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Abstract  
Introduction: Adorning the face and clothing is now seen more as a means of 

establishing identity, and media, advertising, and affinity groups have become 

promoters of binding norms. Women are judged more than men by these norms and 

are ashamed of their bodies when they do not conform to societal expectations. 

Women's clothing is seen both as a means of display and as an important means of 

concealing or revealing various aspects of personal life, as it links customary 

formalities and principles to identity. As a social phenomenon, women’s dressing has 

undergone numerous conflicts, struggles, and changes in recent decades. Every 

dressing has a meaning, but what matters most is its position within the system of 

collecting meanings. In today’s Iranian society, where on the one hand traditional 

components still play a role in lifestyle and on the other hand certain modern social 

features and global cultural components have been incorporated into the living 

environment, the style of dressing in girls is of great importance as a group where 

these changes are manifested to the maximum. The aim of the present study is to 

investigate dressing among young girls from the city of Shahindej in Iran and to 

answer the question of what semantic understanding they have of the phenomenon of 

dressing and the adoption of a type of it, that is, what meaning colors, patterns, sizes, 

and designs of dressing have for them. 
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Method: This is a qualitative narrative study in the traditional and analytical sense. A 

narrative study is a type of qualitative research that collects data from a series of 

stories. These stories represent a narrative of people’s life experiences, quoted by 

themselves about themselves or by others about other people. Data were collected 

using in-depth interviews and participant observation and analyzed using thematic 

analysis. The research participants include young girls from Shahindej between the 

ages of 18 and 30. Samples were selected using the purposive sampling method until 

theoretical saturation, resulting in twenty-four in-depth interviews. 

Findings: The research results were evaluated and analyzed based on five factors that 

are the main causes of change in semantic understanding of the phenomenon of 

dressing among young girls from Shahindej. The extracted factors include the 

dominance of the media in everyday life, changes in the norms/values of the subjects, 

the body as a subject, self-presentation, and the body and social class. The findings 

suggest that actors seek to reproduce and believe in the dressing while embracing 

different implications of it. Self-representation in the context of dressing seems to be 

the most important factor in acquiring a position and social acceptance, distinguishing 

oneself and one’s class from others through the type of dressing, makeup, and 

jewelry. As Veblen puts it, the provision of clothing causes people to reduce their 

comfort and necessities of life to a greater extent than other items they use, and to 

provide what is desired as conspicuous consumption. 

Conclusion: The body, deeply affected by the reflexivity of the modern age, can no 

longer be considered simply as a type of fixed physiological entity. Sociologists have 

well demonstrated that clothing is a cultural indicator. One way to learn about the 

culture of a society, therefore, is to become familiar with how people dress. In all 

cultures and societies, dressing is a personal issue and at the same time a political 

issue with implications for gender and the status of women. 

Keywords: Girls, Clothing, Conspicuous Consumption, Self-Expression, Narrative 

Analysis.   
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 چکیده
اند. ایماژ بدنی ما صرفاً توسط  ها و کردارهای بدنی اهمیتی خاص یافته با ظهور عصر جدید، ژست

فرهنگی هستند –های اجتماعی گیرد، بلکه این زمینه پنداریم، شکل نمی آنچه بدن خود را شبیه بدان می
های  کنند. سؤال اصلی پژوهش این است که سوژه بینیم، اعمال قدرت می که بر تفسیر ما از آنچه می

هایی دست به گزینش  مورد مطالعه چه درکی از پوشش خود دارند و آنان براساس چه خصیصه
دژ از  جوان شهر شاهینزنند. بر همین مبنا، هدف این پژوهش، مطالعۀ روایت دختران  پوشش می

های زندگی در قالب مفاهیمی مانند تمایز اجتماعی و مصرف  پدیدۀ پوشش است که در آن سیاست
منظور  شود. برای این منظور، از سنت نظری افرادی نظیر وبلن، بوردیو و گیدنز به نمایشی برساخته می

کاررفته،  یم. روش پژوهش بها بندی مفاهیم در راستای اهداف و سؤاالت تحقیق بهره جسته صورت
ها  تحلیل روایت مضمونی است که از فنون مصاحبۀ عمیق و مشاهدۀ مشارکتی برای گردآوری داده

صورت هدفمند و با رعایت معیار حداکثر تنوع صورت گرفت که  ها هم به استفاده شد. انتخاب نمونه
های این  عمل آمد. یافته دژ مصاحبه به نفر از دختران شهر شاهین 24با توجه به معیار اشباع نظری، با 

. 1اند از:  ها عبارت بندی شد. این مقوله مفهوم اولیه و پنج مقولۀ اصلی صورت 26پژوهش در قالب 
. 4ها؛  مثابۀ سوژه . بدن به3ها؛  . تغییرات هنجاری/ارزشی سوژه2سلطۀ رسانه در زندگی روزمره؛ 

های متفاوت پوشش از دیدگاه  پژوهش بیانگر داللت. بدن و طبقۀ اجتماعی. نتایج 5نمایش خود؛ 
 دختران نمونۀ پژوهش، در نقش کنشگران زمینۀ پژوهش است.

 پوشش، تحلیل روایت دختران، خودنمایشی، مصرف نمایشی.  های کلیدی: واژه

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
سوب  زنودگی و پوشوش دختوران شوهر      »نامۀ کارشناسی ارشد با عنووان   پژوهشی مستخرج از پایان -مقالۀ علمی *

 انسانی و اجتماعی.دانشگاه کردستان، دانشکدۀ علوم « دژ شاهین

 h.daneshmehr@yahoo.comشناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران )نویسندۀ مسئول(،  استادیار گروه جامعه. 1

 elinazhassankhany@gmail.comشناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران،  . کارشناس ارشد جامعه2
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 مقدمه و طرح مسئله
مصرفی،  شدن فرهنگ و رشد فرهنگ سوی مدرنیته در کنار بروز تحوالتی نظیر جهانی حرکت به

گیر  های ظاهری و مرئی بدن را به پدیدۀ مسری و همه گرایش به مد و نظارت مستمر بر ویژگی

ها و  (. با ظهور عصر جدید، ژست128: 1386جوامع معاصر مبدل کرده است )اندی بنت، 

های فرهنگی ماقبل، نمای ظاهری  اند. در بسیاری از عرصه کردارهای بدنی اهمیت خاصی یافته

طورکلی تابع استانداردهای مبتنی بر معیارهای سنتی بود. طرز آراستن چهره و انتخاب  بدن به

ای وسیلۀ ابراز فردیت بود، ولی امکان استفاده از این وسیله معموالً به  لباس همیشه تا اندازه

دهندۀ هویت  آمد یا اصوالً مطلوب نبود. نمای ظاهری فرد بیش از آنکه نشان آسانی فراهم نمی

های ظاهری جسم و هویت اجتماعی  ی او باشد، بیانگر هویت اجتماعی او بود. ویژگیشخص

ای از  صورت نشانه اند و ظاهر افراد همچنان به کلی از یکدیگر جدا نشده حتی امروز هم هنوز به

ای آنان باقی مانده است. ظاهر افراد در روزگار ما تحت  نوع و موضع طبقاتی یا پایگاه حرفه

اقتصادی و دیگر عواملی است که -های تجارتی، امکانات اجتماعی های فشار، آگهی هتأثیر گرو

(. ایماژ بدنی ما 1393های فردی )گیدنز،  بیشتر مروج استانداردهای اجباری هستند تا تفاوت

های  گیرد، بلکه این زمینه پنداریم، شکل نمی صرفاً توسط آنچه بدن خود را شبیه به آن می

کنند. عمل درک  بینیم، اعمال قدرت می ی هستند که بر تفسیر ما از آنچه میاجتماعی و فرهنگ

این ایماژ، فرایندی برساختۀ شرایط اجتماعی است. به بیان دیگر، ایماژ بدنی و روابط اجتماعی 

است و   کنند؛ بنابراین زندگی روزمره اساساً به معنای تولید و بازتولید بدن ما بر هم اثر می

(. از نگاه آنتونی گیدنز، 1378بازسازی جهان زندگی است )اباذری و حمیدی،  بازسازی بدن،

پیکر ما فقط نوعی موجودیت طبیعی نیست که مالکیت آن را به ما تخصیص داده باشند، بلکه 

ورشدن عملی  ها است و غوطه ها و واکنش ای از کنش نوعی دستگاهی متحرک و مجموعه بدن به

دگی روزمره، یکی از ارکان عمدۀ تحکیم مفهوم منسجم و های متقابل زن آن، در کنش

های  ویژه براساس ویژگی (. زنان به144: 1378ای از هویت شخصی است )گیدنز،  یکپارچه

شوند و احساس شرمساری از بدنشان رابطۀ مستقیمی با انتظارات  شان قضاوت می جسمانی

رند، مرتبط است. در این معنا، پوشاک اجتماعی دارد. خودآرایی و تزیین خویش با پویایی که دا

سازی یا آشکارسازی وجوه مختلف زندگی شخصی  عالوه بر اینکه وسیلۀ مهمی برای پنهان

شود؛ چرا که لباس، آداب و اصول رایج را به  است، نوعی وسیلۀ خودنمایی نیز محسوب می

یق دستکاری روی های جدید را از طر زند. مدرنیتۀ متأخر امکان خلق هویت هویت پیوند می
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های پوشش برای افراد فراهم ساخته تا بخشی از معنای هویت خود را  بدن و ترکیب مدل

صورت ی  نماد  (. مد به95: 1393خواهند، انتخاب کنند و بسازند )گیدنز،  گونه که خود می آن

دیت کند؛ نمادی که افراد در تالش برای تثبیت فر بصری پرتوان و نیرومند در جامعه عمل می

گیرند. از  کار می های اجتماعی خاصی آن را به بندی شدن به گروه خویش و همچنین برای ملحق

ترین  (. مد یکی از حاضر و آماده159: 1386رو مد شکلی از قدرت اجتماعی است )بنت،  این

های خویش  های بصری گویایی دربارۀ هویت توانند پیام ابزارهایی است که افراد به کم  آن می

ها حقیقتاً ساخته  شناختی در تعامل با مد است که سوبژکتیویته ای هستی در کنند. مد عرصهصا

 (.154شود )همان:  شوند و روابطی مادی میان لباس و بدن ایجاد می می

ای از تاریخ بشر اشکالی  های بیرونی و عینی مد در هر دوره مثابۀ یکی از مؤلفه به 1پوشش

آمد،  شمار می شش، زمانی تنها برای رهایی انسان از گرما و سرما بهمتنوع به خود گرفته است. پو

ای آغاز شد که  مرور زمان و با گسترش فناوری، دستخوش تغییرات بسیاری شد و دوره اما به

کردن جایگاه و پایگاه طبقاتی افراد و کردن و مشخص ای برای زیباترشدن، جلوه وسیله پوشش به

(. پوشاک از راه 162: 1391افراد تبدیل شد )آدمیان و همکاران، در بسیاری از مواقع، مذهب 

کند. رمزگشایی  مجموعه عالئم مادی، ی  نظام ارتباطی فرهنگی در میان مردم جامعه ایجاد می

ها در هر گروه و جامعه، نیازمند درک رفتارهای اجتماعی و  از این عالئم و دریافت مفهوم آن

اعتقادی و باورهایی است که -های دینی و شناخت نظام فرهنگی مردم آن گروه و جامعه،

ای در  ها نقش مهم و برجسته ها گرفته است. این ارزش های نمادین خود را از آن پوشاک ارزش

نگهداشت هویت اجتماعی و فرهنگی مردم جامعه و استمراربخشیدن آن در طول حیات تاریخی 

اجتماعی، اقتصادی، مذهبی، شغلی و احوال روحی دهندۀ پایگاه  کنند. جامه نشان ها ایفا می نسل

های اجتماعی  های جنسی، سنی و جایگاه طبقاتی افراد در گروه پوشندگان آن و برتابندۀ تفاوت

 (.18-17: 1382است )یارشاطر و دیگران،   گوناگون

درواقع پوشش، نمادی از جایگاه اجتماعی فرد است که نظام اعتقادی، جایگاه طبقاتی، 

هیچ روی ثابت نیست، بلکه  دهد، اما پوشش افراد به بندی نسلی فرد را نشان می و گروه ذهنیت

طور معمول، فرد در حیات اجتماعی خود  ها و فضاهای اجتماعی او است که به تابعی از میدان

های  ای به فراخور فضاهای مختلف اجتماعی و نیز موقعیت کند. در هر جامعه آن را تجربه می

ای  پوشش زنان در نقش پدیده (.137: 1392ای چندپوششی حاکم است )دنیایی، فرهنگی، فض
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های فراوانی به خود دیده  ها و دگرگونی ها، کشاکش اجتماعی، در چند دهۀ گذشته درگیری

دادن خویشتنی های لباس پوشیدن در نقش ابزارهایی تکنیکی، برای برساختن و ارائه است. روش

در گفتارهای روزمره، ما دربارۀ (. 641: 1394حمدی و همکاران، مند تلقی خواهد شد )م جسم

(. 154: 1386دهند )بنت،  هایی است که به آن معنا و داللتی می زنیم که تابع لباس بدنی حرف می

هر نوع پوششی دارای معنایی است، اما مسئلۀ اصلی این است که این پوشش در چه 

تواند معنای  ت. در متن هر فرهنگی، پوشش میای از نظام معنایی قرار گرفته اس مجموعه

توانند معنای پوشش را در همان بستر فرهنگی  های تاریخی می متفاوتی داشته باشد. حتی دوره

های سنت هنوز در سب   (. در جامعۀ امروزی ایران که مؤلفه110: 1395متحول کنند )کاظمی، 

ات جامعۀ مدرن و برخی از آفرینند و از سوی دیگر، برخی از خصوصی زندگی نقش می

عنوان  های فرهنگی جهانی وارد فضای زندگی شده است، سب  پوشش در بین دختران، به مؤلفه

دهند، دارای اهمیت است و به همین دلیل مورد  کسانی که بیش از همه این تغییرات را نشان می

 (.164: 1391گیرد )آدمیان و همکاران،  مطالعه قرار می

صورت معمولی و منطقی در پوشش و آرایش فرد اجرا شود، معموالً  هاین پدیده اگر ب

شود، اما در جامعۀ ایران، پدیدۀ مدخواهی )به شکل غربی(  عنوان مسئله به آن نگریسته نمی به

خواند و مصرف را به منبع اصلی هویت و انفکاک  بخش سنتی را به چالش فرامی نهادهای هویت

 (.765: 1397و همکاران، کند )کبیری  اجتماعی تبدیل می

های خاص آن بیشتر درخور توجه  آنچه در موضوع الگوی پوشش و متناسب با مشخصه

توان هویت تمدن جدید  زدگی را می زدگی است. مصرف ای به نام مصرف است، وجود پدیده

نیافته  اصطالح توسعه ویژه کشورهای به نامید که حیات آن به رفتار مصرفی مردمان جوامع به

گرفته برای پوشش، ابسته است. ماحصل منش مصرفی در کثرت تنوع انتخابی میدان شکلو

منظور ایجاد تمایز  گیری سلیقۀ متمایل به مد است. این سلیقه، خواهان تغییر مکرر بهشکل

گروهی است که الزمۀ آن، رشد و تنوع مصرفی در پوشش است. وابستگی انسان  فردی و بین بین

های مختلف زندگی، اصل ارزشی است که  شدن عرصه در کاال و کاالییمدرن به مصرف مد 

توسط گفتمان مدرن و در قالب فرایند نوسازی روی داده است. ایران کشوری است که 

صورت شتابانی در معرض تأثیرات خواسته و ناخواستۀ مدرنیته قرار گرفته است و شواهد  به

ای در برخورد با این  توسعه از راهبرد ویژه دهد مانند بسیاری از کشورهای درحال نشان می

منزلۀ یکی از  (. هرچند الگوی پوشش به6: 1385نوری،  فرایند برخوردار نیست )خواجه
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دژ ثابت نیست و  های سب  زندگی در تاریخ جامعۀ ایرانی و خاصۀ دختران شهر شاهین مؤلفه

د چند دهۀ اخیر آن هم از دو ای مانن همواره در مسیر تغییر قرار داشته است، در هیچ دوره

منزلۀ جامعۀ  جهت، یکی سرعت این تغییر و دیگری جهت تغییر )محور قرارگرفتن زنان به

هدف( پیشینۀ مشابهی نداشته است؛ بنابراین مطالعۀ تجربی تأثیرات این فرایند بر ایران 

معه را ترین قشرهای اجتماعی که نیمی از جا عنوان یکی از مهم خصوص بر زنان، به به

اندیشی و تأمل بسیار است. به همین دلیل این پژوهش پوشش دختران  گیرد، قابل ژرف دربرمی

ها مطرح شد که اساساً دختران جوان چه درکی از  دژ بررسی و این پرسش جوان شهر شاهین

پوشش دارند. درک معنایی دختران جوان از پدیدۀ پوشش و انتخاب نوع پوشش چگونه است. 

 ها دارد.های معنایی برای آن ها چه داللت ها و طراحی لباس گوها، اندازهها، ال رنگ

 رویکرد نظری پژوهش

زمان ی  ضرورت  شود، هم ها محسوب می اگرچه پوشاک از نیازهای اساسی و طبیعی انسان

ها، باورها و  های فرهنگی به تناسب ارزش اجتماعی و ی  پدیدۀ فرهنگی است. پدیده

ترین  جتماعی، کارکردها و معانی مختلفی دارند. لباس یکی از فرهنگیهای مختلف ا زمینه

ترین وجه مشخصۀ لباس،  همراه دارد. مهم شماری به ها است که آثار اجتماعی بی پدیده

های جمعی  ها، عقاید، باورها و تجربه دهندۀ ارزش پدیدارگی و عمومیت آن است که نشان

است. عالوه بر آن، لباس هویت افراد را نشان  افراد ی  گروه، ی  قوم و نیز ی  جامعه

ساز و متمایزکننده است و به  بخش، یکسان بخشد. لباس وحدت ها عینیت میدهد و به آن می

ساز است )ذکایی و  های هویت ، بخشی از نظام ارزشی جوامع و یکی از مؤلفه همین جهت

زمان به ی  گروه  از لباس، همتوان با پوشیدن سب  خاصی  (. درواقع می262: 1391پور،  امن

ء  ترتیب، لباس ی  شی تر شد و از گروهی دیگر فاصله گرفت. بدین و سب  زندگی نزدی 

پردازان زیادی )وبلن،  آفرین است. مرور ادبیات حوزۀ مصرف، نظریه کامالً فرهنگی و هویت

دهد. نظریات افرادی  گافمن، ترنر، وارد، فریدلند، باکاک، گرونو و...( را در مقابل ما قرار می

مانند وبلن، بوردیو و گیدنز که قائل به ارتباط )الگوی مصرف و غیرمصرفی( و سب  زندگی 

 عنوان راهنمای پژوهش استفاده شدند. بودند، به
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، برای اینکه شخص در انظار مردم به نیکی شناخته شود، الزم است به میزانی 1زعم وبلن به

ته باشد. آن دسته از اعضای اجتماع که از ثروت و توانمندی متداول و گاهی نامعین ثروت داش

کمتری برخوردار هستند، در نظر اعضای دیگر ارج کمتری دارند. درنهایت خودشان هم این 

جا  پذیرند، زیرا احترام شخص به احترامی وابسته است که همسایگان برای او به شأن را می

وخوی استثنایی، احترام خویش  توانند با خلق می شماری هستند که آورند. فقط افراد انگشت می

مرتبه برای مدتی طوالنی حفظ کنند؛ زیرا دارایی معیاری برای ارجمندی  را در نظر اعضای پایین

شود که آن را احترام به  در میان عامۀ مردم است. در عین حال، شرط الزم برای حالتی می

روت در جامعۀ صنعتی نوین، میل به افزایش ای از انباشت ث نامیم. در هر مرحله خویشتن می

ای برای آن است؛ اگرچه میزان رضایت خاطر  ها، انگیزه راحتی و برآوردن هرچه بیشتر خواسته

چشمی مالی در جامعه است. این  وهم در این زمینه تا حد زیادی متأثر از عادت اجتماعی چشم

صرف مال برای کسب  ط به های مربو دادن روش و گزینش هدف چشمی، در شکل وهم چشم

آسایش بیشتر و افزایش روزی تأثیر زیادی دارد؛ بنابراین موفقیت نسبی که از طریق مقایسۀ 

آید. کاالها  صورت هدف متداول هر عملی درمی شود، به آمیز خود با دیگران سنجیده می رش 

کاال قبل از هر شوند تا گشادگی و سرشاری زندگی را بیشتر کنند و فایدۀ  تولید و مصرف می

چشمی، مصرف  وهم برای رسیدن به این هدف است، اما تمایل انسان به چشم  چیز، کارایی آن

رو مصرف کاال را با فایدۀ  انگیز درآورده و از این ای برای مقایسۀ رش  صورت وسیله کاال را به

فایدۀ دوم یا کردن پول است. این  کننده در خرج ای از توانایی مصرف دومی آمیخته که نشانه

دهد که منظور  غیرمستقیم کاالهای مصرفی، خصلتی محترمانه به مصرف کاالهایی می

که گسترش وسایل   (. اکنون79-76: 1386کنند. )وبلن،  خوبی برآورده می چشمی را به وهم چشم

دادن  دهد، جز نمایش ارتباطی و تحرک جمعیت، شخص را در معرض دید مردم بسیاری قرار می

امکانات زندگی، وسیلۀ دیگری برای داوری دربارۀ اعتبار شخص وجود ندارد و فرد  کاال و

کار ببرد  تواند این روش را به گیرد، می که در معرض مشاهدۀ مستقیم دیگران قرار می هنگامی 

صورت مصرف کاال باشد یا خدمات یا  (. همراه با تکامل ولخرجی تظاهری، خواه به123)همان: 

نامی بیشتری برای  ای است که اگر بخواهد خوش گونه کاربست آشکار آن به زندگی انسانی،

کننده به بار آورد، باید بیشتر مصرف شود. برای کسب اعتبار باید ولخرجی کرد. )همان:  مصرف

آورد. دست می (. هرقدر سرمایۀ فرد بیشتر باشد، در فضای اجتماعی موقعیت باالتری به132
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طور نزدی  در ی  فضای اجتماعی قرار دارند، دارای  مردمی که به کند استدالل می 1بوردیو

های بسیاری هستند؛ حتی اگر هرگز یکدیگر را ندیده باشند. به عبارت دیگر، مردمی که  مشابهت

ها مشابه است )گیبینز و  های زندگی آن ها و سب  در فضای اجتماعی مشابهی قرار دارند، ذائقه

ها  ها و ذائقه ها، سطحی از سب  زندگی ازای هر سطح از موقعیت به(. درواقع 116: 1381ریمر، 

ها و  وسیلۀ این سلیقه آیند و به وجود می وجود دارد که بر اثر شرایط اجتماعی مناسب با آن به

آید که در  وجود می ها به ها و خصلت ای از ثروت یافته ها، مجموعۀ انتظامظرفیت تکثیرکنندۀ آن

 (.35: 1380برخوردارند )بوردیو،   حدت سیرهدرون خود از نوعی و

دهد که با آن عوامل، عملکردهای  بوردیو با استفاده از مفهوم منش فرایندی را توضیح می

ای از خلق وخوهای پایدار افراد است که  کنند. منش مجموعه تغییر سب  زندگی را بازتولید می

کنند که بوردیو  ای عمل می شدهای درونیه آورد. افراد طبق چنین نظام رفتارهای خاصی پدید می

رو منش سازوکاری انتقالی است که به مدد آن،  نامد. از این می« ناخودآگاه فرهنگی»آن را 

: 1381یابد )ایگلتون،  ساختارهای ذهنی و اجتماعی در فعالیت اجتماعی روزمره تجسم می

های اجتماعی  ساخت توان گفت مفهوم منش درواقع همان تر می (. به بیانی ساده240

شود و شکل  ای است که از ابتدا از طریق تجارب نخستین فرد به ذهن او منتقل می شده ذهنی

شود. به  گیرد )نهادهای نخستین(. سپس تجربیات بزرگسالی )نهادهای ثانوی( بدان اضافه می می

درون افراد ساختن عناصر بیرونی، در ذهن و  این ترتیب ساختارهای اجتماعی از طریق درونی

های خاص  زعم بوردیو، گروه (. به5: 1383آیند )توسلی،  صورت منش درمی شوند و به ح  می

پوشیدن،  های لباس اقتصادی، از میان انواع کاالهای مصرفی، روش-ویژه طبقات اجتماعی به

ا دهند ت هایی را انجام می کردن، مبلمان و تزئین داخلی منزل و... انتخاب غذاخوردن، آرایش

روش زندگی خود را مشخص و خود را از دیگران متمایز کنند. درواقع ذائقه مبنایی است که 

کنند )فاضلی،  بندی می افراد با آن خود و طبقۀ خود را از دیگران متمایز و براساس آن دسته

1383 :42.) 

و دهد. نیاز امنیت وجودی  بدن را در ارتباط با دو مفهوم هویت و خود قرار می 2گیدنز

گیری ی  هویت شخصی در  شناختی، آن چیزی است که درنهایت به شکل حس امنیت هستی

شود. به  عنوان ابزار استفاده می شود و در این راستا، بدن به ارتباط با محیط پیرامون منجر می

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
1. Bourdieu 
2. Giddens 
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باور وی، خود درون بدن جای دارد و آگاهی به خویش بیشتر ناشی از تغییراتی است که در 

ای  شود. بدن در نگاه وی تنها ی  جسم مادی صرف نیست، بلکه وسیله بدن احساس می

عملی برای کنارآمدن با اوضاع و احوال و رویدادهای بیرونی است. برای آنکه بتوانیم به گونۀ 

برابر در تولید روابط اجتماعی با دیگران شری  شویم، باید قادر باشیم نظارتی مداوم بر بدن 

وبیش جامع از  ای کم توان به مجموعه سب  زندگی را می»ور وی: خویش اعمال کنیم. به با

تنها نیازهای جاری او را برآورده  گیرد؛ زیرا نه کار می ها را به عملکردها تعبیر کرد که فرد آن

کنند، بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است، در برابر  می

گذاری  ندگی روش الگومند مصرف، درک و ارزشسب  ز«. سازند دیگران متجسم می

محصوالت فرهنگ مادی است که استقرار معیارهای هویتی را در چارچوب زمان و مکان 

زعم گیدنز، تغییراتی که امروزه در  (. به30: 1390نوری و همکاران،  سازد )خواجه ممکن می

ه استقرار های خصوصی زندگی شخصی ما ایجاد شده است، بستگی مستقیمی ب جنبه

دامنه دارد؛ چرا که از نظر او برای نخستین بار در تاریخ  پیوندهای اجتماعی بسیار فراخ

مکانی، از -گیری زمانی علت سطح وسیع و عمق بیش از پیش فرایندهای فاصله بشریت، به

جاکندگی و بازجاگیری، در دوران کنونی ما است که خود و جامعه در محیطی جهانی پیش از 

اند و با یکدیگر تعامل دائمی دارند. از نظر گیدنز در وضع و حال  ی به هم وابسته شدههر زمان

طور مستقیم بر روابط بین هویت شخصی و نهادهای  مدرنیتۀ کنونی، عوامل مختلفی به

گذارد. از نظر وی بازاندیشی یا بازتابندگی دوران مدرن که از عوامل  اجتماعی جدید تأثیر می

یافتۀ مدرنیتۀ متأخر نیز هست، عالوه بر همۀ ابعاد زندگی مدرن، تا ژرفای  اصلی پویایی شدت

انسان نیز امتداد یافته است. در عصر جدید یا به قول گیدنز در دوران پساسنتی، در برابر 

طور  شود که به گر می صورت رفتارهایی جلوه اشکال نوین تجربۀ باواسطه، هویت شخصی به

وار منسجم  های زندگینامه این تصویر بازتابی از خویشتن که بر روایتآید.  وجود می بازتابی به

های مجرد جای  های متعدد و برآمده از نظام تجدیدنظر استوار است، در تاروپود انتخاب و قابل

های زندگی  (. از همین رو گیدنز معتقد بود که شیوه124: 1385گیرد )ذکایی و خطیبی،  می

آیند، عملکردهایی که در نوع پوشش، خوراک، طرزکار  درمیصورت عملکردهای روزمره  به

یابند، ولی این امر روزمره در پرتو ماهیت متحرک هویت شخصی، به طرزی  و... تجسم می

 (.120: 1393بازتابی در برابر تغییرات احتمالی باز و پذیرا هستند )گیدنز، 
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 پیشینۀ تجربی پژوهش
سب  زندگی و پوشش زنان در »هشی را با عنوان ( پژو1386نفیسه حمیدی و مهدی فرجی )

های زندگی متفاوتی است که در پوشش  دنبال یافتن سب انجام دادند. مقالۀ حاضر به« تهران

های  خورد. برای این منظور، به توصیف نوع پوشش زنان در محیط زنان در تهران به چشم می

های اقتصادی و  یزان و انواع سرمایههای زندگی آنان نظیر م اجتماعی گوناگون و برخی مؤلفه

فرهنگی پرداخت. محققان در این پژوهش با چهل تن از زنان ساکن تهران، مصاحبه و نوع 

اند. بر این اساس نه تیپ اجتماعی شامل حجاب  پوشش و وضعیت اجتماعی آنان ترسیم کرده

ناختی، حجاب ش مثابۀ ایدئولوژی، حجاب سنتی، حجاب زیبایی مثابۀ تکلیف، حجاب به به

مثابۀ سب  زندگی، پوشش مدمحور، فشن لس و پوشش فمینیستی از  بازاندیشی، پوشش به

 اند. یکدیگر متمایز شده

های معنایی حجاب در  داللت»( پژوهشی را با عنوان 1397نیا و همکاران ) مصطفی ظهیری

دایم تفسیری انجام با اتخاذ رویکرد کیفی مبتنی بر پارا« میان زنان و دختران جوان بندرعباس

دادند. نمونۀ پژوهش را زنان و دختران جوان شهر بندرعباس تشکیل دادند که با دو روش 

مند و نظری انتخاب شدند. برای این پژوهش، بیست مصاحبه به شیوۀ  گیری هدف نمونه

ای، تجزیه و  ساختاریافته صورت گرفت و اطالعات حاصل از آن، با تکنی  نظریۀ زمینه نیمه

اند از:  اند که عبارت های پژوهش، در قالب هشت مقولۀ محوری کدگذاری شده لیل شد. یافتهتح

های  . داللت3ای متفاوت از حجاب؛  عنوان پدیده . پوشش به2شدن پوشش؛  . فردی1

شدن و  . نسبی7مندی؛  . موقعیت6طلبی؛  . تنوع5شناختی؛  های روان . داللت4زیباشناختی؛ 

است که « سیالیت پوشش در برابر الگومندی پوشش»ولۀ هستۀ تحقیق نیز الزامات ساختاری. مق

 های محوری ادراک شده است.از انتزاع مقوله

گذاری ظاهری و  رضایت بدن، سرمایه»( در پژوهشی با عنوان 2009تیگمان و لیسی )

از بین به بررسی ارتباط بین لباس و تجربۀ بدن زنانه « کارکردهای لباس در میان خریداران زن

گیری  زنان خریدار لباس در استرالیا پرداختند. تحقیق حاضر از طریق روش کمی با روش نمونه

نامه انجام گرفته است. نتایج تکمیل پرسشنامه و متغیرهای تصور از  ای و با ابزار پرسش خوشه

ساس مد بردن از خرید لباس نشان داد انتخاب لباس برا نفس و لذت بدن، کارکرد لباس، اعتمادبه

شود. از طرفی، نارضایتی بدن با تجربۀ منفی خرید  روز، در میان زنان برای همۀ سنین استفاده می
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گذاری برای ظاهر، با انتخاب لباس ارتباط دارد. از دیدگاه زنان، لباس بخش  لباس و سرمایه

 مهمی از حضور آنان در جامعه است.

با استفاده « مدرن و تأثیر مد بر آن ت پستبررسی هوی»ای با عنوان  ( در مطالعه2006باون )

از ابزار پرسشنامه و مصاحبۀ عمیق به بررسی رابطۀ بین پوشاک و هویت، از منظر مصرف و مد 

گرفته نشان داد میزان مصرف پوشاک، راهی  در بین جوانان شهر میالن پرداخت. بررسی صورت

 شود. دادن هویت غیرانحصاری درنظر گرفته می برای نشان

شناختی  های اخیر، دربارۀ الگوی پوشش در ایران، مطالعات درخور توجه جامعه ر دههد

های نظری )فقهی، فلسفی،  ها به جنبه چندانی انجام نپذیرفته است و بیشتر این پژوهش

شناختی و مدیریت بدن  اند. تحقیقات خارجی بیشتر به بحث زیبایی شناختی و...( پرداخته روان

های فراوان فرهنگی و هنجاری و حتی ارزشی  علت تفاوت ن مبحث بهاند که ای پرداخته

توجه این است که در بیشتر  تواند با جامعۀ ایرانی همخوانی داشته باشد. نکتۀ قابل نمی

شناسی این موضوع صورت گرفته است، فروکاستن مسئله را به  منظور آسیب هایی که به پژوهش

گیری تغییرات مد نظر قرار  سازوکار و چگونگی شکلعوامل فردی و اجتماعی، بدون توجه به 

های دینی )مانند نقش زن و  ها، نهادهای سنتی و ارزش اند. بدیهی است در میدانی که نقش داده

های توسعه آن هم برمبنای تقابل سنت و  نهاد خانواده( در پرتوی الزامات ساختاری برنامه

های سنتی مانند  رقابت برای حفظ ارزش شده، شدن تعریف مثابۀ سازوکار مدرن توسعه به

 ها و هنجارهای دینی، پوشش را به امری بسیار دشوار تبدیل کرده است. ارزش

 شناسی پژوهش روش

ها و  این پژوهش براساس روش کیفی انجام گرفته و اطالعات آن با ارجاع به عقاید، ارزش

های  همین اساس، گردآوری دادهنخورده به دست آمده است. بر  رفتارها در بستر اجتماعی دست

دست ها و نیز مشاهدۀ مشارکتی به های عمیق با سوژه این پژوهش با استفاده از فنون مصاحبه

بندی  تحلیل تماتی  تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی است که طی آن محقق از طریق طبقهآمد. 

یابد. به  سی تحلیلی دست میشنا ای به ی  سنخ داده ای و برون داده ها و الگویابی درون داده

ها چه  ها است؛ با این هدف که داده عبارت دیگر، تحلیل تماتی  عمل کدگذاری و تحلیل داده

دست  ها به ها است. زمانی که الگویابی از داده دنبال الگویابی در داده گویند. این نوع تحلیل به می

گیرند  ها نشئت می از دادهها  آمد، باید از آن حمایت موضوعی صورت گیرد. درواقع تم
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ها، از کدگذاری باز استفاده شد.  (. در این تکنی  برای کدگذاری داده66: 1392)محمدپور، 

بندی و سپس براساس وجه تشابه و تفاوت  آمده از مصاحبه ابتدا مفهومدست های به داده

یت اعتماد نیز از دو (. برای رسیدن به معیار قابل64: 1391بندی شدند )اشتروس و کوربین،  مقوله

های تحلیل( استفاده به عمل  تکنی  متعارف و مرسوم )کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا و مقایسه

ها  ها و تعامل ها، به عمل ها برای کشف ابعاد و ویژگی جای تحلیل داده آمد. در این پژوهش، به

 یین و تفسیر کنیم.در بستر زمان پرداختیم تا در این فرایند چگونگی تغییر عمل را تب

-18دژ در بازۀ سنی  کنندگان این تحقیق دختران جوان شهر شاهین در همین راستا، مشارکت

گیری هدفمند و برای تعیین حجم  ها نیز از روش نمونه منظور انتخاب نمونه سال بودند. به 30

فرایند گردآوری  نمونه نیز از معیار اشباع نظری استفاده شئد. اشباع نظری بدان معنا است که در

های مقوله را  وسیلۀ آن بتواند ویژگی ها هیچ دادۀ جدیدی پیدا نشده است که محقق به داده

مصاحبه، اشباع  24  تحقیق پس از انجام (. در این61: 1967توسعه دهد )گالسر و اشتروس، 

 شوندگان آمده است. مشخصات مصاحبه 1نظری حاصل شد. در جدول 

 های مورد مصاحبه . مشخصات سوژه1جدول 

 تحصیالت شغل سن نام مستعار ردیف

 کارشناسی ارشد مهندس 27 شکیبا 1

 کارشناسی پرستار 30 هدی 2

 دیپلم بیکار 18 شیرین 3

 کارشناسی معلم 23 نرگس 4

 کارشناسی ارشد دانشجو 25 ریحانه 5

 دیپلم بیکار 19 مهتاب 6

 دیپلم فوق منشی 20 مژگان 7

 دیپلم دار خانه 24 فرزانه 8

 کارشناسی دانشجو 21 حنانه 9

 کارشناسی ارشد مهندس 26 الهه 10

 کارشناسی دانشجو 18 حسنا 11

 کارشناسی معلم 30 مهدیه 12

 دیپلم آرایشگر 27 سوده 13

 سیکل منشی 30 شیدا 14
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 های مورد مصاحبه . مشخصات سوژه1دول ادامه ج

 تحصیالت شغل سن نام مستعار ردیف

 کارشناسی نقاش 28 ینپرو 15

 دیپلم خدمتکار 19 زینب 16

 کارشناسی مربی 22 کوثر 17

 کارشناسی ارشد مهندس 29 مهشید 18

 کارشناسی ارشد کارمند 28 یاسمین 19

 دکترا استاد دانشگاه 30 ندا 20

 دیپلم خیاط 26 زهرا 21

 دیپلم دار خانه 25 شیوا 22

 ارشدکارشناسی  مشاور خانواده 28 شهین 23

 دیپلم محصل 18 هستی 24

 های پژوهش یافته

ای  های عمیق با دختران مورد مطالعه، مجموعه های مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبه براساس تکنی 

ها گردآوری شد. در مرحلۀ بعد براساس اهداف و سؤاالت پژوهش، اقدام به  نامنظم از داده

ها، ها در قالب مقوله ه جمالت و پاراگرافبندی مفاهیم اولیه و ثانویه شد؛ بدین معنا ک صورت

های دارای بار معنایی در چارچوب مرتب کنار هم قرار داده شدند و مفاهیم خام به مقوله

مفهوم  26های مسئلۀ مورد مطالعه تبدیل شدند. در مرحلۀ کدبندی باز  دستگاه نظری و واقعیت

. سلطۀ رسانه در 1اند از:  ها عبارتولهاستخراج شد که در قالب پنج مقوله قرار گرفتند. این مق

. 5. نمایش خود؛ 4ها؛  مثابۀ سوژه . بدن به3ها؛  . تغییرات هنجاری/ارزشی سوژه2زندگی روزمره؛ 

 آمده است. 2بدن و طبقۀ اجتماعی. شرح این وضعیت در جدول 

 ها . مفاهیم اولیه و مقوله2جدول 

 مقوله مفاهیم

 تبلیغ گستردۀ کاالها

 

 

 انه در زندگی روزمرهسلطۀ رس

 تنوع و گوناگونی محصوالت

 هویت و زندگی نمایشی

 تحرک روانی

 سازی امور ها و عادی رسانه
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 ها . مفاهیم اولیه و مقوله2دول ادامه ج

 مقوله مفاهیم

 ها ساز سنتی و سست شدن سنت تزلزل منابع هویت

 ها تغییرات هنجاری/ارزشی سوژه

 های سنتی رفپوشش نماد رهایی از ع

 خواهی و برابرخواهی آزادی

 جبر زمانی و مکانی

 های هنجاری جامعه چرخش

 ای برای نظم و مقاومت منزلۀ عرصه بدن به

 پوشش نماد بازاندیشی

 

 مثابۀ سوژه بدن به

 تغییرپذیری بدن به میانجی پوشش

 ایجاد جاذبه برای جنس مخالف

 پذیرش اجتماعی

 نمایش تفاخر

 مایش خودن

 فراگیرشدن مصرف نمایشی

 شناختی اهمیت زیبایی

 تقلید/رقابت

 سرگرمی

 طلبی تنوع

 یابی هویت

 تمایز اجتماعی

 بدن و طبقۀ اجتماعی
 بازنمایی منزلت اجتماعی

 مثابۀ فرهنگ بدن پوشش به

 مصرف منزلتی

 سلطۀ رسانه در زندگی روزمره
وسیلۀ صاحب کاال  شتن کاال، مصرف آن است. خواه این مصرف بهمعموالً هدف از داشتن و انبا

اند و از این لحاظ هویتشان با آن گره خورده  ای که به آن وابسته صورت گیرد یا توسط خانواده

کننده باشد یا برای  است. ممکن است این مصرف برای تأمین نیازهای جسمی مصرف

های  شناسی، فکری یا خواسته ای معنوی، زیباییهای به اصطالح باالتر او مانند نیازه خواسته

ها و نیازها که به نظر کلیۀ اقتصاددانان پس از پوشاک  ها. این دسته از خواست دیگر غیر از این
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رسد منظور از نیازهای اولیه، خوراک، مسکن و پوشاک است( قرار دارند، با صرف  )به نظر می

 (.72: 1386ند )وبلن، شو طور غیرمستقیم تأمین می هزینۀ کاالها به
تر از قبل هستش. شما  های مد خیلی راحت االن شرایط طوری شده که دسترسی به شبکه»

اگر گوشی هر دختری رو نگاه کنید، حداقل یه کانال از مدل لباس داره و هرروز تو این 
رو هستید که  شه. شما اونقدر با تنوع روبه مدل لباس تبلیغ می 3یا  2ها حداقل  کانال
دونید کدومشو انتخاب کنید و درواقع انتخاب براتون سخت می شه و از طرفی هم  نمی

ش هم بخرید. من معتقدم اگر قرار باشه که هرروز دنبال مد توانایی اینو ندارید که همه
 ساله و معلم(. 23)نرگس، « ای غیر از سردرگمی نداره؛ چون مد انتهایی نداره باشیم، نتیجه

اگر در جامعۀ ماقبل مدرن، رابطۀ من با جامعه یا به عبارت دیگر، هویت گیدنز معتقد بود 

اجتماعی من با سنت و روابط خویشاوندی و محلی احاطه شده بود، اکنون این رابطه بسیار 

مبهم شده است. هویت اجتماعی من از بسترها، اجتماعات و انتظاراتی که زمانی، دانش تو و من 

کنم، محدود و مشخص کرده بود، امروز  هستم و چطور زندگی می را دربارۀ اینکه من چه کسی

شده است. امروز من مسئول هویت خویش هستم. هویت من با ارجاع خارجی مشخص   قطع

های نهادی و اجتماعی پیچیدۀ نظام فرهنگی  شود. هویت من تصویری سیال در محیط نمی

 (.81: 1378جهانی است )گیدنز، 

دیده نشه یا ازش تعریف و تمجید نشه؟ خب این یه چیزی  کی دوست نداره در جمعی»
هست که ذاتیه و همه دوست دارن مورد تأیید بقیه باشن. منم اگر گاهی جمعی برام مهم 

کنم. گاهی هم این خواستۀ خانواده یا موقعیتی که  شدن می باشه، همۀ تالشمو برای بهتر دیده
 ساله و دکترا(. 30)ندا، « شمجوری حاضر ب کنه که من چه درش هستم تعیین می

های کنونی رخ داده  های مرجع نسل جایی در گروه ساالری کنونی، نوعی جابه در دورۀ رسانه

پذیری و تعیین الگوهای زندگی بسیار تأثیرگذار است. اگر در  جایی در جامعه است. این جابه

پذیری افراد بودند،  معهگذشته والدین و نهادهای آموزشی و هماالن گروه مرجع پراهمیت در جا

اثر کرده یا به کنار  های مرجع دیگر را کم اکنون رسانه گروه مرجع پراهمیت است و نقش گروه

ترین  ها تاکنون، ایجاد نیازهای جدید در مخاطبان یکی از مهم نهاده است. از آغاز پیدایش رسانه

دانش و اخبار هستند و وقتی ها همواره مرکز اولیۀ تولید  ها بوده است. رسانه کارکردهای آن

دهد، متعاقباً نیاز و انگیزۀ متناسب با  ها ی  ایده، دانش و نوآوری در اختیار مردم قرار می رسانه

روندهای تغییر در جامعه  عنوان یکی از مد از طریق پوشاک به دهند. آن را نیز در مردم شکل می

تغییر ایجاد شود.  ویژه جوانان به ی،های مختلف سن سبب شده در شیوۀ زندگی و طرز تلقی گروه
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های نو  ترکیب و ابداع سب  ای در زمینۀ مصرف کاال، در جوانان عالوه بر تابعیت از بازار توده

ها قادرند نمادهای رایج و  گذارند. آن در بازار مصرفی بیشترین تغییرات و تأثیرات را برجا می

کار گیرند. امروزه  به اس معنای متفاوتهای نمادین خود را براس قالبی را بشکنند و ایده

های  شوند، با سب  های جدید در تمام جهان تبلیغ می وسیلۀ رسانه های زندگی نوینی که به سب 

 شوند. سنتی زندگی دچار چالش می

 ها تغییرات هنجاری/ارزشی سوژه

ونی شکل عقیدۀ گیدنز تغییرات هنجاری ی  امر منفعل نیست که فقط از طریق تأثیرات در  به

کنند، در ایجاد  بگیرد. افراد ضمن اینکه اقدام به ساختن و پرداختن به هویت شخصی خویش می

های  بعضی از تأثیرات اجتماعی دنیای اطراف خود مشارکت دارند. درنتیجه افراد با انتخاب

 ها قرار داده است و این وضعیت سبب روی آن شوند که جوامع امروزی پیش رو می متعددی روبه

زعم  ساز باشند. به شود که افراد در تشکیل هویت خود دارای تنوع و گوناگونی مراجع هویت می

شدن در دوران متأخر، دو قطب دیالکتی  محلی  وی، تغییر شکل هویت شخصی و پدیدۀ جهانی

 (.56: 1393)گیدنز،  دهند و جهانی را تشکیل می
ه در ارتباط باشه. با وجود پیشرفت االن مثل گذشته نیس که آدم فقط با فامیل و همسای»

تونیم رو  تونیم با یه فرد در خارج ارتباط داشته باشیم. پس طبیعتاً می فناوری، ما حتی می
شیم. پس اگر خانواده،  همدیگه تأثیر داشته باشیم. از آخرین وضعیت اختراع، مد و... باخبر می

دمون احساس مسئولیت ها و سنت خو مسئوالن و حتی خود شخص در مقابل حفظ ارزش
 ساله و دکترا(. 30)ندا، « نکنیم، باید شاهد وضعیتی باشیم که االن در جامعه پیش اومده

شونو کالً قبول کنم. چون سب  زندگی من بیشتر از مدل، لباس و آرایش روز غربی تقلید می»

رم و دلیلی مو قبول ندا م هستش. من خودم عقاید خانواده دارم. هرچند خالف عقاید خانواده
وبیش تونستم خواستۀ خودمو  بینم مثل اونا باشم. تا االن که به هر طریقی بوده، کم هم نمی

سختی تونستم. بارها بهشون گفتم زمونه عوض شده. من  انجام بدم؛ هرچند گاهی به
ساله و  25)ریحانه، « خوام مثل شما یا مادر و خواهر شما باشم. من حق انتخاب دارم نمی

 .دانشجو(

آنچه در این میان اهمیت دارد این است که بافت کلی جامعۀ ایران متمایل به سنت )سنتی( 

است، ولی بافت جامعۀ آماری آن )جوانان( بیشتر به مدرنیته متمایل است. در اغلب موارد، 

شده در نظام اجتماعی کالن را به فرد القا  ها و... هنجارهای پذیرفته جامعه، خانواده، رسانه
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ها و از طریق گروه هماالن و...  های جدید در جامعه، تحت تأثیر رسانه نند. از طرفی، ارزشک می

شدۀ  تعیین های از پیش کند که با القائات مذکور و هویت تعریف مبهمی از مدرنیته به فرد القا می

سمت هویت فردیت یافتۀ جدید،  نظام اجتماعی مغایرت دارد. در این میان، کششی به

کند، در ذائقه و  نی و گاه رفتارهایی متفاوت با آنچه بافت کلی اجتماع تأیید میساختارشک

های  گرا و ارزش های جمع آید که جوان را در تعارض میان ارزش های فرد پدید می گرایش

دهد و موجب دوگانگی در انتخاب نوع کنش در ارتباط با خود )تناقض ذهنی(،  فردگرا قرار می

 شود. خانواده و جامعه می
وروب واسه  دوست ندارم مثل مادرم باشم که از صبح تا شب فقط تو خونه مشغوله رفت»

ترین  ماها و پدرم. با وجود این، ازش ناراضی هم هستیم. بیچاره حتی در خرید شخصی
گم بابا خودت و عالیق  ده. هرچی بهش می وسایلش هم نظر پدرمو در اولویت قرار می

ه مادرم گفته خدا یکی شوهر هم یکی. پس هرچی پدرتون گخودت هم درنظر بگیر. می
 ساله و آرایشگر(. 27)سوده، « بگه

های متفاوتی نسبت به نسل قبل در قبال  دگرگونی در نظام ارزشی کنشگران موجد واکنش

شود. تحوالت اجتماعی و تغییرات فرهنگی به همراه گسترش منابع متنوع  امور فرهنگی می

، موجب تغییر نگرش زنان به هویت اجتماعی خویش شده است. اشتغال و دهندۀ اطالعات ارائه

گیری از منابع اطالعاتی گوناگون امکان بازنگری ارزشی را در میان زنان  تحصیالت در کنار بهره

وجود آورده است. نگرش سنتی، هویت زنانه را صرفاً در چارچوب خانواده سنتی  و دختران به

هایی از  های جدید در میان زنان، مقاومت ها و نگرش پیدایش ارزش کند. اما در اثر تعریف می

صورت مبارزات  های مختلف اجتماعی به جانب آنها چه در عرصۀ خانواده و چه در عرصه

فرهنگی شکل گرفته است. دیگر زیست جهان زنان ایرانی، زیست جهان سنتی نیست و 

شود. درواقع بازتعریف  و جاودانه تصور نمی های قانونی و عرفی میان زن و مرد، طبیعی نابرابری

های جنسیتی و از سوی دیگر با  بندی هویت اجتماعی زنان از ی  طرف با میزان آگاهی از رده

ای جنسیتی مرتبط است )ساروخانی و  های کلیشه میزان پذیرش یا میزان مخالفت با ارزش

طور اخص، بیشتر ابزار  بهطورکلی و هویت  (. جهان معاصر به160-133: 1383جاه،  رفعت

ساخت خود بشر، یعنی ابزاری مصنوعی ساختۀ خود انسان ایجاد شده است و افراد خود قالب 

 (.142: 1387ریزند )رضادوست و میرزایی،  خویش را می
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 مثابۀ سوژه بدن به
ربیات طور مداوم آن را با توجه به تج زعم گیدنز، هویت شخصی را باید خلق نمود و تقریباً به به

های تطمیع کننده نهادهای امروزین مورد تنظیم و تجربه قرار  متناقض زندگی روزمره و گرایش

به اعتقاد او، یکی از نیروهای پراکنده و موتور حرکتی کنش نیاز به (. 87: 1393داد )گیدنز، 

ها میل دارند در روابط  رسیدن به امنیت هستی شناختی )حس اعتماد( است. چون انسان

آموزی و  اعی از میزان اضطراب خود بکاهند، این فرایند ناآگاهانه قبل از مکانیزم زباناجتم

آید و منشأ کنش است و به همین دلیل سیال و پویاست  وجود می آگاهی قطعی به

 (.68-75: 1378)گیدنز،

امروزه تیپ و ظاهر اونقدر برای مردم مهم شده که اگر تو حتی خودت هم دوست نداشته »
ش جلوی آینه باشی و تو فضای مجازی دنبال مدل مانتو و ... باشی، مجبوری که مهباشی ه

تن به همچین کاری بدی. اقتضای زمونه و البته راه ارتباط برقرارکردن با دیگران شده. اگر 
ساله  29)شیدا، « گیرن کنن. اصالً تحویلت نمی نخوای مثلشون بشی باهات ارتباط برقرار نمی

 و منشی(.
ها کنن. اون شناسمشون منو نگاه می های مختلفی که حتی من نمی رم بیرون آدمقتی میمن و»

ده که از  از اصالت و ریشۀ خانوادگی من خبر ندارن، اما ظاهر و نوع پوشش من نشون می
ده. خب وقتی ارتباط من با آدما در  ای هستم. نوع اعتقاد، سلیقه و... منو نشون می چه طبقه

یابون هستش من ناچار به اینم که معقول و با تیپی که مدنظر و اعتقاد خودم حد یه گذر از خ
 ساله و دانشجو(. 21)حنانه، « هستش بیرون برم

زعم وبلن، هیچ شیوه مصرفی مانند صرف هزینه در راه لباس، قاعده ضایع کردن تظاهری  به

ها دارد. چرا که لباس  وشدهد. صرف هزینه برای لباس این مزیت را بر دیگر ر کاال را نشان نمی

کند  همیشه در معرض دید دیگران است و با ی  نگاه، وضع مالی شخص را به بیننده معرفی می

شود که نشان دهد زنان به انجام  بها برای این پوشیده می (. لباس فاخر و گران191: 1383)وبلن، 

سلط بیشتری دارد، مدها کار تولیدی احتیاج ندارند. در جوامعی که اصل ضایع کردن تظاهری ت

(. گیدنز پیوند میان پوشش، 198کمترین ثبات و کمترین مناسبت را با اندام انسان دارند )همان: 

های جدید از طریق دستکاری روی بدن و  بدن و هویت شخصی را طرح کرده و بر خلق هویت

ه متأخر برای افراد کند. به باور او، این امکانی است که مدرنیت های پوشش تأکید می ترکیب مدل
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خواهند انتخاب کرده و  گونه که خود می فراهم ساخته تا بخشی از معنای هویت خود را آن

 بسازند.

بارها شده که تو جمع دخترانۀ خودمون از ظاهر و تیپ بقیۀ دوستان حرف زدیم. این فقط »
باشم. منحصر به جنس مخالف نیست. من که حتی خودمم دوست دارم مورد تأیید دوستام 

ره  نفسم باالتر می حاال اگه این تأیید از طرف جنس مخالف باشه که دیگه عالیه. منم اعتمادبه
« و حتی اینکه این تأیید رو دوست دارم برای بقیۀ موارد هم باشه. فقط ظاهر مدنظرم نیست

 ساله و مربی(. 22)کوثر، 

سازی وجوه  ی پنهانطور که نوعی وسیلۀ خودنمایی است، ابزار مهمی برا پوشاک همان

ویژه در میان زنان که کمتر در  گرایی به گوناگون زندگینامۀ شخصی نیز هست. از طرفی مصرف

عرصۀ عمومی و تولید عمومی و تولید برای بازار حضور دارند، روی طرح کلی خود و انتخاب 

ه نیازمندی طلبی ب گذارد. نیاز به استقالل شخصی، هویت معین و کمال سب  زندگی را تأثیر می

گیدنز، شوند ) شود که به بازار عرضه می کردن کاالهایی مبدل میپایان به داشتن و مصرف بی

1378 :92-94.) 

 نمایش خود
که باید نمود خارجی داشته باشد و بهترین  ترین عامل کسب منزلت است نمایش خود، مهم

پوشش، آرایش و زیورآالت، نمونه، افراد با نوع  نمود آن مصرف تظاهری و نمایشی است؛ برای

های  وبلن این مسئله را در شیوه. (1382وبلن، ) کنند خود و طبقۀ خود را از سایرین متمایز می

کردن تظاهری کاال، با نظر وی، قاعدۀ ضایع کردن برای پوشاک نشان داد. ازمصرفی، مانند هزینه

ارد مصرفی دیگر مردم را وادار کند. تهیۀ لباس، بیش از مو دادن لباس خود را آشکار مینمایش

های زندگی خود بکاهند و آنچه را که حد مطلوب  و ضرورت کند تا حد زیادی از راحتی می

 (.76: 1386وبلن، آورند ) مصرف تظاهری است، فراهم

دادن  بله، شده لباسیو استفاده کنم یا بخرم که فقط واسه مواقعی خاص )که همین نشون»
کنم. اصالً این خودش یه شیوۀ قویه. خب گاهی ناچاریم یه  ثروت باشه( ازش استفاده

م  ها از خونواده خواستیم نشون بدیم. من حتی خیلی وقت چیزایی رو نشون بدیم که مثالً نمی
ش همین شیوه  خواستم که اونا هم همین موضوع رو رعایت کنند و پدرم با پرداخت هزینه

 26)الهه، « روز هستم های جدید و به مارک و مدل. به همین دلیل خیلی پیرو کنه رو تأیید می
 ساله و مهندس(.
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شیم طوری بپوشیم که نشونۀ موقعیت ما باشه. وقتی در جمعی ها ما ناچار می خیلی وقت»
شی باید از رفتار تا پوششت طوری  شده معرفی می عنوان دختر فالن آدم پولدار و شناخته به

چون افراد اون جمع تمام ظاهرت رو تجزیه و تحلیل  باشه که مورد تأیید جمع قرار بگیری؛
کنم چیزی  کنن. باید طوری بپوشی که از بقیه بهتر باشه. برای همین موقع خرید سعی می می

پوشم تن بقیه هم ببینم.  بخرم که کمتر افرادی بتونن تهیه کنن. دوست ندارم لباسی رو که می
 (.ساله و دانشجو 25)ریحانه، « افتهاز چشمم می

کوشند با مصرف خودنمایانه خود را متمایز کنند و  ها، افراد طبقۀ مرفه می برمبنای این گفته 

کند که این  عنوان الگوی جامعه معرفی کنند. در این فرایند، طبقۀ مرفه نمادهایی را مطرح می به

خود را  کوشند تا شدن فضای جامعه، دیگر طبقات هم می شود و با رقابتی نمادها ارزش تلقی می

دار یا مسافرت به  های مارک به نمادهای طبقۀ مرفه نزدی  کنند؛ برای مثال، پوشیدن لباس

هایی  قیمت و لوکس و... شیوه کشورهای دیگر و سواحل معروف دنیا یا خرید خودروهای گران

 از این نمایش متظاهرانه است.

ی زیباشناختی مشترکی است ها عنوان مد، نشانگر درک کامل ارزش به اعتقاد وبلن، پوشش به

دهند. وبلن بر همین اساس معتقد است که  کننده به اقالم مد روز می های مصرف که گروه

های جمعی ثروت و  مصرف نمایشی و پرتظاهر مد و سایر اقالم، دربرگیرندۀ نمایش

های بیرونی، بلکه برای اعضای گروه  فقط برای گروه ها نه سلیقگی است و این نمایش خوش

صورت رشتۀ پیوند درونی برای این گروه و  ودی نیز هست. به این ترتیب مصرف نمایشی بهخ

وقفه بر سطح  کند؛ بنابراین پیوسته و بی ستایش جمعی موقعیت اجتماعی مشترک آنان عمل می

 (.162: 1386شود )بنت،  ها بازتأکید می پیکرهای آن

ذارن. لباسی که یه ثروتمند احترام می تو کشور ما هرکسی ثروتمند باشه، همیشه بیشتر بهش»

بیننش. حاال همونو اگر کنن مده و زیبا می پوشه اگر خیلی افتضاح هم باشه، همه فکر می می
کنن یا نوع برخورد یه فردی از طبقۀ متوسط یا پایین بپوشه، بیچاره رو حتی نگاه هم نمی

ها در نوع  کننده پوشش مراجعه دار هم متفاوته. بارها دیدم که نوع همۀ افراد حتی مغازه
بینن، دن. وقتی افراد اینا رو می های آزاد بهتر پاسخ می برخوردشون تأثیر داره و به پوشش

کنن از هر نظر مثل اونا  دوست دارند همه با احترام باهاشون برخورد کنند؛ بنابراین سعی می
 ساله و محصل(. 18، )هستی« بشن؛ به هر طریقی که شده. این یه امتیاز محسوب می شه

کنندۀ فرد در  بندی شده و طبقه بندی در نظریۀ بوردیو سب  زندگی که شامل اعمال طبقه

روز، نوع تفریحات و ورزش، شیوۀ معاشرت، اثاثیه و خانه،  هایی نظیر تقسیم ساعات شبانه عرصه
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راد هستند. از یافتۀ ترجیحات اف یافته و تجسم رفتن است. درواقع عینیت گفتن و راه آداب سخن

های  بندی است که دارای رتبه  های مصرف عامالن اجتماعی های زندگی شیوه طرفی، سب 

های مصرفی، بازتاب نظام اجتماعی  اند. این شیوه مختلفی از جهت شأن و مشروعیت اجتماعی

چه بوردیو در کتاب تمایز برحسب منطق دیالکتیکی نشان داد، مصرف مراتبی است. چنان سلسه

دادن تمایزات نیست، بلکه راهی برای ایجاد تمایزات نیز هست )باکاک،  فاً راهی برای نشانصر

1381 :96.) 

هات باشه.  االن این دیگه مد شده که باید باشگاه بری؛ پیالتس، یوگا و... حتماً باید تو برنامه»
ودشون رژیم غذایی داشته باشی. حواست به مد روز باشه. انگار که ملت ذهن و افکار خ

جوری گفته. فالن کارو انجام داده. زندگی  گن فالنی ایندیگه براشون مهم نیست. دائماً می
ش شده دیگران. متأسفانه مثل موجی شده که همه رو گرفته و اگه خودت هم نخوای، همه

مجبوری به همون مسیر بری. تو این زمونه همه دوست دارن ثروتمند دیده بشن و مثل طبقۀ 
دن و تمام سعیشون رو دن رو انجام میخودشون بشن و کارهایی که اونا انجام می باالتر از
 دار(. ساله و خانه 24)فرزانه، « شکل بشن کنند که باهاشون هم می

بوردیو، هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت، تمایز و پایگاه دانست. او به رشد و گسترش 

شود.  صورت سرمایۀ فیزیکی ظاهر می کرد که به شدن بدن در جوامع مدرن اشاره فرایند کاالیی

کوشند با مصرف گونۀ  از دیدگاه بوردیو، یکی از کارکردهای پوشش، تمایزبخشی است. افراد می

خاصی از کاالها یا پوشاک و... خود را از دیگران متمایز کنند و هویت طبقاتی و سب  زندگی 

پوشیدن،  های لباس ده از کاالها، روشعقیده وی، سب  استفا دست آورند. به جدیدی را به

های اصلی هویت در راهبردهای تمایز است  دهندۀ یکی از نشانه کردن و... تشکیل آرایش

ای فیزیکی ظهور یافته و  صورت سرمایه (. بوردیو معتقد بود که بدن به199: 1386)سیدمن، 

منزلت اجتماعی نیز هست رو بدن دربردارندۀ  های اجتماعی است. از این بنابراین حامل ارزش

(. او استدالل کرد که طبقات اجتماعی مختلف، هویت مرتبط با بدن را توسعه 2006)گیملین، 

دهند. بوردیو اظهار داشت که طبقۀ کارگر به توسعۀ بعد ابزاری بدن تمایل دارد و بالعکس،  می

اشتن بدنی زیبا، سالم شناختی بدن دارند و قصدشان د طبقات باال و مسلط، تمایل به بعد زیبایی

 (.141: 2000و جذاب است )گروگان، 

های  لحاظ اقتصادی در حدی نیستیم که بتونم لباس مارک بخرم، اما همیشه به مغازه ما به»
کنم. اگر  ها رو نگاه می رم و مدل لباسآرن، میدونم حتماً از ترکیه جنس می معروف که می
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خرم و  خرمش؛ وگرنه پارچه می کنم که می تونستم مدل تقلبی رو از همون لباس پیدا
 ساله و بیکار(. 18)شیرین، « دوزم می

کنند و  اعضای هر الیۀ اجتماعی آرایش سب  زندگی متداول الیۀ باالتری را تقلید می

دلیل اینکه از  دهند. این افراد به سوی دسترسی به این آرمان جهت می های خود را به کوشش

کوشند الاقل در ظاهر با قوانین و هنجارهای  باالتر محروم هستند، میهای  شهرت و احترام الیه

کند و  نوایی کنند. معیار تجمل و آراستگی در طبقات مختلف با هم فرق می ها هم شدۀ آن پذیرفته

یابد  ترین کاست )یا الیۀ اجتماعی( ادامه می دادن این آراستگی تا زندگی پایین ضرورت نشان

 (.181-180: 1386)وبلن، 

 بدن و طبقۀ اجتماعی
واره، نوعی آمادگی  واره است. منظور از عادت هر انسانی دارای ی  عادت 1به عقیدۀ بوردیو

یافتگی اجتماعی از نوع ذوق و سلیقه است که به  عملی، آموختگی ضمنی، فراست و تربیت

ها و دیگر  شها، روندها، ارز دهد که روح قواعد، آداب، جهت عامل اجتماعی این امکان را می

امور حوزۀ خاص خود را دریابد، درون آن پذیرفته شود، جا بیفتد و منشأ اثر شود. اگر فضای 

اجتماعی را متشکل از سطوح یا نقاط بدانیم، هر سطح یا نقطه از این فضا دارای سطحی از 

یند. از نظر آ وجود می ها( است که بر اثر شرایط اجتماعی مناسب با آن به ها )یا سلیقه واره عادت

وی در فضای اجتماعی دو اصل تمایزگذار مهم وجود دارند که محورهای اصلی نظام تمایز را 

. سرمایۀ 2. سرمایۀ فرهنگی )منزلت و ارزش اجتماعی(؛ 1اند از:  دهند که عبارت شکل می

 اقتصادی )پرداخت و ارزش پولی(.

لحاظ ظاهری  م به قایسه با خانوادهمن االن خودم آرایشگرم. خب با سن و شغلی که دارم، در م»

شون رو به دقت بررسی تفاوت زیادی دارم. من چون خیلی مشتری دارم و تیپ و مدل ظاهری
تیپ بشم. البته مجبور هستم؛  کنم، سعی دارم موقع خرید منم مثل اونا لباس بخرم و خوش می

گم مثالً این مادرم میآن سمتت، ولی هرچی موقع خرید به چون اگه مثل خودشون نباشی، نمی
آد. اینا برای ما گه من از اینا خوشم نمیآد، همیشه میاالن مد شده، اینو بخر، بیشتر بهت می

 ساله و آرایشگر(. 27)سوده، « جور لباسی راحت نیستم و معذبم عیبه. با این

است، اساساً از دید بوردیو، سرمایۀ فرهنگی با اینکه غالباً به سرمایۀ اقتصادی پیوند خورده 

یابد. سب  پوششی در معنای انتخاب کاالها و  درون سب  زندگی ی  طبقه رشد و نمو می

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــ ــــ  
1. Bourdieu 
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ای که طی  عالقه به محصوالتی خاص صرفاً طفیلی میزان درآمد نیست، بلکه از هبیتاس )شیوه

ۀ طور مستقیم از طبق گیرد؛ بنابراین تمایز اجتماعی به شود( نشئت می آن جهان اجتماعی فهم می

پذیرشدن در ی  شیوۀ زندگی است، یعنی  شود، بلکه محصول جامعه اجتماعی مشتق نمی

 (.74: 1398مرنی،  محصول هبیتاس است )محمدی و ایمانی

م برم. اصالً به عالقۀ من توجه  بیشتر دوست دارم با دوستام برم خرید تا اینکه با خانواده»
که هم دوست دارم و هم موقع پوشیدنش  خرم کنن، ولی وقتی با دوستام برم، چیزی می نمی

حس خوبی دارم. خب من تو سنی هستم که شاید با خانواده هماهنگ نباشم، اما عالقۀ منه و 
 ساله و محصل(. 18)هستی، « از نظر خودم که ایرادی نداره

رم کنم، بعد می شناسم رو بررسی می معموالً موقع خرید اول چند تا کانال خوب که می»
ها حتی  کنم. گاهی وقت فروشن نگاه میهای برند رو می و جایی رو که همیشه لباسباالشهر 

پوشم پول  توانایی خریدشونو دارم، اما دوست ندارم برای لباسی که حداکثر چند بار می
کنم و با  تر لباسی تو همون سب  مد روز پیدا می رم با قیمت پایینزیادی بدم. عوضش می
 دار(. ساله و خانه 25)شیوا، « کنم و تأمین میبقیۀ پولم بقیۀ نیازهام

های فرد در زمینۀ مصرف محصوالت، سلیقه است نه  کنندۀ کنش به باور بوردیو، عامل تعیین

میزان درآمد، و این بسته به جایگاه فرد در نظام اجتماعی )که در آن فرد به گروه خاصی 

ها  ای از انتخاب سازد( به مجموعه میها خود را متمایز  کند و از دیگر گروه احساس تعلق می

(. در این نوع انتخاب 175: 1986شود که برسازندۀ سب  زندگی هستند )بوردیو،  منتهی می

کننده در وضعیت رفاه قرار  گیرد؛ زیرا فرد انتخاب همچنین نوعی اعمال سلیقه نیز صورت می

کنندۀ آگاه به آن دست  صرفدارد نه در وضعیت مایحتاج اولیه. درواقع انتخابی است که ی  م

 (.76: 1398مرنی،  زند )محمدی و ایمانی می

کننده باشه. خیلی  خواد یا سلیقۀ من تعیینجوری نیست که من دلم چی می ببینید همیشه این»
ست. مثالً موقعیت طبقاتی و اجتماعی،  کنندهمواقع این موقعیتی که درش قرار دارید تعیین

کنه که چه نوع پوششی رو انتخاب کنید.  ه قراره کجا برید تعیین میمالی، استایل یا حتی اینک
تونید کفش اسپرت بپوشید یا اینکه آدمی که خیلی چاق  شما تو یه موقعیت رسمی نمی

شه. معتقدم یه خطا در اجزای اصلی تر دیده می هستش، هرچی رنگ روشن بپوشه چاق
 ساله و مهندس(. 29)مهشید، « هتونه باعث شه بقیۀ اجزای لباس دیده نش تیپتون می

منزلۀ عاملی تمایزگذار است که مرزهای اجتماعی میان  تأکید اصلی بوردیو بر سلیقه به

کند؛ بنابراین از دید او سلیقه  طور مداوم بازتولید و تثبیت می طبقات فرودست و فرادست را به
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دیو از نحوۀ پوشش و طورکلی، تفسیر بور های اصلی هویت اجتماعی است. به یکی از مؤلفه

دهد  فهم است. او توضیح می گرایش به مد در چارچوب سلیقۀ فرهنگی و منازعۀ طبقاتی قابل

های زیبایی دلیل برخورداری از سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی باال بر ارزش که طبقۀ بورژوا به

سمت  ی بهشناسانه تأکید دارد؛ حال آنکه طبقۀ کارگر زیر فشار اقتصادی و محرومیت فرهنگ

های فرهنگی آنان مانند  یابد که این امر در انتخاب گرایانه و کارکردی سوق می های واقع ارزش

مد و لباس متجلی شود. درنتیجه از نگاه بوردیو مد بیش از هر چیز کارکردی تمایزبخش دارد و 

 کند؛ ضمن آنکه سلیقۀ طبقات باال را مشروعیت طبقات مختلف را از یکدیگر تفکی  می

 دارد. های آنان وامی بخشد و سایر طبقات را به پیروی و تبعیت از ایدئال می

ایه و طرز تربیت  به نظر من طرز پوشش یه فرد، اول بستگی به این داره که از چه خانواده»
فرد چیه و دوم اینکه شما در جامعه متعلق به چه گروهی هستی. ببینید من خودم مهندس 

کمتر کسی دیدم که وارد گروه ما بشه و نسبت به روز اولی که هستم و بین دوستان خودم 
شه همون نوع پوشش رو حفظ کرده باشه. چون ناخودآگاه نوع پوشش بقیه و وارد گروه می

شه همرنگ بقیه بشه، اما این وسط  این طرز تفکر که مورد تأیید بقیه قرار بگیره باعث می
شش خودشونو حفظ کردند و این به نظر من تعداد بسیار محدودی هستن که هنوز قاعدۀ پو

 29)مهشید، « ن و عمیقاً بهش باور دارنشه که عقاید رو نهادینه کرده ش میمربوط به خانواده
 ساله و مهندس(.

پسندم، ولی چون  خودم دوست دارم تیپ آزادتری داشته باشم اونجوری که خودم می»
شی مجبوری طبق قاعده و خواست اونا ی میا تونم. وقتی عضو ادارهکارمند اداره هستم نمی

« باشی. در هر صورت من با تعهدی که به اداره دادم قبول کردم قواعدشونو رعایت کنم
 ساله و معلم(. 30)مهدیه، 

از دید بوردیو، هبیتاس همان عاملی است که ما را در انتخاب برخی کاالها یا برندها و 

های  کند که سب  سان ما را ترغیب می د و بدینکن ها بر برخی دیگر هدایت می ترجیح آن

شود و  خاصی از پوشش را برگزینیم. همچنین دارایی مادی به شاخص سب  پوشش بدل می

شود. منزلت ما در  درست به همین دلیل واسطۀ انتقال معنا و هویت اجتماعی به دیگران می

ها، از طریق مصرف و  گروهی  گروه اجتماعی و منزلت ی  گروه اجتماعی در رابطه با سایر 

شود. بر این اساس، مصرف  های خاصی که ارزش نمادین دارند، بازنمایی می نمایش ابژه

وسیلۀ آن هویت شخصی و هویت اجتماعی تثبیت و  ای است که به کاالها و خدمات، شیوه

 شوند. حفظ می
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 گیری بحث و نتیجه

دیت فیزیولوژیکی ثابت درنظر گرفت؛ زیرا عنوان نوعی موجو توان صرفاً به بدن را نیز دیگر نمی

خوبی  شناسان بهبدن ما هم عمیقاً تحت تأثیر بازتابندگی عصر تجدد قرار گرفته است. جامعه

های شناخت فرهنگ ی   رو یکی از راه ای فرهنگی است. از ایناند که لباس نشانه نشان داده

ای  ها و جوامع، پوشش مسئله جامعه، شناخت لباس و پوشاک مردم آن است. در همۀ فرهنگ

کند. در جامعۀ  فردی و در عین حال سیاسی است که بر جنسیت و جایگاه زنان داللت می

آفرینند و از سوی  های سنت، هنوز در سب  زندگی نقش می امروزی ایران که از سویی مؤلفه

فضای های فرهنگی جهانی وارد  دیگر، برخی از خصوصیات جامعۀ مدرن و برخی از مؤلفه

عنوان کسانی که بیش از همه این تغییرات را  زندگی شده است، سب  پوشش در بین دختران، به

شود. با نگاهی به دختران و زنان  دهند، دارای اهمیت است و به همین دلیل مطالعه می نشان می

شدن به الگوی جهانی پوشش ایدئال شد. های آنان برای نزدی  توان متوجه تالش ایرانی می

رسد این امر کامالً خودخواسته است و زنان در انتخاب پوشش خویش آزادی  نظر میگرچه بها

ها، صنایع فرهنگی و عوامل خانوادگی و اجتماعی )نظیر  عمل دارند، هرگز نباید تأثیر رسانه

فشارها( را نادیده گرفت. باید گفت امروزه مفهوم قدرت نوعی پیوستگی با بدن دارد. بدن 

شود،  گذاری می طور خاص موضوعی است که روی آن سرمایه و پوشش به طور عام به

گیرد.  شود و در آن دخل و تصرف صورت می شود، اصالح و بازبینی می گذاری می نشانه

طور  طور عام و زنان به ها به ای را در سطوح مختلف بر انسان تحوالت اخیر دنیا تأثیرات گسترده

عنوان پایۀ اصلی زندگی خانوادگی از الگوهای زندگی  به اخص داشته است. تأثیرپذیری زنان

 تر است. شهری و دنیای مدرن محسوس

های زندگی معینی  تنها از شیوه شونده، در دنیای کنونی، افراد نه به گفتۀ دختران مصاحبه

کنند، بلکه به تعبیری ناگزیر از این پیروی هستند. شهرنشینی، تحوالت و  پیروی می

ریع، رشد روزافزون علم و فناوری، گسترش کاالها و خدمات، تنوع و های س دگرگونی

ها و تبلیغ گستردۀ کاالها، امکان  شدن و گسترش رسانه گوناگونی محصوالت و همچنین جهانی

ها نیز الگوهای جدید  خصوص زنان فراهم کرده است. رسانه های متعدد را برای افراد به انتخاب

های  خصوص شبکه جمعی به دهند. رشد و توسعۀ وسایل ارتباط زندگی را به افراد ارائه می

مجازی که امروزه با گسترش بیش از پیش آن مواجه هستیم، موجب تغییرات اجتماعی و 

خصوص  ها به ها و رسانه ویژه درزمینه پوشش نسل جدید شده است. تأثیر این شبکه فرهنگی به
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های نوین، دختران را از  مشهود است. فناوری های ایرانی ماهواره بر تغییر سب  زندگی خانواده

ها  های سنتی رها ساخته و سبب تجدیدنظر در شیوۀ کار و فعالیت آن الزامات و کار و فعالیت

شده است. دختران جوان امروزی در دنیای جدید، خود را در چارچوب و محدودۀ خاصی قرار 

ها براساس  سب  زندگی و سالیق آنبینند که  دهند، آنان خود را مانند مادرانشان نمی نمی

دهد دختران همواره در خرید  شد. مشاهدات نشان می فرهنگ و نگرش مردساالرانه تعریف می

کاالها و خدمات جدید، درگیر هستند. این در حالی است که به نیاز یا عدم نیاز به این کاال و 

ها توجهی  ی تولید و مصرف آنمحیط ها، مبدأ تولید یا پیامدهای زیست همچنین قابلیت دوام آن

توجه به دیگران، ارضای حس  خاطر سرگرمی، جلب کنند. دختران در دنیای امروز به نمی

ها چنین  طلبی و رقابت با دیگران در پی کسب زندگی نوین هستند. از نتایج مصاحبه تنوع

بوده است. در ها و عالیق دختران  آمد که انگیزۀ خرید کاالهای مصرفی فقط یکی از محرک برمی

یابی، کسب منزلت، رقابت و نظایر آن بر  هایی مانند ابراز خود، بازنمایی، هویت این میان، انگیزه

ترین دستاورد این تحقیق لزوم توجه به شکل  طورکلی مهم مصرف واقعی کاالها برتری داشت. به

ه با دختران است. از ویژه در رابط و محتوای تغییریافتۀ سب  زندگی در جامعۀ معاصر ایران و به

شود،  شناسانه، قدر مسلم است که نوع کنترل و نظارتی که بر پوشش اعمال می منظر جامعه

ریزی  کند که جامعه در پی آن است. برای حل این مشکل باید ی  برنامه نظمی را دنبال می

از کنیم. ها کار را آغ عظیم فرهنگی داشته باشیم و از مدارس ابتدایی، دبیرستان و دانشگاه

های ما هم باید عالمانه وارد این موضوع شوند. شکی نیست که رفتارهای  همچنین رسانه

های فکری و اعتقادی مردم ی  جامعه دارد. صداوسیما از  اجتماعی ریشه در فرهنگ و پایه

تواند با ارائۀ  ها و نهادهای تأثیرگذار در رفع معضالت اجتماعی است؛ چرا که می جمله ارگان

شدن نیمی از مشکالت اجتماعی شود. دومین نهادی که پس از  های فرهنگی سبب حل امهبرن

تواند در رفع معضل اجتماعی تأثیرگذار باشد آموزش و پرورش است؛ چرا که نسل  خانواده می

جوان، نوجوان و کودک ما تا زمانی که بخواهد وارد اجتماع شود، با نهاد آموزش و پرورش در 

 تواند مثمرثمر واقع شود. ئۀ برنامه هدفمند از سوی آموزش و پرورش میارتباط است. ارا
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 موفقیان، تهران: نی.

 ( 1378گیدنز، آنتونی ،)ترجمۀ ناصر تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید ،

 ی.موفقیان، تهران: ن

 پوشش زنان و »(، 1393مهر، حسین، الیاسی، فاضل و یزدان اعظمی ) محمدی، جمال، دانش

مطالعات و تحقیقات  فصلنامۀ، «های معنایی آن مطالعۀ موردی: زنان جوان شهر کرمانشاه داللت

 .666-639: 4، شمارۀ اجتماعی در ایران

 ( 1386وبلن، تورشتاین ،)رشاد، تهران: نی.، ترجمۀ فرهنگ اآسا نظریۀ طبقۀ تن 

 ( 1382یارشاطر، احسان، و بلوکباشی، علی ،)ترجمۀ پیمان متین، تهران: زمین پوشاک در ایران ،

 امیرکبیر.
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