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تهران در زنان پوشش و زندگي سبك
۱
حميدي نفيسه

شهيد بهشتي. دانشگاه خانواده پژوهشكده عضو و تهران دانشگاه فرهنگي، ـ نظري جامعهشناسي دانشجوي دكتري
۲
فرجي  مهدي

مطالعات پژوهشي گروه شوراي علمي عضو و تهران دانشگاه فرهنگي، ـ جامعهشناسي نظري دكتري دانشجوي
دانشگاهي. جهاد فرهنگي

چكيده

تهران در زنان در پوشش است که متفاوتي زندگي دنبال يافتن سبک هاي به حاضر مقالة

اجتماعي محيطهاي زنان در پوشش به توصيف نوع منظور، براي اين ميخورد. چشم به

و اقتصادي سرمايه هاي انواع و ميزان نظير آنان، زندگي مؤلفههاي برخي و گوناگون

ما جامعة در اين است که اين مقاله در ما پرسش اصلي پرداخته شده است. فرهنگي،

نقش تمايز، منطِق چيست؟ آيا زنان پوشش منطق و وجود دارد پوشش هايي سبك چه

نمايش بيشتر خود، سبك پوشش زنان با در سربازي ميکند؟ و يا آنان پوشش در را اصلي

همچون مشخصي و اوليه کارکردهاي داراي آنان نظر از لباس يا و دارند؟ را خود هويت

ساکن زنان تن از چهل با اين هدف به براي رسيدن است؟ پوشش، عفت محافظت،

اساس اين بر است. شده ترسيم وضعيت اجتماعي آنان و پوشش نوع و مصاحبه تهران،

شده اند. از يكديگر متمايز اجتماعي تيپ نه

سرمايه زندگي، سبك اجتماعي، حجاب، تمايز بازانديشي، پوشش، كليدي: واژگان

فرهنگي سرمايه اقتصادي،

1. Nafisehamidi@ut.ac.ir
2. Mfarajy@ut.ac.ir
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مقدمه
لوازمي براي و امكانات درجه اي از پيچيدگي، و با هر مدرن، يا سنتي هر جامعهاي، در
و معاني خلق موجب تمايز دارد. اين از يكديگر وجود گروه هاي اجتماعي و اقشار شدن متمايز
معاني درك طريق از و آن را درك كنند بهسادگي افراد عضو هر جامعه كه ميشود هويتهايي
وجود با ولي ميدهند. سامان را خود اجتماعي و انساني روابط تمايزات، اين بر مترتب ذهني
از هنگامي كه ميخورد، بهچشم اغلب جوامع در نظير آن كه مشابهي و كلي قوانين اجتماعي
در را عميقي تفاوتهاي كنيم، نگاه اجتماعي تمايز و معنا خلق پديدة به نزديكتر زاويهاي
وجود اجتماعي هويتهاي از تعاريف براي همة جوامع، ميزاني در گرچه يافت. خواهيم آن
اجتماعي از تعداد گروههاي اوًال شود، كاسته جامعه يك پيچيدگي هاي ميزان از هرچه اما دارد،
تفاوتهاي و بيشتر مشابهتهاي محدود هم گروههاي ثانيًا، اين شد؛ خواهد آن كم در موجود
محدودتر ميشود، استفاده آن از تمايز ايجاد براي كه ابزاري همچنين داشت. خواهند كمتري
سبكهاي ظهور شاهد هم ميشود. يعني معكوس فرآيند، جوامع، اين شدن مدرن با ميشود.
ظاهر اجتماعي  گروههاي و  اقشار از زيادي بسيار تعداد هم و  هستيم زندگي از جديدي 

ميكنند. متمايز ديگران از را خود نحوي به كه ميشوند
ميان در حتي هرحال، به ميگيرد. متعددي صورت و متنوع اشكال به تمايزبخشي اين
تشخيص و شدن شناخته موجب كه است ابزاري اولين از افراد لباس نوع نيز سادهتر جوامع
مشابهي لباسهاي از دارند، تعلق  خاص گروهي به كه افرادي ميشود. معموًال  آنان هويت
در جامعه و ميشود تعريف مشخصي لباسهاي خاص مناسكي براي گاهي ميكنند. استفاده
بهسادگي توسط افراد كه است فرد نشانهاي هر است. لباس مواجه الزام نوعي انتخاب لباس با
اجتماعي، گروه هاي برخي بيشتر، طرد احترام فرآيند، اين گاهي  و ميشود رمزگشايي ديگر
جامعة در فرد، خصوصًا لباس بنابراين، دارد. پي در متفاوتي معاني خاص و تداعي مناسك
بسياري انتخابهاي است. درآمده و زندگي شيوة معرفي ابزارهاي از يكي صورت به مدرن،

مي كند. تشديد اين امكان را دارد، افراد جامعه قرار دسترس در كه
ايران از كنوني جامعة در زنان كه است خاصي زندگي سبكهاي بررسي مقاله هدف اين
وجود و ديني اعتقادات رواج سبب به ما، جامعة در دارند. مدنظر خاص پوششهاي انتخاب
هم در تاحدي حجاب و پوشش دو مفهوم زنانه، در پوشش الزامي مثابه به حجاب دستور
محور زنانه حول زندگي سبك به پرداختن بنابراين براي شدهاند. ادغام هم با خورده و گره
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ما اصلي هدف مقاله، اين در گرفت. درنظر هم را حجاب ديني مفهوم به توجه بايد پوشش،
پوششي در نوع چه بدانيم ميخواهيم است. برآن حاکم منطق و زنان پوشش درک شيوههاي
پوشش براي را منطقي چه زنان و دارد رواج تهران شهر اجتماعي گوناگون اقشار زنان ميان
براي يا ديگر گروه هاي اجتماعياند از تمايز ايجاد پي در پوشش خود با نوع آيا قائل اند، خود
و به کارکردهاي اوليه اعتقاد برمبناي يا اساسًا و هويتبخش قائلاند؛ معاني خود پوشش نوع

مي پوشند. لباس پوشش مشخص

نظري ادبيات
،(۱۳۷۸،۱۹۷۹) فوكو ميشل آثار بسيار صورت گرفته است. در تحقيقاتي انسان بدن باب در
مونوگان ،(۱۹۹۵) واکوانت ،(۱۳۷۸) گيدنز ،(۱۹۸۴) بورديو پير ،(۱۹۷۹) موس مارسل
(۱۹۹۹) ساساتلي ،(۲۰۰۲) بلک  ،(۱۹۹۹) من سوئيت ،(۲۰۰۱) ويستل  اِنت ،(۱۹۹۹،۲۰۰۰)
تغيير ابژة و سوژه مثابه به عامل بدِن دوگانة طبيعت متفاوت، شيوههاي به (۲۰۰۰) نگرين و
به متعلقات بدن است. مربوط بدن مطالعات از اعظمي بخش در حقيقت، بررسي شده است.
را بدن بر و كنترل فشار اعمال نوع هر اجتماعي، كنترل هاي و مطالعة انتظامات براي برخي
كردن، پوشيدن، آرايش لباس در بدن را تغييرات و برخي ميدهند قرار مطالعة خود موضوع
متعلقات ميان در ميکنند. دنبال و... غذايي رژيمهاي زيبايي، عملهاي تتوکردن، بدنسازي،
پوشش مطالعات قالب بدن در مطالعات بخش مهمي از است. مهمترين آنها از پوشش بدن،
مي توان و شده است عجين امر مصرف با ديگر از زاويهاي پوشش البته است.  شده انجام

معاني بر عالوه قرن بيستم، اوايل كه از مفهومي مطالعه كرد؛
۱
مفهوم مصرف قالب در را پوشش

مصرفي سطح كه دوم جهاني جنگ بعد از بهويژه است؛ پيدا كرده نيز فرهنگي معاني اقتصادي،
و مصرفگرايي رواج در جريان كرد. پيدا رواج و مصرفگرايي يافت افزايش مردم زندگي
سبك گسترش شدند. نشانه هاي زندگي سبك صاحب افراد كاالها، گزينش و انتخاب امكان

قرن در اوايل
 ۳
و زيمل

۲
وبر

۱
وبلن، چون جامعهشناساني را حاصل از جامعة مصرفي زندگي

مصرف اول، ديدگاه در مي دهد. تشخيص هم از مطالعة فرهنگ مصرف در را رويكرد سه (۱۹۹۰) فدرستون مايك .۱
اساسًا دوم، ديدگاه است. اقتصادي تابع تقاضاهاي مصرف، است: كاال قابل فهم سرمايهدارانة گسترده توليد مبناي بر
ميكنند. استفاده تمايز اجتماعي يا مرزها ايجاد آن مردم، كاالها را به منظور دارد كه در تمايل متفاوتي شيوههاي به
در (گرونو ۴:۱۹۹۷) است. مبتني كاالها جهان و اميال مرتبط با رؤياها و مصرف احساسي لذات بر سوم، ديدگاه

است. دوم ديدگاه ما منظور اينجا
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شهر را تحليل کالن زندگي طبقة متوسط سبک زيمل كشيدند. وبلن و تصوير به بيستم 
داشت نقشي محوري لوكس كاالهاي انواع و زيورآالت لباس، مصرِف آن که در سبکي کردند.

.(۱۳۸۲ (باكاك،

زندگي سبك

را ايده اما اين است، نكرده صحبت زندگي سبك دربارة مستقيمًا گرچه
۴
وبلن تورستن

است. فراغت خاص عاليق بيشتر از چيزي معناي به سبکي خاص داشتن که مطرح کرده
به در جامعه خاص گروهي به خودنمايي براي نشان دادن تعلق و خاص سبک زندگي داشتن
او مبناي ريمر،۱۲۴:۱۳۸۱). و (گيبينز منجر شده است ديگر گروه هاي تمايزهاي برجسته کردن
افراد بود كه مسئله اين پي در وبلن بود. داده قرار آمريكا متوسط طبقة مصرف خود را تحليل
است منزلت كسب مهمترين عامل ثروت وي، نظر به ميكنند. اجتماعي كسب منزلت چگونه
براي است. نمايشي و تظاهري آن مصرف نمود و بهترين باشد داشته خارجي نمود بايد كه
ميكنند سايرين متمايز را از خود طبقة و زيورآالت، خود آرايش و پوشش، نوع با افراد نمونه،

(وبلن،۱۳۸۳).
از مي دهد. نشان پوشاک، براي کردن هزينه مانند مصرفي، شيوههاي در را مسئله اين وبلن
ميدهد. آشكار نشان را خود لباس، دادن نمايش با کاال، تظاهري ضايع کردن وي، قاعدة نظر
راحتي توجهي از خور حد در ميکند تا را وادار مردم موارد مصرفي ديگر از لباس بيش تهيه
فراهم است تظاهري مصرف  مطلوب حد  را آنچه و بکاهند  زندگي خود ضرورتهاي و
تا لباس ناراحتي بپوشد محيطي رسمي، در شخص که عادي است رو، بسيار از اين آورند.
به امري تمايلي تبديل باشد احتياج نوعي آنكه از بيش لباس به نياز خوشپوش جلوه کند.

اين بر ناظر پوشش، به (۲۰۰۲)
۵
شارلوت گيلمن وبلن و انتقادي نگاه واقع، در است. شده

و زينت، عفت شدن، گرم محافظت، همان که خود طبيعي کارکرد از رايج که پوششهاي است
است. گرفته خود به نمايش و تظاهر جنبه بيشتر و شده دور است نمادگرايي

تحليل در ميديد، زيمل مصرف در را تظاهري رفتارهاي و و همچشمي چشم وبلن اگر
1. Veblen
2. Weber
3. Simmel
4. Thorstein Veblen
5. Chalotte Gilman
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كاالها مصرف وي، نظر به دارد.  تأكيد مد  مقولهاي همچون بر مدرن،  جامعة مصرفگرايي
متمايزكننده ديگر سويي از و بوده هويتبخش فرد براي سويي از زندگي سبكهاي ايجاد و
و هنر، معماري آشپزي، پوشاک، (همچون مد تغيير تعدد داليل «مد» مقاله در زيمل است.
جديد مدهاي به سريعتر مردم ميگيرد، نتيجه و ميكند بررسي را مدرن فرهنگ در موسيقي)
نظر به دهند. شکل متمايز خود شخصي هويت به ميخواهند ميشوند؛ زيرا جذب متفاوت و
بودند؛ همگن بسيار رو، اين از ميگرفتند. گروه از را خود هويت افراد اوليه، جوامع در زيمل،
شخص بزرگ، در شهرهاي زيمل نظر به است. شده فردي هويت يابي مدرن فرآيند جوامع در اما
زيمل ۲۶). البته :۱۳۸۱ (باكاك، خود بسازد دارد براي دوست كه را هويتي ميكند تا مصرف
تمايل ميكند تحليل سطحي كالن نيز در را مصرف و رواج مدگرايي در گسترش مصرفگرايي
به مدرن منجر نظر وي، اگرچه دنياي به ميداند. جامعه حاصل كشاكش فرد و را به مد افراد
بهنحويكه است؛ كرده براي فرد ايجاد را اما خود محدوديت هايي شده، اسارت از فرد آزادي
خود هويت آن واسطة به ميبرند تا پناه مد چون پديدههايي خود به آزادي حفظ براي افراد
بحث در وبر، است. پرداخته زندگي سبك به زيمل و وبلن از بيش وبر اما كنند؛ تعريف را
مفهوم اما ميپذيرد،  را توليد مبناي بر اجتماعي طبقات تمايز بر مبتني ايدة ماركس طبقه،
توليد مبناي بر را جامعه نوزدهم قرن در ماركس كه بپذيريم اگر ميافزايد. آن به نيز را مصرف
در كرد. بخشبندي مصرف مبناي بر را طبقه بيستم قرن در وبر که گفت بايد كرد، طبقهبندي
مشاهده كرد. را متفاوتي زندگي سبكهاي ميتوان نيز طبقه هر در وبر منزلتي مفهوم گروههاي
گفتن، سخن پوشيدن، لباس رفتار، شيوههاي ..." است: چنين زندگي سبك از وبر تعريف
۱۹۸۱؛ (سوبل، متفاوت است... مشخصكننده گروههاي منزلتي نگرشهايي كه و انديشيدن

.(۲۸ فاضلي،۱۳۸۲: از نقل به
را طبقه مبناي بر شيوة زندگي  جاي به فردي زندگي ديگر، گسترش سبك زاويه اي از
يكي بازانديشي گيدنز، بيان به داد. توضيح هم مدرن فرد خويشتن كردن پيدا قدرت با ميتوان
نظامهاي از حاصل  يافتههاي مدرن دنياي که  معنا  بدين است. مدرن دنياي مؤلفههاي  از
تحرک پويايي و مدرن عصر بازانديشي ميبرد. کار به خود مجدد سازماندهي در مرتبًا را انتزاعي
نداشته وجود مدرن ماقبل  فرهنگهاي  از يک هيچ در بهنحويكه داده،  آن  به بيسابقهاي
فرهنگ هاي در است. زندگي سبک پيدايش خويشتن، در بازانديشي پيامدهاي از يكي است.
هم به گوناگون گزينههاي اما هستيم؛ افراد براي انتخاب هايي وجود شاهد هم پيشامدرن
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مشخصي سبک تنها مي شود سبب که است محدود چنان آنها تعداد و دامنه و دارند شباهت
به يکسان فرهنگ هاي به متعلق افراد باشد و همة شده تعريف فرهنگي هر در زندگي براي
همسان ارزشهاي همة افراد با مهم، تطابق نکتة در اينجا مشابهي زندگي کنند. تقريبًا سبک
.(۱۳۷۸ (گيدنز، پيدا ميشوند گاهي که انتخابهايي امکان و نه است واحد فرهنگ از منبعث
ناگزير او و ميگذارد فرد روي هر را پيش و متفاوتي بسيار متنوع سبکهاي مدرن دنياي اما
با بخواهد مطابق کسي اگر حتي بپردازد. گزينش به خود عمل هر براي آنها ميان تا از ميشود
مدرن، در عصر بنابراين، ميزند. خاص گزينشي به دست ناخواسته کند، سنتي زندگي فرهنگ
ميرود. بديهي شمار به او خود ويژة سبک که است زندگي سبک نوعي داراي ناچار فرد به هر
منحصر ويژه و را او هويت و داشت هويت فرد خواهد بر عميقي تأثير اين گزينشها است،
او زندگي روايت ساختن در سهم بسزايي فرد هر سبک زندگي بنابراين، کرد. خواهد فرد به
کامًال خود زندگي سبک انتخاب اين است که هر فرد براي نظر نكتةمورد اما داشت. خواهد
صرفًا توسط فرد سبک زندگي انتخاب هميشه بود. خواهد بندهايي قيد و اسير و نيست آزاد
ناچار را فرد که فشارهاي اقتصادياند يا اجتماعي اين گروههاي گاهي بلکه نميگيرد، صورت
شانسها و دارد: درخور نقش دو عامل فرد، هر سبک زندگي انتخاب در ميکنند. به گزينش
انتخاب هستند. حاصل ديگري اجتماعي عوامل تأثير تحت خود هم عامل اين دو فرصتها.
فرد که است اجباريـ آن به صورت چه و اختياري به صورت چه فردـ توسط هر زندگي سبک
زندگي مشابه سبکهاي که داراي کساني جمع يعني گروههاي اجتماعيـ و اقشار يکي از به
گروه بنديهاي بر  مقدمهاي زندگي سبکهاي انتخاب  بنابراين، مي يابد. تعلق  هستندـ او

(گيدنز، ۱۳۷۸). است اجتماعي متفاوت

تمايز و زندگي سبك

بورديو است.
۱
بورديو پير افزوده، زندگي سبك مفهوم غناي به كه ديگري جامعهشناسي

وي كرده است. ارائه اجتماعي طبقات باب در كامل تر دركي وبر، و ماركس تلفيق ايده هاي با
بر را طبقات ماركس مانند يعني طبقه لحاظ ميكند؛ بحث در را فرهنگي و اقتصادي ابعاد
زندگي سبك هاي مبناي بر را طبقه هر وبر درون همچون و اليهبندي اقتصاد مبناي عامل
مبناي بر بورديو ميديد، اقتصادي صرفًا ماركس طبقه را اگر ميكند. مختلف از يكديگر متمايز
1. Pierr Bourdieu
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انواع و حجم وي، نظر به مي كند. تشريح را طبقه اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، سرمايه هاي
بر و مي كند وصل يكديگر به را هر طبقه درون منش افراد، و ميدهد شكل را طبقه سرمايهها
گفت دقيقتر بايد معناي به البته ميگيرد؛ شكل زندگي سبك هاي مشترك اين منش مبناي
نهايتًا و ميدهد را مختلف ذائقههاي و مختلف زندگي سبكهاي بازنمايي اجازة مصرف،
مصرف به ميگيرد باال شكل سرمايههاي مبناي بر كه ذائقههايي و زندگي سبكهاي اينکه
کانون در مصرف، تمايز در منطق اين ايجاد ميكند. اجتماعي تمايز ميانجامد كه كاالهايي
نظري مفاهيم برخي بورديو ديدگاههاي توضيح براي .(۲۰۰۱ (ساترتون دارد قرار بورديو توجه
را نشان مختلف سبكهاي زندگي اجتماعي» «فضاي مفهوم با مي دهيم. بورديو را توضيح او
بر اجتماعي و گروههاي عامالن که ميشود ساخته ترتيب اين به اجتماعي فضاي مي دهد.
با و مييابند اشتراكاتي افراد برخي با فرهنگي سرمايه و اقتصادي سرماية ميزان و حجم اساس

.(۳۳ :۱۳۸۰ پيدا ميكنند (بورديو، فاصله ديگر برخي
باشد، بيشتر فرد سرماية قدر هر سرمايه ساخته ميشود. مبناي بر اجتماعي فضاي بنابراين،
طور که به مردمي ميکند استدالل بورديو ميگيرد. قرار باالتري موقعيت در اجتماعي در فضاي
اگر هرگز حتي هستند؛ بسيار مشابهتهايي داراي دارند، قرار اجتماعي فضايي يک نزديک در
دارند، قرار مشابهي اجتماعي فضاي در که مردمي ديگر، عبارت به باشند. نديده را يکديگر
ازاي به واقع در .(۱۱۶:۱۳۸۱ ريمر، و دارند (گيبينز مشابه زندگي سبکهاي و مشابه ذائقه هاي
شرايط بر اثر که ذائقه ها وجود دارد و زندگيها سبك از موقعيتها، سطحي از سطحي هر
آنها، تکثيرکنندة ظرفيت و سليقهها اين وسيله به و ميآيند وجود به آن با مناسب اجتماعي
نوعي از خود درون در که ميآيد به وجود و خصلتها ثروت ها از يافتهاي انتظام مجموعة

.(۳۵ :۱۳۸۰ (بورديو، برخوردارند وحدت سيرهها

آن واسطة به که ميدهد توضيح را فرآيندي
۱
«منش» مفهوم از استفاده با (۱۹۸۴) بورديو

خلق از مجموعهاي منش، مي کنند. بازتوليد را زندگي سبك تغيير عملکردهاي عامل ها،
نظامهاي طبق چنين افراد مي آورد. پديد خاصي کردارهاي که است افراد پايدار در خوهاي و
منش ازاينرو، مينامد. فرهنگي» «ناخودآگاه را آن بورديو که ميکنند عمل درونيشدهاي
اجتماعي فعاليت  در اجتماعي و  آن ساختارهاي ذهني به مدد که است انتقالي سازوکاري 
در منش مفهوم گفت ميتوان سادهتر بياني به .(۲۴۰:۱۳۸۱ (ايگلتون، مييابد تجسم روزمره
1. Habitus
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نخستين فرد تجارب طريق از بدوًا که است شدهاي ذهني اجتماعي ساختهاي همان واقع
تجربيات بزرگسالي سپس و نخستين) (نهادهاي مي گيرد شکل و ميشود او منتقل ذهن به
ذهن در ساختارهاي اجتماعي که است ترتيب اين به ميشود. اضافه ثانوي) بدان (نهادهاي
در منش صورت و به ميشوند حک ساختن عناصر بيروني دروني طريق افراد از درون در و

.(۵ :۱۳۸۳ (توسلي، ميآيند
ميپرهيزد. او سوژه ذهنيت بر تأکيد شدت از و به نيست ذهنگرا شناسي جامعه اما بورديو
ساختار ميکند. ميدان ها مطرح با نام «ميدان» را مفهومي ديگر خود، مفهوم منش تعديل براي
رفتهرفته که هستند اجتماعي زندگي فضاهاي ميدانها ميدهند. تشکيل را عاملها بيروني
شکل ويژهاي نتايج و اجتماعي روابط محور بر تاريخي فرآيند در و شده مستقل يکديگر از
قدرت حفظ براي  که اجتماعي اند منازعة  و مبارزه عرصة حال  عين در ميدانها ميگيرند. 
ميدان، .(۶ -۷ :۱۳۸۳ (توسلي، ميکنند فعاليت فرودستان و فرادستان بين روابط  تنظيم يا
هنگامي يعني دروني مي کند. را آن عامل و مي دهد رخ آن در که بازي است زمينهاي همان
اجتماعي فضايي بازنماييهاي او در همچنين معرفيها و و رسمي از انسان تعريف هاي که
به ميشود. بدل هدايت گر رفتار اصل به بازنماييها و تعريف ها ميشود، آن تبديل عادت به
تکوين تحليل از دارند، متفاوت تعلق ميدان هاي به که ساختارهاي عيني تحليل بورديو، نظر
هستند، عيني ساختارهاي ترکيب محصول اندازهاي تا که افراد، قلمرو در ذهني ساختارهاي
تالشهاي محصول اشغال ميکنند را آن که گروه هايي و فضاي اجتماعي است. جداييناپذير
با و دارند اجتماعي  فضاي در که جايگاهي طبق انساني عوامل فضا، اين در تاريخياند. 
مينمايند (بورديو، مشارکت مي کنند، ادراک را فضا اين آنها وسيلة به که ساختارهاي ذهني،

.(۱۳۸۰

طبقه هم و هم رده گروه هاي که کرد تحليل را شيوه هايي (۱۹۸۴)
۱
تمايز کتاب در بورديو

ميدهد که ميکنند. بورديو نشان متمايز ديگر گروه مصرفي از الگوهاي وسيلة آن، به خود را
مصرفي، انواع كاالهاي ميان از اقتصادي، اجتماعي- طبقات ويژه به گروههاي خاص، چگونه
... و منزل داخلي تزئين و مبلمان كردن، آرايش خوردن، غذا پوشيدن، لباس روشهاي
ديگران از را خود و مشخص را مجزاي خود زندگي تا روش ميدهند انجام را انتخابهايي
از به وسيله آن را خود مختلف گروه هاي كه كرد تحليل را شيوههايي متمايز كنند. بورديو

1. Distinction
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۴۲: (فاضلي ميكنند متمايز مي سازد را مشخص گروه يك زندگي شيوه كه مصرفي الگوهاي
ديگران از را خود طبقه و آن خود بهواسطة افراد كه مبنايي است ذائقه حقيقت در .(۱۳۸۳
بسياري كاالهاي .(۱۹۹۹ ديگران (وارد و ميكنند دسته بندي را خود آن اساس بر متمايز و
زندگي براي خود سبك متمايز و از ديگران را خود مصرف آنها با كه افراد ميتوان نام برد را
لباس مصرف به بين در اين ما .(۲۰۰۷ ديگران و (فريدلند تعريف مي كنند خاص ذائقههاي و
ذائقهاي زندگي و سبك بيانگر ميتواند افراد پوشش نوع بورديو، ديدگاه مبناي ميپردازيم. بر
پوشش، يكي از كاركردهاي در واقع، شود. ديگران از منجر به متمايزشدن افراد كه باشد خاص
چه خود زندگي زنان در سبك كه دهيم نشان ميخواهيم نوشتار ما در اين است. تمايزبخشي
صورت تمايز ايجاد هدف با پوشش آيا دارد؟ هويتي منطق آنان پوشش آيا دارند؟ پوششي نوع

است؟ مدنظر پوشش اولية كاركردهاي صرفًا يا ميگيرد،

شناسي روش
دو بين گفتگويي مصاحبه از منظور است. شده استفاده مصاحبه روش از مطالعه اين در
مصاحبه شونده شخص از اطالعات براي بهدستآوردن پرسشهايي آن بيشتر است كه در يا نفر
كه است شده متداول و گسترده آنقدر اخير دهههاي در مصاحبه روش پديا). (ويكي ميشود

۱۹۹۳ (سيلورمن، ميكنيم زندگي
۱
مصاحبهاي» «جامعهاي در اكنون انديشمندان، برخي بيان به

.(۶۴۶ :۲۰۰۰
۵
فري، و ۱۹۹۷

۴
سيلورمن، و

۳
اتكينسون ،

۲
فونتانا نقل از به

استفاده كرده ايم. شبهساختاريافته مصاحبة روش از كيفي مصاحبههاي انواع ميان  از ما
از حداقلي پرسشها طراحي در كه ميخوانيم شبه ساختاريافته سبب اين به را مصاحبهها
اجتماعي فضاي چهار بود شده  تنظيم كه  اوليهاي سؤاالت  در  است. داشته  وجود ساختار

به طور خاص،  و
۶
غيررسمي عمومي حوزة رسمي، عمومي حوزة خانه، است: فضاي شده ترسيم

1. the Interview Society
2. Fontana
3. Atkinson
4. Silverman
5. Frey
حوزة عمومي در زنان براي را پوشش و آرايش از نوع خاصي كه ما كشور در خاص قانون نوعي وجود به سبب . ۶
ادارات، مدارس، مانند رسمي  عمومي حوزههاي در رسمي اجتماعي كنترل و نظارت سبب  به و ميداند جايز
اذعان نكته به اين پاسخگو زنان همه تقريبًا زيرا باشد. داشته ضرورت كه اين تقسيم ميرسد نظر به بيمارستانها

ميكنند. متفاوتي عمل حوزه به طرز دو در اين كه داشتند
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در پوشش خود توصيف به تا خواستهايم شونده مصاحبه زنان از سپس
۱
و مهمانيها. مجالس

اقتصادي پايگاههاي و از اقشار كه تهران ساكن زنان از نفر ۴۰ با بپردازند.  فضاها اين از هريك
نظر به كه بوده صرفًا اين زن ۴۰ با مصاحبه انجام سبب است. شده مصاحبه مختلفي بودند
پايان به دادهها گردآوري هرگز كيفي روش در كردهاند. شدن تكرار به شروع دادهها ميرسيد
به دادهها آغاز آنجا در شويم كه از اشباع مواجه سطحي است با ممكن تنها نمي رسد، بلكه
ميتوانيم چنين تحقيق، هر محدود امكانات به توجه با نقطه اي، چنين در ميكنند. تكرار شدن
روش شده نيز استفاده نمونهگيري روش داد. خاتمه دادهها گردآوري به ميشود كنيم كه فرض

ميخواهيم كه دارد رواج مواردي در نمونهگيري تكنيك اين از استفاده است. بوده
۲
برفي گلوله

بنابراين، كنيم. انتخاب داريم آشنايي آنان با ابتدا در كه كساني كمك با را خود نمونة افراد
معنا بدين مي شود. بزرگتر غلتيدن درحين و ميغلتد كه است برفياي گلولة مانند نمونه اين
معرفي و با سپس و آغاز ميكنيم آماري كه ميشناسيم جمعيت كساني از با را خود كه مصاحبه
كه كساني از استفاده روش اين در لذا ميرويم؛ جمعيت اين اعضاي ساير سراغ به آنان هدايت
برخوردار بيشتري اولويت از دارند، دسترسي تحقيق آماري جمعيت افراد از بيشتري تعداد به

است.

پوشش سبكهاي زندگي و

مهمترين مباحثي از و يكي است ديني باشد، عرفي امري آن كه از بيش در ايران پوشش
مسئله كرد اشاره بدان بايد زنان سوي  از شده كار گرفته به پوششهاي نوع توضيح در كه
امور در ديني دستورات و دين براي از جامعه زيادي قشر كه بااليي اهميت حجاب است.

و مشهود امري زندگي روزمره ديني در دستورات بازتاب شده كه موجب
 ۳
قايلاند، خود زندگي

حجاب منحصر قالب را نمي توان در در ايران همة شيوههاي پوشش اين حال، با نمايان باشد.
شکل گرفته است؛ لذا فرهنگ و سنت نيز برمبناي جامعه افراد از كرد. شيوه پوشش بخشي
است، آمده زمينه پوشش مصاحبهشوندگان در زندگي سبك باب ادامه در كه در گروهبندياي

پوشش از نوع خاصي كه است زنانه اي عرف وجود مجالس، و مهمانيها به خاص مقوله اي اختصاص دادن سبب .۱
ميكند. تعريف فضاها اين براي را آرايش و

2. Snowball
(فرجي و موافقند حجاب با تهراني زنان ۷۳/۷ درصد است، انجام شده گذشته سال در كه تحقيقي نتيجة ۳. طبق

.(۱۹۴ :۱۳۸۴ حميدي،
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را پوشش غيرديني و هم اشكال ديني هم اشكال آنان كه در پوشش است نكته اين بيانگر
به تا شد خواسته مصاحبهشوندگان زنان، از انواع پوششهاي مقولهبندي براي ديد. ميتوان
غيررسمي، و رسمي عمومي از حوزههاي خود در هريك  استفادة مورد لباسهاي توصيف
درك تالش براي مصاحبهها اثناي در نيز و بپردازند خصوصي حوزة و مجالس و مهمانيها
به رسيدن مصاحبهها اين حاصل  گرفت. صورت انتخابيشان پوشش  نوع از آنان ذهنيت
توضيحاتي آن مقولههاي براي هريك از زير در كه مختلف پوشش بود شيوههاي «تيپولوژي»

شد. خواهد ارائه

تكليف مثابه به حجاب .۱

خانوادههاي جزء اقتصادي لحاظ به دارند  قرار گروه  اين در که زناني از مهمي بخش
اغلب پايين. سرماية فرهنگي و باال با سرمايههاي اقتصادي خانواده هايي يعني سنتياند؛ بازاريـ
کارکردهاي برمبناي گروه اين زنان چندان ندارند. پوشش و تحصيالتي زنان، خانهدارند اين
حقيقت، منطق در دارند. بيشتري اعتقاد کارکرد عفت به آنها ميان در که است اولية پوشش
مختلف حوزههاي در را آنان پوشش نوع ديني دستورات و است ديني آنها پوشش اصلي
در آنان را پوشش اين دسته پوشش زنان بخش نمايان ترين تعيين مي کند. مهم ترين و اجتماعي
دسته اين كلي براي زنان ميدهد. اصل تشكيل غيررسمي) رسمي و عمومي (اعم از حوزههاي
كه لباس غالبي و لذا نباشد رؤيت آنان براي مردان صورت و بدن بخشي از كه هيچ است آن
اعضاي بيشتر براي پوشاندن چادر از است عبارت ميكنند تن به حوزههاي عمومي در گروه اين
جوراب و دستها پوشاندن براي دستكش صورت، كردن پنهان براي روبنده يا پوشيه بدن،
نداشته دستكش يا پوشيه لباس خود در زنان اين كه در مواردي پاها. پوشاندن براي كلفت
همين و ميپوشانند) را چادر دستها (با نميآورند چادر بيرون از را خود دستهاي باشند،
به اصطالح يا ميكشند خود صورت را روي چادر ميدهند (يعني انجام هم صورت را براي كار

ندارد. غيررسمي تفاوتي و رسمي عمومي حوزههاي در زنان اين ميگيرند). پوشش رو
به مردان) حضور از زنانه (عاري مجالس و مهمانيها در اين زنان كه پوششي نوع مورد در
اين باالي مذهبي سبب اعتقادات به كه، اين اول داشت. توجه چند نكته به بايد كار ميبرند،
برابر در گاهي و نميدانند منحصر بالغ به مردان صرفًا خود را نامحرمان از آنان زنان، برخي
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اين حجاب ميكنند. رعايت شوند، مجالسي چنين وارد است ممكن كه خردسالي نيز پسران
پوشانيدن همه به گاهي دارند و حوزة عمومي آنان در كه حجابي است از كمتر حجاب اغلب
سبب به اين زنان از برخي كه، اين دوم ميشود. منحصر دستها و صورت به جز بدن اعضاي
تا نيز زنان ميان در حتي خود ميدانند، هويت را و آن قايلاند حجاب براي كه ذاتي فضيلت
سينه، بدن (مانند اعضاي از قسمتي كه لباسهايي پوشيدن از و رعايت مسئله را اين حدي

اجتناب مي كنند. باشد پيدا در آن گردن)
هم نبودم مسلمون اگه حتي نوعي فضيلت ذاتي داره. من حجاب كه فكر مي كنم من

چادر ميشم، تنها بچههام شوهرم و با توخونه كه از وقتي غير داشتم. حجاب احتماًال

حدايي يه هم و بقيه پدر و و برادر شوهر پدر محارمي مثل فكر ميكنم هست. دوشم روي

۴۵ ساله). (طاهره، باشه آدم سخت نگرفته اگه فقه به حتي كرد، رعايت كه باي دارن

ساير  با چنداني تفاوت زنانه مجالس و مهمانيها در زنان اين استفادة مورد  لباس هاي
به زنان براي اين خانه فضاي غيرمعمول نيست. امري در آن نيز مد از و استفاده ندارد زنان

دارند. و غريبهها حضور نامحرمها خانه فضاي در که  زمانهايي
۱
تقسيم ميشود. بخش سه

همراه فضا كه اساسًا از اين و فرزندان و والدين سپري ميشود و بخشي كه با محارم زمانهايي
و غريبه مهمان وجود يعني اول، مورد قسمت مي شود. در طي ديگران حضور بدون و همسر
نامحرم حضور در اغلب دسته اين زيرا ندارد، وجود خاصي پوشش خانه، معموًال در نامحرم
و هيچ تقسيم ميشود مردانه و زنانه به دو حوزة آنان مهمانيهاي فضاي ظاهر نميشوند و

نميشود. زنانه حوزة وارد معموًال پسر نابالغي حتي يا مرد
ميگذرانند، خود والدين يا فرزندان در كنار اين زنان كه شبانهروز از ساعتي يا دوم بخش در
پيراهن دامن، از استفاده مثًال، اصولي رعايت ميشود؛ حجاب، فضيلت به اعتقاد همان بر بنا
سينه و پوشاندن براي آستين بلند و بسته يقه پيراهن و بلوز را بپوشاند، پاها كه بلندي يا شلوار
نيست و ميزان كّلي قضيه اين البته همراه دامن كوتاه تر. به جوراب از استفاده مثًال يا و دستها
از مالحظات حدي معموًال است؛ اما متفاوت پوشش نوع در انتخاب زنان تساهل اين و تسامح
كار گرفته مذكر، به فرزندان و برادران مثل بالغ، محرم پسرهاي مورد در خصوصًا ديني و اخالقي
اين است که دارد، اين وجود خانه فضاي در خصوصًا زنان اين لباس انتخاب پوشش و مورد در که مهمي نکتة .۱
استفادة مورد لباسهاي انتخاب در زنان ديگر گفت، تعداد زيادي از خواهيم ادامه در که همانطوري نيز و زنان
يا در مي دانند و آنان سليقة همان را خود سليقة متعددي موارد در و هستند خود شوهران سليقة و خود تابع نظر

ميکنند. انتخاب خود نظر با مواردي اندك
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از پوششهايي خود ميگذرانند، همسران با که را شبانهروز زمانهايي از به عكس، ميشود.
يعني تمکين، برابر همسر، در ديني خود را تکليف جنسي است تا اساسًا که ميکنند استفاده
و تاپ تركيب هاي انواع از خصوصي شدت به فضاي  اين در زنان اين باشند. داده انجام
نمايشي رنگارنگ و لباسخوابهاي لباسزير و كوتاه و دامن پوشيدن يا شورت، شلوارك
سن باالرفتن با و نميماند باقي شكل بدين هميشه براي معموًال قضيه اين ميبرند. البته بهره
براي وقت پوشش از اختصاصدادن قسمتي از طرفين، عاليق از يا كاستهشدن و زنان اين
ساير در حداكثري پوشش به سبب رعايت كه هم از اين زنان بخشي ميشود. اجتناب همسر
بدون عادي و لباسهاي با هم شوهران مقابل در لذا كردهاند، عادت پوشش نوع اين حوزهها به
برمبناي واقع در زنان از گروه اين خانوادگي زندگي ميشوند.سبک ظاهر جنسي جاذبههاي
تنظيم ديني تکاليف براساس افراد اين روزمرة رفتارهاي و کنشها يعني است. ديني تکليف
زنان حجاب نوع که معتقدند زنان اين اغلب است. پوشش آن نمودهاي از يکي که ميشود
و حفظ کارکرد پوشش، بهويژه اولية کارکردهاي و شود نمايان شکل خود سادهترين در بايد

ميدانند. پوشش کارکرد مهمترين را زنان عفت از نگهداري

ايدئولوژي مثابه به ۲.حجاب
در گروه زنان اين ديده ميشود. كمتري اشتراک گروه زنان اين زندگي اقتصادي سبک در
افراد اين مشابهي به زندگي سبک آنچه ميشوند. مشاهده مختلف اقشار اجتماعي و طبقات
در را مشخصي زندگي افراد سبک اين سياسي ايدئولوژي است. يعني ايدئولوژي ميدهد،
منطق يعني دارد. هويتي و نمادين پوشش ايشان کارکرد ازجمله، است. کرده ايجاد امور برخي
لحاظ به هم شکل ميدهد. آنان را پوشش طرز و ايدئولوژيک، هويت ديني بهويژه هويتي،
افراد هويت بيانگر حجاب، مشخصًا و پوشش نوع که معتقدند عملي لحاظ به هم و اعتقادي
و در موارد محدود (يا روسري و همراه مقنعه چادر به شکل ظاهري پوشش آنان، پوشش است.
مقنعهاي همان است، اين زنان مورد استفادة كه بيشتر مقنعه گونهاي از است. شال) ناچيزي
سطح و بيشتر  پوشش درجة از  لذا و ميشود خوانده چانهدار» «مقنعة  اصطالحًا كه است
استفاده شال يا روسري از صورتي كه در گروه، اين زنان برخوردار است. باالتري ايدئولوژيك
به همة صورت فقهي پوشاندن حد همان و محكم كليپس يا گرد سنجاق ته با آن را كنند،
حوزة رسمي و عمومي حوزة در نيز دسته اين زنان معموًال مي كنند. رعايت را آن گردي جز
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دو حوزه اين در آنان حجاب نوع و مي كنند استفاده مشابهي پوشش از عمومي غيررسمي
پوشيدن زنان اين ميان در معموًال يا روسري، مقنعه چادر و از استفاده بر افزون تفاوتي ندارد.
چسباني و بلند آستينهاي از كامًال پوشيده زير مانتو، استفاده شلوار و گشاد مانتوهاي بلند و
كلفت جوراب هاي از استفاده نيز و بيشتر ميپوشاند مقداري گاهي و مچ تا دقيقًا را دست كه
اين مجموعه دستكش به اسالمي، حجاب بيشتر رعايت براي نيز دارد. گاهي عموميت سياه و
يعني ميگيرند؛ رو غالبًا حجاب براي رعايت حداكثري زنان اين همچنين ميشود. اضافه هم

ميپوشانند. هم را خود صورت از قسمتهايي چادر از استفاده با
رو اتوماتيك خودش اصًال كه دست كرديم عادت رو گرفتن به انقده جوانيمون ما از

بيرون، بذارم صورتمو گردي كه بود سخت خيلي برام حج، بودم رفته وقتي يادمه ميگيره.

ساله). ۴۰ ميگرفتم (رؤيا بياختيار رو دائمًا

ميكنند غيررسمي استفاده و رسمي حوزههاي عمومي در زنان كه اين لباس هايي رنگ
رنگهاي موارد اندكي در و قهوهاي و خاكستري سرمهاي، سياه، رنگهاي و بين تيره معموًال
پوشاندن خود مانند مفاهيمي به در اعتقاد اين زنان است. متغير كرم و سفيد روشن مانند
لباسهاي نيز و دارند  شباهت به دستة نخست برابر شوهر  در تمكين مميز و بچههاي از
با چنداني تفاوت زنانه و مجالس مهمانيها و خانه حوزة خصوصي دو در آنان استفادة مورد
مقابل آنان در شدن حاضر اول، دسته زنان زنان با اين بزرگ تفاوت تنها نخست ندارد. دستة
مي شود. انجام رنگي» «چادر يا اصطالح «سفيد» به چادر است كه با خانه نامحرم در چشمان
و رنگها در البته كه است مشكي چادر مشابه همان دقيقًا ساختاري لحاظ چادر ها به اين
فضاي در مردان نامحرم در مقابل مخصوص رعايت حجاب ميشود و متفاوتي تهيه طرحهاي
در زندگي روزمره منطبق گروه افراد اين رفتارهاي بخشي از اساسًا است.  مهماني و خانه
پوشش خود گرفته، به نمادين بعدي که آنها رفتار بارزترين و است آنها جهانبيني سياسي با
است. و باطن افراد بيانگر شخصيت حجاب، بگوييم و دقيقتر نظر آنها پوشش، به است.
فرم لباسهاي و منطق، رنگ اين با و ميدانند هويتي امري نيز را حجاب خود بنابراين، آنها

ميکنند. انتخاب مختلف حوزههاي در را خود
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سنتي حجاب .۳
چادر پوشش از تهراني زنان از درصد) ۴۵/۱) نيمي حدود که ميدهد نشان تحقيقات
هستند كساني جمله از چادري زنان ۱۳۸۴: ۱۴۷). اغلب حميدي، و (فرجي ميكنند استفاده
از اين دسته مي ناميم. ويژگي بارز را چادريهاي سنتي آنان با اندكي مسامحه در اينجا ما كه
آن خاص و اشكال از چادر مورد استفاده دستة قبل در زنان دو كه مانند آن است چادري زنان
ميبرند. كار به دارند عادت بدان كه منزلة پوشش سنتي به را پوشش اين بلكه نينديشيده اند؛
و تحصيالتي دارند، خانه دارند قرار باال سنين در كه تشكيل ميدهند را زناني دسته اين اغلب
نگاه بودن ايدئولوژيك  آنان مشخصة وجه كه قبل، دستة دو با مقايسه در و دارند  اندك
در كمترين ايدئولوژي داراي ميتوان زنان را بود، اين حجاب مسئله مورد آنان در انديشة و
شاهدي ميكنند، آن استفاده از چادر زير زنان اين كه همچنين لباسهايي دانست. زمينه اين
لباسهاي همان و نميكنند استفاده از مانتو زير چادر معموًال آنها است. آنان بودن سنتي بر
پيش كمتر دارند. برتن را جوراب و بلند پيراهن يا و دامن و بلوز مثل خود، سنتي و معمولي
استفاده نقش دار طرح و رنگارنگ روسريهاي از بيشتر و كنند مقنعه استفاده از كه ميآيد
براي آنها است. گردن دور صرفًا اين روسري هم و گاهي مي شود زده گره زير گلو كه ميكنند
آمدن پيش صورت و در رسمي شوند عمومي حوزههاي وارد پيش ميآيد كه كمتر زنان اين
اداره) يك در كار اداري دادن انجام يا فرزندان مدرسة به مراجعه احتمالي (مثًال هنگام چنين
كه لباسهايي همان با معموًال و ميكنند درك را غيررسمي و رسمي حوزههاي تفاوت كمتر
ميتوان سنتيترين را زنان اين ميشوند. حاضر رسمي مکانهاي در گذشت)، شرح آن در (كه
و مهمانيها در خانه استفادة آنان در لباسهاي مورد مسئله و اين جامعة ايراني دانست زنان
اين در تقريبًا و است پيراهن يا دامن و بلوز معموًال زنان اين مهماني لباس هم آشکاراست.
ميافتد ندرت اتفاق داشته باشد. به دامن دار و زنانه حتمًا شكل لباس كه است مشترك نكته
باشند؛ داشته شلوار و كت شلوار يا و بلوز مانند پوشيدن تركيب هايي به تمايل زنان اين که

است. مردانه لباسي شلوار، آنان نظر از زيرا
بايد زن شلور بپوشند. و بلوز شلوار كت مي خوان مث مردا هم كه زنا شده آخرالزمون

ساله). ۴۷ (نسرين، نداره حيا زن برا شلوار كه باشه، زنونه بايد لباسشم باشه، زن

از ساير مرغوب تر و گرانتر حدودي تا معموًال مجلس و لباس مهماني كيفيت و جنس
است پيراهن يا دامن و بلوز همان معموًال زنان هم اين خانة لباس است. زنان اين لباسهاي
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همچنين، شود. مجموعه اضافه اين به هم شلوار بيشتر پوشش خانه براي در است ممكن كه
براي (مثًال، غيررسمي عمومي حوزة و گاهي براي ورود به خانه در نامحرم حضور در زنان اين
لباس پوشيدن براي فضايي زنان اين اغلب مي كنند. استفاده رنگي چادر از كوچه) در خريد
كردهاند، ازدواج تازه كه زنان جواني است ممكن تنها نيستند و قائل خود شوهران براي خاص
هم لباسها البته اين بپوشند كه همسران خود در مقابل كوتاهي لباسهاي زيباتري مدت براي
لحاظ پوشيدگي براي حريمي آنها در و نوتر است زيباتر و پيراهنهاي يا دامن و بلوز شامل
و معموًال ميكنند استفاده زينتي لباسزيرهاي يا لباس خواب از كمتر زناني ميشود. چنين
اجتماعي تيپ اين به توجه ميكنند. تلقي زنانه حياي و حجب مخالف را لباسهايي چنين
عرف را گروه اين حجاب نوع دربر دارد. ايران جامعة زنان از درصد بااليي زيرا است، مهم بسيار
مي شود. ديده گروه اين در تمايزبخشي يا هويتي منطق کمتر و ميکند مشخص روزمره زندگي

است. برجستهتر گروه اين پوشش در اولية کارکردهاي برآورده شدن و پوشش به نياز منطق

زيباييشناختي ۴.حجاب
دانش آموز يا بيشتر ميدهند اينان جوان تشکيل نوجوان و زنان دختران و اكثرًا را گروه اين
سبک زندگي مجموع در جامعهاند و متوسط اقشار از شاغلاند. غالبًا سنين باالتر در محصل و
منطق دارد. متوسط فرهنگي و اقتصادي با سرمايههاي  گروه هايي به تعلق از حکايت آنان
به با ميخواهند يعني غيرمذهبي. و مذهبي پوششهاي انواع با تمايز است: تمايز آنان پوشش
غيرمذهبي اي گروههاي و مذهبي گروههاي ساير از را خود زيباييشناختي، قواعد گرفتن کار
گروه اين طرز پوشش عمدهاي كه کنند. تفاوت ندارند، متمايز اين معيار چنداني به توجه که
كه است متفاوتي نگاه نيز و حجاب به آنان متفاوت نگاه ميكند، متمايز قبلي دستة سه از را
مطرح پوشش خود منزلة به چادر انتخاب براي آنان كه داليلي آنان دارند. حجاب به ساير زنان

ايشان ميگفت: از توّجه است. يكي خور ميكنند در
بپوشم چيز مشكي يه لباسام كل روي كه دارم دوست من منه. كت فراك من، چادر

ميده رسمي من يه حالت به است و مردونه مث كتوشلوار اين يه چيزي ميكنم فكر و

چادر با زن من، نظر به داشت كه: اشاره مطلب اين هم به ديگري ساله). ۲۱ (خديجه،

ساله). ۲۵ (سعيده، زيباتره و رسمي تر خيلي

دو اندازة به حجاب آنان به اعتقاد تشكيل ميدهند كه كساني دسته را اين زنان معموًال
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كه همة صورتي (در سنتشكني از پرهيز مانند مختلفي داليل به و نيست جدي گذشته گروه
نشدن مواجه و و برداشتن چادر خود ظاهر دادن تغيير از چادري باشند)، هراس آنان خانوادة
كه دليلي هر از ميكنند. جدا چادر از استفاده به مبادرت خانوادگي، اجتماعي و اجبارهاي با
مشترك آنان در مورد اين نكته باشد،  شده چادر از از اين شكل اين زنان استفادة موجب
مثًال، به دخالت دهند. خود پوشش نوع در را شناختي زيبايي عناصر مي كوشند تا كه است
و تور با تزئينات ايراني و عربي از چادرهاي انواع ديگري از معمولي، از چادرهاي استفاده جاي
ناگزير كه رسمي محافل در مگر كنند، سر به مقنعه كه مي آيد پيش كمتر ميكنند. استفاده گيپور
روسري. ميكنند تا شاد استفاده متنوع و رنگهاي در شال، باشند. بيشتر از مقنعه استفاده از از
جاذبة داراي كه كوتاهي و تنگ لباسهاي از چادر زير و معموًال زياد است مد به گرايش آنان
آرايش عمومي حوزة در معموًال چادريها اين دسته از همچنين بيشتر باشد، استفاده ميكنند.

است. بيرون شال زير روسري يا از نيز موهاي آنان اغلب و ميكنند
در  نباشند، مجبور كه صورتي دارند در چادر و حجاب نگرشي به چنين كه زناني معموًال،
پوششهايي از عوض در و يا رنگي استفاده نميكنند چادر سفيد از نامحرم، حضور در و خانه
نگرش همچنين ميكنند. استفاده روسري و شلوار و بلوز يا روسري و دامن و بلوز مثل
قبلي دستة زنان دو از و آنان بيش مييابد تسري هم به ساير حوزهها زنان زيباييشناختي اين
زنانه محافل در آنان از مي دهند. بسياري اهميت حوزة خصوصي در خود لباسهاي زيبايي به
ميكنند استفاده دامن و تاپ، دكولته، پيراهنهاي مانند بازتر لباسهاي انواع از مهماني ها و
لباسهاي پوشيدن اوًال، از يعني است. صادق نيز آنان منزل لباسهاي مورد در الگو همين و
ندارند؛ ثانيًا، ابايي ساير محارم و برادر برابر پدر و در بدون جوراب دامن پوشيدن باز يا يقه
لباسهاي قبلي مانند دسته كمتر و دنبال ميكنند پوشيدن لباس را در مدرنتري الگوهاي
آن با را پوشيدن خود لباس الگوي دستههاي قبلي تابع مدند و از بيشتر ميپوشند و سنتي
شوهر حضور در چه خصوصي خانه، فضاي در زنان اين همچنين لباسهاي ميكنند. سازگار
به سبب زنان است. اين مهماني لباس الگوي همان خانواده، ساير اعضاي چه درحضور و
پوشيدن چنداني به تفاوت قايلاند، خود پوشيدن لباس براي خانه فضاي در آزاديهايي كه
خاصي فضاي گاهي حال عين در نميشوند و قايل اعضاي خانواده ديگر يا شوهر براي لباس

درنظرمي گيرند. شوهران خود لباس براي پوشيدن براي را
حرير لباسخوابهاي گروهها ساير مانند نيز آنان زناشويي رابطة فضاي خاص لباسهاي
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اخير مدرنتر گروههاي به نسبت ممكن است كه زينتي است و متنوع و لباس زيرهاي ساتن و
امر و ديني امر ترکيب ميکند، خاص را اين گروه پوشش شيوة آنچه باشد. مد مطابق بيشتر و
متمايز مذهبي گروههاي ساير از را خود حجابشان نوع با زنان اين است. زيباييشناسانه
وضعيت اجتماعي واقع است. در بارز بسيار آنان پوشش فرم و رنگ تمايز در بر ميکنند. تاکيد
آنان است. سوق داده در حجاب بازانديشي به را آنها زنان، فرهنگي رشديافتة اين سرماية و

دهند. انجام زيباييشناختي امر ديني و امر ميان تلفيقي تا ميكوشند

بازانديشانه حجاب .۵
تحصيالت داراي و برخوردارند  بااليي نسبتًا  فرهنگي سرماية از اكثرًا گروه اين
خاستگاه با خانواده هايي دارند و از قرار ميانسالي جواني و درمواردي سنين در دانشگاهي اند؛
به را اسالمي حجاب موازين حوزة عمومي از مانتو استفاده و معموًال در برخاستهاند. مذهبي
حجاب، جمله از خود، ابعاد دينداري بسياري از گروه در ميكنند. اين رعايت غيرفقهي سبكي
آنان كه كنيم اشاره نكته  اين  به  بايد گروه اين زنان فهم ذهنيت براي  كردهاند.  بازانديشي
و درعين مذهبي اند هويتي به خود قايل آن ميدانند و براي احكام و اسالم به معتقد را خود
حكم است ممكن مثًال، زدهاند. دين متن به نسبت درونديني بازانديشيهايي حال دست به
حد عوض در نباشد و آنان درست نظر و كفين از وجه جز زن به بدن پوشاندن همة فقهي
نپوشند قبلي گروههاي بلندي و گشادي به مانتوهايي يا و باشند قايل حجاب براي كمتري
ديني دليلهاي خود براي انتخاب هاي كنند. آنها را حفظ خود مذهبي هويت حال درعين و

ميدهند: ارائه
چون بيرون باشه. مچ بايد تا فقط نميشه كه دست ولي باورم حجاب معتقدم، به من

زيپي نه محكم كنند، مچ روي رو كه بتونند لباس نبوده جوري پيامبر خياطي زمان تو

موقع كه هرجا تا دست كه هست هم قرآن توي نداشته. هم اشكالي و دكمهاي نه و بوده

ساله). ۳۰ (ليال، نداره عيبي بشه، عادي پيدا حركت

مانتوهاي  از معموًال گفت، ميتوان رسمي عمومي حوزة در زنان اين توصيف پوشش براي
دست به از ميپوشند؛ شلوار غالبًا همراه مانتو استفاده ميكنند؛ كوتاه نهچندان و بلند نهچندان
كف پوشاندن براي جوراب پوشيدن براي لزومي گاهي و ميپرهيزند مانتو زير آستين كردن
اصل به كليت گروه اين زنان شده، عليرغم توضيحات داده اما نمي بينند. پاي خود روي و
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حجاب ولي بكشند، چالش به را مصاديق آن ممكن است اگرچه و دارند اعتقاد حجاب
عمومي حوزة در مقنعه پوشيدن به مجبور زنان اگر اين دارند. قبول مختلف شكلهاي به را
در استفاده ميكنند. شال يا روسري عوض از در اجتناب و آن از استفاده نباشند، از رسمي
يا دامن بلوز و نظير ديگري پوششهاي از زنان اين است ممكن عمومي غيررسمي، حوزة
جاي به موها، پوشاندن همچنين براي و كنند استفاده را بپوشاند بدن كه گشادي پيراهنهاي
زنان از اين قشر ميان در كه نگرشي سبب تغييرات به بگذارند. سر بر شال روسري يا مقنعه،
تركيبي ميتواند زنانه مجالس و مهمانيها در آنان پوشش هاي است، داده رخ ايراني جامعة
ميزان بسته به مسئله و اين باشد رايج جامعة ايراني و لباسهاي غربي و مدلهاي مدها از
وجود آنان ميان غربي در لباسهاي به بيشتري گرايش اما است؛ زنان متفاوت اين بازانديشي
نيز حضور شوهر يا ساير محارم در و خانه فضاي در آنان همين ايده در مورد لباس هاي دارد.
نامحرم، حضور مردان در و خانه در مذهبي، اين زنان اعتقادات سبب است.مچنين به صادق
شبيه آنان لباسهاي مورد، اين در ميكنند. استفاده آن) رسمي شكل به نه (ولي حجاب از
دليل به نيز گاهي و مي كنند عمومي غيررسمي استفاده حوزة در كه است لباسهايي همان
(بلوز لباسها انواع از بيشتري غيررسمي، در خانه با آزادي عمومي حوزة در موجود فشارهاي

استفاده ميکنند. روسري) يا همراه شال به ... و شلوار، پيراهن و

زندگي به مثابه سبك .پوشش ۶
از نسبـتًا بااليي يعني داراي سـطح جامـعهاند. از طـبقه متوسـط گروه اين زنان اغلب
بهره سرمايهها اين به متعلق زندگي سبک هاي از و هستند فرهنگي و اقتصادي سرمايههاي
يک در را آنها نمي توان ميخورد، چشم به آنان ميان در که گوناگوني و تنوع سبب به اما ميبرند؛
و نيست حجاب معناي به پوشش اساسًا گروه، اين زنان براي گنجاند. خاصي پوششي گروه
در حوزههاي اكثرًا آنها ميكند. متمايز قبلي تيپهاي همه از را آنان كه است بزرگي تفاوت اين
بي اعتقاديشان بر دال كه ميشوند ظاهر لباسهايي با جامعه غيررسمي و رسمي عمومي
صورت در ميكنند، را انتخاب كوتاه و تنگ مانتوهاي مثًال، باشد؛ حجاب نسبت به مسئله
نپوشاند را موهايشان و باشد كه رها ميكنند استفاده از مدلهايي مقنعه، از استفاده براي اجبار
در ميكنند و نقض روسري و شال پوشيدن مقنعه را با از استفاده مقررات امكان، تا حد يا
كوتاه، آستين مانتوهاي كوتاه، شلوارهاي مانند راحتتر لباسهايي غيررسمي عمومي حوزة
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به آنان برخورد  نيز مجالس و مهمانيها فضاي  در برميگزينند.  را تنگ دامنهاي يا  مانتو
مختلط مهمانيهايشان بيشتر مثًال مي گذارد. نمايش به را آنها هويت غيرديني كه است گونهاي
بدون پوشش با لباس هايي و حجاب فضا بدون اين و در است مردان) زنان و از (يعني تركيبي
معيارهاي نداشتن علي رغم اين كه جالب ميشوند،نكتة دكولته ظاهر و تنگ پيراهنهاي مثل

ميگفتند: آنان از برخي مثًال ميكنند. تبعيت خاصي اخالقي از معيارهاي ديني،
آدمايي همة كه چون دكولته)، (مثًال ميپوشم راحت لباساي مهموني ها توي  من

ما نباشه، اعتماد كسي قابل اگه اصًال و اعتمادند قابل داريم رفتوآمد باهاشون كه ما

خودشون حال ممكنه تو آدما هست كه موقعايي ولي يه رفتوآمد نميكنيم. باهاش

يه متوجه من اگه وقت اون باشن)، مست  (مثًال كنن نگاه آدم به يهجوري  و نباشن

ميپوشونم رو شونهام رو شال با يه ميكنم، مثًال رعايت بشم، خودم نگاههايي همچين

ساله). ۳۳ (مينا،

خود ميگفت: پوشيدن لباس نحوة مورد ديگر در زني
كه جوريه هميشه لباسم نمي پوشم. لباس باز هم عروسيها و مهمونيها توي من

و لباس بييقه كنم، حجاب نميخوام چونكه نكنه. فرق مردا و زنا جمع بودن تو براي

ساله). ۳۵ (شبنم، نميپوشم دكولته يا حلقهاي

و اسالمي استفاده نمي كنند حجاب نامحرم از حضور در و خانه فضاي در زنان اين طبيعتًا
معيارهاي كه گفتيم همانطوري ولي ميشوند، حاضر مردان جمع در گردن سر و پوشاندن بدون
ارزشمند زنان هم اين اغلب براي دارد شباهت ما جامعة ديني معيارهاي به خاصي كه اخالقي
كه لباسهايي و كوتاه و تنگ بيآستين، خيلي پوشيدن لباسهاي از ميكنند سعي مثًال است؛
اغلب هم مانند اين زنان كنند. احتراز مي شود مردان ديدگان در بدن آنان موجب كااليي شدن
ميكنند تعريف را خاصي فضاي دارند، آنان با كه روابطي و خود همسران براي ما جامعة زنان
لباسخوابهاي و لباس زيرها از استفاده هم ايشان بين در دارند. خاصي پوشش نوع آن در كه

دارد. تحريك آميز رواج

اينترنتي) (تيپ مدمحور ۷.پوشش
و فرهنگي باالي سرماية سطوح از اينترنتي غالبًا كساني هستند كه تيپ مصرفكنندگان
رشتههايي در باال تحصيالت داراي و ثروتمند خانوادههاي از بيشتر آنان بردهاند. بهره اقتصادي
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ملي مرزهاي از با جهان خارج آنان را طريقي ارتباط به يا زبان هستند كه هنر مجموعه مانند
كه داراي شماري پيدا ميشوند عدة انگشت اين گروه ميان كرده است. در و تسهيل ممكن
قيودات نداشتن مستلزم پيروي از اغلب اين مدها و شيوهها زيرا هستند؛ مذهبي تعلقات
افراد اين خصوصي  و عمومي حوزههاي همه  در  لباس مصرف الگوي اين است.  مذهبي
گروه اين زنان پوشش از ثابتي تعريف لباس، مدهاي زياد نوسانات به توجه با مييابد. تسري
با سرماية اقتصادي گروههايي به ايشان تعلق تيپ، اين لباس هاي گراني دست داد. نميتوان به
كه برميآيد، گرايشي است آن نام از كه كه همانطور اين تيپ، بارز ويژگي را الزامي ميکند. باال
همگام حركت ماهواره و و اينترنت از خود آرايش و پوشش الگوهاي اخذ دسته به اين زنان

ميدهند. نشان خود از لباس شوي و تاالرهاي مانكنها هنرپيشهها، مدهاي جهاني، با
روز يه هر تقريبًا ... مده شبكههاي دارم، دوست خيلي من كه از شبكههايي يكي

شبكه ها ديدن اين و ماهواره با بودن وقت مي ذارم. شبكهها اين رو پاي ساعتي چند

۲۲ ... (گالره، مده آرايشي و لباس چه و خبره چه دنيا تو بفهمه آدم راحته كه خيلي

ساله).

از خود كردن به متمايز گروه اين اعضاي ميل را آن اصلي بتوان عامل شايد كه حركتي
استفاده خود پوشش در لباسهايي تركيب و تيپها از زنان اين دانست. جامعه اعضاي ساير
مصرف از پس تازه چندماه و است مطرح نشده مد به مثابة ايراني در جامعة هنوز كه ميكنند
كه است اين هنگامي و ميشود رايج مردم بين در تيپها اين آنان، لباسهايي توسط چنين
بررسيهايي ميروند. جديدتري تيپهاي سراغ به اينترنتي به اصطالح تيپ كنندگان مصرف
درصد زنان بين ۱۵/۵ در تنها تمايز ايجاد به ميل که مي دهد نشان شده زمينه انجام در اين كه
تيپهاي از آنان از كمي عده ۱۶۰)، كه :۱۳۸۴ و حميدي، (فرجي است شده ديده تهران شهر
مييابد. كاهش شهرستانها در  چشمگير ميزاني به نسبت اين ميكنند.  استفاده اينترنتي
استفاده اينترنتي تيپهاي  از كه  ايراني زنان تعداد كه نتيجه گرفت ميتوان چنين بنابراين،

است. ناچيز اندك و بسيار ميكنند
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فشن لس . ۸

مدي هيچ از كه زناني يا
۱
نام «فشنلس»، به ايراني از زنان گروهي دربارة نكتهاي طرح از قبل

تمايزي وجه ظاهري لحاظ به شايد تيپ كه اين اشاره كرد نكته اين به بايد نميكنند، پيروي
ساير از گروه اين اعضاي تمايز آنچه وجه آيند. نظر ديگر به تيپهاي مشابه و باشند نداشته
مد مسئله و خود پوشش نوع به زنان نسبت اين است كه ذهنيتي ميشود، شمرده گروهها
نشان خود از لباس مدهاي برابر در آنان كه است مقاومتي ذهنيت اين مشخص عنصر دارند.
شخصي، اساس سليقة بر را خود لباسهاي مصرف الگوي تا ميكوشند در عوض و ميدهند
برجسته به چشم گروه زنان، دو ميان اين در كنند. مد تعيين از نياز يا ايدئولوژيهايي غير
فرهنگي مقابل تهاجم در مذهبي ايدئولوژي تكيه بر با كه هستند زناني دستة اول، ميخورد:
يا خالف و نيست مد كه پوششي با انتخاب سعي مي كنند و ميكنند آگاهانه مد مقاومت و
مخاطبانشان اطالع به را خود مدستيز هويت و خود انتخاب الگوي ميرود، شمار به مد
جريان در ميكنند احساس محافظهكارياند كه بيشتر شخصيتهاي دوم، دستة و برسانند؛
ميكوشند و لذا مي دهند دست از را آرامش رواني خود لباس مدهاي و هميشگي تند تغييرات
شخصيتي سكون نوعي به مييابند، خود هويت مطابق را آن كه خاص لباس نوعي انتخاب با

يابند. دست
لباسي مدل دارم يه دوست بشه. بيشتر عوض هر روز لباسم مدل نمياد كه خوشم من

مانتوي مدل از همينم هميشه هم نباشه. براي هيچ مدي شبيه باشه و معمولي كه بپوشم

۳۵ ساله). (كبري، ... مي كنم استفاده كتان معمولي و شلوار راسته

گرفت نتيجه مي توان ذکر شد، پوشش نوع اين انتخاب براي متعددي که به داليل توجه با
اقشار برخي ميان در طور پراکنده و به بسيار اندكاند اين گروه متعلق به افراد تعداد اوًال، که
قرار خاصي ردة در را آنان نميتوان پراکندگي همين سبب به ثانيًا، ميشوند؛ يافت اجتماعي
مسئلهاي بيشتر برابر آن در و مقاومت مد با مسئله مخالفت که نظر ميرسد به درواقع داد.
که است و تصميمگيري انديشه از سطحي مستلزم نگرش نوع بههرحال اين است. شخصي
تا مي شود موجب گروه خاص اين تفکر نوع دارد. فرهنگي از سرماية فراواني ميزان در ريشه

باشد. انتخاب پوشش آنان هويتي منطق

1. Fashionless
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فمينيستي ۹.پوشش

در روشني توضيح ظاهري نمي توان لحاظ به كه تيپ «فشنلس» مانند هم، فمينيستها
در انتخاب خود انگيزههاي ذهنيت و زنان ايرانياند كه بيشتر به لحاظ از گروهي آن داد، مورد
ايدئولوژي نوع اينجا در ميپوشند. كه لباسهايي نوع تا ميشوند متمايز زنان ساير از لباس
همة محو درجهت بنابراين و است مردساالري ايدئولوژي كنند، مقاومت آن برابر زنان در كه

ميپردازند. خود آرايش و پوشش در انديشه اين مظاهر
اكنون اول، نسل داد: تشخيص ميتوان را نسل دو حداقل ايراني، فمينيست هاي ميان در
عمدتًا و دارد  بنيادگرايانه انديشههايي و عقايد و ميبرد سر به خود ميان سالي دوران  در
كه را لباسي و نوع پوشش از هر استفاده عقايد، اين غيردانشگاهي هستند. طرفداران فمينيست
پوشيدن از رد ميكنند؛مثًال، باشد زنانگي مفاهيم دربردارندة بوده و مردان خوشايندي موجب
و ميكنند دارند پرهيز عاطفي يا جنسي رابطة وي با كه هركسي و خوشايند همسر لباسهاي

نميپذيرند. را زنانه، پيراهن و دامن مثل زنان، خاص لباسهاي پوشيدن نيز
و لباس توي كه  نشديم  راضي  وقت  هيچ ما  بود. دوران خوبي  ما  جووني  دوران

از همه اصولشون رو انگار يه جوريه كه اوضاع اآلن كنيم. توجه به مردا اون مثل چيزايي

ميپوشن لباس جوري يه ميدونن فمينيست رو خودشون كه هم دخترايي دادن. دست

ساله). ۴۸ (سهيال، ندارن فرقي هيچ خونهدار زن يه با كه

دانشجويان ميتوان  بين در امروزه (يعني دانشگاهياند فمينيست هاي دوم ايشان  نسل
نسل پيش حدت عقايد و شدت گروه اين عقايد ميبرند. سر به جواني سنين و در ديد) آنها را
زنان است. اين نوعي زيباييشناسي پوشش بيشتر مبتني بر آنان به نگاه و را ندارد خود از
دارند، درصدد عالقه بهآنها كه زنانه اي لباسهاي و پوشش ها از خود محروم كردن جاي به
خود و پوشش لباس انتخاب ميكوشند تا در و برمي آيند مردانه به خود نگاه بياعتبار كردن
در دخالت ندهند و ارتباط اند در آنان با كه مرداني و خانواده مردان مانند نظرات كساني را
انتخاب را پوششي مد، نوع نظير ديگري منابع احيانًا و خود ميل و سليقه بر با تكيه عوض

باشد. آنان سازگار تمايالت و شرايط با بيشتر كه كنند
جنگ از دارن چريكاييه كه مث اولي) نسل (فمينيست ... مثل قيافه زنايي من نظر به

زن نظرمن به نيست. اونا آرايش و لباس توي زنونهاي و قشنگ چيز هيچ ميگردن، بر

دوست كه خودش جوري اون و خودش دل برا كارو اين اما بكنه، رعايت زيباييرو بايد
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ساله). ۲۵ باشد (زهره، نداشته واكنشاشون و مردا به توجهي هم و بكنه داره

مسئله توجه به دارد، وجود از پوشش فمينيستها نسل دوم انتخابهاي در مهمي كه نكتة
تا لباس هايي مي كوشند و ميدهند خود قرار كانون توجه در را موضوع اين است. آنان راحتي
بلند پوشيدن دامن هاي نگيرد. مثًال، را آنان عمل آزادي حركت و جلوي كه كنند انتخاب را
به توجه با مي شود. نهي آنان توسط  شدت به كه است مواردي  جمله از پاگير و دست و
سرمايه از حداقلي داشتن که است مشخص داده شد، زنان اين نگرش نوع دربارة که توضيحي
است. متفاوت آنان ميان در سرمايه اين اما ميزان است؛ الزامي گروه بدين تعلق براي فرهنگي
وبه بردهاند بهره بيشتري اقتصادي و نيز سرماية فرهنگي از اول نسل فمينيستهاي معموًال
در تشخيصي سبک زندگي قابل دارند و تعلق باالتر تحصيالت و سطح درآمد با خانوادههايي
دارد؛ باال به متوسط رو متوسط و به طبقة آنان از تعلق نشان چشم ميخورد که به آنان ميان
دانشجو دختران اغلب آنان نيست. شکل اين به قضيه دوم نسل فمينيست هاي مورد در اما
اشتراک وجه ميبرند. بهره و فرهنگي اقتصادي مختلف سرماية سطوح از که دانشآموز اند و
زنان مسائل زمينة با گروههاي مختلف در و ارتباط و امکان مطالعه آنان داشتن تحصيالت

است.

نتيجهگيري
شده كمرنگ لباس و اولية ساده كاركردهاي امروزي جوامع شد، در اشاره كه همان طوري
آن براي زندگي سبك و تمايز ايجاد هويت و مانند خلق پيچيدهتري كاركردهاي درعوض و
نميتواند راهي و گرفته شدن قرار فرآيند پيچيده جهاني ايران در كنوني جامعة متصور است.
اين جامعه كه هم مهم است نكته اين به توجه سويي از اما در پيش گيرد. كامًال جداگانه
درصدد كند و تحميل جهاني فرآيندهايي خود را به ديني و فرهنگي بومي، ميخواهد خصايل
چنيني فرآيندهايي اين كه براي عليرغم قدرت بيپاياني امر است. دو اين تلفيق ميان نوعي
استفاده به بيشتر كه  بود  اقشاري و گروهها  شاهد حضور ميتوان هم  هنوز  ميشود، تصور
گونة مثًال، برنميآيند. تمايزيابي  پي در چندان و دارند لباس گرايش طبيعي كاركردهاي از
لباس انتخاب به چندان ميدهند، تشكيل جامعة ما را زنان قريببهاتفاق اكثريت كه سنتي
و مانند استحكام متغيرهايي آنان براي نميكنند. نگاه اجتماعي امر بهمثابه پوششهاي خود و
هم را دخالت دهند، آن را خود شخصي سليقة مواردي در اگر و دارد بسيار لباس اهميت دوام
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جايگزيني تدريجي از حاكي حركت اجتماعي روند ميدهند؛ اما قرار اهميت درجة بعدي در
زنان اغلب گذشته در دهههاي شايد گرچه مثال، براي است. گروههايي ديگر با گروهها اين
اما مي جستند؛ بهره عمومي حوزة در چادر پوشش از اجتماعي مختلف طبقات از ما جامعة
است؛ بوده طرح و رنگ نوع، در تغييرات جزئي مشابه، يعني ساختاري داراي آنان چادرهاي
ايراني لبناني، عربي، چادرهاي از مختلفي انواع به را خود جاي اوًال، اكنون پديده هم همين اما
شده زياد بسيار پوشش نوع اين رنگهاي و طرحها در موجود تفاوتهاي ثانيًا، و داده؛ ... و

را ميتوان تشخيص داد. چادري زنان از متمايزي كامًال پوشش سبكهاي همچنين است.
ميشود ديده متفاوت رفتاري و دو نوع سبك زندگي حداقل اجتماعي، تغيير اين در اما
مبتني زندگي «سبك و خلق هويت» بر مبتني زندگي «سبك آنها را اختصار به ميتوان كه
لباس و از متنوعي ابعاد دربارة كه ميدهند تشكيل كساني بيشتر را اول دسته ناميد. بر تمايز»
بلند دامنهاي از كه استفاده فمينيستي زنان مثًال، ميزنند؛ بازانديشي به دست پوشش خود
با كه يا زنان مذهبياي ميكنند، طرد عمل آزادي كردن محدود سختي تحرك و دليل به را
تشکيل افراد اين ميشوند. اغلب پوشش خود شناخته نوع به بازانديشانه نسبت نگرش نوعي
نزد اغلب در يعني گرفتهاند، فاصله لباس سنتي كاركردهاي از كه اجتماعياند دهندة گروههاي
كه و همانطوري ميشود ديده پوششها انواع از برخي به نسبت تفكر ما نوعي جامعة زنان
دامنه همچنين و مختلف اجتماعي بازانديشي نزد گروههاي اين گسترة مي كند، مطرح گيدنز
ميزان بر هرچه است. فراوان ميزنند، دست گوناگون بازانديشيهاي به كه گروههايي و اقشار
افزوده زنان، مطالعة و خانواده سواد سطح دانشگاهي، تحصيالت فرهنگي، مانند سرمايه هاي

مييابد. بازانديشيها افزايش نوع اين به ورود آنان امكان شود،
سبك اين ناميديم. تمايز بر مبتني سبك زندگي را شده ايجاد زندگي هاي سبك دوم نوع
انتخاب با تا ميكوشد بيشتر قبول آنها با فرد كه عقايدي است و نگرش ها دربردارندة زندگي
جدا بر بازانديشي، مبتني زندگي سبك در (درحاليكه كند متمايز از ديگران را خود لباس،
توجه پوشش با از انتخاب نوع مناسبتري و نبوده درجة اول اهميت در ديگران خود از كردن
سبك از نوع در اين كه زناني معموًال است). داشته بيشتري اولويت اجتماع و فردي شرايط به
لباسهاي از استفاده ميبرند و بهره بيشتري اقتصادي از سرمايههاي ميگيرند قرار زندگي
ميكند، جدا بارزي بهنحو زنان ديگر از را آنها كه بهايي گران و تك خارجي، مارك دار، گوناگون
زنان دارد. قرار اول مقام در زمينه اين در اينترنتي تيپ نمونه، براي است. ممكن برايشان
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به دست معرفتي، منابع مثابة به ماهواره، و اينترنت به توسل با ميكوشند گروه اين به متعلق
بايد جامعه ممكن نيست. ديگر اقشار بزنند كه براي لباس خود و انتخابهايي براي پوشش
ذهن به مفاهيم تقريب براي تنها تقسيمبنديهايي شده انجام گونهشناسيهاي كه يادآورشد
است، رايج آنها از استفاده اجتماعي علوم در كه ديگري تيپسازيهاي همة مانند و بوده
رخ عمًال زندگي روزمره در و جهان در آنچه داشت. نخواهد واقع با جهان كامل هم ساني
پذيرفتهاند، ايدئولوژي را بهمثابه حجاب كه زناني مثًال، است. موارد اين از تركيبي ميدهد،
كرده انتخاب را بازانديشي بر مبتني زندگي سبك نوعي كه گيرند قرار گروهي در است ممكن
در دهههاي سنتي كه چادري زنان با را آنان كه ميبريم پي آنان بازانديشي (و زماني به باشند
ميان منطقي در تناقض درعينحال، هيچ كنيم). مقايسه بودند جامعة ما زنان تيپ غالب اخير
ميزنند تمايز دست به لباسهاي خاص انواع از استفاده با از آنان كنيم برخي تصور كه نيست
صادق برخوردارند باالتري اقتصادي سرمايههاي از كه آنان از گروههايي مورد در مطلب اين که

است.
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This article aims at finding different lifestyles of female clothing in 

Tehran. To this end, it describes women’s diverse types of clothing in 
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chastity are considered the most important factors for women. To find 

answers, the authors conducted deep interviews with 40 female residents 

of Tehran and extracted their social positions and lifestyle in clothing. 

Based on these findings, the authors could distinguish nine different 

social types.

Keywords: Clothes, Cultural Capital, Economic Capital, Lifestyle, 

Rethinking, Social Distinction, Veil.
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