
نمایش پوشش چادر در سریال های تلویزیون ایران
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*   طیبه ایزانلو  حامد بخشی

 چکیده
این پژوهش با روش تحلیل محتوا نمایش پوشش چادر و شناسایی تصویری که از زن چادری 
در ســریال های تلویزیونی دیده می  شود، را بررســی کرده است. برای بررسی این امر، از مجموع 
۱۰۷ســریالی که در ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ برای اولین بار در شبکه های اول، دوم و سوم سیما 
به نمایش درآمده بود، ۲۰سریال به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب و میزان و نحوه 
نمایش پوشش زنان با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی اندازه گیری شد. نتایج تحقیق حاکی 
اســت که پوشــش چادر در مجموع ۲۹/۵درصد از کل نمایش های پوشش زنان در سیما را شامل 
می شود. همچنین نمایش پوشش چادر در میان زنان متأهل و بیوه، میانسال و مسن، دانشجو، خانه دار 
و یا مشــاغل رده پایین بیش از سایر رده های متناظر بود. در مجموع به نظر می رسد، تلویزیون بیش 
از آنکه مروج پوشــش چادر باشــد، طبق عرف جامعه آن را به نمایش گذاشته است و این مطلب 

ناشی از الیه های مختلفی است که در برنامه سازی های تلویزیونی اثرگذارند.
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1. مقدمه و بیان مسئله
در	نظام	جمهوری	اسالمی	ایران،	استفاده	از	پوشش	چادر	اهمیت	زیادی	دارد.	از	یک	سو،	روحانیون	
و	مراجع	دینی	-	که	پایه	های	مشروعیت	دینی	حاکمیت	را	تشکیل	می	دهند	-	چادر	را	به	عنوان	
حجاب	اسالمی	مطلوب	به	رسمیت	می	شناسند.	ازسوی	دیگر،	همواره	از	طرف	موافقان	و	مخالفان،	
چادر	به	مثابه	نماد	حاکمیت	مطرح	است.	به	همین	دلیل	خدشه	در	آن	می	تواند	موجب	ارزیابی	
منفی	از	توفیق	در	تحقق	ارزش	های	اسالمی	در	کشور	به	شمار		آید.	یکی	از	اصلی	ترین	ابزارهای	
ترویج	ارزش	های	اسالمی	و	الگوهای	فرهنگی	از	جمله	پوشش	در	میان	عامه	مردم،	رسانه	ها	و	بیشتر	

تلویزیون	است	)محمودی،1۳۹۰:	81(.
رسانه	های	مختلف	از	نظر	مدت	ارتباط	و	گستره	ی	مخاطبان	تفاوت	دارند.	لکن	تلویزیون	رسانه	ای	
 Austin,barnard &(	دارد	را	مخاطبان	ترین	گسترده	و	مخاطب	با	ارتباط	زمان	بیشترین	که	است
Hutcheon,2010(.	ازاین	رو،	محققان	همواره	به	تأثیرگذاری	آن	در	مخاطبان	توجه	و	تأثیرات	فرهنگی	

و	ارزشی	برنامه	های	تلویزیون	را	بررسی	و	آسیب	شناسی	کرده		اند	)سفیری،	ساروخانی،	و	فراهانی،	1۳8۷؛	
رضایی	و	کاظمی،	1۳8۷؛	طالبی	و	میناوند،	1۳۹۰؛	باهنر	و	علم	الهدی،	1۳۹۲(.	بااین	حال،	تمام	برنامه	های	

تلویزیون	به	یک	میزان	مخاطب	ندارند.	چنانچه	در	میان	برنامه	های	تلویزیونی	سریال	های	داستانی	
سهم	زیادی	را	به	خود	اختصاص	داده	اند	)باهنر	و	جعفری،	1۳۹1(.		

درخصوص	پوشش	در	حوزه	ی	زنان،	تاکنون	نمایش	یکدستی	از	پوشش	مطلوب	ارائه	نشده	
است	و	هر	روز		شاهد	نمایش	انواع	متعددی	پوشش	در	میان	هنرپیشه	های	زن	تلویزیون	هستیم.	
تعداد	زیاد	این	برنامه	های	تولیدی	در	تلویزیون	مانع	از	رصد	دقیق	برنامه	ها	در	مقایسه	با	مشاهده	ی	
تصاویر	ساده	افراد	است.	بررسی	وضعیت	عینی	نمایش	حجاب	در	رسانه	ی	ملی	و	به		خصوص	نمایش	
چادر	به	عنوان	حجاب	برتر	نیازمند	بررسی	دقیق	است	تا	وضعیت	و	شیوه	ی	نمایش	آن	در	برنامه	های	
تلویزیونی	و	به	ویژه	سریال	ها	اندازه	گیری	شود.	این	مقاله	با	هدف	بررسی	بازنمایی	چادر	به	مثابه	
پوشش	برتر	در	میان	سایر	پوشش	های	زنان	و	شناسایی	تصویری	که	در	مجموع	از	زن	چادری	ارائه	

می	شود،	به	تحلیل	محتوای	پوشش	زنان	در	سریال	های	تلویزیونی	می	پردازد.

2. پیشینه ی پژوهش
مخاطبان	 به	 اطراف	 و	شناخت	محیط	 اثرگذاری	 توانایی	 به	دلیل	 ازیک	سو	 رسانه	ها	همواره	
درجامعه	و	از	سوی	دیگر	میزان	انطباق	این	شناخت	با	اهداف	فرهنگی-رسانه	ای	برای	پژوهشگران	
	)ganahl, prinsent & netzley,2003(	جنسیتی	بازنمایی	درپی	مثال	برای	دارند؛	ای	ویژه	اهمیت
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یا	نژادی	)maestro & stern,2003(	در	تلویزیون،	پژوهشگران	درصدد	بررسی	میزان	واقع	نمایی	
رسانه	ای	و	نیز	شناسایی	تصویری	هستند	که	رسانه	از	بخشی	از	جامعه	عرضه	می	کند.	با	این	حال،	
در	حوزه	ی	پوشش	زنان	،	پژوهش	های	معدودی	وضعیت	حجاب	زنان	در	رسانه	های	دیداری	)سینما،	

تلویزیون(	را	بررسی	کرده		است.	
در	میان	پژوهش	های	خارجی،	پاستی	)۲۰۰6(	از	نمایش	زنان	باحجاب	در	رسانه	ی	استرالیا،	
دو	تصویر	غالب	شامل:	زن	محجبه	قربانی	فشارها	و	محدودیت	های	خانوادگی	یا	اجتماعی	و	زن	
محجبه		به	عنوان	تهدیدی	برای	امنیت	اجتماعی	جامعه	ارائه	می	دهد.	پژوهش	های	دیگر	در	این	باره	
همانند	مقایسه	ی	پوشش	حجاب	در	مجالت	مالزی	)hassim, Nayan & Ishak ,2016(	یا	بررسی	
	hassim,(	مدرن	زندگی	سبک	یک	ایجاد	در	آن	نقش	و	حجابیستا	ی	مجله	در	حجاب	برساخت
Nayan & Ishak ,2016(	بیشتر	نمایش	حجاب	در	رسانه	های	مکتوب	را	بررسی	کرد	ه	اند؛	در	

پژوهشی	دیگر	تصاویری	که	از	زنان	افغان	در	زمان	حاکمیت	طالبان	و	پس	از	آن	در	خبرگزاری	
آسوشیتدپرس	منتشر	شده؛	نشان	داده	که	تصویر	به	نمایش	درآمده	از	زن	افغان	پس	از	طالبان	

تصویر	بازتری	است	)فهمی،	۲۰۰۴(.	
در	ایران	نیز	برخی	پژوهش	ها	وضعیت	حجاب	در	فیلم	های	سینمایی	را	بررسی	کرده	اند.	شهبازی	
در	پژوهشی	»بازنمایی	وضعیت	حجاب	در	فیلم	های	سینمای	دو	دهه	۷۰	و	8۰«	را	بررسی	کرده	
است.	او	با	تحلیل	محتوای	۲۰	فیلم	به	این	نتیجه	رسید	که	میزان	و	نحوه	رعایت	حجاب	در	فیلم	ها	
بیشتر	به	سلیقه	ی	کارگردان	مرتبط	است.	اگرچه	روابطی	بین	میزان	رعایت	حجاب	با	دهه	ی	ساخت	

فیلم،	دوره	ی	سیاسی	و	سایر	متغیرهای	زمینه	ای	یافته	است	)شهبازی،	1۳۹۰(.
شاکری		نژاد	در	پژوهشی	وضعیت	عفاف	و	حجاب	در	پربیننده	ترین	فیلم	های	سینمایی	ایرانی	
پخش	شده	از	شبکه	های	اول،	دوم	و	سوم	سیما	در	سال	1۳86	را	بررسی	کرده	است.	نتایج	نشان	
داد،	شاخص	های	عفاف	و	حجاب	در	بسیاری	موارد	با	معیارهای	اسالمی	در	این	فیلم	ها	مطابقت	

نداشته	است	)شاکری	نژاد،	1۳88(.
در	پژوهش	دیگری	با	استفاده	از	رهیافت	گفتمانی	استوارت	هال	پوشش	و	آرایش	هنرپیشگان	
زن	در	پوسترهای	فیلم	های	سینمای	ایران	در	سه	دولت	»سازندگی،	اصالحات	و	اصولگرا«	بررسی	
شدند.	نتایج	پژوهش	نشان	داد	که	ارزش	ها	و	سیاست	گذاری	های	دهه	های	۷۰	و	8۰	سینما	در	
مقوله	ی	پوشش	و	حجاب	به	بازنمایی	نرسیده	و	حاکمیت	در	این	باره	رویکردی	منفعالنه	داشته	

است	)منتظرقائم	و	یادگاری،	1۳۹۴(.
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در	سریال	های	 اجتماعی	 زندگی	طبقات	 بازنمایی	سبک	 بررسی	 پژوهشگران	ضمن	 بعضی	
خانوادگی	سیما،	وضعیت	پوشش	آنها	را	بررسی	کرده	و	نشان	دادند	که	پوشش	بازیگران	اغلب	

بازتاب	طبقه	باالی	جامعه	است	)علیزاده	و	فتحی	نیا،	1۳86(.
برخی	دیگر	از	پژوهش	ها	به	جای	تحلیل	محتوای	برنامه	های	سینمایی	و	تلویزیونی،	دیدگاه	
مخاطبان	درباره	ی	بازنمایی	حجاب	در	این	رسانه	ها	را	بررسی	کرده	اند.	برای	مثال	مصاحبه	ی	گروهی	
با	زنان	حوزوی	و	دانشگاهی	درخصوص	بازنمایی	چادر	در	دو	سریال	تلویزیونی	»آخرین	گناه«	و	
»بی	صدا	فریاد	کن«	انجام	شد.	زنان	حوزوی	معتقد	بودند	تقلیل	چادر	به	طرح	های	جدید،	»با	از	
بین	بردن	سادگی	و	فقدان	جذابیت«،	موجب	فاصله	گرفتن	چادر	از	معنا	و	مفهوم	اصلی	خود	یعنی	

»عفت	و	پوشیدگی«	شده	است	)جعفری	و	اسماعیلی،	1۳۹1(.	
در	مجموع	می	توان	گفت،	باوجودی	که	پوشش	و	حجاب	یکی	از	چالشی	ترین	مسائل	فرهنگی	
جامعه	ما	پس	از	انقالب	است،	پژوهش	های	اندکی	نمایش	پوشش	زنان	در	رسانه	ها،	به	ویژه	تلویزیون،	
را	بررسی	کرده	اند	که	نمی	توان	قابلیت	آنها	را	به	برنامه	های	تلویزیونی	تعمیم	داد.	ازاین	رو،	پژوهش	
حاضر	در	نظر	دارد	با	انتخاب	نمونه	به	نسبت	وسیع	از	سریال	های	تلویزیونی	در	سه	سال،	امکان	
تعمیم	یافته	ها	در	سطح	مناسب	و	شناسایی	شیوه	ی	بازنمایی	تصویر	حجاب	زنان،	با	تأکید	بر	چادر	

و	نسبت	آن	با	وضعیت	موجود	در	جامعه	را	فراهم		کند.

3. مبانی و چارچوب نظری 
رویکرد	مطالعات	و	نظریه	پردازی	در	جامعه	شناسی	رسانه	بر	عوامل	اجتماعی	تأثیرگذار	در	
رسانه	ها	تمرکز	دارد.	برخی	پژوهشگران	در	نظریه	ی	سلسله	مراتب	تأثیر	)عوامل	تأثیرگذار	در	محتوای	
رسانه	های	جمعی(	به	ترتیب	به	پنج	عامل	ایدئولوژی،	نهادهای	اجتماعی	)سطح	فرارسانه	ای(،	سازمان	
رسانه،	قاعده	های	رسانه	و	افراد	اشاره	می	کنند.	آنها	در	این	نظریه	به	بررسی	عوامل	جامعه	شناختی	و	
روان	شناختی	را	بررسی	می	کنند	که		هم	زمان	در	شکل	دهی	محتوای	رسانه	ها	نقش	دارند.	همچنین	
در	این	نظریه،	روابط	متقابل	این	سطوح	تأثیرگذار	با	یکدیگر	نیز	در	نظر	گرفته	می	شود.	درواقع،	
برخالف	سایر	نظریه	ها	که	محتوای	رسانه	را	متغیر	مستقل	فرض	کرده	و	به	دنبال	تأثیرگذاری	آنها	
در	مخاطبان	است،	نظریه	ی	آنها	محتوای	رسانه	را	متغیر	وابسته	درنظر	می	گیرد	و	عوامل	تأثیرگذار	

.)Shoemaker & Reese,2013(	کند	می	بررسی	را	آن	در
یعنی	 تولید	محتوا	 رسانه،	دست	اندرکاران	مستقیم	 در	محتوای	 تأثیرگذار	 خردترین	سطح	
تولیدکنندگان	برنامه	ها	در	سطوح	مختلف	هستند.	عالیق	و	سالیق	آنها	در	محتوای	رسانه	تأثیر	
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گذاشته	و	آن	را	شکل	می	دهد.	جنسیت،	نژاد،	طبقه	ی	اجتماعی	و	سایر	ویژگی	های	نگرشی	آنها،	
آگاهانه	یا	ناآگاهانه	در	محتوای	پیام	تولید	شده	تأثیر	می	گذارد.

سطح	بعدی،	روال	ها	و	هنجارهای	حاکم	بر	رسانه	را	بررسی	می	کند.	افراد	در	فعالیت	رسانه	ای	
خود	کاماًل	آزاد	و	رها	نیستند،	بلکه	از	قواعد	و	هنجارهایی	تبعیت	می	کنند	که	بر	فضای	رسانه	حاکم	
است.	این	هنجارها،	الگوهای	رفتار	در	حوزه	ی	رسانه	را	مشخص	می	کنند	که	افراد	بیشتر	از	آنها	
تبعیت	می	کنند	و	یا	در	آنها	تغییرات	جزئی	می	دهند.	شومیکر	و	ریس	در	نظریه	ی	خود	سه	منبع	
برای	این	روال	ها	معرفی	می	کنند:	مخاطبان،	سازمان	ها	و	تولیدکنندگان	محتوا.	سطح	سوم،	تأثیر	
سازمان	حاکم	در	رسانه	هاست.	این	سطح	شامل	سیاست	گذاری	های	سازمانی،	نقش	های	حرفه	ای	

و	ساختار	رسانه	می	شود.	
نهادهای	اجتماعی	به	آثار	ناشی	از	سازمان	های	وسیع	تر	فرارسانه	ای	اشاره	می		کنند.	این	آثار	از	
نهادهایی	برمی	خیزد	که	هرچند	با	رسانه	ارتباط	مستقیم	ندارند،	اما	با	انتقاد	ها	و	فشارهایی	که	بر	
سازمان	های	رسانه	ای	می	آورند،	در	محتوای	آن	تأثیر	گذارند.	این	سطح	شامل	تمامی	افراد	و	گروه	هایی	
می	شود	که	با	انتقادها	و	کنش	های	خود	با	رسانه،	آن	را	در	تولید	محتوای	بعدی	خود	به	تجدیدنظر	
وادار	می	کنند.	از	مخاطبانی	که	با	تلفن	یا	نامه	به	محتوای	رسانه	انتقاد	می	کنند،	تا	آگهی	دهندگان	

تبلیغاتی	که	تصمیم	به	بایکوت	کردن	یک	رسانه	می	گیرند،	محتوای	رسانه	را	شکل	می	دهند.
آخرین	و	کالن	ترین	سطح،	آثار	ایدئولوژیک	در	رسانه	را	بررسی	می	کند.	منظور	از	ایدئولوژی	
در	اینجا	سازوکار	نمادینی	است	که	به	عنوان	یک	نیروی	منسجم	و	به	هم	پیوسته	در	جامعه	عمل	
می	کند.	ایدئولوژی	تعیین		می	کند	که	چه	نمادهایی	مناسب	یا	غیر	مناسب،	بهنجار	یا	نابهنجار	
هستند؛	برای	مثال،	در	ایاالت	متحده	ارزش	هایی	همچون	نظام	اقتصادی	کاپیتالیستی،	مالکیت	
.)Shoemaker & Reese,2013(	آیند	می	شمار	به	حاکم	ایدئولوژی	از	اجزایی	آزاد،	بازار	و	خصوصی
طبق	این	نظریه،	محتوای	رسانه	دیگر	متغیر	مفروضی	نیست	که	از	پیش	تعیین	شده	باشد	و	
تنها	به	دنبال	آثار	آن	بر	مخاطبان	باشیم،	بلکه	متغیر	وابسته	ای	است	که	از	عوامل	متعددی	تأثیر	
می	پذیرد.	ازاین	رو،	در	تعامل	و	تغییر	قدرت	نسبی	هر	کدام	از	عوامل	با	یکدیگر،	محتوای	رسانه	

می	تواند	تغییر	کند	و	در	نتیجه	آثار	متفاوتی	در	مخاطبان	بگذارد.	
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 رسانه یمحتوا در رگذاریثأت یمراتب سلسله سطوح: ۱شکل$$$$$$
و  ثیرپذیری آنها در نمایشأثیرگذاری و تأهای جمعی، ت$$های مورد توجه در رسانه$$یکی از جنبه

ز مثابه یکی ا$$. پوشش بهاستیر فرهنگی، از جمله مد و پوشش های در حال تغی$$بازنمایی خصیصه
 اجتماعی است. واره مورد توجه فعاالن فرهنگی و بارزترین تظاهرات فرهنگی افراد جامعه، هم

 .تاستفاده شده اسهای بدنی انسان $$شاندن جذابیتپو منظور$$هم بهایجاد جذابیت و هم برای لباس از 
ناختی و ها و هنجارهای زیباش$$ارزش از یک سو،؛ دهد$$کارکردها را شکل میگ هر دوی این فرهن

باس در جوامع طرح و شکل ل ی$$کننده$$یا و پاکدامنی تعیینهای ح$$ارزش ،سوی دیگراز و جذابیت 
های حیا و شرم، در مرزهای جذابیت و آراستگی حرکت $$کنند تا با حفظ ارزش$$است. افراد تالش می

 د متفاوت است و همین بخشی از گوناگونیها در افرا$$سازی هرکدام از این ارزش$$درونی میزانکنند. البته 
 زند. $$س در میان اشخاص مختلف را رقم میلبا

های حیا و پاکدامنی $$که به احساسات شرم و گناه و ارزشدهی آن وجهی از لباس $$نهاد دین در شکل
ذابیت بصری جنس ج ی$$که زنان بیش از مردان سوژه$$آنجا$$ازشود، نقش اساسی دارد. $$مربوط می
ی ها$$اظر به زنان و محدود کردن جذابیتروند، هنجارهای دینی پوشش بیشتر ن$$شمار می$$مخالف به

ه است. منظور تقویت و حفاظت از نهاد خانواد$$به -خارج از خانواده و زناشویی -نزد مردان ایشان 
های جذابیت جنسی در $$از بروز زمینهکه تا حد ممکن ها آن است $$رو، هدف این هنجار$$این$$از

 حال، حدود پوشش در ادیان مختلف با یکدیگر متفاوت است.$$بااین .حضور نامحرمان جلوگیری شود 
در پوشش خود هنگام  باید$$رف قواعدی است که زنان مسلمان می، هنجار حجاب معدین اسالمدر 

دن پوشانآن ترین قرائت دینی $$جاب در عمومیی کلی ح$$قاعدهت کنند. ریبه رعایبا مردان غ رویارویی
قواعد دینی باید موی سر و  بدین ترتیب، زن مسلمان طبقاست. « وجه و کفین»به استثنای بدن  تمام
جه و تونکردن حال، قواعد ضمنی حجاب شامل جلب $$بااینرا از نگاه نامحرم بپوشاند.  های خود$$اندام

این هنجارهای صریح و ضمنی . (۱۳۸۸ ،بهشتی و)عظیمیان  شود$$مینمایان نبودن حجم اندام زن نیز 
ترین شکل حجاب $$هایی با طراحی خاص شده است. در ایران، متداول$$گیری لباس$$موجب شکل

سطح  ایدئولوژیک

سطح فرارسانه 

سطح سازمانی

سطح روال های 
رسانه

سطح فردی

رسانه

   شکل۱: سطوح سلسله مراتبی تأثیرگذار در محتوای رسانه

یکی	از	جنبه	های	مورد	توجه	در	رسانه	های	جمعی،	تأثیرگذاری	و	تأثیرپذیری	آنها	در	نمایش	
و	بازنمایی	خصیصه	های	در	حال	تغییر	فرهنگی،	از	جمله	مد	و	پوشش	است.	پوشش	به	مثابه	یکی	
از	بارزترین	تظاهرات	فرهنگی	افراد	جامعه،	همواره	مورد	توجه	فعاالن	فرهنگی	و	اجتماعی	است.	
از	لباس	هم	برای	ایجاد	جذابیت	و	هم	به	منظور	پوشاندن	جذابیت	های	بدنی	انسان	استفاده	
شده	است.	فرهنگ	هر	دوی	این	کارکردها	را	شکل	می	دهد؛	از	یک	سو،	ارزش	ها	و	هنجارهای	
زیباشناختی	و	جذابیت	و	از	سوی	دیگر،	ارزش	های	حیا	و	پاکدامنی	تعیین	کننده	ی	طرح	و	شکل	
لباس	در	جوامع	است.	افراد	تالش	می	کنند	تا	با	حفظ	ارزش	های	حیا	و	شرم،	در	مرزهای	جذابیت	
و	آراستگی	حرکت	کنند.	البته	میزان	درونی	سازی	هرکدام	از	این	ارزش	ها	در	افراد	متفاوت	است	و	

همین	بخشی	از	گوناگونی	لباس	در	میان	اشخاص	مختلف	را	رقم	می	زند.	
نهاد	دین	در	شکل	دهی	آن	وجهی	از	لباس	که	به	احساسات	شرم	و	گناه	و	ارزش	های	حیا	و	
پاکدامنی	مربوط	می	شود،	نقش	اساسی	دارد.	از	آنجا	که	زنان	بیش	از	مردان	سوژه	ی	جذابیت	بصری	
جنس	مخالف	به	شمار	می	روند،	هنجارهای	دینی	پوشش	بیشتر	ناظر	به	زنان	و	محدود	کردن	
جذابیت	های	ایشان	نزد	مردان	-	خارج	از	خانواده	و	زناشویی-	به	منظور	تقویت	و	حفاظت	از	نهاد	
خانواده	است.	از	این	رو،	هدف	این	هنجار	ها	آن	است	که	تا	حد	ممکن	از	بروز	زمینه	های	جذابیت	
جنسی	در	حضور	نامحرمان	جلوگیری	شود	.	بااین	حال،	حدود	پوشش	در	ادیان	مختلف	با	یکدیگر	

متفاوت	است.
در	دین	اسالم،	هنجار	حجاب	معرف	قواعدی	است	که	زنان	مسلمان	می	باید	در	پوشش	خود	
هنگام	رویارویی	با	مردان	غریبه	رعایت	کنند.	قاعده	ی	کلی	حجاب	در	عمومی	ترین	قرائت	دینی	
آن	پوشاندن	تمام	بدن	به	استثنای	»وجه	و	کفین«	است.	بدین	ترتیب،	زن	مسلمان	طبق	قواعد	
دینی	باید	موی	سر	و	اندام	های	خود	را	از	نگاه	نامحرم	بپوشاند.	بااین	حال،	قواعد	ضمنی	حجاب	
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شامل	جلب	نکردن	توجه	و	نمایان	نبودن	حجم	اندام	زن	نیز	می	شود	)عظیمیان	و	بهشتی،	1۳88(.	
این	هنجارهای	صریح	و	ضمنی	موجب	شکل	گیری	لباس	هایی	با	طراحی	خاص	شده	است.	در	
ایران،	متداول	ترین	شکل	حجاب	اسالمی	چادر	است	که	به	دلیل	داشتن	شرایط	مذکور	بیشترین	

تأیید	و	حمایت	را	از	سوی	دینداران	دریافت	کرده	است.	
پس	از	انقالب	اسالمی	ایران	و	با	حاکمیت	نظام	دینی،	حجاب	اسالمی	در	جامعه	الزامی	شد	
)اسدی،	1۳8۴(	و	دو	گونه	از	پوشش	به	عنوان	مصادیق	حجاب	اسالمی		شامل	چادر	و	مانتو	به	

همراه	مقنعه	یا	روسری	به	رسمیت	شناخته	شد.
درحال	حاضر،	چادر	در	مدل	های	مختلف	آستین	دار	و	سنتی	-که	به	صورت	پارچه	یک	سره	از	

روی	سر	انداخته	می	شود	و	تا	پایین	پاها	را	می	پوشاند	-وجود	دارد.
شکل	مانتو	در	دوران	جنگ	تحمیلی	)1۳68-1۳5۹(	به	همراه	مقنعه	یا	روسری	های	بلند	و	
مانتوهای	به	رنگ	مشکی	یا	سرمه	ای	خالصه	می	شد،	اما	پس	از	دوران	جنگ	و	با	باز	تر	شدن	فضای	
اجتماعی	در	طرح	ها	و	رنگ	های	متنوع	تری	ظاهر	شد.	همچنین	کم	پوششی	برمبنای	شریعت	دینی	
که	در	سال	های	جنگ،	به	ندرت	و	به	میزان	اندک	به	چشم	می	خورد،	بارزتر	شد	و	شکل	های	متنوع	تری	
یافت.	اشکال	جدید	تر	مانتو،	شلوار	و	روسری	با	حجاب	کمتر	به	بازار	آمد.	قشر	پایبند	به	شریعت	نیز	
می	کوشید	در	عین	حفظ	پایبندی	دینی	خود	از	چنین	طرح	هایی	استفاده	کند.	ازاین	رو،	پوشش	های	
واسطی	مانند	ساق	دست	به	بازار	آمد	که	با	استفاده	از	آنان،	زنان	پایبند	به	حدود	شریعت		توانستند	
از	طرح	هایی	مانند	مانتو	های	آستین	کوتاه	یا	شال	استفاده	کنند.	بدین	شیوه،	عرف	اجتماعی	پوشش	

در	حدود	چهار	دهه	پس	از	انقالب	روزبه	روز	تنوع	و	گستردگی	بیشتری	یافت.
در	این	میان،	رسانه	های	جمعی	ازیک	سو	بازتاب	دهنده	ی	ارزش	ها	و	هنجارهای	اجتماعی	و	
از		سوی	دیگر،	در	آنها	تأثیر	می	گذارند.	تلویزیون	نیز	به	عنوان	فراگیرترین	رسانه	ی	جمعی،	هم	بر	
پوشش	و	آرایش	جامعه	اثر	می	گذارد	و	هم	از	فضای	اجتماعی	جامعه	تأثیر	می	پذیرد.	فرایند	این	

تأثیر	و	تأثر	را	می	توان	با	استفاده	از	»نظریه	ی	سلسله	مراتب	تأثیر«	تبیین	کرد.	
تولیدات	 دست	اندرکاران	 مختلف	 جامعه	سطوح	 اجتماعی	 هنجارهای	 نظریه،	 این	 براساس	
در	جهت	 رسانه	ای	 تولیدات	 باالی	 نخبگانی	سطوح	 تالش	 به	رغم	 و	 دربرمی	گیرد	 را	 تلویزیونی	
تأثیرگذاری	در	هنجارهای	اجتماعی،	این	هنجارها	همچنان	جنبه	ی	بازتابندگی	خود	را	نیز	حفظ	
می	کند.	مطابق	این	نظریه	عوامل	مختلفی	در	محتوای	رسانه	درخصوص	نحوه	ی	نمایش	حجاب	
تأثیر	می	گذارند.	در	سطح	اول،	متخصصان	اجرایی	و	تولیدکنندگان	پیام	هستند.	این	افراد،	ارزش	ها	
و	هنجارهای	خود	را	خواسته	یا	ناخواسته	در	تولیدات	خود	بروز	می	دهند.	در	سطح	دوم،	روال	ها	و	
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قواعد	رسانه	ی	تلویزیون،	برای	نمایش	جذاب	و	توجه	به	زیبایی	های	بصری	اقتضائات	خاصی	دارد.	
این	چیزی	است	که	در	رسانه	های	مکتوب	کمتر	دیده	می	شود.	در	سطح	سوم،	سازمان	صداوسیما	
و	سیاست	گذاری	های	آن	درباره	ی	نمایش	حجاب	اسالمی	قرار	دارد.	در	سطح	چهارم،	عوامل	نهادی	
مانند	بازخورد	انتقادی	جامعه	و	سایر	عوامل	فرارسانه	ای	مانند	انتقادات	رسانه	ها،	توده	ی	مردم	بر	
محتوای	نمایش	حجاب	اسالمی	در	تلویزیون	تأثیر	می	گذارد	و	در	نهایت،	سطح	ایدئولوژیک،	فضای	
کلی	نمایش	پوشش	زنان	در	جامعه	را	به	سوی	مطابقت	با	فرهنگ	امروزین	جامعه	سوق	می	دهد.	
این	عوامل	در	یک	ترتیب	سلسله	مراتبی	اما	در	تعامل	و	گفت	وگو	با	یکدیگر	قرار	دارند؛	برای	
مثال	سیاست	گذاری	های	سازمان	صداوسیما	در	تعامل	با	سالیق	برنامه	سازان	تلویزیونی	به	آمیزه	ای	
از	نمایش	پوشش	زنان	می	انجامد	که	سلیقه	ی	هر	دو	عامل	را	-	با	لحاظ	وزن	قدرت	هر	عامل-	در	
بر	دارد.	در	نتیجه،	نمایش	پوشش	در	تلویزیون	به	گونه	ای	است	که	نمی	توان	آن	را	محصول	اراده	ی	
تنها	یک	عامل	-مانند	سازمان	صداوسیما،	برنامه	سازان	و	هنرپیشگان	یا	عرف	اجتماعی-	نسبت	
داد.	از	سوی	دیگر،	هرکدام	از	این	عوامل	ممکن	است	به	دلیل	برآورده	نشدن	تمام	و	کمال	خواسته	

مطلوب	خود،	نسبت	به	این	نحوه	ی	نمایش	پوشش	زنان	اعتراض	هایی	داشته	باشند.		

4. روش  پژوهش
در	این	پژوهش	برای	بررسی	نمایش	چادر	در	سریال	های	تلویزیونی	از	روش	تحلیل	محتوای	
کمی	استفاده	شد	که	با	استفاده	از	این	تحلیل	امکان	استنباط	کمی	و	آماری،	عینی	و	تعمیم	پذیر	

داده	ها	فراهم	می	شود.	برای	این	منظور،	ابتدا	واحدهای	تحقیق	مشخص	شد.
	اصلی	ترین	واحد	تحقیق	در	تحلیل	محتوا	واحد	ثبت	است.	واحد	ثبت	باید	به	گونه	ای	انتخاب	
شود	تا	بتواند	برآورد	درستی	از	بازنمایی	موضوع	مورد	تحقیق	در	رسانه	ارائه	دهد.	در	انتخاب	واحد	
ثبت،	چند	گزینه	پیش	رو	بود.	گزینه	ی	اول	»شخصیت«	تلویزیونی	بود،	اما	شخصیت	های	تلویزیونی	
در	زمان	پخش	سریال	عالوه	بر	آنکه	پوشش	های	متنوعی	داشتند،	حتی	گاهی	از	پوشش	چادر	به	
مانتو	یا	به		عکس	تغییر	پوشش	می	دادند.	همچنین	میزان	حضور	شخصیت	های	تلویزیونی	در	سریال	
و	جایگاه	آنها	برابر	نبود.	با	این	حال،	می	توان	برای	شخصیت	های	تلویزیونی،	براساس	موقعیت	نقشی	
آنها	یا	میزان	حضور	آنها	در	صحنه	ی	نمایش،	وزن	های	متفاوتی	درنظر	گرفت.	وزن	دهی	براساس	
موقعیت	نقشی،	چندان	کارآمد	نبود،	چون	موقعیت	های	نقشی	به	دو	حالت	اصلی	و	فرعی	تقسیم	
می	شوند	و	نمی		توانند	تفاوت		میان	شخصیت	های	فرعی	را	لحاظ	کنند،	اما	میزان	حضور	در	صحنه	
نمایش	می	توانست	مورد	نظر	قرار	گیرد.	در	این	حالت،	با	توجه	به	تغییر	پوشش	ها،	واحد	ثبت	تحقیق	
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از	»شخصیت«،	به	»پوشِش	شخصیت«	تغییر	می	کرد	و	باید	پوشش	شخصیت	ها،	براساس	مدت	
زمانی	که	با	آن	پوشش	در	صحنه	ی	نمایش	حاضر	بودند،	محاسبه	می	شد.	این	کار	دو	اشکال	داشت؛	
اول	اینکه،	محاسبه	ی	زمان	حضور	با	یک	پوشش	خاص	-به	ویژه	برای	پوشش	های	لحظه	ای-	دشوار	
بود	و	معرف	خوبی	نمی		توانست	باشد	و	دیگر	آنکه،	زمان	معرف	خوبی	برای	تغییر	پوشش	ها	از	منظر	
ادراک	مخاطب	نمی		تواند	باشد.	انتظار	طبیعی	مخاطب	آن	است،	فردی	که	پوششی	را	بر	تن	دارد،	
تا	عوض	نشدن	موقعیتی	که	امکان	تغییر	پوشش	باشد،	همان	را	بر	تن	داشته	باشد	و	صرف	مدت	
زمانی	که	شخصیت	از	یک	پوشش	خاص	استفاده	می	کند،	مالک	مناسبی	نخواهد	بود.	ازاین	رو،	
واحد	ثبت	این	تحقیق	»پوشش-	موقعیت«	در	نظر	گرفته	شد.	بنابراین،	زمانی	که	موقعیت	تغییر	
می	کرد،	به	گونه	ای	که	می	توانست	همراه	با	تغییر	پوشش	باشد،	پوشش	زن	دوباره	ثبت	و	شمارش	
می	شد.	به	طور	معمول،	زمانی	که	مخاطبان	یا	حاضران	تغییر	می	کنند،	پوشش	نیز	متناسب	با	آنها	
می	تواند	تغییر	کند.	دو	عامل	اصلی	محرمیت	و	غریبگی	حاضران	است.	ازاین	رو،	حضور	نامحرم	و	

یا	وارد	شدن	به	مکان	های	عمومی	معموالً	همراه	با	تغییر	پوشش	بود.	
ازآنجاکه	تحقیق	به	دنبال	بررسی	میزان	نمایش	چادر	به	مثابه	یک	حجاب	دینی	بود،	می	باید	
موقعیت	هایی	شمارش	می	شد	که	در	آنها	اقتضای	حجاب	گرفتن	برای	زن	وجود	داشته	باشد.	
براساس	آموزه	های	دینی،	زنان	بالغ	نزد	محارم	خود	نیازی	به	حجاب	گرفتن	ندارند.	به	همین	
خاطر،	متغیری	به	نام	»اقتضای	حجاب«	به	تحقیق	افزوده	شد	و	بازنمایی	چادر	در	موارد	اقتضای	

حجاب	شمرده	و	محاسبه	شد.	
واحد	متن	یا	زمینه،	کل	یک	سریال	تلویزیونی	انتخاب	شد	تا	در	شناسایی	مشخصات	زمینه	ای	
شخصیت	ها	مشکلی	وجود	نداشته	باشد.	به	همین	دلیل،	واحد	نمونه	گیری	نیز	کل	یک	سریال	
تلویزیونی	بود	تا	بتوان	مشخصات	زمینه	ای	شخصیت	ها	را	از	قسمت	های	دیگر	سریال	استخراج	کرد.	
واحد	تحلیل	در	این	پژوهش،	پوشش	زن	)با	تأکید	بر	چادر(	بود.	البته	با	این	رویکرد	که	انتخاب	

پوشش	زنان	در	وضعیت	های	مختلف	چه	بوده	است.	
اولین	گام	برای	برآورد	نمونه،	محاسبه	ی	حجم	جامعه	ی	آماری	است.	برای	این	منظور	از	اطالعات	
آماری	موجود	در	وبگاه	صداوسیما1	به	همراه	برخی	منابع	تکمیلی	دیگر،	سریال	های	سال	های	
1۳۹۰	تا	پایان	1۳۹۲	به	تفکیک	سال	و		شبکه	هایی	که	آنها	را	پخش	می	کردند،	گردآوری	شد.

1. http://www.irib.ir
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ازآنجاکه	هدف	شناسایی	پوشش	زنان	به	مثابه	نمایشی	از	زِن	امروز	در	این	جامعه	بود،	سریال	های	
تاریخی	که	پوشش	زنان	را	در	گذشته		نشان	می	دادند	از	جامعه	ی		آماری	حذف	شدند.	همچنین،	
چون	قصد	پژوهش	سریال	هایی	بود	که	در	این	برهه	ی	زمانی	ساخته	شده	بودند،	سریال	های	قدیمی	

در	حال	بازپخش	از	جامعه		ی	آماری	خارج	شدند.
جدول۱. توزیع فراوانی سریال های تلویزیونی به تفکیک سال و شبکه ی پخش

جمعشبکه ۳شبکه ۲شبکه ۱سال

۱۳۹۰2۰881۰38

۱۳۹۱181۰1139

۱۳۹۲91۰113۰

4728321۰7جمع

تصادفی	 نمونه	گیری	 به	صورت	 سریال	 	۲۰ آماری،	 جامعه	ی	 سریال	 	1۰۷ از	 مجموع	 در	

سیستماتیک	و	نظام	مند	انتخاب	شد.	در	برخی	موارد	که	نسخه		ی	سریال	در	مراجعه	به	صداوسیما	
به	دست	نیامد،	به	صورت	تصادفی	سریال	دیگری	جایگزین	شد.	پس	از	نهایی	شدن	فهرست	نمونه،	
تمام	قسمت	های	سریال	های	منتخب	کدگذاری	و	تحلیل	محتوا	شد.	ویژگی	های	زمینه	ای	زنان	

براساس	متغیرهای	زیر	ثبت	شد:
1.	موقعیت نقش:	نقش	فرعی،	برحسب	نقش	اصلی	ثبت		شد.	ازآنجاکه	به	جز	یک	سریال،	در	
بقیه	موارد	زنان	همگی	نقش	فرعی	یا	دوم	داشتند،	یک	طبقه	بندی	دیگر	نیز	اضافه	شد	و	آن	

اینکه	زن	نمایش	داده	شده	در	میان	شخصیت	های	زن،	نقش	اصلی	یا	فرعی	است.
۲. مثبت یا منفی بودن نقش:	براساس	سه	وضعیت،	نقش	مثبت،	منفی	و	خاکستری	ثبت	شد.	
۳.		سن	اجتماعی	زن	بر	اساس	چهار	وضعیت:	کودک	)زیر	1۳	سال(،	نوجوان	)بین	1۳	تا	1۷سال(،	
جوان	)بین	18	تا	۳5	سال(،	میان	سال	)بین	۳6	تا	55	سال(	و	مسن)باالتر	از	55	سال(	ثبت	شد.	
۴.	وضعیت تأهل زنان براساس پنج وضعیت:	مجرد،	متأهل،	مطلقه،	بیوه	و	نامعلوم	مشخص	شد.
5.	تحصیالت زنان:	به	طبقات	زیردیپلم،	دیپلم،	فوق	دیپلم،	کارشناسی،	ارشد	و	دکترا	و	نیز	
نامشخص	تقسیم	شد.	همچنین	برای	خردساالن	یک	طبقه	»به	سن	تحصیل	نرسیده«	افزوده	

شد	تا	در	نتایج	اریب	ایجاد	نشود.		
6.	پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان:	براساس	تلفیقی	از	تحصیالت،	شغل	)خود	یا	پدر	یا	همسر(	و	
مایملک	زندگی	)وسایل	منزل،	خودرو،	تلفن	همراه(	به	پنج	طبقه	ی	پایین،	متوسط	رو	به	پایین،	
متوسط،	متوسط	رو	به	باال	و	باال	تقسیم	شد.	برای	این	منظور	شاخص	های	مذکور	رتبه	ای	با	هم	
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جمع	شدند	و	سپس	به	پنج	دسته	ی	فوق	براساس	نمره	ی	مجموع	شاخص	های	پایگاه	اجتماعی	
و	اقتصادی		تقسیم	شدند.

۷. اقتضای حجاب:	شامل	موقعیت	هایی	است	که	از	زن	مسلمان	انتظار	می	رود	حجاب	داشته	باشد:
الف(	مکان		های	عمومی،	مانند	محل	کار،	خیابان	که	در	آنها	غیر	محارم	یا	حضور	دارند	یا	حضور	

سرزده	آنها	انتظار	می	رود.
ب(	مکان	های	خصوصی،	در	موقعیت	های	زیر:

y	،)خانه	حیاط	)مانند	دارد	وجود	نامحرم	دید	امکان	یا	مهمانی(	)مانند	دارد	حضور	نامحرم
y	،خواندن	نماز	حال	در
y	،نامحرم	حضور	به	رفتن	برای	شدن	آماده	حال	در
y		تغییر	فرصت	هنوز	و	آمده	نامحرم	حضور	با	جایی	یا	عمومی	مکان	از	تازه	زن	که	وضعیتی

پوشش	نداشته	است.
در	مقابل	وضعیت	های	پوشش	فاقد	اقتضای	حجاب	قرار	می	گرفت	که	شامل	حضور	زن	در	

مکان	های	خصوصی	)مانند	منزل(	به	تنهایی	یا	همراه	با	محارم	و	نیز	کودکان	غیربالغ	می	شد.	

5. یافته های پژوهش
از	مجموع	1۰۷	سریال	تلویزیونی	حائز	شرایط	در	سال	های	1۳۹۰	تا	1۳۹۲	که	از	سه	شبکه	ی	
اول،	دوم	و	سوم	سیما	نمایش	داده	شده	بودند،	۲۰	سریال	انتخاب	شد	که	در	مجموع	شامل	۳۲1	
قسمت	و	حدود	۲۴۰	ساعت	پخش	سریال	را	شامل	می	شد.	با	کدگذاری	موقعیت-پوشش	به	مثابه	
واحد	ثبت	تحقیق،	۳۰۹5	مورد	قابل	ثبت	کردن	به	دست	آمد	که	ناظر	به	18۲	شخصیت	زن	اصلی	

و	فرعی	می	شد.	به	طور	متوسط	برای	هر	شخصیت	1۷	تغییر	پوشش	ثبت	شده	است.

5-1. یافته های توصیفی
به	 موقعیت	ها	 و	18/۳درصد	 اصلی	 به	شخصیت	های	 مربوط	 موقعیت-پوشش	ها	 ۴/۲درصد	
شخصیت	های	اصلی	در	میان	زنان	اختصاص	داشت.	۷۷/5درصد	موقعیت	های	ثبت	شده	ناظر	بر	
شخصیت	های	فرعی	بود.	از	نظر	سنی،	۷1/1	درصد	موقعیت	ها	مربوط	به	زنان	جوان،	1۹/۴درصد	
مربوط	به	زنان	میان	سال	و	۹/5درصد	موقعیت	های	ثبت	شده	به	زنان	مسن	اختصاص	داشت.	در	
68/۳درصد	موقعیت	های	ثبت	شده	زنان	با	نقش	مثبت،	در	۷/5درصد	زنان	با	نقش	خاکستری	و	
در	8/۲	درصد	موقعیت	ها،	زنان	با	نقش	منفی	حضور	داشتند.	همچنین	زنان	مجرد	در	۲8/۷درصد	
موقعیت	ها،	زنان	متأهل	در	۴۳/5درصد،	زنان	بیوه	در	1۹/6درصد	موقعیت	ها	و	زنان	مطلقه	در	
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1/۹درصد	موقعیت-پوشش	ها	نمایش	داده	شدند.	۳۰/1درصد	وضعیت	های	پوشش	نمایش	داده	
شده	متعلق	به	زنان	با	طبقه	ی	اقتصادی	باال،	۴۲/5درصد	متعلق	به	طبقه	ی	اقتصادی	متوسط	و	
۹/۴درصد	متعلق	به	طبقه	ی	اقتصادی	پایین	بودند.	در	۷1/8درصد	موارد	تحصیالت	زنان	نمایش	
داده	شده	نامشخص	بود	و	۲۲/6درصد	وضعیت	ها،	زنان	با	تحصیالت	دانشگاهی	بودند.	تحصیالت	
را	تشکیل	می	دادند.	در	۲۹/۹	درصد	 از	6درصد	وضعیت	ها	 دیپلم	کمتر	 و	 متوسطه	 یا	 تکمیلی	
وضعیت	ها	زنان	خانه	دار	و	در	۳/	۲۳درصد	موارد	شاغل	بودند.	در	۲۰/۷درصد	وضعیت	های	ثبت	

شده،	وضعیت	فعالیت	زنان	نامشخص	بود.

5-2. یافته های استنباطی 
از	مجموع	۳۰۹۴	وضعیت	پوشش	ثبت	شده،	۲1۷۳	مورد	آن	براساس	تعریف،	مقتضای	حجاب	
گرفتن	زنان	بوده	است.	به	عبارتی	در	۲۹/8درصد	وضعیت	های	پوشش،	موقعیت	زنان	به	گونه	ای	
بوده	که	به	لحاظ	شرعی	و	عرفی	مقتضای	حجاب	نبوده	است	و	در	۷۰/۲	درصد	موارد	مقتضای	
حجاب	بوده	است.	از	کل	موقعیت	هایی	که	مقتضای	حجاب	گرفتن	بود،	در	۲۹/5	درصد	موارد	زنان	

با	پوشش	چادر	)اعم	از	مشکی	و	رنگی(	بوده	اند.	
توزیع	نسبت	نمایش	پوشش	چادر	براساس	نوع	نقش	اصلی	و	فرعی	در	موقعیت	ها	متفاوت	
بود.	تقریباً	در	یک	پنجم	موقعیت	های	مقتضای	حجاب	در	نقش	های	اصلی	زنان،	شخصیت	های	
تلویزیونی	با	حجاب	چادر	بودند.	در	میان	شخصیت	های	فرعی	این	رقم	به	حدود	یک	سوم	می	رسید.	
در	موقعیت	های	مقتضای	حجاب	زنانی	که	نقش	اصلی	سریال	را	بر	عهده	داشتند،	از	هر	۴	مورد،	
یک	مورد	از	پوشش	چادر	استفاده	می	کردند.	آزمون	کی	دو	اختالف	معنادار	میان	زنان	چادری	و	

غیرچادری	در	نقش	های	مختلف	را	تأیید	کرد.	
جدول2. توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیت های مقتضی حجاب براساس موقعیت نقش

موقعیت نقش
جمعبدون چادرچادر

درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

7۰17/632782/43971۰۰اصلی زنان

54832/5113767/516851۰۰فرعی

2325/36874/7911۰۰اصلی

64۱۲۹/5۱5۳۲7۰/5۲۱7۳۱۰۰جمع

Chi-square= 35/068 p<0.0001
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آزمون	کی	دو	نمونه	ای	درصدها	1	میان	نمایش	چادر	در	نقش	های	اصلی	)چه	نقش	اصلی	در	میان	
زنان	و	چه	نقش	اصلی	کل	سریال(	و	مابقی	نقش	ها	)فرعی	و	اصلی	در	کل(	نشان	داد	که	نمایش	
 .)p-value =0.0000, z =  – 5/74(	هاست	نقش	سایر	از	کمتر	داری	معنا	طور	به	ها	نقش	این	در	چادر
توزیع	نمایش	چادر	براساس	رده	ی	سنی	زنان	در	سریال	های	بررسی	شده	متفاوت	بود.	درحالی	که	
در	رده	ی	سنی	جوانان،	تنها	۲۳/6	درصد	موقعیت	های	پوشش	همراه	با	چادر	بود	،	این	نسبت	در	
رده	ی	سنی	میان	ساالن	و	افراد	مسن	به	ترتیب	به	۴۲/5	درصد	و	۴۷/1	درصد	می	رسید.	آزمون	کی	دو	

اختالف	میان	مقادیر	مشاهده	شده	از	مورد	انتظار	را	تأیید	کرد.
جدول3. توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیت های مقتضی حجاب براساس رده ی سنی شخصیت ها

 سن اجتماعی
جمعبدون چادرچادر 

درصد فراوانیدرصد فراوانیدرصد فراوانی

36523/6118176/415461۰۰جوان
17942/524257/54211۰۰میانسال
9747/11۰952/92۰61۰۰مسن
64129/515327۰/521731۰۰جمع

Chi-square= 90/740 p<0.0001

نتایج	نشان	داد،	میزان	استفاده	ی	زنان	جوان	از	چادر	نسبت	به	دو	گروه	دیگر	کمتر	بوده	است.	
آزمون	تفاوت	درصدها	میان	جوانان	و	سایرین	برحسب	استفاده	از	چادر	نشان	داد	که	این	تفاوت	

معنادار	است.
)p-value =0.0000, z =  – 5/55(.	این	به	آن	معناست	که	نمایش	پوشش	چادر	در	موقعیت	های	

مقتضای	حجاب	برای	جوانان	به	طور	معناداری	کمتر	از	میان	ساالن	و	مسن	ها	بوده	است.
فراوانی	نسبی	وضعیت	های	پوشش	چادر	در	میان	نقش	های	مثبت	بیشتر	از	نقش	های	منفی	و	
خاکستری	بوده	است.	بااین	حال،	موقعیت	های	پوشش	چادر	در	میان	شخصیت	های	منفی	سریال	های	
تلویزیونی	نیز	وجود	داشته	است.	آزمون	کی	دو	تفاوت	معنادار	فراوانی	مشاهده	شده	از	فراوانی	مورد	

انتظار	را	تایید	می	کند.	

1. Two sample t-test between percents
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جدول4. توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیت های مقتضای حجاب بر اساس نوع نقش

نوع نقش
جمعبدون چادرباچادر

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

53836/394663/7148468/3مثبت
3۰18/513281/51627/5خاکستری

158/416491/61798/2منفی
5816/729۰83/334816/۰نامشخص

64129/515327۰/521731۰۰جمع

Chi-square= 107/890 p<0.0001

میزان	استفاده	از	چادر	در	موقعیت	های	افراد	با	شخصیت	های	مثبت	از	سایر	موقعیت	ها	بیشتر	
p- = 10/13(است	دار	معنا	ها	درصد	برای	ای	نمونه	دو	کی	آزمون	براساس	تفاوت	این	و	است	بوده

	.)value =0.0000, z

توزیع	وضعیت	های	پوشش	چادر	به	تفکیک	وضعیت	تأهل	در	میان	گروه	های	مختلف	متفاوت	بود	
و	این	تفاوت	را	آزمون	کی	دو	در	میان	تمام	طبقات	تایید	کرده	است.	وضعیت		پوشش	در	میان	زنان	بیوه	
و	متأهل	از	متوسط	نسبت	وضعیت		پوشش،	باالتر	و	در	میان	زنان	مجرد	و	مطلقه،	پایین	تر	بوده	است.	

جدول5. توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیت های مقتضای حجاب براساس وضعیت تأهل شخصیت ها

 وضعیت تآهل
جمعبدون چادرچادر

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

16137/926462/142519/6بیوه

33۰34/961565/194543/5متاهل

13621/848878/262428/7مجرد

۰۰/۰411۰۰/۰411/9مطلقه

141۰/112489/91386/4نامشخص

64129/515327۰/521731۰۰/۰جمع

Chi-square= 59/509 p<0.0001

همچنین	میزان	استفاده	از	پوشش	چادر	در	میان	مجردها	کمتر	از	سایرین	بوده	است	و	این	
.)p-value =0.0000, z =  – 5/00(	است	بوده	معنادار	تفاوت

نسبت	وضعیت		پوشش	چادر	در	طبقات	باال،	متوسط	و	پایین	اقتصادی	بیشتر	از	میانگین	کلی	
این	نسبت	بود،	اما	در	شرایطی	که	طبقه	ی	اقتصادی	زنان	مشخص	نبوده،	نسبت	زنان	چادری	به	
غیرچادری	مشخصاً	کمتر	از	میانگین	این	نسبت	بود.	آزمون	کی	دو	تفاوت	معنادار	مقادیر	فراوانی	ها	
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را	تأیید	کرده	است.	
جدول6. توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیت  مقتضای حجاب براساس وضعیت اقتصادی شخصیت ها

وضعیت اقتصادی
جمعبدون چادرچادر

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

22133/743466/36553۰/1باال
32535/259864/892342/5متوسط
7۰34/313465/72۰49/4پایین

256/436693/639118/۰نامشخص

64129/515327۰/521731۰۰/۰جمع

Chi-square= 122/790، p<0.0001

میزان	نمایش	پوشش	چادر	در	صحنه	های	مربوط	به	هیچ	کدام	از	طبقات	اجتماعی	از	دیگر	
طبقات	تفاوت	معنا	داری	نداشته	است.

فراوانی	وضعیت	پوشش	چادر	در	زنان	با	تحصیالت	متوسطه،	دیپلم	و	دکتری	کمتر	از	متوسط	
نسبت	وضعیت	های	پوشش	چادر	به	غیر	چادر	بود،	اما	در	وضعیت	های	پوششی	که	زنان	تحصیالت	
دانشگاهی	داشتند،	این	نسبت	بیش	از	میانگین	است.	آزمون	کی	دو	تفاوت	معنادار	مقادیر	از	مقدار	
مورد	انتظار	)به	جز	وضعیت	های	پوشش	زنان	غیرچادری	با	تحصیالت	دکتری(	را	تأیید	می	کند.	

جدول7. توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیت های مقتضای حجاب بر اساس رده ی تحصیلی 
شخصیت ها

تحصیالت
جمعبدون چادرچادر

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

۰۰.۰481۰۰/۰482/2متوسطه
11/95398/1542/5دیپلم

13939/623526۰/3849122/6دانشگاهی
15/۰1995/۰2۰۰/9دکتری

5۰۰32/11۰6۰67/9156۰71/8نامشخص
64129/515327۰/521731۰۰/۰جمع

Chi-square= 39/448 ، p<0.0001

نمایش	پوشش	چادر	در	صحنه	های	مربوط	به	شخصیت	های	با	تحصیالت	متوسطه	)4/53 –  = 
 p-value =  – 2/41	دکترا	و	)p-value =0.0000, z =  – 4/51(	دیپلم	،)p-value =0.0000, z

z ,0.0000=(	به	طور	معنا	داری	از	سایر	شخصیت	ها	کمتر	بود،	اما	میان	نمایش	چادر	در	میان	

شخصیت	های	دانشجو	با	دیگران	تفاوت	معنا	داری	در	سطح	5درصد	یافت	نشد.
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وضعیت		پوشش	چادر	در	بین	زنان	خانه	دار	و	زنان	با	مشاغل	رده	پایین	بیش	از	میانگین	نسبت	
وضعیت		پوشش	چادر	به	غیر	چادر	بود.	وضعیت	پوشش	دانش	آموز	یا	افراد	با	مشاغل	رده	باال	پوشش	
چادر	هیچ	فراوانی	نداشت.	آزمون	کی	دو	تفاوت	معنا	دار	مقادیر	مشاهده	شده	از	مورد	انتظار	را	تأیید	

کرد.
جدول8. توزیع فراوانی نمایش چادر در وضعیت  مقتضای حجاب بر اساس وضعیت فعالیت و شغل 

شخصیت ها

وضعیت فعالیت
جمعبدون چادرچادر

درصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانیدرصد فراوانیفراوانی

3۰647/134452/965۰29/9خانه دار
6753/25946/81265/8شغل پایین

14126/938473/152524/2شغل متوسط
۰۰.۰511۰۰/۰512/3شغل رده باال

8532/118۰67/926512/2دانشجو
۰۰/۰481۰۰/۰482/2دانش آموز

11/75898/3592/7بیکار
419/14۰89۰/94492۰/7نامشخص

64129/515327۰/521731۰۰جمع

Chi-square= 127/290، p<0.0001

	)p-value =0.0000, z =  11/74(		دار	خانه	های	شخصیت	به	مربوط	های	صحنه	در	چادر	نمایش
و	مشاغل	پایین		)p-value =0.0000, z =  – 6/00(	به	طور	معناداری	بیش	تر	از	سایر	موقعیت	های	
فعالیتی	بوده	است.	به	همین	ترتیب،	نمایش	پوشش	چادر	در	میان	صحنه	های	پوشش	مشاغل	
	،)p-value =0.0000, z =  – 4/67(	بود	اجتماعی	های	پایگاه	سایر	از	کمتر	داری	معنا	طور	به	باال	رده
اما	میان	مشاغل	رده		ی	متوسط	با	بقیه	پایگاه	های	شغلی	و	فعالیتی	تفاوت	معنا	داری	وجود	نداشت.

بحث و نتیجه گیری
در	این	مقاله	پوشش	چادر	به	عنوان	یک	عنصر	فرهنگی-ارزشی	دینی	بررسی	شده	است.	با	
توجه	به	آن	که	پوشش	چادر	برای	زنان،	یکی	از	عناصر	فرهنگی	تأکیدشده	ی	مسئوالن	فرهنگی	
و	رسانه	ای	است،	فرضیه	ی	اصلی	پژوهش	آن	بود	که	ترویج	چادر	از	طریق	هنجار	سازی	رسانه	ای	
در	عمل	تحقق	چندانی	نیافته	است.	این	پیش	بینی	با	مدل	سلسله	مراتب	تأثیر	شومیکر	و	ریس	
این	گونه	توجیه	شد	که	در	برونداد	رسانه	ای	دست	اندرکاران	متعددی	وجود	دارند	و	مدیران	رسانه	و	
فرهنگ	تنها	تعیین	کننده	ی	شیوه	ی	نهایی	تولیدات	رسانه	ای	نیستند.	در	نتیجه،	چنانچه	الیه	های	
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بعدی	تولیدات	رسانه	ای	عنصر	فرهنگی	پوشش	چادر	را	درونی	نکرده	باشند،	خواه	ناخواه	تولیدات	
آن	را	تحت	تأثیر	قرار	می	دهند.	این	ادعا	با	مشاهدات	عمومی	در	خصوص	سبک	زندگی	بازیگران،	
کارگردان	ها	و	تولید	کنندگان	-که	برخی	در	شبکه	های	اجتماعی	مجازی	منتشر	می	شود-	همنواست	
و	تقریباً	بیشتر	بازیگران	و	قریب	به	اتفاق	دست	اندرکاران	مستقیم	تولیدات	سینمایی	و	تلویزیونی	
سبک	پوششی	غیر	چادر	دارند.	بنابراین	می	توان	انتظار	داشت	گرایش	آنها	در	تولیدات	رسانه	ای	
به	سمت	سبک	زندگی	درونی	شده	خود	آنها	باشند	و	به	همان	میزان	در	تولیدات	نهایی	تلویزیونی	

تأثیرگذار	باشند	)شومیکر	و	ریس،	۲۰1۳(.	
برای	بررسی	مسئله	ی	تحقیق،	سریال	های	تلویزیونی	در	سه	سال	1۳۹۰	تا	1۳۹۲	تحلیل	
محتوا	شد.	نتایج	تحقیق	نشان	داد،	نمایش	پوشش	چادر	در	سریال	های	تلویزیونی	۲۹/5	درصد	کل	
وضعیت	های	مقتضای	پوشش	در	این	سریال	ها	را	شامل	می	شود.	به	عبارتی	تقریباً	از	هر	سه	صحنه	
نمایش	زنان	در	وضعیت	مقتضای	حجاب،	تنها	در	یک	مورد	از	پوشش	چادر	استفاده	شد.	به	عبارت	
دیگر،	چادر	به	سر	داشتن	در	سریال	های	تلویزیونی	اقلیتی	۳۰		درصدی	داشت.	نمایش	پوشش	
چادر	در	وضعیت	اقلیت	به	مخاطبان	این	تصویر	را	منتقل	می	کند	که	چنین	سبک	پوششی	در	
جامعه	در	وضعیت	اقلیت	قرار	دارد،	یا	به	عبارت	دیگر	هنجاری	نیست؛	چرا	که	در	تصویر	سریال	های	
تلویزیونی	بیشتر	موقعیت	های	حجاب،	با	پوششی	غیرچادر	اجرا	و	ارائه	شده	است.	به	نظر	می	رسد،	
چنین	نمایشی	با	سیاست	های	مورد	تأکید	مسئوالن	فرهنگی	حاکمیت	در	رابطه	با	هنجاری	سازی	
پوشش	چادر	متفاوت	است.	می	توان	انتظار	داشت،	مخاطبان	زنی	که	قرار	است	پوشش	خود	را	متأثر	

از	مشاهده	ی	سریال	های	تلویزیونی	انتخاب	کنند،	پوششی	غیر	چادر	را	برگزینند.	
از	سوی	دیگر،	انتظار	می	رفت	نمایش	پوشش	چادر	در	سریال	ها	را	شخصیت	هایی	با	ویژگی	های	
مورد	تأیید	اجتماعی	و	شخصیت	های	اصلی	سریال	های	تلویزیونی	دربرگیرد	که	تأثیرگذاری	بیشتری	
دارند.	لکن	یافته	های	تحقیق	نشان	داد،	فراوانی	وضعیت	های	پوشش	چادر	در	میان	شخصیت	های	
اصلی	نسبت	به	سایر	شخصیت	ها	کمتر	است.	به	عبارت	دیگر،	پوشش	چادر	در	میان	شخصیت	های	
فرعی	بیشتر	استفاده	شده	تا	شخصیت	های	اصلی.	همچنین	با	وجود	اینکه	وضعیت		پوشش	چادر	
در	میان	شخصیت	های	مثبت	بیش	از	منفی	و	خاکستری	بوده،	اما	این	نسبت	همچنان	از	نصف	
موقعیت	های	پوشش	در	میان	شخصیت	های	مثبت	نیز	کمتر	است.	به	عبارت	دیگر،	حتی	در	میان	
صحنه	های	مربوط	به	شخصیت	های	مثبت	سریال	ها	نیز،	حدود	سه	چهارم	این	صحنه	ها	)۷۴درصد(	

همراه	با	پوششی	غیر	چادر	بوده	است.
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در	مجموع،	اگر	بر	اساس	فراوانی	وضعیت	های	پوشش	به	تفکیک	ویژگی	های	زمینه	ای،	تصویری	
از	زن	چادری	ترسیم	شود،	این	شخصیت	بیشتر	میان	سال	و	مسن	)در	مقابل	جوان(،	متأهل	یا	
بیوه	)در	مقابل	مجرد	یا	مطلقه(،	خانه	دار	با	مشاغل	رده	پایین	بوده	است.	در	مقابل،	افراد	با	مشاغل	
رده	باال	یا	مدرک	دکترا،	دانش	آموز	یا	با	تحصیالت	متوسطه	به	طور	بارزی	با	پوشش	چادر	نمایش	
داده	نشده	اند؛	به	طوری	که	از	میان	۲۰	صحنه	ی	مربوط	به	شخصیت	های	با	تحصیالت	دکترا،	۴8	
صحنه	مربوط	به	دختران	دانش	آموز،	51	صحنه	مربوط	به	مشاغل	رده	باال،	1۰۲	صحنه	مربوط	به	
زنان	و	دختران	با	تحصیالت	دیپلم	یا	متوسطه،	هرکدام	حداکثر	یک	صحنه	شامل	استفاده	پوشش	
چادر	داشته	اند.	انتظار	می	رود	چنین	بازنمایی،	هنجار	نسل	نوجوان	دانش	آموز	یا	کودک	را	به	سمت	

پوشش	بدون	چادر	سوق	دهد.
با	توجه	به	نتایج	پژوهش	می	توان	گفت،	برخالف	تبلیغات	و	تصور	عمومی	از	رسانه	ی	ملی	
به	عنوان	یک	رسانه	ی	حکومتی	که	برنامه	های	آن	کاماًل	مبتنی	بر	خواست	و	اراده	ی	حاکمیت	است،	
وجه	هنجاری	و	مردمی	برنامه	های	رسانه	ی	ملی	پررنگ	و	قابل	توجه	است.	این	نتیجه	مؤید	نظریه	ی	
سلسله		مراتب	تأثیر	است	که	پیش	بینی	می	کند	سایر	الیه	های	مشارکت	کننده	در	تولید	یک	اثر	
رسانه	ای	تأثیر	بسیاری	در	آن	دارند	و	تنها	مدیریت	عالی	آن	تعیین	کننده	ی	محتوای	رسانه	نیست؛	
لذا	رسانه	ی	ملی	در	تالش	برای	تحقق	پوشش	چادر،	آن	گونه	که	در	مراجع	رسمی	حاکمیتی	و	

دینی	عنوان	می	شود،	چندان	بیشتر	از	عرف	جامعه	اقدام	نکرده	است.	



165

 بخشی و  ایزانلو، نمایش پوشش چادر در سریال های تلویزیون ایران

منابع
g  اسدی، لیال، )۱۳84(. »بررسی قوانین کیفری ایران در امر پوشش مردم«، فقه و حقوق خانواده)ندای

صادق(، ش 4۰.
g  باهنر، ناصر و طاهره جعفری، )۱۳۹۱(. »تلویزیون و تأثیر آن بر هویت دینی، گروهی و جنسیتی

ایرانیان )مطالعه نظریه کاشت در ایران(«، مطالعات فرهنگ ارتباطات، د 4۹، ش ۱۳.
g  باهنر، ناصر و سیدعبدالرسول علم الهدی، )۱۳۹۲(. »هنجارهای عفاف و حجاب اسالمی در سیما

و سینما«، مطالعات فرهنگ ارتباطات، د ۱4، ش ۵۳.
g  جعفری، علی و محمدمهدی اسماعیلی، )۱۳۹۱(. »بررسی انتقادی دگردیسی »حجاب چادر« در

بازنمایی تلویزیونی: مطالعه معناشناختی دو سریال »آخرین گناه« و »بی صدا فریاد کن««، تحقیقات 
فرهنگی ایران، د ۵،ش ۱.

g  رضایی، محمد و عباس کاظمی، )۱۳8۷(. »سیاست جنسیت در تلویزیون ایران«، زن در توسعه
و سیاست،د 6، ش ۲۲.

g  سفیری، خدیجه، باقر ساروخانی و سهیال فراهانی، )۱۳8۷(. »طراحی الگوی زن در تلویزیون
براساس سند چشم انداز توسعه بلند مدت جمهوری اسالمی ایران«، دانش مدیریت، د 8۰، ش ۲۱.

g  شاکری نژاد، محسن، )۱۳88(. »بررسی عفاف و حجاب در پربیننده ترین فیلم های سینمایی ایرانی
پخش شده از شبکه های اول، دوم و سوم سیما در سال ۱۳86«، تهران: دانشکده صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران.
g  شهبازی، لیال، )۱۳۹۰(. »بازنمایی وضعیت حجاب در فیلم های سینمایی دو دهه ۷۰ و 8۰«، دانشکده

علوم اجتماعی، تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی.
g  ،»طالبی، سارا و محمدقلی میناوند، )۱۳۹۰(. »تقابل فرم و محتوا در نقش زنان در تصویر خانواده

تحقیقات فرهنگی ایران، د 4، ش ۱4.
g  عظیمیان، مریم و سعید بهشتی، )۱۳88(. »بررسی فلسفه و قلمرو حجاب در اسالم و آثار تربیتی

آن«، فصلنامه تربیت اسالمی، ش 8.
g  علیزاده، عبدالرحمن و محمد فتحی نیا، )۱۳86(. »بازنمایی سبک زندگی طبقات اجتماعی در

سریال های خانوادگی تلویزیون«، پژوهش و سنجش، د ۱4، ش۵۲.
g  محمودی، سیدمحسن. )۱۳۹۰(. م س ائ ل  ج دی د از دی دگ اه  ع ل م ا و م راج ع  ت ق ل ی د، ورامین: انتشارات

علمی و فرهنگی صاحب الزمان )عج(.
g  منتظرقائم، مهدی و محمدحسن یادگاری، )۱۳۹4(. »مطالعه بازنمایی حجاب، پوشش و آرایش

هنرپیشگان زن در پوسترهای فیلم های سینمای ایران و مطابقت آن با سیاست گذاری فرهنگی سه 
دولت )سازندگی، اصالحات و اصولگرا(: به روش رهیافت گفتمانی استوارت هال«، دین و ارتباطات، 

د ۲۲، ش ۲.



166

                                                  مطالعات راهبردی زنان / دوره بیست و دوم/ شماره 85 / پاییز 1398

 h austin، anne, jonathan، barnard, nicola Hutcheon, (2016). Media Consump-
tion Forecast 2016. london: Zenith Optimeida.

 h Fahmy، Shahira (2004), “Picturing Afghan Women: A Content Analysis 
of AP Wire Photographs During the Taliban Regime and after the Fall of the 
Taliban Regime”, International Communication Gazette، 2(66),

 h hassim، Nurzihan (2014), “A comparative analysis on Hijab wearing in Ma-
laysian Muslimah magazines”. SEARCH: The Journal of the South East Asia 
Research Center for Communications and Humanities, 6)1(.

 h Ganahl, Dennis. J, J ,Prinsen, Thomas , & Sara Baker Netzley, (2003), “A 
content analysis of prime time commercials: A contextual framework of gender 
representation”, Sex roles, 49.

 h Hassim, Nurzihan, Nayan، & Mat Shahreen, Md Sidin Ahmad Ishak, (2016), 
“Hijabistas: An Analysis of the Mediation of Malay-Muslims and Modesty”, 
Jurnal Pengajian Media Malaysia, )2(17.

 hMastro, Dana E., &  Susannah R, Stern, (2003), “Representations of race in 
television commercials: A content analysis of prime-time advertising”, Journal 
of Broadcasting & Electronic Media, 47)4(.

 h Posetti، Julie N. (2006), “Media representations of the hijab”, australia: 
Journalism in Multicultural Australia. 

 h shoemaker، Shoemaker & J. Pamela, reese، D. Stephen. (2013). mediating the 
message in the 21st century: a media sociology perspective. london: routledge.

 h Boudreau, P. (1984). Distinction. New York: Rutledge & Keg and Paul.

 h Chao, A. & Schor, J. B. (1998). “Empirical tests of status consumption: 

evidence from women’s cosmetics’’. Journal of Economic Psychology, 19)1(.

 h Katz-Gerro, Tally &, Oriel Sullivan )2004(. Loisirs, Goûts et Appartenance 

Sexuelle en Grande-Bretagne: Evolution entre les Années 1960 et 1990 (‘Gen-

dered Leisure: Cross-National Changes from the 1960s to the 1990s’). Soci-

ologie et Societies Special Issue on ‘Goûts, Practiques Culturelles et Inégalitiés 

Sociales’ (‘Tastes, Cultural Practices and Social Inequalities’), 36(1).

 h Kumaravel, Ramprabha (2017). “Consumer Shopping Behaviour And The 

https://www.researchgate.net/profile/Ramprabha_Kumaravel


167

 بخشی و  ایزانلو، نمایش پوشش چادر در سریال های تلویزیون ایران

Role Of Women In Shopping-A Literature Review”. Research Journal of Social 

Science & Management, 7)8(.

 h Lamont, M. & et al. (1996). Cultural and Moral Boundries in the United States: 

Structural position, geographic location, and lifestyle explanations. Poetics, 2(4).

 hMaqbool, Adeel &  Rizwana Atiq, (2014). “Changing Lifestyle of Women–An 

Empirical Study”. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 

16)4(.

 h Ranjitha, G. P. &  Anandakuttan B Unnithan, (2018). “Self and Identity of 

Being an Ideal Woman: An Exploratory Qualitative Study”. IIM Kozhikode 

Society & Management Review, 7)1(.

 h Simmel, G. (1957). “Fashion”. American Journal of Dociology, 62)6(.

 h Sobel, Michael E. (1983). Lifestyle and social structure. Washington, D.C. 

Academic press. 

 h Stokburger-Sauer, N. E. &  K Teichmann, (2011). “Is luxury just a female 

thing? The role of gender in luxury brand consumption”. Journal of business 

research.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2277975217733883
http://journals.sagepub.com/home/ksm
http://journals.sagepub.com/home/ksm

