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چكيده

واسالميپوشش،باشددارارااسالميمالكهايوضوابطكهپوششيهربلكه،باشدنميپوششازخاصيفرمونوعدرمنحصراسالميلباس
در اين مقاله با انجام يك مطالعه ميداني از تعداد زيادي دانشجويان دختر دانشگاه يزد كه از پوشش مانتو .باشدميمسلمانفردبرايمناسب

سعي شده است تا عوامل موثر بر انتخاب نوع پوشش، ميزان تاثير آن بر فعاليت هاي اجتماعي و امنيت اجتماعي آنان مورد استفاده مي كنند
منيت اجتماعي بسيارموثر ميدانند و با پوشش مانتو دچار اغلب دانشجويان دختر، نوع پوشش را در اهد، نتايج نشان مي د. بررسي قرار گيرد
.زينتي به بار آورده استاين پوشش محدويت هاي كمتري را براي دانشجويان در استفاده از لوازم آرايشي و ليكن،. مشكل نشده اند

فعاليت اجتماعيحجاب، پوشش اسالمي، مانتو، :  كلمات كليدي

مقدمه.1

حريم نگه داشتن زن ميان خود و مرد يكي از وسايل مرموزي بوده است كه زن براي حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده كرده 

متين تر و باوقار تر و اسالم مخصوصا تأكيد كرده است كه زن هر اندازه .اسالم زن را تشويق كرده است كه از اين وسيله استفاده كند.است

در تفسير آيات سوره احزاب خداوند پس از .عفيفتر حركت كند و خود را در معرض نمايش براي مرد نگذارد بر احترامش افزوده مي شود

اخته شوند و يعني اين كار براي آنكه به عفاف شن»ذلك ادني ان يعرفن فال يؤذين«: اينكه توصيه مي كند زنان خود را بپوشانند مي فرمايد 

.]1[معلوم شود كه خود را در اختيار مردان قرار نمي دهند بهتر است

كه به معني » ستر«در قديم و مخصوصا در اصطالح فقها كلمه .در مورد پوشش زن يك اصطالح نسبتا جديد است»حجاب«استعمال كلمه 

.استفاده نكرده اند» حجاب«و از كلمه را بكار برده اند» ستر«ه فقها در كتاب الصلوة و در كتاب النكاح كلم.پوشش است به كار رفته است

بهتر اين بود كه .پوشش زن در اسالم اين است كه زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه گري و خودنمايي نپردازد

مورد پوشش به كار برده مي شود به اعتبار پشت پرده پرده است و اگر در »حجاب«معني شايع لغت .استفاده مي شد» پوشش«همان كلمه 

واقع شدن زن است و همين امر موجب شده كه عده ي زيادي گمان كنند كه اسالم خواسته است زن هميشه پشت پرده بوده و در خانه 

.محبوس باشد وبيرون نرود

روشنفكر مابانه اي كه روز به روز بيشتر منجر به كمرنگ شدن دفاع از ارزشهاي اسالمي در برابر انواع تهاجم و تسلط فرهنگي غرب و افكار 
روحيه تدين در جامعه مي شد و با روحيه و تمدن كهن ايران زمين تناسب نداشت، با مبارزات وقفه ناپذير و مستمر روحانيت عظيم الشان به 

كريها و رهبري هاي خردمندانه خود، موجب حضور فعال كه از همان ابتدا با هدايت ها، روشنف) رضوان اهللا تعالي(رهبري حضرت امام خميني
.عظيم الشان خويش آگاه ساختندو پرثمر زنان انقالبي ايران در تمامي صحنه ها گرديدند، زنان را به هويت واقعي و رسالت 
گرچه رنگ خاصي براي در مسئله انتخاب رنگ نيز ا.پوشاك زن مسلمان نسبت به پوشاك مرد مسلمان از ضوابط بيشتري برخوردار است

به عنوان نمونه رنگ لباس زن مسلمان .اما زن مسلمان مؤظف است جوانب مختلف را در نظر گيرد]2[لباس زن مسلمان شرط نمي باشد
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از طرفي لباسي كه رنگ ]. 3[يجاد مفسده در جامعه مسلمين گرددنبايد به گونه اي باشد كه موجب جلب توجه و تحريك مردان نامحرم و ا
تبرّج نهي شده در آن جذّاب باشد زينتي است كه بر زن واجب است آن را از نامحرم پنهان دارد و آشكار كردن آن در برابر نامحرم مصداقي از

همچنين زن مسلمان در انتخاب رنگ پوشش بايد عرف غالب جامعه را نيز در نظر گيرد زيرا پوشيدن رنگي مغاير با ]. 4[قران كريم است
.ل در جامعه، مصداقي از لباس شهرت و موجب انگشت نما شدن زن مسلمان مي گرددرنگ معمو
با انجام يك مطالعه ميداني از تعداد زيادي دانشجويان دختر دانشگاه يزد كه از پوشش مانتو استفاده مي كنند سعي شده پژوهشدر اين

.است تا عوامل موثر بر انتخاب نوع پوشش، ميزان تاثير آن بر فعاليت هاي اجتماعي و امنيت اجتماعي آنان مورد بررسي قرار گيرد

تجربيات-2
اطالعاتروش جمع آوري - 

به فردهركهبودندبستهوبازسؤاالتشاملهاپرسشنامه.گرديدحاصلپرسشنامهپخشطريقازنظرمورداطالعاتپروژهايندر
در دختردانشجو6500متوسططوربه.بوديزدداشگاهدختردانشجويانبررسيموردجامعه .گويدپاسخآنهابهبايستميتنهايي
.دارندسكونتخوابگاهدرآنهاازنفر2300درحدودكهباشندميتحصيلبهمشغوليزددانشگاه

نظر دختران در مورد چادر و چادري ها مورد بررسي , در پرسشنامه مربوط به دختران مانتويي سؤاالتي از قبيل چگونگي انتخاب نوع پوشش 

روش نمونه گيري . شنامه ها در محيط خوابگاه و بقيه در دانشگاه توزيع شدعدد از پرس380نفر بود كه 500نمونه انتخابي شامل .قرار گرفت

شود تا در در اين نوع نمونه گيري به هر يك از افراد جامعه احتمال مساوي داده مي.تصادفي ساده براي توزيع پرسشنامه ها انتخاب گرديد

عمليات پخش پرسشنامه به مدت يك .وابگاه دختران انجام گرفتپخش فرمهاي پرسشنامه در بين تمام ساختمان هاي خ. نمونه انتخاب شود

.ارائه شده است1در شكل مانتويينمونه اي از پرسشنامه دختران .هفته به طول انجاميد

به نام يگانه خالق زيبايي ها

:امر مي باشدپاسخ هاي شما ياري دهنده ما در اين .مو ضوع تحقيق ما بررسي پوشش دختران در محيط دانشگاهي است 

1نوع پوشش خود را بر اساس چه معيار يا معيار هايي انتخاب مي كنيد؟.

مد                                    تعاليم اسالم               

ميزان راحتي                         بر اساس موقعيت و جايگاه

معموال براي خريد مانتو خود چه ميزان هزينه مي كنيد؟.2

تومان 70000تومان               بيش از 70000تا 300000تومان           بين30000كمتر 

معموال چند وقت يك بار مانتو و مقنعه خود را اتو ميزنيد؟. .3

هر روز                بعد از هر بار شستشو                به ندرت

جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد؟به نظرشما نوع پوشش تا چه ميزان امنيت شما در . 4

تا به حال به واسطه ي نوع پوشش خود دچار مشكل شده ايد؟. 5

در صورت مثبت بودن دليل كنار گذاشتن چادر خود را چه مي دانيد؟......... آيا قبال چادري بوده ايد؟.6

:سال ورود به دانشگاه:         قد:          وزن:             وضعيت تأهل:          شهر سكونت:            رشته تحصيلي:          سن
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اعتقادات   احساس عدم راحتي در محيط دانشگاهي                   تغيير در نوع تفكر و 

: ............................برداشته شدن اجبار از سوي اطرافيان                      عوامل ديگر

چادري بودن فرد چه ذهنيتي را در شما ايجاد مي كند؟.-7

نماييد؟در صورت مثبت بودن ميزان آن را مشخص ........... آيا براي بيرون رفتن از آرايش استقاده مي كنيد؟. -8

آرايش كم                آرايش متوسط                       آرايش زياد

يمونه اي از پرسشنامه دختران مانتوين: 1شكل

مشخصات جامعه آماري- 
در پاسخ به سواالت پرسشنامه پرداخته با پوشش مانتويي از شركت كنندگان قبل از تحليل نتايج حاصل از پرسشنامه ها به ارائه مشخصاتي

.بخش هاي الف تا ث به نتايج پردازش شده اين مشخصات اشاره شده است2در شكل . شده است

)ب()                                                       الف(
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بانوان چادري

.تك تك به ارائه سواالت و نتايج پرداخته شده است

نتايج به تجزيه تحليل داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است

1بررسي درصد پاسخ گويي به گزينه هاي سؤال 
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بانوان چادريمشخصات شركت كنندگان در پاسخ به پرسشنامه: 2شكل

تك تك به ارائه سواالت و نتايج پرداخته شده استبه داده هاي جمع آوري شده و تجزيه تحليل آنها

نوع پوشش خود را بر اساس چه معيار يا معيار هايي انتخاب مي كنيد؟

تعاليم اسالم               ) مد                                 گزينه ب

ر اساس موقعيت و جايگاهب) ميزان راحتي                         گزينه د

نتايج به تجزيه تحليل داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است

بررسي درصد پاسخ گويي به گزينه هاي سؤال : 3شكل 
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شكل

نتايج و بحث- 3

به داده هاي جمع آوري شده و تجزيه تحليل آنهابا توجه در اين بخش 

نوع پوشش خود را بر اساس چه معيار يا معيار هايي انتخاب مي كنيد؟-1

مد                                 گزينه ب )گزينه الف

ميزان راحتي                         گزينه د) گزينه ج

نتايج به تجزيه تحليل داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است3در شكل 
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اساس جايگاه و موقعيت خود انتخاب مي اكثر افراد نمونه نوع پوشش خود را بر 
نكته قابل توجه در اين سؤال .درصد از دختران مانتويي با توجه به ميزان راحتي خود نوع پوشش خويش را انتخاب مي كنند

.نتايج به تجزيه تحليل داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است

بنابراين اغلب آنها هزينه متوسطي را 

.داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است

7

بدون جواب

10

بدون جواب

٥

اكثر افراد نمونه نوع پوشش خود را بر .درصد از دانشجويان گزينه د را انتخاب نموده اند
درصد از دختران مانتويي با توجه به ميزان راحتي خود نوع پوشش خويش را انتخاب مي كنند

.پايين بودن درصد انتخاب بر اساس تعاليم اسالم و مد مي باشد

نه مي كنيد؟معموال براي خريد مانتو خود چه ميزان هزي

تومان 70000تومان               بيش از 70000تا 30000

نتايج به تجزيه تحليل داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است

2بررسي سؤال: 4شكل 

.ر تومان براي مانتو خود هزينه مي كنندهزا70تا 30درصد از دختران مانتويي حدود 

معموال چند وقت يك بار مانتو و مقنعه خود را اتو ميزنيد؟

هر روز                بعد از هر بار شستشو                به ندرت

داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است

3بررسي سؤال:5شكل 
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3سؤال 

درصد از دانشجويان گزينه د را انتخاب نموده اند53حدود 
درصد از دختران مانتويي با توجه به ميزان راحتي خود نوع پوشش خويش را انتخاب مي كنند40حدود .كنند

پايين بودن درصد انتخاب بر اساس تعاليم اسالم و مد مي باشد

معموال براي خريد مانتو خود چه ميزان هزي.2

30000تومان           بين30000كمتر 

نتايج به تجزيه تحليل داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است4در شكل 

درصد از دختران مانتويي حدود 74حدود 
.برايخريد مانتو صرف مي كنند

معموال چند وقت يك بار مانتو و مقنعه خود را اتو ميزنيد؟..3

هر روز                بعد از هر بار شستشو                به ندرت

داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده استنتايج به تجزيه تحليل 5در شكل 

21
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39

گزينه ج



درصد هر روز مانتو ومقنعه خود را اتو 21و حدود 

.نتايج به تجزيه تحليل داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است

بررسي پاسخهاي داده شده توسط اعضاي نمونه در دختران مانتويي

حدود .درصد اثر نوع پوشش در امنيت را باال دانسته اند

.به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است

22

145

بدون نظر تأثير كم

17

��ون ���

٦

و حدود .درصد از دختران مانتويي بعد از هر بار شستشو مانتو و مقنعه خود را اتو مي زنند

امنيت شما در جامعه را تحت تأثير قرار مي دهد؟به نظرشما نوع پوشش تا چه ميزان 

نتايج به تجزيه تحليل داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است

بررسي پاسخهاي داده شده توسط اعضاي نمونه در دختران مانتويي:6شكل 

درصد اثر نوع پوشش در امنيت را باال دانسته اند47است اما در مجموع حدود نظرات در مورد اين سؤال داراي پراكندگي بااليي بوده
.نوع فرهنگ و اعتقادات هر شهر مي دانندمرتبط با

تا به حال به واسطه ي نوع پوشش خود دچار مشكل شده ايد؟

به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده استنتايج به تجزيه تحليل داده هاي مربوط 

5نتايج حاصل از سوال : 7شكل 
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5سؤال 

درصد از دختران مانتويي بعد از هر بار شستشو مانتو و مقنعه خود را اتو مي زنند68حدود 
.ميزنند

به نظرشما نوع پوشش تا چه ميزان . 4

نتايج به تجزيه تحليل داده هاي مربوط به اين سوال به صورت نمودار ستوني ارائه شده است6در شكل 

شكل 

نظرات در مورد اين سؤال داراي پراكندگي بااليي بوده
مرتبط بادرصد از افراد نمونه ، امنيت را 9

تا به حال به واسطه ي نوع پوشش خود دچار مشكل شده ايد؟. 5

نتايج به تجزيه تحليل داده هاي مربوط 7در شكل 
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درصد نوع پوشش خود را مشكل ساز 24تا بحال به واسطه نوع پوشش خود دچار مشكل نشده انداما در حدود
.اين مشكالت از قبيل ديد بد دستگاه حكومتي به اين دختران و همچنين آزار از طرف مردان بي بندوبار در جامعه بوده است
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