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 چکیده

اجتماعی و "عالوه بر اینکه یک ضرورت اصلی و طبیعی محسوب می شود، از منظر  ،مسئله پوشش در جامعه ی امروز

های رایج پوشش مطالعه در زمینه سبک. گذاردکارکردها و معانی مختلفی را به نمایش میو  بودهبسیار جائز اهمیت نیز  "فرهنگی

تواند نقاط و می سازد،ت احتمالی را میسر میبانوان در جامعه، شناخت الزم در خصوص فرهنگ فعلی جامعه، تحوالت و تغییرا

و  رانیسبک پوشش بانوان در ا یمرور جامعه شناخت »از این رو این پژوهش با هدف  قوت و ضعف فرهنگی را به تصویر بکشد،

معنای و  اوالً امروزه تحلیلی انجام گرفت. بررسی های انجام شده نشان داد که -و با روش توصیفی« عوامل موثر بر آن لیتحل

، شغلی -اقتصادی -یطبقات پایگاه ،یسبک زندگ شینما ینوع لباس برامفهوم سبک پوشش نزد بانوان تغییر کرده است و سبک و 

همچنین در ایران با توجه به تحوالتی که شود. یمذهب و نوع فرهنگ استفاده م ده،یعق شینما نیزو  ،یشناخت ییبایز یهاسبک

با  فرهنگ اسالمی، سبک زندگی مدرن»در سبک پوشش بانوان مشاهده می کنیم، عواملی همچون به ویژه در دهه های اخیر 

های اجتماعی نوین و ساختارهای فرهنگی ها و به خصوص رسانهگرایی و مدگرایی، مدرنیته، رسانه، مصرفهای خاص خودویژگی

ع پوشش داشته اند و باعث بروز انواع سبک ها و بیشترین نقش را در تغییرات نو« اجتماعی مانند مقایسه های اجتماعی –

با توجه به فرهنگ جامعه ایرانی که فرهنگی دینی و اسالمی است، برخی از بنابراین، الگوهای پوشش در جامعه شده است. 

بیشتر مورد اسالمی  -ی ایرانیهای بومی شدههای رایج پوشش در جامعه در تعارض با آن قرار دارد و نیاز است که مدلسبک

توجه طراحان لباس قرار گیرد و سعی شود، مدل ها و سبک هایی از پوشش در جامعه رواج داده شود که عالوه بر سازگاری با 

 ایرانی نیز پایبند باشد. -ها و هنجارهای اسالمیسبک زندگی مدرن، به ارزش

 مدگرایی.  سبک پوشش، فرهنگ اسالمی، سبک زندگی مدرن، هویت، رسانه،: کلیدواژه ها

 

 

 مقدمه

 ندگیز هجوو ترینمهماز  یکیسبک پوشش و نوع انتخاب لباس )به ویژه لباس رسمی در سطح جامعه( 

نوع لباس و سبک پوشش در گذشته بیشتر وجه کاربردی داشت و تقریباً تا یک قرن  .هاست فرهنگی در همه

کرد که متناسب با موقعیت اجتماعی، را استفاده میای اغلب نوعی از پوشش پیش، مردم هر جامعه و هر منطقه

جغرافیایی، جنسیت، سن و فاکتورهایی از این دست بود، و نوع پوشش هر منطقه متناسب با ویژگی های 
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فرهنگی، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی مردم بود، لذا در این دورانِ پیش از مدرن، سبک پوشش هر 

هنگی، مذهبی، اجتماعی، طبقاتی و اقتصادیِ آن ملت بود. اما با رشد سرمایه ملتی، نشان دهنده ی هویت فر

داری و شیوع دوره ی مدرنیته، یکی از عرصه هایی که به شدت دستخوش تغییر و تحول شده است، سبک 

 پوشش و الگوهای پوشاک بوده است. 

 معاصرو  رنمد ینیاد تیذا خصایصاز  کهرا  هاهویت پیدر  پی تغییرو  زسا هویت منابع نشد متکثر  

 ،ستارا ینداد. در ا ارقر مطالعه ردمو انیرا وزمرا جامعه نناز پوششی یگیر جهت با طتبادر ار انتومی ،ستا

 یسبکها یا ظاهر ینماو  ستا هویت نمواپیر یهابحث نکانو ،سنتی هویت لشکاا با رنمد یهاهویت تقابل

 سیلهو به یکسواز  پوشش هشیو که اچر ،دارد ارقر هاکشمکشو  هاتقابل ینا نکانودر  نیز دانمرو  نناز پوشش

را  دخو هویتو  پوشش تا نددار شتال که هستند جامعه ادفرا ،یگرد یسوو از  دشو می تعیین سالمیا فرهنگ

از  غیر بسترهایی با د،خو شخصی سالیقو  تتمایال سطهوا بهآن و  با غیرهمسو یاو  فرهنگ ینا با همسو

 سالمیا فرهنگ ان،یرا جامعهدر  زساهویت سنتی منابع ترینمهماز  یکی ،حقیقتدر . ندزبسا ،سالمیا فرهنگ

 ،یگرد یسو. از دشومی قایل دانمرو  نناز پوشش ایبررا  هاییوتتفا ،پوشش یلگوو ا نگر ،جنسدر  که ستا

 شدر مینهز ،محلیافر تتباطاار شدآن ر پیو در  تباطیار نوین یسانههار توسعه سطهوا به خیرا ههد چنددر 

و  سنتی زسا هویت منابعو  جعامر که ستا همدآ همافر انیردر ا رنمد زسا هویت منابعو  جعامراز  تنوعی

 (. 1397)مختاری و همکاران،  ندا دهکررو  بهرو چالش بارا  ینید

مباحثی  نیو از مهمتر است ینیبیش از آنکه امری عرفی باشد، د ران،یپوشش در ابه باور اندیشمندان، 

. اهمیت است ابحج ئله یرد، مسبدان اشاره کو دیازسوی زنان با کاررفته به اینوع پوشش ه حکه در توضی

 است دهدر امور زندگی خود قائل اند، موجب ش نیید دستورات و نیرای داز جامعه ب ادییفراوانی که قشر ز

های پوشش  شیوهمه ی حال، ه نیباشد با ا انینما و هوددر زندگی روزمره امری مش نییبازتاب دستورات د

جامعه نیز برمبنای سنت و  افراد پوشش بخشی از وهدر قالب حجاب منحصر کرد. شی توان نمی را رانیدر ا

هم اشکال  ران،یا هوجه آن است که در پوشش زنان جامعت جالب ته ینک ن،یبنابرا. تفرهنگ شکل گرفته اس

( که این امر نیازمند پژوهش و 1387)حمیدی و فرجی، شوند  یم دهیش دپوش ینیدغیرو هم اشکال  نیید

 ترشبا گسبررسی است که چه عواملی بر این امر تاثیر داشته اند. قابل ذکر است در دنیای مدرن به ویژه 

ن ، فرهنگ مدرن در جهااجتماعی نوینهای  شبکه و تنترنیا ،عاتی و ارتباطی نظیر ماهوارهالهای اط فناوری

یافته است و این فرایند منجر به رسوخ فرهنگ های مختلف در یکدیگر و تمایالت متنوع و مختلف  ترشگس

های در مردم شده است که عده ای از مردم تمایل به تمایز را در سبک پوشش خود نشان داده اند و به سبک

که امروزه بی ندارد. به طوریآورند که گاهی با فرهنگ جامعه ی خودشان نیز تناسنوینی از پوشش روی می

 مدرن، تمام مدرن و... می باشیم.  -های مختلفی از پوشش سنتی، نیمه سنتی، سنتیدر ایران شاهد سبک

انتخاب الگوی پوشش در جامعة ایران بر خالف بعضی از جوامع معاصر که صرفاً جنبه ابزاری و مادی 

به خود گرفته  "هویتی و فرهنگی"نماد  دارای اهمیت است و "مادی و معنوی"تلقی می شود، از دو جهت 

 .است
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شدن و  یاجتماع یبرا یتواند ابزاریکنند که؛ پوشاک می( عنوان م2000) ی( و مکو2005) کیکر

توان در  یم مورد نی. در ادیبشمار آ یفرهنگ یها تیاز محدود ییرها یبرا گریو از طرف د یکنترل اجتماع

بدون شک یکی از مهم  .(2006)باون، قرن گذشته اشاره کرد میپوشاک در ن یخرده فرهنگ یسبک ها جادیا

ترین ابزارهای قضاوت های اجتماعی دربارة افراد، نوع پوشش آنهاست. کارکردهای تمایزبخشی و وحدت آفرینی، 

 بر مبنای برساخت عینی ارزش های مطلوب فرد، از دیگر مشخصه های الگوی پوشش است.

و سبک پوشش بانوان، الگوهای رایج  ،سالمیا بنقالاز ا پس هیژو بهو  خیرا دهه های طی ان،ریدر ا

که بعضاً  ستا دهبو اههمر و تحوالت بسیاری ها نشیبازوفر با ،سالمیا بحجا عموضودر  هیژو بهآن،  مدیریت

 ین. در ااز منظر آسیب شناسی نیز به آن نگریسته شده و به عنوان یک چالش فرهنگی از آن یاد شده است

 شکل بر مؤثر ملاعوبه  ،اجتماعی بانوان هویت نیوبیر الیة مثابة به ،پوششسبک  نظرگرفتندر با ،پژوهش

 پرداخته شده است.  رانیسبک پوشش بانوان در ا یگیر

و  بانوان ایرانی در دهه های اخیرمسئلة تغییرات صورت پذیرفته در الگوی پوشش شایان ذکر است، 

تناسبی با در استفاده از الگوهای پوشش مدرن که اغلب  بانوان و به ویژه نسل جوان و نوجوانگرایش سلیقة 

زلة یک جامعة ایرانی به منندارند، بیش از یک دهه است که برای  ملی ایرانیارزش ها و هنجارهای دینی و 

، و نگاه های بسیاری از پژوهشگران و کارشناسان را به سوی خود جلب نموده است. به آسیب مطرح شده است

منزله ی دسترسی به راهکارهایی برای تعدیل این وضعیت، ابتدا نیازمند شناخت عوامل و متغیرهای موثر بر 

اه نیازمند مطالعات جامعه شناختی می باشیم که این نوشتار هستیم و در این ر رانیسبک پوشش بانوان در ا

در این زمینه انجام شده است و با بررسی ها و مطالعات صورت گرفته، سعی می شود که مهمترین عوامل بر 

 سبک پوشش بانوان در ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. 

 روش شناسی

 و به بررسی گرفتهتحلیلی انجام  –روش تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت کیفی بوده و با رویکرد توصیفی 

 شده است. پرداخته مرور جامعه شناختی سبک پوشش بانوان در ایران و تحلیل عوامل موثر بر آنو 

 

 ی پژوهشیافته ها

 تغییر معنا و مفهوم سبک پوشش نزد بانوان امروز

 ةکمتر جنب و نوع پوشش باسلاستفاده از  ی پیش در ایران()و شاید چندین دهه یسنت دنیایدر 

؛ اما امروزه و سبک پوشش بیشتر با جنبه های کارکردی آن شناخته می شود داشت و نمادین یشینما ،یتظاهر

نزد آحاد مختلف جامعه  آن تیسبک پوشش و اهم مدرنیته، تکنولوژی، تغییر سبک زندگی و...گسترش  و با

 یمتنوع آن برا الگوهایو پوشش و نوع لباس که از  میا شده ییایون وارد دنت. اکنسمتحول شده ا به شدت
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نوع سبک زندگی، سطح طبقاتی در جامعه، جلوه و سبک های زیبایی شناختی، و حتی برای نمایش  شینما

 عقیده، مذهب و نوع فرهنگ استفاده می شود. 

ای از تاریخ که بنگریم، مسئله پوشش و سبک پوشش، صورت و جلوه های مختلف و ر هر دورهبنابراین د

متنوعی را از سر گذرانده است و البته از منظر کارکردی نیز دچار تغییرات بسیار شده است. در گذشته، پوشش 

بزار تنوع بسیار یافته و تغییرات تنها ابزار انسان برای محافظت از سرما و گرما بود، اما با گذشت زمان، غنای این ا

زیادی مثل زیبایی شناختی، تمایز طبقاتی، تاثیرگذاری بر دیگران، هویت یابی و... شده است. به دیگر سخن، 

کارکرد لباس از پوششی و محافظتی بودنِ صِرف خارج شده و امروزه معانی و نمادهای بسیاری را می توان از 

جامعه ادراک نمود که در این مطالعه نیز به چند مورد از این عوامل اشاره نوع پوشش زنان و مردان در سطج 

 می شود. 

 اربرقر جامعه دممر نمیادر  فرهنگی تباطیار منظا یک دی،ما عالئم مجموعهاز راه  کپوشابه باور محققان، 

 جتماعیا یهارفتادرک ر مندزنیا ،جامعهو  وهگر هردر  نهاآ ممفهو یافتو در عالئم یناز ا مزگشاییر. کند می

 یهاارزش کپوشا که ستا هاییروباو  دیعتقاا  ینید یها منظا شناختو  ،جامعهو  وهگرآن  دممر فرهنگیو 

 فرهنگیو  جتماعیا هویت شتانگهدای در برجستهو  مهم نقش هاارزش ینا. ستا گرفته نهارا از آ دخو یندنما

 هپایگا ةهندد ننشا ها جامه .کنند می یفاا ها نسل یخیرتا تحیا لطوآن در  نبخشید ارستمرو ا جامعه دممر

 هجایگاو  سنی ،جنسی یهاوتتفا ةبرتابندو  نهاآ نپوشندگا حیرو الحوا و شغلی ،مذهبی دی،قتصاا ،جتماعیا

 طمربو نگاواژ فرهنگو  شکل ،ختدو زطر ،نگر ،جنس ع،نو .گوناگونند جتماعیا یهاوهگردر  ادفرا طبقاتی

و  مذهبی ،ینید یهاورباو  یمعنوو  خالقیا ،فرهنگی یهارمعیاو  هاای از ارزش  مجموعه با ها شپو تن به

 (. 1396آرمانی درآمیخته است )متین و یارشاطر، 

 

 فرهنگ اسالمی و تاثیر بر نوع پوشش

ش به پوش یا ژهیو تیاسالم اهم نید انیم نیش داشته اند و در ابه مسئله پوش یا ژهیتوجه و یاله انیتمام اد

عرف و عادت قرار داده نشده  اریاست و به اخت نیضوابط مع یدارا عتیرو حجاب در شر نیدارد. از هم

 یگر براشده که فرد کنش یتلق ینوع رفتار و کنش اجتماع کیبه مثابه  ،یناختحجاب از لحاظ جامعه شت.اس

ات در عرصه ارتباط گرانیاط با دکه کنش او در ارتب یت و به نحوقائل اس نینماد یو ارزش یذهن یآن معنا

 عمومی است.  در حوزه گرانید ریو تحت تأث یفرد انیم

 یبرا نیبنابرا داند،ین بودنش مشرف وعزت او را به انسا ،دهدیم تیبه انسان شخص یبه طورکل اسالم به زن و

است که این امر در سبک پوشش زنان، عفاف و  قائل شده یمرزهائ حد و شیاو حفظ شود برا تیانسان نکهیا

 رعایت حجاب نیز نمایان است. 
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های دینی بعد از ورود اسالم به ایران پوشیدن بدن زنان تکلیف شرعی و واجب تلقی شد. با توجه اینکه ارزش

رسد می ، به نظرالم از فضایی دینی برخوردار بودههای اجتماعی است و ایران پیش و بعد از اسمنشاء ارزش

(. 1385)زاهد و دشتی،  جود داشته استدیر باز و از شده کهپوشیده بودن زنان ارزشی اجتماعی تلقی می

دهد که با ورود اسالم به ایران هم فرهنگ اسالمی پوشش بر فرهنگ ایرانی مؤثر بوده و هم مطالعات نشان می

 ایران و روم مسلمان غیر ملل از حجاب که است معتقد نهرو لعل جواهر فرهنگ ایرانی بر اسالمی، تا جایی که،

بعدها بر اثر »(. اما از نظر شهید مطهری این سخن درست نیست، 1396)مطهری،  سالم وارد شدا جهان به

)ص( وجود داشت  معاشرت اعراب مسلمان با تازه مسلمانان غیر عرب حجاب از آنچه در زمان رسول اکرم

اما آنچه مسلم  (.1396)مطهری،  «عنایتی نداشته باشدشدیدتر شد نه اینکه اسالم اساساً به پوشش زن هیچ 

این است که مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مذهب شیعه از پنج قرن گذشته تا کنون حیات 

 .خود قرار داده استری ترین زوایا تحت تأثیر و راهبو روح ایرانی را در عمیق

که  یخالصه کرد. امروزه به زن« حجاب»در کلمه  توانیمطلوب پوشش زن مسلمان در اسالم را م یارهایمع

. ندگوییحجاب م یب اینکند، بد حجاب  تیرا رعا یکرده و پوشش اسالم یخود کوتاه یشرع فیدر انجام وظا

 یو امروزه به پوشش ظاهر ستا زیدو چ انمی دادن پرده افکندن و حائل قرار یکلمه حجاب، در لغت به معنا

وقار و متانت تنها به  تی(. البته روح پوشش، حجاب، کنترل رفتار و رعا1396 ،ی)مطهر شودیزنان اطالق م

که تا  کندیاقتضا م ایح ،یظاهر یدر نوع معاشرت و برخوردها یبلکه حت شود،یخالصه نم یپوشش ظاهر

 کندیم دیبر حضورِ با عفت و حجاب در جامعه تأک ینی. گفتمان دانفکاک مراعات شود نیحد امکان و مطلوب ا

 نیا .«آدم یلقد کرمنا بن»است:  یکرامت ذات یگفتمان انسان دارا نیدر ا شود،یم یکه باعث کرامت انسان

 .(1391و کاوه،  زاهد) در گفتار، کردار، رفتار و در نوع پوشش است یحفظ روح عفت و پاکدامن ازمندین کرامت

 ننشجویادا نمیادر  بحجا به یشابرگر مؤثر ملاعو شناختی جامعه سیربر( به 1393) ندو یوسفو  موالیی

درصد  27 با ظاهر ینمااز  رتصودرصد،  9 با ینترنتو ا ارهماهو که هنددمی ننشا هشوپژ ینا نتایج. نداختهداپر

یافته های حاصل از پژوهش  .میکنند تبیینرا  بحجا به یشاگر اتتغییردرصد  64 با ینید یهارهنجاو 

 یهابا حوزه هیفرهنگ حجاب و عفاف در تعامل چند سو( نیز نشان داده است که 1395علوی و همکاران )

فرهنگ  جیدر ترو تیحاکم یاستگذاریس ،یو دولت ینظام آموزش خصوص ،یو غرب یداخل یهارسانه ،یاجتماع

 یاز مبان ییایحجاب و عفاف در بستر پو ةنیفرد در زم یریگمیاست و تصم یاسالمریو غ یو اقتصاد لباس اسالم

یافته های پژوهش همچنین، . گرددیفرد محقق م یظاهر یو رفتارها یذهن یها و باورها، آرمان یقاداعت

 5نشان داد که  انیعوامل موثر بر حجاب دانشجو یشناس بیآس( در خصوص 1400درویش پور و امیری )

 ،«یفرهنگ -یاجتماع» ،«یتیترب عوامل»عبارتند از  انیگذار بر حجاب دانشجوریتاث یاصل یمولفه

 . «یاقتصاد»و  «یاسیس» ،«یروانشناخت»

 بانوان هژیو بهجامعه ش افراد ح پوشطتنها س که نه میابی یدرم یراحت ه بهعح جامطگذرا در س یامروزه با نگاه

ها )به ویژه پذیری از سایر فرهنگالگوهای پوشش به دلیل تاثیر ع ازنو نیا بسا ت، چهشده اس رییتخوش تغدس

ی فرهنگ های غربی تحت تاثیر رسانه های نوین و ارتباطات( اغلب با فرهنگ اسالمی و حتی فرهنگ جامعه



6 
 

ایران در تعارض قرار دارد. در جامعه ما اکثریت نوجوانان و جوانان به سبک های پوشش مدرن گرایش دارند و 

ه به اینکه نسل نوجوان و جوان سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه محسوب می شوند، این تغییرات از با توج

منظر آسیب شناسی حائز اهمیت است، چرا که تغییر ذائقه، سلیقه و تغییر سبک پوشش در نوجوان و جوان 

ای اعتال و رشد فرهنگی، به مرور زمان به همه ی ابعاد سبک زندگیِ وی رسوخ پیدا خواهد کرد و می تواند بر

  اجتماعی و اقتصادیِ جامعه، آسیبی جدی محسوب شود.

از نظر تاریخی، آغاز تغییر در نوع پوشش زنان و تبدیل شدن آن به یک مسئله اجتماعی، با تغییر و تحوالتی 

فرهنگ همزمان است که از اواسط دوره قاجاریه در عرصه های مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و 

ایرانی ها به وجود آمد، سپس زمینه را برای دگرگونی تدریجی در سبک زندگی سنتی زنان فراهم کرد. در اثر 

این روابط، ایرانی ها با فرهنگ و تمدن جدید غرب آشنا شدند که یکی از بارزترین و ملموس ترین عناصر آن، 

ی مدرن بود. در ادامه و در دوره پهلوی، نوسازی سبک پوشش و نوع لباس زنان ایرانی به سبک زنان غربی و دنیا

جمله تغییر کشور بر اساس الگوهای غربی کماکان مورد توجه بود و در این برنامه ایجاد تغییرات فرهنگی، من

در نحوه ی پوشش و الگوهای لباس در جامعه در دستور کار قرار گرفت که تا امروز شاهد تحوالت و تغییرات 

 صه بوده ایم. بسیاری در این عر

 

 سبک زندگی مدرن

شده و حاصل ادراکات خاص  یمدرن طبقه بند وهیاست که به ش ییمدرن، همان اعمال و کارها یسبک زندگ

سبک؛ انتخاب روش ها و  نیاست. در ا یافراد به استفاده از عناصر مدرن در زندگ حاتیترج افتهیو تجسم 

 تیفعال قیمدرن از تلف یمدرن است. سبک زندگ یبر عناصر زندگ یتنمب ،یالگوها، طرز برخورد و روابط اجتماع

 یتیجنس ریغ یانتخاب لباس و نگرش ها یالگو ،ییغذا حاتیدادن به بدن، ترج تینحوه اهم ،یفراغت یها

 (.1393است )ایمان و مرحمتی،  شده ساخته

بدن، سبک  تیریاست، در سه بعد مد یجهان یمدرن الگوها یبر ارزش ها یمدرن که مبتن یسبک زندگ

 ده است:ش دهیسنج یو سبک فراغت یمصرف

 نیدادن به برند در ح تی)اهم یشینما یافراد به استفاده از کاالها و توجه لیتما: ی( سبک مصرف1

 یاز فروشگاه ها دیبه خر لیم مت،یگران ق یکاال ییبایباور به ز مت،یگران ق ید کاالیبه خر لیم د،یخر

 تیاولو د،یخر نیدر ح تیفیبودن به ک کیدادن ش حیخاص و منحصربه فرد، ترج یلباس ها دیلوکس، خر

  (،یو مصرف یغیتبل ییکاالها و مواد غذا دیدادن به خر

بعد بر دو  بدن که مشتمل یو مرئ یظاهر یها یژگیمستمر و یدستکار یبه معنابدن:  تیری( مد2

 میورزش، رژ قی)از طر هیالف( تناسب اندام و سبک تغذ ،یبه کمک معرف ها ؛یظاهر تیریاست؛ اول: مد

و  یبهداشت یها بتمراق زانیج( م ،یپزشک ی(، ب( دستکاریو مغذ یکم کالر یو استفاده از غذاها ییغذا

 تیریاصاح صورت، استفاده از عطر و ادوکلن و...(، دوم: مد ای شیمو، آرا شی)استحمام روزانه، آرا یشیآرا
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دادن به برند ادوکلن،  تی)اهم یشیو مصرف نما یظاهر شینما یافراد برا یو ساختگ یظاهر یژگی: ویپوشش

 و سبک پوشش(  ورآالتیاستفاده از ز د،یخر نیدر ح شیالباس و لوازم آر نک،یع ف،یک

 یفراغت تیتحرک، بر اساس فعال یناسالم و ب ایاوقات سالم و پرتحرک  )نحوه گذران یسبک فراغت( 3

  و ...(. یحیانتخاب مکان تفر ن،یبا ماش یپرسه زن ،یمطالعه، وب گرد ،یقیمانند نوع سبک موس

قه مندان به آن، در الو ع  استدر اکثر پژوهش ها، مصرف گرا، رسانه محور، مدگرا و جهان وطنانِ درنسبک م

 یعامه پسند جهان یغت، از الگوبدن و پوشش، تناسب اندام، کنترل وزن و گذران اوقات فرا تیریمصرف، مد

 .(1399)خادمیان و کلهری،  کنند یم یرویپ

بوردیو اندیشمندی است که در این حوزه نظرات بسیار ارائه کرده است، و معتقد است سبک زندگی عالوه بر 

سرمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به سرمایه نمادین نیز مربوط است. از دیدگاه وی، موقعیت های اجتماعی 

هر طبقه، الگوهای مصرف فرهنگی و  مشابه در سطح اجتماع، سلیقه ها و سبک های زندگی مشابه می آفرینند

)درجه دسترسی به منابع  خود را بازتولید و نشانه گذاری می کند. موقعیت اجتماعی متاثر از سرمایه اقتصادی

)تحصیالت، استفاده  فرهنگیسرمایه و  )روابط، اعتماد، هنجارهای اجتماعی و...( اجتماعیسرمایه ، مادی جامعه(

ها، آگاهی و...( است و این سرمایه ها سبک زندگی فرد را شکل می دهد و نوع  از کاالهای فرهنگی، رسانه

پذیرد، آنچه که به وضوح پوشش فرد به شدت از این سرمایه ها، سبک زندگی و جایگاه طبقاتی فرد تاثیر می

جامعه در جامعه ی امروز ایران نیز مشاهده می کنیم و سبک های مختلف لباس و انواع گرایشات را در سطج 

 . مشاهده می کنیم

 دهستفااز آن ا ندگیز سبک ممفهو تبیینو  توضیح ایبر یوردبو که ستا گزاره ها و مفاهیمیاز  یکی "سلیقه"

 سطةوا به که جتماعیو ا دیقتصاا ،فرهنگی یهاشناختی دارد، و به سرمایه های  یباییزمبنایی  سلیقه .کندمی

می گیرد، ارتباط دارد. در واقع سلیقه به طور پدیده ای مستقل و در فضای  ارقر دفر رختیادر ا طبقاتی هجایگا

جامعه شکل می گیرد، اما محصول منش هایی است که ماهیت طبقاتی دارند، سلیقه تنها پدیده ای زیبایی 

شناختی نیست، بلکه پدیده ای است که مستلزم پرورش فرهنگی است و به ترکیب سرمایه های فرهنگی، 

(. سبک زندگی مدرن 1398، اقتصادی در جایگاه های طبقاتی وابسته است )رفعت جاه و سفیدکوه، اجتماعی

مستلزم بروز سلیقه های مختلف و نوین در سطح جامعه است و نوع سلیقه نیز باعث شکل دهی به ارزش ها، 

ه ی انتخاب پوشاک نگرش ها، هنجارها و الگوهایی است که در انتخاب های زندگی روزمره و به ویژه در عرص

 شکل می گیرد. 

است که نظام  یمصرف یو سبک زندگ ییگرامصرف ،ییبه مدگرا شیدر گرا یفدرستون، عامل اصل اتیبنابر نظر

افراد در  یازهایاز ن یکیبه  ،یگر به جلوه ازین ند،یفرآ نیکرده است؛ در رهگذر ا لیبه افراد تحم یدار هیسرما

از  .باشد ییعوامل مرتبط با مدگرا از یکی تواند یهم م یگر جلوه نیشده است؛ بنابرا لیمعاصر تبد ی جامعه

مختص به خود هستند که نوع  یتیهو یدارا یو جنس یسن یها فدرستون، گروه اتیطبق نظر گرید یسو
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در کنار ویژگی های سبک زندگی سن و جنس هم  نکهیا جهیآنهاست؛ نت تیبر هو یدییآنها، مهر تأ دیخر

 افراد باشد.  ییدر مدگرا یتواند عامل یممدرن 

لباس و پوشاک مطرح شده  یجامعه شناس ایبدن و  یعنوان جامعه شناس لیکه ذ یبر مباحث یمرور اجمال

 کیتا طرح لباس در  عتیلباس و طب انیبر ارتباط م کیکالس شمندانیاند دیدهد که از تأک یاست نشان م

 کیدئولوژیتا نگاه ا ویو بورد دنزیگ یزبخشیو تما یاجتماع تیبر هو دیتوسط وبلن، از تأک یشیفرهنگ نما

پست مدرن به  یبدن و ارائه بدن در جامعه مصرف یاجتماع میجاناتان ترنر درباره تنظ دهیآلتوسر به پوشش، ا

 یفرهنگ یلباس به مثابه امر شیپاز  شیب تیگذارند و آن اهم یصحه م زیچ کیبر  یفدرستون، همگ ریتعب

 .(1397)ظهیری نیا و همکاران،  است ییمعنا هو چندگان دهیچیمتکثر، پ یبا داللت ها

 

 سبک پوشش زنان و هویت یابی

دست به  یتیجنس تیهو ژهیبه و تیهو یجست و جو تی( زنان و دختران جوان با ن1995) از نظر گانتز

 یو مواقع یانطباق یگاه "سبک" .رندیگیبهره م افهیق رییبه مثابه تغ یاز زنانگ یزنند و گاهیسبک م نشیآفر

 ییهابدن و سطوح آن فرصت گانتزبه نظر  باشد. زیشناسانه و خالق نبایز یاتواند تجربهیمقاومت است و م یبرا

توانند یمکه آنان  یبخشد به طوریشکل خود را به زنان م رییکند و لباس امکانات تغیعرضه م ینوآور یبرا

و امین پور،  یی)ذکا ساالر به آنان نسبت داده است را تجربه کنندکه فرهنگ مرد یاخودشان و نقش زنانه

1393). 

بنا ساختن  یبرا یکننده و راهمصرف یفرهنگ هیسرما صیو تشخ زیو قوه تم تیاثبات فرد یسبک پوشش برا

 تیهو صیاست که موجب شناخته شدن و تشخ یابزار نیلباس افراد از اول نیاست. همچن گرانیاو با د زیتما

 .(1387،یفرج و یدی)حم شود یآنان م

ساختن  زیکننده و تمافرمص یفرهنگ هیو سرما تین دادن هوو نشاامروزه سبک پوشش وسیله ای برای ابراز 

آنان  تیهو صیته شدن و تشخخاست که به شنا یابزار نیلافراد از او همچنین لباساست.  یگریاز دفرد 

 یدگزن وهیش معرفی یاز ابزارها یکی ه صورته مدرن بعدر جامبه ویژه باس فرد، ل، نیبنابرا کند؛یکمک م

نماید های بسیاری که در دسترس افراد جامعه قرار دارد، این امکان را تشدید میانتخابت. درآمده اس

 (. 1399)رضادوست و همکاران، 

دن ش ییکاال ندیترش فراداند. او به رشد و گس یم گاهیو پا زیمنزلت، تمااب بدن را اکتس تیریهدف مد و،یبورد

از  یکی و،یبورد دگاهیگردد. از دیظاهر م یکیزیف هیکه به صورت سرما کند یبدن در جوامع مدرن اشاره م

اک و... خود پوش ایها از کاال یگونه خاص رفمصند با کوش یاست که افراد م یزبخشیپوشش، تما یهاکارکرد

سبک  ،یوده یت آورند. به عقرا به دس یدیجد یبک زندگو س یطبقات تیکنند و هو زیمتما گرانیرا از د

 تیهو یاصل یانه هااز نش یکیده دهن لیکردن و... تشک شیآرا دن،یلباس پوش یها، روش هااستفاده از کاال
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در جامعه مدرن پرداخته  یسازتیهو سمیبه مکان یتر قیبه شکل دق ویبورداست.  زیتما یها یدر استراتژ

 ،یو فرهنگ یاقتصاد هیاز سرما یمختلف یها زانیداشتن م اریاست. او معتقد است که افراد بر حسب در اخت

به کار  تیخلق هو یبرا یمختلف یها یکسب کرده و لذا استراتژ یله مراتب اجتماعدر سلس یمتفاوت گاهیجا

 است. یزطلبیبر تما یو ذائقه و مبتن قهیسل شینما یانجیها به میتراتژاس نی. ارندیگ یم

زیمل دیگر جامعه شناس آلمانی بیان داشته که در جوامع ابتدایی افراد همگن و همسان بودند، و فردیت بدون 

انتساب به یک جمع ارزشی نداشت، اما در جوامع مدرن امروزی، هویت از طریق فرد گرایی رواج پیدا کرده 

طریق مصرف گرایی هویت خود را در می یابد و آن را نماین می سازد. به نظر  است. در جوامع مدرن، فرد از

زیمل، دنیای جدید، علی رغم آزادی هایی که برای انسان به ارمغان داشته است، حاویِ محدودیت هایی برای 

ه وی نیز هست، به طوری که فرد برای تحکیم و تثبیت این آزادی به مد و مصرف گرایی رجوع می کند و ب

الگویی است که « مد و گرایش به مدگرایی»این وسیله هویت خویش را نمایان می سازد. لذا در این نظریه، 

هم سازگاری و هماهنگی اجتماعی را باال می برد و هم فرایند تمایزیابی فرد را آسان تر می سازد. در این 

دهند و دیگران این تمایز را درک  رویکرد، افراد در جامعه تالش می کنند فردیت متمایزی از هویش نشان

کنند. بنابراین در دنیای مدرن، لباس و سبک پوشش نمادی از هویت سازی برای خویش است و فرد خود را 

 با آن می بیند. 

همچنین، از آنجا که سبک پوشش بخش جدایی ناپذیر هویت، تصویر ذهنی از خود و عزت نفس اجتماعی 

آن توجه زیادی خواهند داشت و درباره انتخاب لباس هایی که با آن موقعیت است، به اجتمال زیاد افراد به 

اجتماعی، فرهنگی و هویت خود را غنا ببخشند تالش می کنند و لذا امروزه انتخاب نوع پوشش برای بخش 

، کثیری از جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که برخی بسیار محتاطانه در این زمینه عمل می کنند

چرا که لباس امروزه نشان دهنده ی طبقه اجتماعی است و نمادی است که دیگران ما را بر اساس آن قضاوت 

 بخشی از شحصیت و هویت ما شده است.  -به درست یا غلط–ی ما نظر می دهند، لذا لباس نموده و درباره

 

 و تاثیر مدرنیته )مد( سبک پوشش زنان، مصرف گرایی

نیز مورد مطالعه قرار داد. « مصرف»سبک پوشش را در قالب مفهومی مانند  میتواناز نظرگاه جامعه شناختی، 

 از بعدخصوص  به ؛است کرده پیدا نیز معانیفرهنگی ،اقتصادی معانی بر عالوه ،بیستم قرن اوایل ازاین مفهوم 

 جریان دریافت.  رواج مصرفگرایی و یافت افزایش مردم زندگی رفاهی -مصرفی سطح که دوم جهانی جنگ

مختلف  زندگیهای  سبک صاحبمردم جوامع  ،گزینشکاالها و انتخاب امکانگسترش  و مصرفگرایی رواج

زندگیِ حاصل از جامعه ی مصرفی را جامعه شناسانی مانند وبلن، وبر، و زیمل  سبک گسترش های نشانه. شدند

 در قرن بیستم نشان داده اند. 

بشر  یزندگ یفضا ارها،یو مع میمفاه یشدن و تحول در برخ یو جهان ونیزاسیمدرن ای تهیبا ظهور تب مدرن

است که  نیفضا انسان به دنبال ا نی. در اشودیسوق داده م یو کامالً صور یزده، سطحمصرف ییبه فضا لیتبد
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به سرعت به دنبال اشکال  کند،یم زدهاو را دل یبه زود رییتغ نیدهد و از آنجا که ا رییخود را تغ یشکل ظاهر

جامعه در  یو مذهب یو در قالب فرهنگ مل حیبه شکل صح نیظواهر نو نی. چنانچه، ارودیم یدیجد یظاهر

انجام گرفته،  قاتی. بر اساس تحقکندیم دیتقل گرانیاز د ایو  کندیآنها را خلق م ای رد،یقرار نگ یو اریاخت

به  رند،یگیم شیدرپ یاو مقابله زیرآمیتحق یهاو نوجوانان، واکنش نانرفتار جوا نیکه در قبال ا یجوامع

خود را مضمحل  یکارآمد انسان یرویاز ن یو بخش مهم دهیها رس بحران نسل ی درمسأله متریوخ یجینتا

 (. 1398)کوهستان بحرآسمان و همکاران،  افتیخواهند 

 یو کردارها یظاهر یاز انواع نمادها یبرخ ،)دنیای تکنولوژی و فناوری های نوین( دیجد یایدن دنیبا فرارس

 یظاهر ینما"پسامدرن،   دنیاییِ فرهنگ یاز عرصه ها یاریدر بس اند. افتهیو چشمگیری خاص  تیاهم یبدن

 یتا اندازه اباشد و سبک و انتخاب لباس یم یسنت یارهایبر مع یثابت یتابع استاندارها "و الگوهای آن بدن

و  یفرهنگ بصر تهیمدرن ریدوره اخ سیبه نظر ال .(1383زاده، کی)ن بوده است تیانتخاب فرد یبرا یابزار

 . (1381ان،یو چاوش یاست )آزاد ارمک یشینما

 تظاهری کردن ضایع قاعدةوبلن از مهمترین نظریه پردازان در این عرصه است. از نظر وی، در دوران مدرن 

 را مردم دیگر مصرفی موارد از بیش لباس تهیه. میدهد نشان آشکار را خود ،لباس دادن نمایش با ،کاال

 مصرف مطلوب حد را آنچه و بکاهند خود زندگی ضرورتهای و راحتی از توجهی خور در حد تا وادارمیکند

 تا بپوشد ناراحتی لباس ،رسمی حیطی درم شخص که است عادی بسیار ،اینرو از .آورند فراهم است تظاهری

شده است. در واقع  تمایلی امری به تبدیل باشد احتیاج نوعی آنکه از بیش لباس به نیاز .کند جلوه خوشپوش

 همان که خود طبیعی کارکرد از رایج پوششهای که است این بر ناظر ،بهپوشش نگاه انتقادی وبلن و گیلمن

 است گرفته خود به نمایش و تظاهر جنبه بیشتر و شده دور است نمادگرایی و عفت ،زینت ،گرمشدن ،محافظت

 (. 1387)حمیدی و فرجی، 

 مد مقولة سطةوا به ،ستا« چندالیهو  متکثر یهویت ها عصر» کاستلز تعبیر به که نیتهرمد عصردر  ن،نساا

. کند می صلرا دارد، و هاآن  به پیوستن زنیا که جتماعیا یها وهگراز  ریبسیا بهرا  دخوو  کندمی یابیهویت

و  میشوند علت بر مزید نیز ختایکنوو  اریتکر یندهااز رو گریزو  نوجویی حیةو رو جوییاماجر ن،میا یندر ا

 خالصهو  تالآ ینتز و رتصو یشو آرا مو لمدو  سلبا شکلاز  ها بنتخاا جزئیتریندر  مداز  ویپیر مالجر

 نگیدم ر هر ها سلبا و ها هچهر که ستا گونه ینا .یابد می دنمو ،ستا نعیا انیگرد برابردر  دهپر بی نچهآ هر

. دشو می لبد ممرسوای  یهو رو اممر به« نو مرا همگانی تقدیس » بل نیلدا تعبیر بهو  مییابند نو قالبیو  نو

در  ،قعوادر  ،مداز  اچرو  نچو بی تبعیت که دشو می مرا ینا موشیافر موجب« نو مرا» بیتاجذ ،ترتیب بدین

)بخارایی و  دارد اههمر به دخو بارا  رهبادو ماللیو  ارتکر ،شدنی نوِ هر پساز  که ستا باطلدوری  به دنفتاا

 به س،لبا یجرا یمدهااز  ویپیر ما جامعةدر  وزهمرا که اذعان داشت انتو می ،توصیف ینا با. (1395رفیعی، 

 خصوص در کالن شهرها، به پدیده ای کامالً محسوس و ملموس تبدیل شده است. 

در نوع پوشش،  یریچشمگ راتییتغ ،یاجتماع طیدر مح ییبه خودنما شیتوأم با گرا یطلب حس تنوعامروزه، 

 یبه اندازه ها یدگرگون نیا یگستردگ را به همراه داشته است. یبشر یها شیالگو، رفتار و اغلب گرا ش،یآرا
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خاص خود را به همراه دارد و  یامدهایاز آنها در سطح جامعه پ کیهر  ی بوده و اشاعه یانسان امروز یزندگ

(. باید اشاره کرد که 1395و احمدی،  عمیدی) جهان است مصرف محور امروز یجامعه ریبانگیمد گر یدهیپد

، و حالت افراط گونه و اعتدال خود خارج شود سطح اما اگر از ست؛ین یرفتار ناپسند در ذات خود ییمدگرا

 به عبارت بهتر، فساد در جامعه خواهد شد، جیسالن مد و باعث تروبه  لیجامعه تبد کورکورانه به خود گیرد،

در نوجوانان و  یینوگرا یهیبرخاسته از روحدارد و  نسل جوان امروز یعیطب یازهایدر ن شهیگرچه ر ،ییمدگرا

اند خاص قشر کیزمان و  کیمسلّط  یهاو ارزش قیعال انگریها نماجوانان است، اما به لحاظ آنکه مُدها و مُدِل

و  کنندیم یرویپ یمختلف یامروزه دختران جوانان ما از مدها در سطح جامعه شاهدیم، البته چنانچهو 

 توانیما درتضاد است، پس م یاجتماع یهاکه چه بسا با فرهنگ و ارزش آورندیرو م ییناخواسته به هنجارها

به خود گرفته  یکارکرد منف یادیتا حدود ز ییمدگرادر حال حاضر، ما  ی امعهدر ج بیان نمود که متاسفانه

و می تواند باعث هدررفت سرمایه های انسانی،  کند یم دیآن، به شدّت، جوانان ما را تهد یامدهایاست و پ

 .فرهنگی و اجتماعی شود

 

 سبک پوشش زنان، رسانه ها )به خصوص رسانه های نوین( و گرایش به الگوهای غربی

ای، اینترنتی و های ماهوارههای نوین همانند رسانه)به خصوص در قالب رسانه یجمع یگسترش رسانه ها

در تقابل با  آورده که عمدتاً دیزنان پد یبرا یابی تیاز سبک ها و هو یدیشکل جد ،شبکه های اجتماعی(

 فرهنگ معمول جامعه است.

ارتباطات است. سبک  ندیخود محصول فرا زیعات نالعات؛ اطالبه انتخاب وابسته است و انتخاب، به اط یزندگ

کنند  یم جیو ترو میترس یاست که رسانه ها از زندگ یریافراد به شدت متأثر از برداشت ها و تصاو یزندگ

انطباق  یو افراد برادر حال تغییر و دگرگونی است تمام تر  با سرعت هرچه(. دنیای امروز، 1392فرد، یمی)عظ

 گر،یشان هستند؛ به عبارت د یمصرف و سبک زندگ یدر الگو یادیز راتییتغ ندازمین رامون،یخود با جهان پ

رسانه  قیرا از طر آندارند که بخش اعظم  یعات به روزالاز اط یریو بهره گ یبه آگاه ازین وستهیپ یارتقا یبرا

 کنند. یم افتیدر یمجاز یو شبکه ها

 محملی به زنیا ن،شد لشمونجها ایبر طلبیتلذ یعنیآن،  با زممال فلسفهو  ییاگرفمصربه طور کلی،   

 نوین یها سانهر هبویژو  تباطیار یهاژیتکنولودر  بنقالا رو،یناز ا. یابد شگستر نجها سرتاسردر  تا شتدا

 جهانی یشبکهها رظهو یعنی ،سانههادوم ر عصر با ییاگرفمصر شگسترآورد و  همافررا  نمکاا ینا ،جهانی

 عما ،نوین یسانههار که ندوربا ینا بر نوین دازاننظریهپراز  ریبسیا. شد زممال (ارهماهوو  ینترنتا ن،تلویزیو)

و  هنددمی تغییررا  معاجو ادفرا راتتصو ،فرهنگی زیهمگنسا یستادر را ای،یانهو را ارهایماهو یشبکههااز 

 گرگونید شستخورا د معاجو نکال یهارساختاو  شخصیت رساختاو  تعریفزبارا  فرهنگی هویت یمعنا

 .(1397)مختاری و همکاران،  میکنند
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در  جمعیطتباار سایلو تتبلیغا لمحصورا  جدید فرهنگو  ایسانهر ننسارا ا وزیمرا ننسااحتی می توان 

را از  نیاد ،ندیشندامی از این رهگذر ،میشوند متولد ایسانهر یهادنها ضمعردر  وزهمرا هاننسا. انظر گرفت

 اره،ماهو ،مجلهاز  برگرفته یلگوهاا سساا بررا  )از جمله سبک پوشش( دخو یهارفتاو ر میشناسند مسیر ینا

)به ویژه  سانههار لذا .هنددمی نساما آنچه که رسانه ها به وی عرضه می کنند،و  ، شبکه های اجتماعیینترنتا

. کنند یفاا یانهاگرفمصر یهاارزش یجوتردر  مهمی نقش نندامیتورسانه های نوین اینترنتی و ماهواره ای( 

 ،برنامهها اعنوا قالبدر  که فمصری زهحو با ارتباطیِ سنتی و رسانه های نوین یسانههار یجههامو ی هنحو

 .ستا ارتأثیرگذ یانهاگرفمصر یهاارزش یجوترو  فمصر به میل انمیز بر ،مییابد دنمو... و فیلمها ،گهیهاآ

 ندگیز سبکو  هکشید تصویر بهرا  کاالها جدیدترینو  لوکسترین ،تبلیغاتی یبرنامههااز  نبوهیا با سانههار

 ینا خرید ممستلز بیشتر خوشبختیو  بهتر ندگیز که میکنند لقاا ینگونهو ا ندارمیگذ نمایش بهرا  رنمد

 هردادن  قسو یعنی ینو ا دبو هداخو کمتر خوشحالی یاو  خوشبختی معنی به نهاآ شتناند پس ،ستا کاالها

و شیوع سبک ها و الگوهای مختلف پوشش  ییاگرفمصر یحیهرو دیجاو ا فمصر سمت به نمخاطبا بیشتر چه

  .در بین نسل جوان و به ویژه زنان

از دیگر کارکردهای رسانه ها در زمینه سبک و الگوهای پوشش، آگاهی رسانی به مردم از انواع مد و الگوهای 

آگاهی از مد پوشش است که باعث تغییر ذائقه و گرایش مردم نسبت به سبک های نوین پوشش می شود. 

وط است ی مربمچنین به میزان. هاست دروندها  م نیدتریقه و توجه فرد نسبت به جدالع میزانده ی کنن بیان

آگاهی  ایزمانی که دانش  . گیرد می رتغییرات در بازار را درنظ نیدتریود جدخ پوشیدن لباس بککه فرد در س

)که این امر خود به باشد  بیشتر ره ی یک کاالی خاص )که در اینجا سبک های پوشش مدنظر است(فورد دربا

 دیری خرتصمیم گی ره یاطمینان بیشتری دربا باکاالی مورد نظر است( فرد با  ادیدرگیری ذهنی ز معنای

به اطمینان در تصمیم گیری خرید می رسد.  د،آگاهی و دانش در انتخاب خو شیزاو فرد با اف کند می اوتقض

عی بنابراین نگرش و آگاهیِ ما شکل دهنده ی رفتار ما هستند، چنانچه رسانه ها و به خصوص شبکه های اجتما

سطح آگاهی شهروندان را از الگوهای لباس، انواع مد و سبک های پوشش افزایش می دهد و این امر باعث 

 تغییر رفتار و تغییر گرایشات و سلیقه های پوشش در مردم و به خصوص نسل جوان و زنان می شود. 

 

 سبک پوشش زنان متاثر از مقایسه های اجتماعی

 منظاو  وهگر یکدر  نکنندگافمصر ،بستهوا یا مستقل هویت یک انعنو به دخواز  دفر شتاپند بحثاز  رغفا

 ،دارد منا جتماعیا یها مقایسهاز  حاصل تطالعاا به توجه که نددار ارقر ییگرد هپدید تأثیر تحت جتماعیا

 رمنظو به افطرا محیط جتماعیا یها مقایسه از حاصل تطالعاا به که هشد موجب ننساا جتماعیا طبیعت

 می منجاا پوششو  ظاهر ضعاز و انیگرد یابیارز بر تمرکز با دخواز  یابیارز ینا. نماید توجه دخواز  یابیارز

 پیدر  ارههمو دخو ظاهر ضعو ستنو آرا یندنما فمصر یلگوهااز ا ویپیر با نناز صبخصو مختلف ادفرا. دشو

 یها مقایسهاز  حاصلاز  حاصل تطالعاو ا نشانهها به توجه. یندآ برمی دخو به نسبت انیگرد اتنظر یابیارز
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و  جتماعیا یهاوهگر فطراز  گرفتن وهگر فطراز  گرفتن تأیید ردمو نمکاا جتماعیا یمحیطهادر  جتماعیا

رنجبریان و همکاران، )کند  همافر نهاآ ایبررا  جتماعیا ابضطرا کاهشو  کاهشو  منفی یها یابیاز ارز بجتناا

 .ستا ارتأثیرگذنوع و سبک پوشش آنها در اجتماع به شدت  برمسئله  ینا به انبانو حساسیت الذ. (1391

 تطالعاا به توجه. کند می یفاا سلبا سبک بنتخادر ا هکنند فمصر ییاهمنودر  مهمینقش نفوذ اجتماعی 

 ممفهو. ستا دفر ریهنجا یتأثیرپذیر ایبر ایبر مهم هکنند پیشبینی یک عامل، جتماعیا یها مقایسه

در  انیگرد یابیارز نکنندگا فمصردر آن  که ستا دفر ارهپنددخو هیدشکلدر  مهمی عامل جتماعیا مقایسه

به  1989هند )بیردن و همکاران، د می ارقر مدنظر هویت فمعر انعنو بهرا را  تمحصوال یندنما فمصر ردمو

 (. 1391نقل از رنجبریان و همکاران، 

، بخش عمده ای از رفتار انسان تابع احساسات اوست. او دیرپای ترین الگوهای رسم و (1396) در نظر وبلن

عادت را به عنوان نمادهای اجتماعی می شناسد و از آنها با عنوان الگوهای چشم و هم چشمی و الگوهای 

 مصرف تظاهری یاد می کند. وبلن بحث خود را در قالب نظریه ی مفاهیمی چون طبقه تن آسا و مصرف

متظاهرانه یاد مطرح نموده است. طبقه تن آسا در نظر وی، معیارهایی را می پروراند که هر فردی در هر سطحی 

از جامعه به گونه ای وادار به رعایت آن می شود. نشانه ی عضویت در طبقه ی تن آسا، پرهیز از مشقت کار 

طح جامعه مردم بخواهند مدام خود را با تولیدی و دست یافتن به مصرف متظاهرانه است. بنابراین وقتی در س

این طبقه مقایسه نمایند و میزان مقایسه های اجتماعی شدت بگیرد، می توان شاهد تمایل به سبک های 

پوشش خاص در سطح جامعه بود، سبک های پوششی که قصد دارد خودش را از دیگران متمایز تر، متشخص 

سه های اجتماعی و تغییر دیدگاه های زنان و جوانان نیز از عوامل تر، مدرن تر و... نشان دهد. بنابراین مقای

 موثر بر شکل گیری و توسعه ی انواع سبک های پوشش است. 

 

 نتیجه گیری

هر  یفرهنگ یرفتار، متأثر از ارزش ها وهیبه مثابه ش و الگوهای رایج لباس در سطح جامعه پوششسبک 

دهد و در  یافراد را نشان م یقوم یو حت یاسیس ،یمذهب یها شیش، انواع گرااست و لذا نوع پوش ، شخص

 کند. یم فاءیا ینقش مهم ز،یحاکم ن یبر آمده از ارزش ها ییاختن نظام معنابر س

و  یضرورت اجتماع کیهمزمان  یشود، ول یانسان ها محسوب م یعیو طب یاساس یها ازیاگرچه پوشاک از ن

 ،یمختلف اجتماع یها نهیبه تناسب ارزش ها، باور ها و زم یفرهنگ یها دهیاست. پد یفرهنگ دهیپد کی

 یب یکه آثار اجتماع هاست دهیپد نیتر یاز فرهنگ یکی. لباس ابندی یبه خود م یمختلف یکارکرد ها و معان

ت که نشان دهنده ارزش آن اس تیو عموم یدارگیوجه مشخصه لباس، پد نیبه همراه دارد. مهم تر یشمار

 تیجامعه است. عالوه بر آن لباس، هو کی زیقوم و ن کیگروه،  کیافراد  یجمع یو تجربه ها باور ها د،یها، عقا

و تفاوت  زکنندهیساز و هم متما کسانیبخشد. لباس هم وحدت بخش و  یم تینیافراد را برساخته و به آنها ع

 های هویت ساز است.  از مؤلفه یکیجوامع و  یاز نظام ارزش یجهت بخش نیاست و به هم نیآفر
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در مقابل،  و شده کمرنگ لباس اولیة و ساده کارکردهای امروزی جوامع درچنانچه در این نوشتار نیز اشاره شد، 

 تمایز ایجاد و ، نمایش طبقه و جایگاه اجتماعی، نماد سبک زندگیهویت خلق مانند پیچیدهتری کارکردهای

معه ایران نیز از یک سو فرهنگ مذهبی و نمادهای دینی بر سبک بود. در جا متصور برایآنو... را می توان 

پوشش تاثیر داشته است که این امر به ویژه در دهه های اول انقالب اسالمی به خوبی نمایان است و از دیگر 

سو، همراه با توسعه مدرنیته و تجدد، سبک زندگی مدرن، در کنار توسعه رسانه ها و به خصوص رسانه های 

 عث بروز سبک ها و مدل های مختلف پوشش در سطح جامعه شده است. نوین با

از منظر جامعه شناختی، مقوله هایی همچون الگوها و فرهنگ مصرف گرایی، نوع سبک زندگی مدرن، آگاهی 

نسبت به مد و الگوهای رایج در دنیا، رهبران مد، رسانه های جمعی، طبقه اجتماعی و در سطح کلی تر، فرایند 

انواع سبک های پوشش در جامعه  جهانی سازی و نظام سرمایه داری در نوع الگوهای پوشش زنان و گرایش به

قابل ذکر است با توجه به فرهنگ جامعه ایرانی که فرهنگی دینی و اسالمی است، برخی نقش داشته و دارند. 

 -از سبک های رایج پوشش در جامعه در تعارض با آن قرار دارد و نیاز است که مدل های بومی شده ی ایرانی

قرار گیرد و سعی شود، مدل ها و سبک هایی از پوشش در جامعه اسالمی بیشتر مورد توجه طراحان لباس 

ایرانی نیز پایبند  -رواج داده شود که عالوه بر سازگاری با سبک زندگی مدرن، به ارزش ها و هنجارهای اسالمی

 باشد.
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Abstract 

The issue of clothing in today's society, in addition to being a basic and natural necessity, is 

also very important from a "social and cultural" perspective and shows different functions 

and meanings. Studying the common styles of women's clothing in society, provides the 
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necessary knowledge about the current culture of society, developments and possible 

changes, and can depict the strengths and weaknesses of culture, so this study aims to 

"review the sociology of style. Women's clothing in Iran and analysis of factors affecting 

it "and was done by descriptive-analytical method. Studies have shown that, first, the 

meaning and concept of clothing style among women has changed today, and the style 

and type of clothing used to represent lifestyle, class-economic-occupational status, 

aesthetic styles, as well as beliefs, religion and type of culture. Is. Also in Iran, due to the 

developments that we see in the women's clothing style, especially in recent decades, 

factors such as "Islamic culture, modern lifestyle with its own characteristics, 

consumerism and fashion, modernity, media and especially social media New and socio-

cultural structures such as social comparisons have played the most important role in 

changing the type of cover and have caused a variety of styles and patterns of cover in 

society. Therefore, according to the culture of Iranian society, which is a religious and 

Islamic culture, some common styles of clothing in society are in conflict with it and there 

is a need for more indigenous Iranian-Islamic models to be considered by fashion 

designers and try to model and styles of clothing should be spread in the society that in 

addition to adapting to the modern lifestyle, also adhere to Islamic-Iranian values and 

norms. 

Keywords: clothing style, Islamic culture, modern lifestyle, identity, media, fashion. 

 


