
 گرای حجاب و ستر در شبکه مفهومی پوشش بانوان های هم بررسی واژه

 کرد بر معناشناسی متنی با روی
   ًاّیذ عیبی

 چکیذُ
بٌابزایي . ّا ٍ اصغالحات در ّز سهاى، ًوایاًگز ًَع رفتار اجتواعی ٍ جغزافیای فزٌّگی است کاربست ٍاصُ 

ّا، در گزٍ هعٌاضٌاسی دلیك ٍ عویك اس  هعٌاضٌاسی اصغالحات هْن، در ّز عصزی ضزٍرت دارد ٍ ضٌاخت آى
تواعی ٍ جغزافیایی ٍ فزٌّگی سهاى عٌاصز چْارگاًِ هعٌا، یعٌی خَد لفظ، لصذ هتکلن یا ًگارًذُ، ضزایظ اج

ّا یا   اس ایي رّگذر، ٍاصُ. ّای هعٌایی هفسزاى اس آى در دراسًای سهاى است  صذٍر ٍاصُ ٍ در ًْایت، تحلیل
اصغالحاتی هاًٌذ حجاب ٍ ستز ٍ بِ عَر کلی ضبکِ هفَْهی پَضص باًَاى، اس آى رٍی کِ با حمَق ٍ تکالیف 

ّای پسیي خَاّذ آهذ، بِ   چِ در ضوارُ ایي همالِ ٍ آى. یطتز هعٌاضٌاسی ضَدضزعی ّوزاُ است، بایذ با دلت ب
کزد هعٌاضٌاسی هتٌی  ّا ٍ اصغالحات هَجَد در ضبکِ هفَْهی پَضص باًَاى با رٍی  تعزیف ٍ تبییي ٍاصُ

در . دکي  ضًَذ، بیاى هی  ّایی را کِ در سغح عوَم جاهعِ، هتزادف تلمی هی پزداسد ٍ ٍجَُ توایش ٍاصُ  هی
بٌذی پیطٌْادی ایي ًَضتار، ایي اصغالحات گاّی ّوگزا ٍ ّوپَش ّستٌذ هاًٌذ حجاب، ستز، غغاء،   عبمِ

؛ در هَاردی ًیش ًاظز بِ هصذاق پَضص ّستٌذ، ... ، ٍ گاُ ٍاگزا ٍ هتضاد، هاًٌذ تبزج، اِبذاى سیٌت ٍ... سذى ٍ
اًذ ٍ بِ ًَعی، جٌبِ همذهاتی بزای پَضص  هسائل درًٍی ای هَارد ّن ًاظز بِ  ؛ در پارُ... هاًٌذ جلباب، خِوار ٍ

ّا در  بزرسی هَردی اصغالحات، ّوگی در همالِ حاضز، ٍ دیگز ٍاصُ... . بیزًٍی دارًذ، هاًٌذ حیا، عفاف ٍ
گیزد تا در جاهعِ علوی ٍ ًِ سغح عوَهی جاهعِ، ضاّذ تغییز ٍ تحَل در   ّای پسیي آى صَرت هی همالِ

هاًذُ اس هتَى هتمذم  ّای بزجای  ّا ٍ ًیش تحلیل ٍ تفسیز درست اس گشارُ در جایگاُ حمیمی آى ّا  استخذام ٍاصُ
ّای هزبَط بِ پَضص اسالهی باًَاى، با گذضت سهاى  جایی هعٌایی ٍاصُ دستاٍرد ایي پضٍّص، اثبات جابِ. باضین

ّا در  ا تَجِ بِ هَاردکاربزد آىاست ٍ در ًْایت، اثز حاضز بِ تبییي هعٌای حمیمی ضبکِ هفَْهی هَرد ًظز ب
 . اًجاهذ  صذر اسالم هی
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