفتمان رسمي دیني را امری قدسي تلقي مي
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ا معادل ها رمند از حیا، ضد تمام آن شاخصتعریف ثابت، متعین و غیرموقعیت

، برخي از وجودنیبااشود. سازی گروه دیگر ميي بستری برای ابژهنوعبهحیایي دانسته و بي

برای –های مذکور را ندارند شوندگان این دسته در مواجهه با افرادی که شاخصمصاحبه

و تا  زکردهیپرهحیا ، از به کاربردن لفظ بي-کنندنمونه حدود شرعي حجاب را رعایت نمي

برند. این توجیه، بیشتر رنگ ها به کار ميجای ممکن، فرایندهای توجیه را برای آن

حتي »حیا پذیری و تربیتي دارد. این دسته قائل به تنبیه یا طرد این زنان با بیان لفظ بيجامعه

 و ناظر به اصلاح ابژه دارند.« شناسانهآسیب»اما نگاهي ؛ نیستند« در ذهن خود

 گیریهبحث و نتیج

بندی از الاذهانیت زنان ایراني و ارائه صورتدر این پژوهش به دنبال فهم معنای حیا در بین

های بیروني، امکان ساختن مرجعیتکمرنگ با این معاني در نزد زنان بودم. تجدد متأخر

دیگر آن « خود»را به فرد داده است. « خود» ژهیوبهبازاندیشي در تمام ساحات زندگي و 

نیست که حسب جنسیت، تبار، مذهب و... به فرد اعطا شود و فرد نیز آن را بدون  چیزی

 از فراواني تنوع با را فرد آورده، فراهم که امکاناتي با تجدد پذیرا باشد. درواقع وچراچون

 کمکي چندان آورد، عمل به باید که هایيگزینش در سویي از و سازدمي مواجه هاانتخاب

. کندمي کمرنگ را... و دین طبقاتي، پایگاه نظیر بیروني هایمرجعیت نقش و نداده او به

 و گیردمي قرار ذاتيبرون ضوابط و احکام تأثیر تحت کمتر و کمتر جیتدربه فرد، زندگي

به (. Giddens, 1991: 217) یابدمي ادامه خود بازتابي يدهسازمان طریق از شیازپشیب

بندی معاني در نزد کنشگران بندی و سنختوان از صورتهمین جهت نیز در این دوران مي

از طریق مراجع سنتي و مذهبي  نیازاشیپدر نسبت با مقولات مختلف سخن گفت. حیا که 

شد، های مشخص تعریف ميشد و صفتي زنانه و با ویژگيبا تعریفي ویژه به زنان داده مي

توان از معاني متکثر امکان تجدد متأخر مورد بازاندیشي قرار گرفته و مي امروز در سایه این

 بندی این معاني صحبت کنیم.و سنخ

های تربیت غیررسمي و همچنین نظام تربیت رسمي که بیشتر از طریق اگرچه آموزه

سو و شد، طبق گزارش زنان هممدارس، مجالس مذهبي، مساجد، تلویزیون و... منتقل مي
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بودن امر حیا، نسبت آن با بدن زن و با تأکیدات مشترک بر زنانه–یکسان بود  تقریباً

برخي از زنان را به بازاندیشي واداشته  آنچهاما  -پوشاندن آن و همچنین نسبت با روابط زن

و  پذیری در خانوادههای منتقله در فرآیند جامعهبود، کمتر نظام تربیت غیررسمي و آموزه

بود. بار این « ارتباط میان حجاب و حیا»آموزه  ژهیوبهگفتمان رسمي، های بیشتر آموزه

شوندگان بدون استثنا ی پررنگ بود که تمامي مصاحبهقدربهدر جریان مصاحبه « دیگری»

که در گفتمان « ارتباط میان حجاب و حیا»ها را در نسبت با آموزه پاسخ به بیشتر پرسش

کردند. درواقع معنای حیا در نزد زنان ایراني، شود، مطرح ميرسمي دیني بر آن تأکید مي

گفتمان رسمي دیني و آموزه حجاب و  از ویژگي بینامتنیت برخوردار بوده و با ارجاع به

سیاست »شوندگاني که در دو دسته گیرد. مصاحبهحیا در این گفتمان شکل مي

 عنوانبهقرار دارند، خود را « بازاندیشي مقید و همدلانه»و « سیاست زندگي -بخشرهایي

 گفتمان رسمي تلقي کرده و طي« شدهانگاشتهنشده، نادیدهدیگریِ طردشده، شنیده»

ارتباط میان »تأکید آن بر  ژهیوبههای این گفتمان شناختي به طرد آموزهمقاومتي نشانه

استحاله »هایي نظیر پردازند. اینان با استراتژیمي« حیایيحجابي و بيحجاب و حیا/ بي

سعي « پرخاشگرانه شجاعتي نمایش»یا « طنز نمایش طراحي با زدهغم لذتي تجربه»، «سرد

 های این گفتمان دارند.اعتراض خود به آموزهدادن در نشان

تر از تر و ضعیفکاربردی کمرنگ« حیا»اگرچه ممکن است به نظر برسد که مفهوم 

های زنان گویای آن است که حیا مفهومي زنده گذشته در نزد زنان ایراني دارد، اما صحبت

که سعي در « گریدی» مثابهبهو فعال برای ایشان است. این پویایي از سویي خود را 

ی که زنان را ا« دیگری»دهد. انگاری زنان و حذف سوژگي ایشان دارد نشان مينادیده

های خود را در نسبت با آن تعریف کرده و شکل دهند. از سوی دیگر، در دارد کنشوامي

نسبت با نسل جدید و تلاش برای انتقال معنایي از حیا از منظر خود به فرزندان، به ظهور و 

حیایي سعي دارند رسد. همچنین است زماني که زنان در نسبت با استیگمای بيوز ميبر

های خود را برای فرار از قضاوت منفي اجتماعي شکل دهند و یا حتي خود دست به کنش
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را بر پیشاني ایشان بچسبانند. « حیابي»ارزیابي بسته رفتاری و پوششي زنان دیگر زده و داغ 

 الاذهانیت زنان ایراني است.ی زنده بودن مفهوم حیا در بینتمام این فضاها گویا

بیش از همه حائز اهمیت است، تلاش هر سه دسته برای ارائه تعریفي از حیا و  آنچهاما 

های خود در نسبت با این مفهوم است. دسته اول، حیا را مفهومي غیرجسماني، تعیین کنش

داند که فراجنسیتي و خارج از مرزهای بدن تعریف کرده و امری اخلاقي و پیشادیني مي

دهد. حیا مي نشان او تنهایي و خلوت در حتي دگي کنشگرساحات زن تمام در را خود آثار

دارد که زنان با « حرمت»مند و سیال بوده اما جوهری ثابت از جنس در این شرایط موقعیت

کنند یا با هایشان لحاظ ميهای تأملي خود این حرمت را در تمام کنشبازاندیشي و کنش

توجه به  مثابهبه. علاوه بر این، این زنان حیا را پردازنداین معیار به ارزیابي خود و دیگران مي

زننده عرف هر اجتماعي باشد را برهم آنچهآداب اجتماعي و عرف نیز تلقي کرده و هر 

کنند. برای این دسته حیا، فاقد ارزش ذاتي بوده و صرفاً محافظي در برابر حیایي تلقي ميبي

 شود.فشارهای اجتماعي تلقي مي

 يبرخ منظر ازدانند. عامل بازدارنده از ابژگي و خودابژگي زن مي دسته دوم حیا را

 تیممنوع) یجداساز یبرا اسلامي فقهقوانین یا دستوراتي که در  ،يستیفمننظران صاحب

 به زنان يدسترس محدودکردن) زنان یانزوا و( نامحرم مرد و زن انیم تعامل هرگونه

نظیر حجاب و دستور به پوشاندن بدن که بدن زنانه را  – دارد وجود( يعموم یفضاها

ناشي از نگاه مردسالارانه و کنترل  -کند یا دستور اخلاقي حیاآور تلقي ميي ابژه شرمنوعبه

برخي  کنار در ایح مفهوم(. درواقع Mir-hosseini and Hamzic, 2010: 34مردانه است )

 مردسالارانه ممفهو بر يمبتن را یارانهیگسخت ياخلاق یيفضا ي ناظر بر زنان،اسلام نیقوان

( و کارکردی برای Mir-hosseini and Hamzic, 2010: 202) دهديم شکل ناموس

تداوم اقتدار مردانه دارد. بر اساس این منظر، حیا دیگر ویژگي منتسب به طبیعت یا به تعبیر 

اما دسته ؛ انه استدیني فطرت زنان تلقي نخواهد شد و نوعي برساخت نظم مسیطر مرد

مدار تلقي مقاومتي زنانه در برابر نظم نمادین تحلیل مثابهبهدوم، برخلاف این دیدگاه، حیا را 

مستقیم در زیر نگاه خیره مردانه قرار داده و او را ابژه  طوربهکنند. نظمي که زن را یا مي
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نیز منتقل کرده و زن در سازد یا حتي در فرآیندی انعکاسي این نگاه خیره را به زن مرد مي

اما حیا در این میان، ؛ سازی برای این نظم داردهای خود سعي در خودابژهتنظیم کنش

تواند زن را از نگاه خیره مرد دور نگاه دارد و هم مانع خودابژگي عاملي است که هم مي

رود. علاوه مي مدار و مردوارهزن به مقابله با این نظم تحلیل« حیا»با ابزار  درواقعزن شود. 

کنند. بر این، این دسته نیز حیا را به مثابه عرف و توجه به آداب اجتماعي تلقي مي

محوربودن معنای حیا و توجه پیوسته به بسته رفتاری و مندی و پروفایلمندی، مکانموقعیت

حیا به طرف مقابل مورد تأکید این پوششي فرد جهت اطلاق صفت باحیا یا استیگمای بي

 شوندگان است.ه از مصاحبهدست

شود فرد در زمان داند که موجب ميدسته سوم حیا را نوعي حالت رواني دروني مي

خود را در  شود،انجام عملي که از نگاه دین و همچنین گفتمان رسمي دیني قبیح تلقي مي

حضور ناظری برتر )خداوند( حس کند و دچار ترس از آبرو و تأثر بوده و دست به 

دانند. زند. زناني که در این دسته قرار دارند، حجاب را شاخصه حیا ميخودمهارگری مي

که آن را ویژگي ارزشمند انساني تلقي کرده که ریشه در طبیعت زنان دارد. ضمن آن

مرد  و زن برای شدهتعریف رفتاری هایهمچنین علاوه بر حفظ حجاب، حرکت در قالب

 های آن است.نیز از شاخصه

رچه حیا مفهومي زنده و پویا در نزد زنان ایراني است و همچنان در لفظ، در اگ

پذیرکردن و تربیت نسل جدید هایشان، در نسبت با دیگران و حتي در جامعهتعریف کنش

« طرد»شود، اما درک این مفهوم زنده، رونده و جاری است و توسط زنان ایراني حمل مي

های این های مختلف در مخالفت با آموزهشتوسط گفتمان رسمي، موجب تعریف کن

های که زنان در این تقابل، با آگاهي و هوشمندی این کنشگفتمان شده است و جالب این

های ، بلکه در نسبت با برخي سویه«حیا»زني کامل اعتراضي را نه در انکار یا واپس

دهند. حیا ارائه ميازا از تعریفي مابه هرکدامهای گفتمان رسمي اعمال کرده و آموزه

 و پیشادیني امری مثابهبه»شدن تعاریف جدید از حیا خورد جایگزینرقم مي آنچه درواقع

 و ابژگي از بازدرنده و عامل مدارتحلیل نمادین نظم از رهایي برای راهي»، «اخلاقي
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ادامه است. تعاریفي که در « حفظ حرمت مثابهبهحیا »و « عرف مثابهبهحیا »، «زن خودابژگي

و البته « دروني تأثر و خودمهارگری تهدیدشده، حرمتمثابه به»تعریف رسمي از حیا یعني 

که این تعاریف، ظرفیت کنشگری زنان را نیز با تر قرار دارد. ضمن آنبا دامنه گسترده

دهد. علاوه بر این، با ارائه های رفتاری نادرست افزایش ميکردن زن از برخي قالبخارج

فراجنسیتي و آندروژن برای حیا این مقوله را به هر دو جنس تسری داده و تعریفي 

الاذهانیت زنان ایراني امری در کارکردی برای زن و مرد برای آن قائل است. حیا در بین

و همین تعریف سیال، بر پویایي آن  شدهفیتعرنسبت با موقعیت، پوشش، رفتار و... 

 افزاید.مي

با توجه به اهمیت مقوله حجاب برای ساختار رسمي، تأکید گفتمان رسمي در 

گذاری در حوزه زنان بر ارتباط میان مشيدر فرآیندهای خط ژهیوبههای خود و آموزه

یا استفاده از ابزار نظارتي مبتني بر داوری هنجاربخش و استفاده از « حجاب و حیا»

 میان تواند موجب شکافیدی به حجاب ندارند، ميبرای زناني که تق« حیابي»استیگمای 

رسمي  گفتمان به اعتمادیبي جامعه و تشدید اجتماعي، چندپارگي سپهر و سیاسي نظم

که ظرفیت بسط مفهوم حیا در میان زنان ایراني وجود داشته و این  است يحالشود. این در 

ي در راستای کاهش ابژگي و تواند گامگرفته توسط زن ایراني ميمفهوم با تعاریِف صورت

 های استعلایي و اخلاقي آن باشد.شدن جنبهخودابژگي زن و نیز پررنگ

 تشکر و سپاسگزاری

های ارزنده ایشان در طي انجام این از استاد محترم جناب آقای دکتر کرمي که از راهنمایي

نبود، قطعًا  مند شدم، سپاسگزارم. اگر هدایت و صبوری ایشان در این مسیرپژوهش بهره

 انجام این پژوهش غیرممکن بود.
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