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Abstract 
The phenomenon of "fame" has always existed in societies since ancient times. However, 
with the advent and expansion of new communication media, a new type of fame called the
culture of fame (celebrity) has been formed. The culture of fame has been influential in 
many areas of human collective life, including clothing style. In the beginning, clothing and 
clothing style was once just a means to free people from heat and cold and also to 
distinguish individual characteristics, but today clothing style as a social practice and 
meaningful behavior has become popular in society that under the influence of various 
factors such as culture, fame changes. Has experienced. Investigating the injuries of 
reputation culture on clothing style from the perspective of Islam is the subject of the 
present study. The research method is documentary in the data collection stage and 
analytical and inferential in the data analysis stage. Also, conventional methods in Islamic 
sciences have been used to better understand the teachings of Islam. The results show that 
from the perspective of Islam, the culture of fame has four important injuries to the style of 
clothing: 1. Manifestation, 2. Consumerism, 3. Fashion and 4. Changing the social values 
of clothing. 
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دهیچک
 گسترش و ظهور با، وجود یناست. باا داشته وجوددور همواره در جوامع  یها گذشته از نامداری و »شهرت« پدیده
. است گرفته شکل) یتی(سلبر شهرت فرهنگ عنوان تحت شهرت از جدیدی نوع ارتباطی، نوین های رسانه
غاز آبوده است. در  گذارها ازجمله سبک پوشش تأثیر انسان جمعی زندگی از متعددی یها حوزه در شهرت فرهنگ
های  و همچنین متمایز کردن ویژگی سرما و گرما ازها  انسان رهایی برایای  صرفًا وسیله زمانی پوشش سبک و لباس

و رفتار معنادار در جامعه رواج یافته که تحت  یمثابه عمل اجتماع اما امروزه سبک پوشش به آمد، می شمار بهفرد 
فرهنگ شهرت  یها آسیب بررسیایی را تجربه کرده است. ه یدگرگونتأثیر عوامل مختلف ازجمله فرهنگ شهرت 

 اسنادی ،ها داده گردآوری مرحله در پژوهش انجام روشبر سبک پوشش از منظر اسالم مسئله پژوهش حاضر است. 
 بهتر فهم جهت در یمتعارف در علوم اسالم یها روش از نیز و است استنباطی و تحلیلی ،ها داده تحلیل مرحله در و

فرهنگ شهرت چهار  ،اسالم یدگاهاز د دهد می نشان پژوهش نتایج. است شده گرفته بهرهاسالم  یها آموزه
 یها ارزش ییرتغ .٤و  مدگرایی .٣ یی،گرا مصرف .٢ یی،جلوه گرا .١: دارددنبال  بهسبک پوشش  یمهم برا یبآس

 .پوشش اجتماعی
اسالم. پوشش، سبکشهرت،  فرهنگ شناسی، آسیب :کلیدواژه

.................................................................................................................................................................
با حمایت » ها) بر سبک پوشش جوانان (در ایران) از منظر اسالم شناسی تأثیر فرهنگ شهرت (ُشهره آسیب« شی این مقاله از طرح پژوه*. 

های اجتماعی دانشگاه شاهد استخراج شده است. مالی پژوهشکده مطالعات اسالمی آسیب
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مقدمه
 یخاندازه طول تار به یباً که توجه به نوع و سبک آن تقر شود می محسوبها  انسان بدن متعلقات از یکی پوشش

آمد،  شمار می هها از گرما و سرما ب ای برای رهایی انسان وسیلهصرفًا بشر سابقه داشته است. پوشـش، زمانی  یاتح
پوشش  ی،اجتماع یساختارها و نهادها یزو تما یچیدگیپ یزو نو گـسترش علم، فناوری  رشدمرورزمان و بـا  اما به

برای زیباتر شدن،  ابزاریکه سبک پوشش و لبـاس تبـدیل به  شدای آغاز  نیز دستخوش تغییرات بسیاری شد و دوره
محافظت  یای برا یوهپوشش صرفًا ش رو، ایناز ؛افراد گشت مذهبیجلوه نمودن و مشخص نمودن پایگـاه طبقـاتی و 

 عوامل از متأثرها  . سبک پوشش انسانشود می نگریسته معنادار رفتار و اجتماعی عمل مثابه به بلکهاز بدن نیست 
 و دگرگونی حال در همواره و گرفته قرار سیاسی و فرهنگی نظام اجتماعی، پایگاه جنسیتی، یها ویژگی نظیر مختلفی
 و سیاست فرهنگ، شدنای  رسانه به منجر اجتماعی و جمعی یها رسانه گسترش و ظهور حال، یناست. باا تحول
 یگرمؤثر بر د اجتماعی و فرهنگی نهادهای از یکی عنوان صرفًا بهها  رسانه امروزه، که معنا این به است؛ شده اجتماع
 یابد می جریانو اجتماع در آن  یاستکه فرهنگ، س آورند می فراهم چارچوبی و فضا بلکه شوند، نمی یتلق قلمروها
» فرهنگ شهرت«ای به نام  پدیده ظهور وگیری  شکل باعثنوبه خود  موضوع به ین). ا١١، ص١٣٩٩زاده،  ی(مهد
است. فرهنگ  داشتهها و تحوالت سبک پوشش مردم جامعه  دگرگونیبر  یقیفرهنگ تأثیر عم ینکه ا استشده 

که  یدهمطرح گرد شده ینهو نهاد هشد یکتفک یمثابه ساختار به ییاز شهرت، از سو یدیعنوان شکل جد شهرت به
 وها  ویژگی دیگر سوی از واست  یو تحوالت فرهنگ یدر مناسبات اجتماع یقیو عم یدارپا یتأثیر اجتماع یدارا

 یا ینام نسبت دادن خوش« توان می را شهرت فرهنگ. است شده اساسی یها دگرگونی دچار آن ماهوی خصوصیات
 فریس، تعریف مطابق همچنین. کرد تعریف )rojek, 2004: 10(» جامعه یفرد در عرصه عموم یکبه  یبدنام
 گشته یزمتما یگرانها و صفات خاص، از د یژگیو یاز برخ یبرخوردار توسطکه  است یا شده شناخته فرد« یتیسلبر

فرهنگ  از مراد که ینذکر ا ). نکته قابلFerris, 2007: 372» (استشده  شناخته یزاز افراد ن یریو نزد جمع کث
 و یافته معمولی، شهرت فرد یک شوند که باعث می یی نیستها شیوهسازوکارها و  یبررس حاضر، پژوهش درشهرت 
در جامعه و  شده ینهنهاد یندفرا یکعنوان  به یدتا ابعاد مختلف شهرت جد استبلکه به دنبال آن  شود، سلبریتی

تحت عنوان دو  توان می را رویکرد دو این تفاوت دهد می یحتوض ١زنسدریکه  طور همان. شود یفرهنگ بررس
واسطه آن افراد  است که به یندیاشاره به فرا یساز یتیداد. سلبر یحتوض ٣شدن یتیو سلبر ٢یساز یتیاصطالح سلبر

 سیاستمداران یلم،ف یکه ستارها یابند یم ییرو فرد مشهور تغ یتیسلبر یکبه  یعموم های یتشخص یا، ولی معمولی

.................................................................................................................................................................
1. Driessens.

2. Celebrification. 

3. Celebritization. 
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 یک عنوان به شدن یتیزه ها هستند. در مقابل، سلبر یتیسلبر یلقب یناز ا ینگو مدل فوتبالی یها چهره ،شده شناخته
آن دسته از  یو برا شود در نظر گرفته می شدنای  رسانهو  شدن کاالیی شدن، یجهان نظیر بلندمدت ساختاری تحول

نه در سطح  شدن  یتیزه؛ بنابراین، سلبراست سلبریتی ضورح مستلزم که رود می فرهنگی به کار اجتماعی و ییراتتغ
 دنبال بهحاضر  پژوهشاساس،  ین). بر اDriessens, 2013( دهد یرخ م یاجتماع یها بلکه در سطح عرصه یفرد

مراد  یکردرو یندر ا واست  یو نه در سطح شخص یسبک پوشش در سطح نهاد برشهرت  فرهنگ اتتأثیر یبررس
در جامعه  شده ینهنهاد یعنوان امر به یدآن شهرت جد یاست که ط یبلندمدت و چندوجه فرایندیاز فرهنگ شهرت 

 یدبا ین،بنابرا دهد؛ می شکل را فرهنگ این وجه سهها  فرد مشهور، مخاطبان و رسانه که ینحو به یافتهو فرهنگ بسط 
 یها تنها بخش ون توجه قرار دارند، اما آنر در کان و افراد مشهو ها»سلبریتی« شهرت، فرهنگدر نظر داشت اگرچه در 

ها هستند  یتیجزء فرهنگ شهرت، سلبر ترین یتاهم کم ١کشمور یسال یر. به تعبدهند می یلفرهنگ را تشک یناز ا
 در یجتدر به اجتماعی و جمعی یها رسانه گسترش دلیل به ایران جامعه در شهرت فرهنگ). ٢، ص١٣٩٦(کشمور، 

 ذاتی و کانونی اهمیت از آنچه فرهنگ، این در. )۲۰۲۱، ۲۰۲۰قاسمی،  است (شاه یافتن عمومیت و فراگیری حال
با انجام  کنند می تالش افراد روی، همیناست. از  شدن شناختهها و  رسانه در مداوم حضور است برخوردار
مصرف و گردش  دنبال به یزها ن رسانه شوند؛ مشهور و کرده جلب خود به را دیگران توجه ،پسند مردم یرفتارها
 یدادهایاخبار و رو یگیریعمدتًا درصدد دنبال کردن و پ یزمربوط به افراد مشهور هستند و عموم مردم ن یمحتوا
ازلحاظ رنگ، مقدار پوشش بدن و مدل متأثر از  پوشش سبک اخیر یها سال در. باشند می مشهور افراد به مربوط

 یها و هنجارها باارزش آن مغایرت دلیل به که است رفته زنندهو  یرمتعارفغ یها پوششفرهنگ شهرت به سمت 
شده است. فرهنگ شهرت که هرروزه در حال نفوذ و  یو مسئله اجتماع یبه ناهنجار یلتبد ی،اجتماع شده یرفتهپذ

شناخته نشود و تأثیر آن بر سبک  یدرست ها است اگر به انسان یاجتماع یگسترش در سطوح و ابعاد مختلف زندگ
 یرانیو ا یبه فرهنگ اسالم ناپذیری جبران خسارات و نامطلوب پیامدهای تواند نشود، می شناسی یبپوشش آس

 جامعه وارد کند.

 سابقهو  سو یک از پوشش سبک تحوالت جهت در عاملی عنوان به شهرت فرهنگ گسترش و شیوع به توجه با
فرهنگ شهرت بر سبک  یها آسیب که گردد می مطرح مسئله این ،سو یگراز د یرانجامعه ادر  ینیو فرهنگ د یخیتار

 و جوانان پوشش سبک بر شهرت فرهنگ یها یبآس ییهدف شناسا با مطالعه این ؟اند پوشش از منظر اسالم کدم
پاسخ به مسئله  برای. شد خواهد انجام رابطه این در مطلوب گذاری سیاست وها   آسیب این با مناسب مواجهه

ها و اطالعات مرتبط با موضوع پژوهش  داده نخست کار، این برای. یداستفاده گرد یاسناد یفیپژوهش از روش ک
 موردآمده  دست به یها داده خاصی یها تکنیک با سپس و) ٢٥٦ص، ١٣٩٣ ساروخانی،خواهد شد ( آوری جمع

................................................................................................................................................................. 
1. Ellis Cashmore. 
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 متعارف یها روش از اسالمی متون فهم برای همچنین). ٢٦٩ص، ١٣٩٣ ساروخانی،( گیرد می قرار وتحلیل یهتجز
 .شد گرفته بهره اسالمی علوم در

فرهنگ شهرت بر سبک پوشش از  یها آسیب که است این حاضر پژوهش اصلی سؤال مباحث این به توجه با
؟اند منظر اسالم کدم

پژوهش نهیشیپ
 میان در مستقلی منبعاسالم  یدگاهد ازفرهنگ شهرت بر سبک پوشش جوانان  تأثیرشناسی  آسیب با رابطه در
 قرار موردبررسی خالصه طور به و دیگر موضوعات ضمن در مباحث این عمدتاً . ندارد وجودشده  انجام های پژوهش
 اجتهادیاشاره داشت.  ،پژوهش حاضر است مسئلهکه همسو با  یرهای ز به پژوهش توان ، میحال ین. باااست گرفته
 »فارسی اینستاگرام در سلبریتی فرهنگ مخاطبان شناختی جامعه یبررس«با عنوان  یپژوهش ) در١٣٩٨( یان یو کشاف

. است پرداختهاز شهرت  یدیشکل جد عنوان به یتیبه فرهنگ سلبر یفارس ینستاگرامکاربران ا یشگرا بررسی به
 یتیبه فرهنگ سلبر یشگرا یانگیناست: م یدهرس یرز یجصورت گرفته است و به نتا یمایشپژوهش مذکور با روش پ

 یدرصد دارا ٢/٤٩ها  دهنده اکثر پاسخ ی،است و به لحاظ فراوان ١٠٠از درصد  ٣٩/٤٦موردمطالعه،  یتدر جمع
هستند.  یتیمتوسط به فرهنگ سلبر یشگرا

سال و به  ٢٩-٢٠ یزنان، به لحاظ سن، گروه سن یت،ها نشان داد که به لحاظ جنس میانگین یسهآزمون مقا
 یجبرخوردار هستند. نتا یتیبه فرهنگ سلبر یشگرا یشتریناز ب یسانس،ل یلیگروه تحص الت،یلحاظ تحص

) رابطه یتیبه فرهنگ سلبر یشوابسته (گرا یربه مذهب و متغ یشگرا یننشان داد که ب یزپژوهش ن یاستنباط
در  بنیانیان. است برقرار مستقیم رابطه وابسته یرمتغ با گرایی به رسانه و مصرف یشگرا یردو متغ ینمعکوس و ب

پوشش  راهکارهای وها  یبچالش، آس یبررس دنبال به »کارها راه وها  : چالشیپوشش اسالم« عنوان با کتابی
 بدحجابی، یو اجتماع یفرد یها آسیب نظیر مواردی است کرده تالش مذکور کتابدر  وی. است اسالمی

و  ی،پوشش اسالم کننده تضعیفپوشش، عوامل  ینظر یدر غرب، مبان بدحجابی یفرهنگ یجنتا یکالبدشکاف
در  یو فرج حمیدیقرار دهد.  یلرا موردبررسی و تحل یپوشش اسالم یتتقو یبرا ییراهکارها یتدرنها
 پوشش متفاوت یها ) درصدد کشف سبک١٣٨٧» (و پوشش زنان در تهران یسبک زندگ«با عنوان  یپژوهش
انجام شده  یقپژوهش که با روش مصاحبه عم ینا یها یافته. باشند می  آن بر حاکم منطق و تهران در زنان

حجاب  .٢ یف؛مثابه تکل حجاب به .١ ی است:اصل یپت ٩سبک پوشش زنان تهران در قالب  یبند یپاست، ت
پوشش  .٦و  بازاندیشانه؛حجاب  .٥و  شناختی؛ یباییحجاب ز .٤ ی؛حجاب سنت .٣ یدئولوژی؛مثابه ا به
پژوهش  ی. جنبه نوآورفمینیسمی پوشش .٩ لس؛ فشن .٨ ؛پوشش مد محور .٧مثابه سبک پوشش؛ و  به

 یبررس یگرد یفرهنگ شهرت بر سبک پوشش است و از سو تأثیرشناسانه  یبآس یبررس یی،حاضر از سو
 است. اسالم دیدگاه از پوشش سبک بر شهرت فرهنگ یها یبآس
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پژوهششناسی  مفهوم
وششپ سبک. 1

 است، بودهموردتوجه  عمدتاً  گذشته در آنچه. شود می محسوب جدید نسبتاً  مفهومی پوشش سبک مفهوم
ها  انسان رفتار در دور یها گذشته از پوشش الگوی در سبک از استفاده. است بوده بدن پوشش شرایط و حجاب
. است گرفته قرار جدیموردتوجه  آن معنای یافتن و پوشش سبک اخیر یها دهه در حال ینباا است، داشته حضور
قواعد  ریها تحت تأث کنش یرکنش همانند سا ینمحسوب کرد که ا» کنش«نوع  یک توان می را پوشش سبک
 و پوشش به نگاه حدی تا تواند می اجتماعی اعمال و قواعد این به توجه ،است یبوده و متأثر از عوامل متعدد یخاص
). ١٧١، ص١٣٩١و همکاران،  ادمیان( دهدگوناگون جامعه نشان  یها فرهنگ خرده و گوناگون یها گروه در را لباس

 سروکار معناداری با هویت. گذارد می نمایش به را مردم یها یتاز هو یسبک پوشش عناصر متفاوت یگر،د یاز منظر
 پس شوند، می حمل متفاوت یها موقعیت اساس بر و اشیا بر و ندارند قرار اشیاء ذات در معانی،ازآنجاکه  و دارد
 Jenkins, 1996: 4( است بوده گفتگو برای موضوعی همیشه اشیا، معنای با ناسازگاری و سازگاری برآیند یا پیامد
 شناخته برای رایج و مناسبای  شیوه پوشش سبک)؛ بنابراین، ١٤٨ص ،١٣٩١ همکاران، و ینور شده در خواجه نقل
 از خاصی سبک و الگو انتخاب با کنند می تالشها  انسان که معنا این به ؛است دیگران از افراد هویت تمایز و شدن

 و بگذارند نمایش به دیگران برای را خود اقتصادی موقعیت اجتماعی، طبقه فرهنگی، هنجارهای وها  ارزش پوشش،
.نمایند متمایز دیگران از را خود طریق این از

 اندازه، ،ها لباسدادن به برند پوشاک، ست کردن  یتانواع پوشش افراد ازنظر مدل، اهم تواند می پوشش سبک
 تعریف صورت این به توان می را پوشش سبک گردید بیان آنچه اساس بر. برگیرد در را موها پوشیدگی میزان و ظرفیت

 ،ها لباسدادن به برند پوشاک، ست کردن  یتشامل مدل، اهم تواند که میـ  پوشش از خاصای  شیوه و الگو«: کرد
گذاشته و خود را از  یشخود را به نما یتواسطه آن هو ها به انسان که است باشد ـ بدن پوشیدگی میزان و اندازه

.»کنند می یزمتما یگراند

شهرت فرهنگ. 2
 یمشخص و دارا یفیتعر یدارا یموجود در علوم اجتماع یماز مفاه یاریهمانند بس یزن» فرهنگ شهرت« مفهوم

 روشنی یفتعر ینه،زم ینموجود در ا یفنیست؛ بنابراین، در پژوهش حاضر تالش شده با مرور تعار یاعتبار همگان
 چنین و پردازد می فرانسه و التین زبان در »Celebrity«واژه  یابی ریشهابتدا به  ١روجک. گردد بیان شهرت فرهنگ از

.................................................................................................................................................................
1. Chris Rojek. 
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,rojek, 2004( است خورده گره واژه این به موقتی و زودگذر ماهیت و ناپایدار عمومی، مضامین که گیرد می نتیجه

p9 .(به سلبریتی یتدرنها وی) من [. . .] را : «کند می یفتعر یرصورت ز از شهرت نه فرد) را به یدیعنوان نوع جد
 »دانم می یدر حوزه عموم یفرد محدودهدر  یبدنام یا) یبفر وبرق (دل پرزرق یتعنوان نسبت دادن وضع به
)rojek, 2004, p10یچه یو یده. به عقشود موردنظر خود متذکر می یفرا در مورد تعر ی). روجک در ادامه نکات 

 ، بازاریابیکارکنان  ،نگاران  روزنامه کارگزاران، از هستند عبارت که ١»فرهنگی یها واسطه«بدون کمک  یتیسلبر
 شخصی، دستیارهای و یشیآرا لوازم کارشناسان لباس، کمد کارمندان ،ندام ا تناسب مربیان عکاسان، مروجان،

 برای مثبتی نقشها  واسطه این). rojek, 2004, p10( شود شناخته رسمیت به عمومی عرصه در تواند نمی
 واژه سه تفاوت کند می بررسی روجک که دیگری مهم نکته). rojek, 2004, p11( کنند می ایفا بدنام یها سلبریتی
شبکه  یکفرد درون  یکبه  یزتما یررسمیبه انتساب غ شهرت وی، باور به. است ٢شهرت و بدنامی سلبریتی،
 قدرت، شهامت، زیبایی، ذکاوت،واسطه  افراد به یخاص یاشاره دارد؛ بنابراین، در هر گروه اجتماع ینمع یاجتماع
 ـ خاص اجتماعی درون در محلی شهرت ازای  گونه افراد این شهرت حال، ین. بااشوند می برجسته فضل یا موفقیت
 نوع این مقابل در که یدرحال شود؛ می محدود شوند ـ می محسوب واحد بخش  یک که افرادی ازای  مجموعه
 که است این دارد وجود شهرت نوع دو این میان که دیگری تفاوت. دارد حضورجا  همه در سلبریتی شهرت شهرت،
 که یدرحالگردد؛  می متمایز دیگران از مشهور فرد طریق این از و شود می ناشیفرد  فردبه ارتباط طریق از شهرت
 کند، ولی نمی برقرار مردم با مستقیمی شخصی مواجهه و تقابل و ندارد افراد میان در مستقیم حضور سلبریتی
 هم و شود می محسوب سلبریتی ویژگی هم اجتماعی فاصله؛ بنابراین، کند می ایجاد شدیدی احساسات تحریک
 شمارد برمی آن برای او که ییها ویژگی و سلبریتی از روجک تعریف اساس بر). rojek, 2004, p12( بدنامی ویژگی
 بودن، فراگیر و عمومیت بودن، محور واسطه همچون یها ویژگی جدید شهرت او دیدگاه از گفت توان می
 یا دهند می انجامها ازآنچه  سلبریتی عمومی یریپذ یدد یا نمایه ٣کشمور اعتقاد به. دارد را بودن یرمستقیمغ

 سلبریتی »نهایی« برآمدن اگرچه که دهد می توضیح وی). ٥ص ،١٣٩٦ کشمور،( رسد می نظر بهتر  مهم گویند، می
 انجام اولیهتوجه  جلب برای کوچکهرچند  کارهاییها معموًال  سلبریتی اما داد نسبتها  رسانه به »تنها« توان می را
 شهرت میان اصلی تفاوت که است این دارد می بیان کشمور که دیگری نکته). ٩ص ،١٣٩٦ کشمور،( دهند می

کید ییجا جابه است، شگفتی مایه که دارد وجود شهرت فرهنگ و سابق  رسانه شهرت بهشده  کسب شهرت از تأ
 دیگران از راها  آن بتواند کهای  ویژگی بدون و استعداد بی یها انسان که است شده قانع جهان حقیقت در. است مدار

). ١٠ص ،١٣٩٦ کشمور،( دارند را ماتوجه  جلب لیاقت شوند، می دیده یها رسانه در اینکه دلیل به فقط کند، متمایز

.................................................................................................................................................................
1. Cultural intermediaries.

2. Renown. 

3. Ellis Cashmore. 
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 مشهور کردن؛ تحسین گستردهصورت  به بردن، باال«: است این گیرد می نظر در سلبریتی برای کشمور که تعریفی
و  یف). با توجه به تعار٩ص ،١٣٩٦ کشمور،( »عادی یا فرودست چیز یا شخص به دادن زیاد اهمیت کردن؛
صورت  شهرت جدید را به این توان می کردند، بیان جدید شهرتمختلف در مورد  یشمندانکه اند یحاتیتوض

مداوم در  شدن دیدهحضور گسترده و  یقاز طری و حضور در آگاهی عمومی که شدگ شناختهنوعی «تعریف نمود: 
 یشهرت، نشر محتوا یارزش پندار یرنظ ییها و هنجارها ارزش و مراد از فرهنگ شهرت» شود می حاصلها  رسانه
است که در ارتباط و حول شهرت جدید شکل گرفته است؛ بنابراین، در اثر بسط و  و عاملیت برای کسب شهرت زرد

ای  گونه کنند رفتارها و گفتارهای خود را به اد تالش میدر جامعه افرفرهنگ شهرت  و هنجارهای ها گسترش ارزش
 نمایشی جذاب از خود، توجه همگانی را نیز در پی داشته باشد. تنظیم نمایند که ضمن ارائه

یشناس بیآس. 3
شناسی شده است. بر این  جامعه واردشناسی و پزشکی  زیست از که است یشناسی ازجمله اصطالحات آسیب

شود. بر  ک کالبد زیستی تشبیه شده و همانند موضوعات زیستی، مسائل اجتماعی بررسی میاساس، جامعه به ی
 انجام از که جامعه بیمارگونه و نابهنجار موقعیت به دارد وجود زمینه این در که تعاریفیدر عمده  ،اساس ینهم

 یابی یشهاز مطالعه و ر شناسی را عبارت آسیب ستوده. است شده توجه است، بازمانده انتظار مورد کارکردهای
 یها شیوه و علل با همراه... و طالق خودکشی، فقر، اعتیاد، بیکاری، نظیر ییها یبها و آس ناهنجاری ،ها نظمی بی

). ١٥ و ١٤، ص١٣٧٩(ستوده،  داند می اجتماعی نابسامان و بیمارگونه شرایط مطالعه نیز وها  آن درمان و پیشگیری
 یککه جامعه را همانند  گرایانه اثبات یها دیدگاه منظر صرفًا از نباید را اجتماعی یاه یبآس ینکهذکر ا نکته قابل

عدم تعادل  یاجامعه را بر اساس تعادل و  گونگی آسیب یتوضع یاصل یارمع جهت ینو ازا دانند می یسمارگان
 که ینحو به یرندرا بپذ یخاص یتجامعه وضع افراد یتچنانچه اکثر یار،مع یندر نظر گرفت. مطابق ا سنجند، می
بلکه در کنار ، و مطلوب خواهد بود هنجار به یتوضع ینرخ ندهد، ا یدر نظام اجتماع یآن عدم تعادل یجهدرنت

است،  ینیو د یاخالق ی،که عبارت از اهداف انسان ینظام اجتماع ییو نها ییبه اهداف غا یدموضوع با ینتوجه به ا
در جامعه  یتشود ، ولی همان وضع یتلق هنجار بهجامعه  یکدر  یتیت وضعممکن اس ین،توجه داشت؛ بنابرا یزن
 عطف با). پژوهش حاضر، ١٠٠، ص١٣٩٧ یفی،گردد (شر یابیارز نابهنجار یو اخالق ینیاهداف د یلبه دل یگرد

فرهنگ شهرت بر سبک پوشش پرداخته است. یها آسیب بررسی به موضوع این به توجه

پوشش سبک بر شهرت فرهنگ يها بیآس
سبک  دربارهاست که  ییها نظریهها و  دیدگاه یینتب یازمندن پوشش سبک بر شهرتفرهنگ  یها آسیب درک
ی مرتبط در حد ها و نظریه ها به دیدگاه ها ، بنابراین در خالل ذکر آسیبو فرهنگ شهرت مطرح شده است پوشش

آن است که سبک پوشش، شــامل  حاضر پژوهشفروض اصلی همچنین باید در نظر داشت م. شود نیاز اشاره می
است. »معنادار«، امری برند و جنس ضخامت،مدل، اندازه،  یرهمه انحای پوشیدن لباس نظ
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ییجلوه گرا. 1
دیدگاه اسالم  که آنپیش از فرهنگ شهرت بر سبک پوشش است.  یها آسیب از یکی ییجلوه گرااز دیدگاه اسالم، 

ی است در جهت تبیین چگونگی تأثیر فرهنگ شهرت بر سبک پوشش برخی در این زمینه مطرح شود، ضرور
پردازانی نظیر وبلن، بوردیو و بودریار در رابطه با مصرف فرهنگی  یهنظری ها مالحظات درباره سبک پوشش و نیز دیدگاه

، طبقه، یتجنسهایی نظیــر  با مقوله پوششاز خالل نســبتی که  توان معنای ســبک پوشــش را میمطرح شود. 
برقرار  سیاسی و فرهنگی ،طورکلی با ســاختارهای اجتماعی ها و به ها یا ضد ارزش منزلت، نقش اجتماعی، ارزش

 همواره تاریخ طول در پوششسبک  ی، معناوجود ین). باا٦٦، ص١٣٨٦ کشفی، و یگانه ی(جواد کردکند، درک  می
سبک  عبارتی، به است؛ بودهتحول  و دگرگونی حال در فرهنگی و تماعیبلکه متأثر از عوامل مختلف اج نبوده یکسان

 و نداشته یکسانی معنای مختلف یها مکان و مختلف یها است که در زمان ینو نماد یفرهنگ یپوشش امر
 ١سوسوریبندی  دستهسبک پوشش با الهام از  نمادین و فرهنگی جنبه به توجه. است گرفته خود به متفاوتی یها صورت

 از سطح دو به را ما تواند می کرده، شناسایی را) یزمان (هم ی) و اجتماعی(درزمان یخیدر مطالعه زبان که دو سطح تار
 ین. بر اساس اسیاسی و فرهنگی اجتماعی، تغییراتاثر  بر نمادها تحول و تکوین تاریخ نخست،: سازد رهنمون تحلیل

گذار،  یتوضع ی،سنت یتوضع یانم یجرا یارطبق مع توان می هد،د می شکل رانوشتار  ینا تحلیل مبنایکه  یکردرو
ها و افراد مختلف  گروه ،ها فرهنگ خرده میان نمادین روابط وتمدرن تفاوت قائل شد. دوم، تفا مدرن و پست یتوضع

 خود پوشش نوع به که فرهنگی معنای با افراد ،بنابراین)؛ ٦٨-٦٥ص، ١٣٨٦ کشفی، و یگانه یجواد(زمان  در یک
 و اقتصادی، و فرهنگی سرمایه اجتماعی، منزلت و جایگاه ،ها ارزش وها  نگرش کنند می تالش کنند، می پیوست

.سازند متمایز دیگران از را خود طریق این از و کنند نمایان را خود اجتماعی هویت یطورکل به

دوره مفهوم طبقه  ین. در انمود فرد اخذ می اجتماعی طبقه از را خود معنای عمدتاً  پوشش سبک سنت، دوره در
 محسوب پوشش سبکازجمله  مختلف، یها یدهپد یاجتماع یها پویایی یینتب یمناسب برا یمفهوم ی،اجتماع

. داشت عهده بر پوشش سبک معنایگیری  در شکل تری برجستهجامعه نقش  یوجوه ساختار ی،و به عبارت شود می
طبقات متوسط  یدایشرابطه کار و فراغت، پ شدن دگرگون نظیر یعوامل تأثیر تحت ،دوره مدرن به ورودبا  حال، ینباا

سبک  ینو نماد یفرهنگ وجوه)، ١١، ص١٣٨١ چاوشیان،و  اباذری(گرایی  و گسترش فرهنگ مصرف و مصرف
.یافت یمحور یگاهیتحوالت سبک پوشش جا یینتر شد و مفهوم مصرف در تب برجستهپوشش 

سبک پوشش را بر اساس مصرف  یاست که تالش کرده معنا یشمندانینداز ا یکی) ١٩٢٩-١٨٥٧( وبلن
و  تجمالتیبه مصارف  ییخودنما یطبقه مرفه هستند، برا درواقعاز افراد که  یمعتقد است گروه وبلندهد.  توضیح

 دیلینی،( پردازند می کند، نمی یجادا خللی یاتها در ادامه ح و نداشتن آن یستجز اسراف ن یزیکه چ یرضروریغ
.................................................................................................................................................................

1. Ferdinand de Saussure.
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 وارد لباس خریدنازجمله  متعددی یها زمینه به کردن مصرف شیوه این وبلن، یدگاه). از د٢٩٧-٢٩٥، ص١٣٩٢
 انجام ضروری موارد در باید که ییها هزینه فرد که یابد می اهمیت یا اندازه به لباس مصرف مدرن دنیای در. شود می

مشاهده  یخود را ارضا کند. پس در مواقع فراوان تظاهریمصرف  یازتا ن دهد می اختصاص لباس خرید به دهد،
 یآن احساس راحت یدنداشته باشد اگرچه از پوش یباییتا جلوه ز پوشد می لباسی رسمی، مکانی در فردی شود می

 یکارکردها یرحفظ جسم از گرما و سرما و سا یازن یاز ارضا یگراست که اکنون پوشش د ینا وبلنندارد. انتقاد 
 تظاهری). در مصرف ٦٨، ص١٣٨٧ فرجی، و یدی(حم شود تظاهر استفاده می یبرا یشتراصله گرفته و بف یعیطب

 وبلن،( کند مطابقت روز پسند آخرین با باشد که باید یروپا گ دست و بها آشکارا گران یدتنها با لباس و نوع پوشش نه
چگونه  به این تحلیل دست یابد کهاست که در نظر داشت  پردازانی نظریهازجمله  یزن یو). بورد١٩٥، ص١٣٨٣
غذا خوردن، مبلمان و  ی،مصرف ینوع کاال یرنظ ییها شیوه یاقتصادی ـ طبقات اجتماع یژهو خاص به یها گروه
 دیگران از را خود طریق این ازو  یندخود را مشخص نما یمجزا یتا روش زندگ گیرند می کارمنزل را به  یداخل ینتزئ
).٩٢، ص١٣٨١ باکاک،( سازند ایزمتم

 تعیین درآمد میزان یا و اجتماعی طبقه اساس صرفًا بر جامعه افراد مصرف نوع و زندگی سبک بوردیو، اعتقاد به
. کند می ایجاد را متفاوت مصرف و زندگی یها سبک ،متفاوت یباشناختیز یحاتها و ترج ذائقهبلکه  گردد، نمی

ها  نشانه از نظامی متضمن مصرف او دید از بلکه گیرد، نمی نظر در زیستی نیازهای به پاسخمنزله  به را مصرف بوردیو
ای که  استفادهو  یدر نظر داشت مفهوم منزلت اجتماع یو). درواقع، بوردBourdieu, 1984: 66( است نمادها و

 کاربه  یگرانخود از د یمجزا کردن روش زندگ یبرا راهی مثابه بهخاص مصرف  یاز الگوها یمنزلت یها گروه
-٩٦، ص١٣٨١ باکاک،( استها  ارزش وها  ایده ،ها کند که مصرف متضمن نشانه یبترک یدها ینرا با ا گیرند می
نوع پوشش  یو،بورد یدگاهد یبر مبنا ،بنابرایندارد؛  وبلن یدگاهبا د یادیز یها مشابهت یکار و روی، ین) و ازا٩٧

و  یشود (فتح یگرانشدن افراد از د یزای خاص باشد که منجر به متما ذائقهو  یسبک زندگ یانگرب تواند افراد می
). ٩٦-٩٥، ص١٣٩٥ یمانی،ا

 کرده پیدا مصرف امر با عمیقی پیوند مدرن دوره درسبک پوشش افراد جامعه  یمعنا یوو بورد وبلن یدگاهد از
 و رنگ مدل، جنس، نظیرها  انسان پوشش مختلف وجوه مصرف با متناسب یها ارزش وها  نگرش ،ها و نشانه است
 مصرف. برد نام »تظاهریمصرف « یا» مصرف متظاهرانه«از آن تحت عنوان  توان که می است گرفته دربر را برند

 ییها پوششاز  کنند می تالش فضایی چنین درها  است. انسان فخرفروشیو  یدنکش رخ به یمتضمن نوع تظاهری
 یو اجتماع یاقتصاد یتموقع دهنده یشمعتبر که نما یها نمانام یاشده و  یطالکار یها چرم، پارچه یشم،ابر یرنظ
 پردازانی نظریهاز  یگرد یکی بودریار. یندنما یزمتما یگرانخود را از د یقطر ینها است، استفاده کنند و از ا آن یباال

 کند می مطرح) ١٩٦٨( اشیا نظام کتاب در بودریار که دیدگاهی مطابقکرده است.  پردازی ایدهرابطه  یناست که در ا
(سهراب زاده و  است نمادها وها  نشانه متضمن بلکه نیست، زیستی نیازهای از دسته یک ارضای یی،تنها به مصرف
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 شوند، موجود، مصرف نمی یشاز پ یازهایبرآوردن ن یبرا یاجتماع یکاالها بنابراین،)؛ ١٧٤، ص١٣٩٧همکاران، 
ای مفصل و  گونه به یار). بودر٢٠٤، ص١٣٨٣ استیونسن،( شوند می مصرف اجتماعی تمایزات بر داللت برای بلکه

 ما امروزی زندگی مشترک یها جلوه از بسیاری مشترک روح به تبدیل ییگرا مصرف چگونه که دهد مبسوط نشان می
فقط بر  که نه شود می گرفته نظر در رویکرد نوعی و فراگیر معنای یک مثابه به ییگرا مصرف عبارتی، به. است شده
 فردی یها یقهو سل یبوده بلکه همه فرهنگ، روابط انسان تأثیرگذاربشر  یاتح یو ماد یاقتصاد فرایندهایها و  جلوه
 یوستهپ هم بافت به یک یارازنظر بودر ییگرا ). مصرف٨٥، ص١٣٩١ ناظمی،( است داده قرار خود تأثیر تحت نیز را

 در رسانه محوریت. یابند می خاص محوریت مصرفی جامعه درها  که رسانه روست ینازا و ستها انسان ینب یارتباط
به  ٣١ص یار،(بودر» آن یها نشانه فزاینده و حریصانه درک مبنای بر واقعیت نفی« از است عبارت مصرفی، جامعه
 فراتر پوشش سبک معنای است معتقد یو،و بورد وبلنهمانند  یزن بودریار ،بنابراین)؛ ٨٤، ص١٣٩١ ناظمی،نقل از 

 یمعان یناست که ا یفرهنگ یها و معان نشانه حاوی پوشش سبک امروزه بلکه است واقعی نیازهای صرف برآوردن از
 یشمنداناند ینموردنظر ا مشترک طور به آنچه حال، یناست. باا یافتهگیری با امر مصرف سامان  جهتسو و در  هم
 یمعنا توان کرده است و می یداسنت پ دوره از متفاوت معنایی یدجد یایدر دن پوشش سبک که است ایده ینا ،بوده

 ییها مؤلفهبندی کرد که متضمن  صورت »یشیمصرف نما«و  »تظاهریمصرف « یرنظ یمیآن را در قالب مفاه
ی از سویی چنانچه مطرح گردید، باید در نظر داشت معنا است. تجملیو  یهودهب گرایانه، افراطهمچون مصرف 

ی تاریخی مختلف معنای یکسانی نداشته است و متأثر از عوامل اجتماعی، فرهنگی و ها سبک پوشش در دوره
سیاسی همواره دگرگون شده است.

 یینجهت تب در کریکن . وناستآنچه امروزه نقش محوری در تعیین معنای سبک پوشش دارد فرهنگ شهرت 
ها  انسان جمعی زندگی بهها  رسانه ورود با اما بود، دستاورد بر مبتنی گذشته در شهرت گوید فرهنگ شهرت می

 درنتیجهرسانه بود،  یهبر پا یشدگ شناخته یازمندبلکه ن کرد نمی کفایت ییتنها به دستاورد و استعداد داشتن
 اینمهم  یامدهای). ازجمله پVan Krieken, 2012, p7( یافتارزش مستقل  یددر شهرت جد یشدگ شناخته
 الزم بلکه نیست، دستاورد و استعداد به یچندان یازمشهور شدن ن یبرا کهبوده است  یندر شهرت ا یماهو تحول
 داشتهها  داشته باشد، حضور مداوم و گسترده در رسانه یتجذاب یگراند یتوجه کرده و برا که جلب ییبا رفتارها است
. یمعموم شناخته شو یو برا

 کوکائین معامله دلیل به را شوهرش که یافتشهرت  یلدل ینصرفًا به ا ١٩٨٠در دهه  دلورینجانهمسر
از  یته یتمعروف یرا نوع یدشهرت جد یوتال روی همین). از Bartholomew, 2011, p350( کردند بازداشت

پسند با  مردم یعمدتًا بر اساس رفتارها یدمعنا که شهرت جد ین)، به اElliott, 2018, p4( گیرد محتوا در نظر می
 را شهرت آن، شدن نهادینه و جدید وضعیت در شهرت فراگیریگرفته است.  شکل یای و ظاهر لحظه یها جذابیت

 هنر، و ادبیات علم، نظیر اجتماعی مختلف یها زمینه ازای  گستره در مؤثر و بخش سازمان آشکار نیروی یک به
 برای ابزاری آن الگوی و پوششکه  یآن رو از). Elliott, 2018, p12( است کرده مبدل دیگر یها حوزه و سیاست
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 نمایان آن بر را خود نقش و رتأثی شهرت فرهنگ کهای  حوزه اولین گفت توان می است تمایز و هویت دادن نشان
شهرت به سمت  فرهنگاز  متأثرجامعه  افرادپوشش  سبک امروزه ،بنابراینسبک پوشش افراد جامعه است؛  کند، می

سبک  ینو نماد یفرهنگ یمعنابه بیانی،  است. یافتهعموم سوق  یتوجه برا و قابل گرانه جلوهجذاب،  یها پوشش
و  یتجذاب یرنظ ییها که متضمن مؤلفه  »گرانه جلوهمصرف «به  »یشیو نما تظاهریمصرف «از  یپوشش در چرخش

کید چندانی بر لباس؛ بنابرااست یافتهتحول ، است یتوجه همگان یمت و ق گرانی برند و ها ین، در این فرهنگ دیگر تأ
 .استهمگانی  توجه جلباستفاده از ابریشم، طالکاری و چرم در نوع پوشش نیست بلکه تأکید بر 

 لباس، خاص یها رنگ یرنظ یبصر یها جذابیتهستند که از  ییها سبک گرانه، جلوه یها پوششسبک 
را به  یگرانلباس برخوردار بوده و توجه د ازحد یشب یو نازک لباس کوتاه اندازه ،خارج از عرف و نامتعارف یها مدل

عنوان پیشگامان  ی خانم بهها ویژه سلبریتی و به ها شود سلبریتی روی، مشاهده می ین. از همنماید خود جلب می
کنند تا توجه دیگران را به  استفاده می ی عجیب و خارج از عرفها ی کوتاه، نازک و یا مدلها فرهنگ شهرت، از لباس

 خود جلب نمایند و خود را از دیگران متمایز کنند.

 یگراناز د یزشود و خود را متما یدهواسطه آن انسان بخواهد د که به یاسالم استفاده از سبک پوشش یدگاهد مطابق
 پوشیدن از و شده وارد »شهرت لباس« ارهدرب که روایاتیبه  توان رابطه ازجمله می ینا درشده است.  ینشان دهد، نه

(رهبر،  است شهرت و لباس کلمه دو از اضافی ترکیب یک لغویازلحاظ  شهرت لباس. کرد اشاره کرده، نهی آن
 اطالق ،آن شود یربدن و غ سترموجب پوشش و  که یزیهر چ یبه معنا یازنظر لغو لباس واژه). ١٩٧، ص١٣٨٧
 و وضوح و بروز و ظهور و آمدن باال شیوع، یدر معنا یزشهرت ن کلمه). ٢٦٢، ص٧، ج١٤٠٩ فراهیدی،( شود می

 معنای به توجه با). ٥١٥، ص٢ج، ١٣٦٧ یر،ابن اث ؛٤٣١، ص٤ج، ١٤٠٥ منظور، ابن( استکاررفته  به شدن آشکار
 و دیگران از فرد تمایز و بروز موجب که شود می اطالق پوششی به شهرت لباس گفت توان می کلمه، دو این لغوی
 لباس، جنسازنظر  لباس بودن غیرمتعارف دلیل به تواند می یگرانتوجه د جلب شود. می او به بیشترتوجه  جلب
)؛ ١٩٨، ص١٣٨٧باشد (رهبر،  ...و بودن فاخر بسیار یا و بودن لباس،مندرس کردن تن به نوع رنگ، ، دوخت
، شود یانشفرد از اطراف یزتوجه و تما اگر موجب جلب یلبه هر دل یهر لباس و سبک پوشش گفت توان می ،بنابراین

 .یردتحت عنوان لباس شهرت قرار گ تواند یم

َباِس «: فرماید درباره لباس شهرت می یتیروا ) درع(صادق امام َه َتَباَرک َو َتَعاَلی یْبِغُض ُشْهَرَة اللِّ  ،١٤٢٩ ینی،(کل »ِإنَّ اللَّ
 را شود دیگران از فرد تمایز وتوجه  جلب باعث که لباسی یدنمتعال پوش یخدا یتروا ین). مطابق ا٤٤٥، ص٦ج

ُه یْوَم اْلِقیاَمِة َثْوبًا ِمَن  ـ َمْن َلِبَس َثْوبًا یْشَهُرهُ «: است شده بیان حسین امام از دیگری روایت در همچنین. ندارد دوست کَساُه اللَّ
 دیگران از شدن متمایز و شهرت برای را لباسی که کسی روایت این مطابق). ٤٤٥، ص٦ج ،١٤٢٩ ینی،(کل »ارالنَّ 

ن مَ «آمده است:  رضا(ع) امام از دیگری روایت در. کند می او تن بر را آتش از لباسی قیامت روز متعال خدای بپوشد،
 در) ٧٩، ص١، ج١٤١٨ ی،(عامل »الباسالعبادة و شهرة َ شهرةَ  یکره و جّل  الله عّز  فإنَّ  ینهد ینفسه بالعبادة فاتهموه عل َر َه َش 
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شده که  ینه یزن شود،توجه  جلب و شهرت باعث که عبادتی از یاز لباس شهرت، حت ینه کنار درمذکور،  یتروا
مشروع و مورد تأکید  یعبادت کردن که امر یحت یتروا یناز رفتار است. مطابق ا یوهش ینا زایی آسیبدهنده عمق  نشان

افزون واقع شده است.  یگردد، مورد نه گری جلوهتوجه و  باعث جلب کهای انجام شود  گونه بهاست، اگر بخواهد  یند
 یک از و دیگر جامعه به جامعه یک از شهرت لباس یجه،درنت است واز فرهنگ جامعه  یلباس شهرت تابع که این

 . باشد داشته متفاوتی مصادیق است ممکن دیگر فرهنگ به فرهنگ

 است، یریپذ یدد وتوجه  که متضمن جلب گرانه جلوه یها پوشش سبکاسالم درباره  یدگاهاستنباط د یدر راستا
 تبرجدر رابطه با  توان ای که می آموزه ینتر مهم ،ازجمله برد؛ بهره آمده، »تبّرج« رابطه در که روایاتی و آیات از توان می

َج اْلَجاِهلِ  یوِتُکنَّ بُ  یَقْرَن فِ َو «: استسوره احزاب  ٣٣ یهذکر کرد، آ ْجَن َتَبرُّ وَلی یِة َو َال َتَبرَّ
ُ
 یشهتبرج دو ر یبرا فارس ابن. »اْأل

، ١٤٠٤ فارس، است (ابن» و مکان بلند پناهندگی«و دوم  »شدن و آشکار شدن ظاهر«قائل است: نخست  ییمعنا
که  گونه همان داند، مردم می یر براو ظهو آشکار شدنای از  نحوه یتبرج را به معنا یی). عالمه طباطبا٢٣٨، ص١ج

 یدر معنا یاصل ریشه ی).مصطفو٣٠٩، ص١٦، ج١٤١٧ یی،است (طباطبا یرپذ یدناظران جلوه داشته و د یبرا ُبرج
 قصر به اعتبار، همین به. کند توجه می جلب یگراند یکه برا یظهور داند؛ را عبارت از ظهور و جالب بودن می تبرج
ساخته و  یباداده و ز ینتکه خود را ز یزن به طور همین و بزرگ و عالی ساختمان به نیز و شود می اطالق برج مرتفع

 شود می اطالق ُبرج نیز کند، ها نفوذ می ظاهر کرده و در قلب آن نامحرم دیگران یخود را برا یها زیباییمحاسن و 
 بر افزونبلکه مفهوم آن  نیست، نماییخود معنای صرفًا به تبرج مفهوم ،بنابراین)؛ ٢٤٢، ص١، ج١٤٠٢ ی،(مصطفو
 گری جلوهبا  یادیز ییمفهوم تشابه معنا یناست. ا یگرانتوسط د یریپذ یدتوجه و د متضمن جلب یی،خودنما

زن که  یهاز ناح سکونیتوقف و  یا حرکت هر احزاب، ٣٣ سوره آیه مطابق ،بنابراینموجود در فرهنگ شهرت دارد؛ 
 یو استعال در مقابل نامحرمان را به دنبال خود داشته و مقتض گری جلوهشود، و ظهور و  نامحرمتوجه  منجر به جلب

).٢٤٣، ص١، ج١٤٠٢ ی،شده است (مصطفو یمذکور از آن نه یهاست که در آ تبرجیها باشد،  نفوذ زن در دل آن

سوره احزاب  ٣٥ یهآ هیژو به یگرد یاتبا توجه به آ ولیزنان صحبت کرده است ،  تبرجدر مورد  یهآ یناگرچه ا
، ١٦، ج١٤١٧ یی،هستند (طباطبا تبرجاز  یمشمول نه یزبه زنان ندارد و مردان ن یاختصاص تبرج شود مشخص می

، ١٥، ج١٤١٨حر عاملی، در این رابطه رجوع کنید به ( یمتعدد یاتمورداشاره و روا یهمطابق آ ین،)؛ بنابرا٣١٣ص
سبک  ،اند را ذکر کرده تبرج یقکه مصاد )٧٩٩، ص٢، ج١٣٩٢یزدی، ؛ ١٧٦، ص٢٢ج، ١٤٠٣مجلسی، ؛ ٣٤٣ص

است. نهی مورد اسالم یها آموزه یدگاهاز د یریپذ یدو د توجه جلب یبرا یشینما یها پوشش

ییگرا مصرف. 2
است. افراد متأثر از فرهنگ شهرت تالش  ییگرا فرهنگ شهرت بر سبک پوشش مصرف یها آسیب از دیگر یکی

یی که ها شود یکی از شیوه روی، مشاهده می از همین. کند توجه جلبیی استفاده نمایند که ها از پوشش کنند می
نو کردن مداوم و نیز ِست  برند، تنوع مستمر و نوبه و جذب مخاطب بسیار از آن بهره می توجه جلببرای  ها سلبریتی
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 یا برنامهعموم شود، در هر  توجه جلب که نمایشی از خود ارائه دهد که باعث یناکردن پوشش است. سلبریتی برای 
شود  کند. همچنین بسیار مشاهده می قبلی خود استفاده می یابد و از پوششی متفاوت از برنامه که حضور می

سلبریتی برای اینکه پوشش یکدست از خود نمایش دهد، همه پوشش خود از قبیل کاله، کفش، لباس، ساعت، 
سبک پوشش  کنند، می جامعه نیز تالش افراد فضایی سایر چنین در کند. میکیف و حتی زیورآالت خود را تعویض 

کرده و توجه افراد را به خود جلب کنند که خود  گری جلوه یدترجد یها مدلگیری از  بهرهدهند و با  ییرخود را تغ
 . است اسراف و گرایی مصرف یقاز مصاد یکی

 با توان است و می یلتحل و اتالف قابل تبذیر اتراف،اسراف،  یرنظ ییها واژه با اسالم یها آموزه در ییگرا مصرف
 یدر روایت (ع). امام صادقکرد تبیین را ییگرا گونه مصرف یبشده است، وجوه آس وارد زمینه این در که روایاتی و آیات
نیاز  فرومایـه، بی نانسایابـد و از  باید از مال، نیکو نگهداری کنی؛ زیرا انسان بخشنده، با آن قدرت می«: دفرمای می
درست و مناسب از مال مورد تأکید واقع شده و  ینگهدار یتروا ین). مطابق ا٨٨، ص٥، ج١٤٠١(کلینی، » شود می

 (ص)اکرم یامبرپ یگری،د یتدر روا ینواقع شده است. همچن یمورد نه یرضروریو غ بیهوده یها خرجقاعدتًا 
 مردانگی، یها از نشانه یتروا ین). مطابق ا٣١٣، ص٧٦، ج١٤٠٣(مجلسی، » من المروة استصالح المال«: فرماید می

 از یکی را آن و است شده مال از درست نگهداری به سفارش نیز روایت این مطابق. است مال از درست نگهداری
 اسالمدپسند مور رویه بی و حد از زیاده مصرف که است ایندهنده  نشان خود کهاند  دانسته مروت و مردانگی یها نشانه
داده شده  یحتوض یخوب به ییاست استفاده مناسب از مال و دارا یدهرس (ص)اکرم یامبرکه از پ یگرید یت. در روانیست
 ید). در استفاده و خرج کردن اموال نبا١٦٦، ص٧٧، ج١٤٠٣(مجلسی، » المنع و ال اسراف و ال بخل و ال اتالف«است: 
گرفت  یشدر پ یخرج بخل و کم یدنبا یزاز حد خرج کرد و ن یادهاسراف کرد و ز یدنکرد و نبا یخرج یچنظر بود و ه تنگ
 شده وارد اسالم یها که در آموزه یگریمتعدد د یاتو روا یاتروا ینانجام داد. مطابق ا یهودهاتالف و مصرف ب یدو نبا

 یها سبک مداوم تغییر و تنوع که است مشخص و است شده واقع نهی مورد بیهوده و نیاز از حد یش ب مصرف است،
.است بیهوده و نیاز حد از بیش مصرف مصادیق از یکی پوشش

ییمدگرا. 3
 یدفرهنگ د شود می باعث شهرت فرهنگاست.  پوشش سبک بر شهرت فرهنگ یها یبآس یگراز د مدگرایی

شده خود  یبه هر روش کنند افراد جامعه تالش می یفرهنگ ینشود. متأثر از چن ینهتوجه در جامعه نهاد و جلب یریپذ
.است مدگراییها  روش یناز ا یکیکه  نمایند جلب خود به را دیگران توجه ورا مطرح کنند 

طور مکـرر در جـوامعی بـه  ها و الگوهای غیرمنطقـی و ناپایدار تعریف کرد که به صورت شکل توان به مـد را می
دار در  وده و اعضای آن با استفاده از تقلیدهای انتخـابی جهتثابـت نبـ یها آید که دارای نمادهـا و پایگـاه وجود می

مد  یها یژگیو ینتر ). مهم٧٦١، ص١٣٧٦لـد و کولـب، وباشند (گ جستجوی بازشناسی پایگاه و ابراز وجود می
 دیتقلی باال، اقشار در بودن .نمایان٣ ی؛اقشار اجتماع .متمایزکننده٢ یداری؛و ناپا نوظهوری .١عبارت هستند از: 
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 اجباری .٧ آوری؛ .پیام٦ ی؛تکرارشوندگ.٥گوناگون؛  یازهایبه ن پاسخگویی و بودن .متنوع٤ تر؛ پایین اقشار در بودن
-٢٠، ١٣٨٩ کرباسیان،و  بافکار( مد بودن فرایند و برنامه با یت،درنها و باز جوامع در مد بودن نمایان .٨ مد؛ نبودن
ها  سبکو مداوم  یعسر ییرآن تغ درو لباس است که  کند می پیدا ظهور و بروز لباس و پوشش در غالباً  مد«). ٢٩
 یزابت(ال »کند می تعیین را پوشیدن لباس به مربوط رفتارهای کلیه شرایط مد. آید حساب می به یاصل یژگیو
و لباس شهرت وارد شده است،  تبرج درباره که روایاتی و آیاتبر اساس  نیزرابطه  یندر ا ).٥، ص١٣٩٤ یلسون،و

 .دانست پوشش سبک بر شهرت فرهنگ دیگر یها آسیبازجمله  را مدگرایی توان می

پوشش یاجتماع يها ارزش رییتغ. 4
بر توجه به  افزوناسالم  یها آموزهسبک پوشش ارتباط داشت.  ینیو ع یظاهر جنبهگانه مذکور به  سه یها آسیب

. دارد توجه نیز پوشش سبک در نهفته یها ارزش یعنی یذهن جنبهبه  ،سبک پوشش و نوع لباس ینیو ع یظاهر جنبه
 ،بنابراین؛ کند می تبعیت ارزشی نظام یک از بلکه نیست، پوشش الگوی صرفًا یک پوشش سبک دیدگاه این مطابق
است.  آنان یها ارزش و باورها گویای کنند، می انتخاب افراد که پوششی سبک و لباس نوع

 از عفت و عفاف. کند تبعیتها  آن از باید پوشش سبک که داند می ییها را ارزش حیااسالم، عفاف و  ینمب دین
 راغب). ٢٩٠ص ،١٤٠٥ منظور، ابن(نیست.  زیبا و از آن چیزی است که حالل خودداری معنای به »عفف« ریشه
(راغب،  است نموده معنا است، انسان بر شهوت غلبه از مانع که نفسانی حالتی حصول به را عفت مفردات در

 قناعت)، ٢٧٣، (بقره نیازموقع  به داری یشتنخو نظیر متفاوتی معانی در واژه این کریم قران در). ٥٧٣ص ،١٣٧٦
 ،بنابراین)؛ ١٣٨٩ ی،اردکان طرقی( استکاررفته  ) به٦٠ :(نور حجاب رعایت و) ٣٣ :(نور یدامن )، پاک٦ :نساء(
 نظر در خاص و عام معنای دو عفاف برای توان می قران در واژه این متفاوت کاربردهای و لغوی معنای به توجه با

 آن، خاص مفهوم و است نفسانی و افراطی تمایل هرگونه برابر در داری یشتنخو آن، عام مفهوم« گرفت؛
). ٢٦، ص١٣٩١ الهدی، علم» (است یجنس بندوباری بی یالتدر برابر تما داری یشتنخو

، ١٣٧٦ اصفهانی،(راغب  است جهت همین به آن ترک وها  یکنترل نفس از زشت یبه معنا یازنظر لغو حیا
 فر ساالری). ٢٩٦، ص١٣٨٨ ی،است (شجاع حیاصفت  یمفهوم محور یاراد یبازدارندگ رسد می نظر به). ٢٧٠ص

 و خداوند دیگر، انسان نظارت و حضور حیا،گیری  شکل در اصلی عاملکه  گیرد می یجهدر قران نت حیااز کاربرد موارد 
در  حیاو کاربرد  یمفهوم لغو به توجه با یت،درنها و) ١٠٥ :توبه ؛١٤ :علق ؛٤ :یدحد ؛١٨ :(قاف است فرشتگان یا

از رفتار نامناسب به جهت احساس  یشتنمهار خو یدر فرد، نوع حیاصفت  که گیرد می نتیجه چنین یمتون اسالم
 ییمعنا حیاگفت عفت و  توان می ،بنابراین)؛ ٨٠-٧٩، ص١٣٩٦ ،فر ی(ساالر آورد می یدناظر محترم را پد یکحضور 

دارد.  یگراناز رفتار نامناسب در حضور د یاراد یو بازدارندگ یخودکنترل یدارند و داللت بر نوع یکدیگربه  یکنزد
در   حیاگردد که با عفت و  یمکنشگران تنظ یاز سو یبه نحو یداسالم نوع لباس و سبک پوشش با یدگاهاز د روی، ینازا

. باشد متفاوت دیگر فرهنگ به فرهنگی از تواند رفتار نامناسب می یقالبته مصاد که نباشدتعارض 
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 یجاز ترو یریهمچون حفظ نظام خانواده، جلوگ یارهاییاسالم با توجه به مع یدگاهاز د یزمفهوم رفتار نامناسب ن
 گری جلوه کردن نهادینه. فرهنگ شهرت با شود از روابط آزاد دو جنس مخالف درک می یشگیریو پ یسجن یالتتما

 یحاتو نظام ترج برد می ینرا در سبک پوشش از ب حیاعفت و  یها ارزش یگران،توجه د بر جلب یمبتن ییو خودنما
که بتواند بهتر  شود می ارزیابی مناسب پوششی سبک روی، ین. ازاسازد سبک پوشش دگرگون می یینافراد را در تع

 سازگار نباشد.  حیارا جلب کند، اگرچه با عفت و  یگرانتوجه د

 یمی،(تم »یرّل خراُس کُ  العفةُ «: فرماید می) ععلی(ای دارد. امام  برجسته جایگاه اسالم یها در آموزه حیاعفت و 
آمده ) ع(از امام صادق یگرید یتروا ردعفت است.  یو خوب یرهر خ سرچشمهو  أمنش یعنی). ٢٥٥، ص١٣٦٦

ُة اْلَبْطِن َو اْلَفْرج«است:  ْفَضَل اْلِعَباَدِة ِعفَّ
َ
 و عفت عبادت، برترین همانا). ٢٠٣، ص٣، ج١٤٢٩ ینی،(کل »ِإنَّ أ

در  حیاکه درباره عفاف و  یمذکور و دستورات متعدد یاتتوجه به روا بااز گناهان شکم و فرج است.  داری یشتنخو
 .است اسالم در پوشش بنیادی یها از ارزش حیاعفاف و  دریافت توان می است آمده اسالم یها آموزه

 يریگ جهینت
آن را  توان می و استگرفته  شکل رسانه گسترش و ظهور با که است شهرت از جدیدی نوع شهرت . فرهنگ١

حضور گسترده و  یقکه از طر یعموم یو حضور در آگاه یشدگ شناخته ینوع«کرد:  یفتعر یرصورت ز به
شهرت، نشر  یارزش پندار یرنظ ییها و هنجارها ارزش و با شود می حاصلها  مداوم در رسانه شدن دیده
 .»خورده است یوندزرد پ یمحتوا

 یتشامل مدل، اهم تواند که میـ  پوشش از خاصای  شیوه و الگو«: از است عبارت پوشش سبک . تعریف٢
واسطه آن  ها به انسان که است باشد ـ بدن پوشیدگی میزان و اندازه ،ها لباسدادن به برند پوشاک، ست کردن 

 .»کنند می یزمتما یگرانگذاشته و خود را از د یشخود را به نما یتهو

 هیافت یدیجد یشده و معنا یمتأثر از فرهنگ شهرت دچار دگرگون یها حوزه از یکی عنوان به پوشش . سبک٣
متأخر تحول  یتهدر دوره مدرن گرانه جلوهبه مصرف  یتهاست. سبک پوشش از مصرف متظاهرانه در عصر مدرن

 است. یافته

 .٣ یی،گرا مصرف .٢ یی،جلوه گرا .١از:  اند عبارت اسالم دیدگاه از پوشش سبک بر شهرت فرهنگ یها . آسیب٤
 .پوشش اجتماعی یها ارزش ییرتغ .٤و  مدگرایی

 منابع
سبک  شناختی جامعه تحلیل«)، ١٣٩١( شرقی، صنعتی مژگان و نادر شمی،هاعظیمی  مرضیه؛ آدمیان، -

 .١٨٦-١٦١صچهارم، زمستان،  مارهزن و جامعه، سال سوم،  یپژوهشی ـ فصلنامه علم، »پوشش زنان
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تحلیل از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی رویکردهای نوین در «)، ١٣٨١اباذری، یوسف و حسن چاوشیان، (-
.٢٧-٣، پاییز و زمستان، ص٢٠شماره  علوم اجتماعی، نامه، »شناختی هویت اجتماعی جامعه

.اسماعیلیان مؤسسه قم: چاپ اول، ،الحدیث یبغر  یف النهایه)، ١٣٦٧( یر، مجدالدین،اث ابن-
.العربی التراث یاءدار اح یروت:ب چاپ اول، ،العرب لسان)، ق١٤٠٥مکرم، ( محمد بن منظور، ابن-
 یزدانجو، یامپ ،»ینارتباطات و مبادله نماد یته،: پسامدرنیارکوالک بودر «)، ١٣٨٣( یک،ن استیونسن،-

 .٢٤٤-١٩٧ص اول،، سال پانزدهم، شماره فصلنامه رسانه
 مرکز تهران، اول، ،ای رسانه راهکارهای ُمدگرایی،و  ُمد)، ١٣٨٩( کرباسیان، ین و قاسمحس بافکار،-

.سیما و صدا اسالمی یها پژوهش
.شیرازه تهران: چاپ اول، صبری، خسرو ،مصرف)، ١٣٨١( رابرت، باکاک،-
.تبلیغات دفتر قم: چاپ اول، ،الکلم دررو  الحکم غرر یفتصن)، ١٣٦٦( عبدالواحد، ی،آمد تمیمی-
 شماره دهم، سال زنان، کتاب ،»پوشش درها  نشانه نظام«)، ١٣٨٦( کشفی، محمدرضا و علی یگانه، جوادی-

.٨٧-٦٢ص زمستان،، ٣٨
.اسالمی معارف مؤسسه قم: چاپ دوم، ،الشیعه وسائل)، ق١٤١٨، (حسن محمد بن حر عاملی،-
 های پژوهش فصلنامه ،»تهران در زنان پوشش و زندگی سبک«)، ١٣٨٧( فرجی، نفیسه و مهدی حمیدی،-

.٩٢-٦٥ص بهار،، ١ شماره اول، سال ،فرهنگی
متفاوت  یها به حجاب و سبک یشگرا«)، ١٣٩١( ی،هاشمی و سمیه عل ی،روحان یژن؛ب نوری، خواجه-

 ییز،و سوم، شماره سوم، پا یستسال ب ی،شناسی کاربرد جامعه ،»یراز: زنان شهر شیمطالعه مورد یزندگ
.١٦٦-١٤١ص

یه)، ١٣٨٧( تیم، دیلینی،- اول، چاپ  ی،طلوع یدو وح یقیصد بهرنگ ،یشناس جامعه یککالس یها نظر
.ینشر ن :تهران

.الشامیهدار  یروت:اول، بچاپ ، مفردات الفاظ قران)، ١٣٧٦( محمد، بن حسین ی،اصفهان راغب-
اول و دوم،  هفتم،شمارهسال  ی،و اسالم یفصلنامه علوم انسان، »لباس شهرت«)، ١٣٨٧( ی،مهد رهبر،-

.٢١٢-١٩٥ص، ١٣٨٨و بهار  ١٣٨٧زمستان 
 :و سوم، تهران یستبچاپ ، ١ج ،»یاجتماع پژوهش در علوم یها روش) «١٣٩٣باقر، ( ساروخانی،-

.یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان
 ،»اسالمی متون بر تأکید با عفاف و حجاب شناختی روان یمبان«)، ١٣٩٦محمدرضا، ( ،فر یساالر-

.١٠٦-٧٧ص زمستان، و پاییز، ٢١ شماره، ١١ سال ی،شناس روان و اسالم مطالعات
 یآوا :اول، تهرانچاپ ، شناسی انحرافات) جامعه( اجتماعیشناسی  آسیب)، ١٣٧٩( ،الله یتهدا ستوده،-

انتظار.
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مصرف و  یشنما یدارشناسیپد یلتحل«)، ١٣٩٧، (یریپ ی و حسنمرتض واحدیان، ؛مهران ،سهراب زاده -
سال ششم، شماره  ی،فصلنامه اسالم و مطالعات اجتماع ،»ینآنال یاجتماع یها در شبکه یسبک زندگ

 .١٨٩-١٦٧ص، زمستان، ٢٣ یاپیسوم، پ
 قم: چاپ اول، ،اسالمی رویکرد با رفتار تنظیمشناسی  روان بر درآمدی)، ١٣٨٨( محمدصادق، شجاعی، -

 .دارالحدیث
 یها یبآس یفیپژوهش در مطالعات توص شناختی روشاصول «)، ١٣٩٧( ین،احمد حس شریفی -

 زمستان،، ٣ شماره، ١ دوره شاهد، دانشگاه اجتماعی، یها آسیب اسالمی مطالعات فصلنامه ،»اجتماعی
 .١٢٠-٩٧ص

 االسالمیه. دارالکتبچاپ اول، تهران:  ،القرآن یرتفس یف المیزان)، ق١٤١٧( ین،محمدحسسید طباطبایی، -
 .٨-٤ص، ١٨شماره  ،یافرهنگ پو، »شناسی عفاف مفهوم«)، ١٣٨٩( یده،حم ی،اردکان طرقی -
دانشگاه امام  :اول، تهرانچاپ  ،ینماو س یزیوندر تلو  عفیفانهارتباط )، ١٣٩١( عبدالرسول، الهدی، علم -

 .(ع)صادق
شناختی، سال  ی جامعهها پژوهش، »سبک زندگی و پوشش زنان«)، ١٣٩٥فتحی، سروش و مریم ایمانی، ( -

 .١٠٧-٩١دهم، شماره چهارم، ص
 دارالهجره.سسه ؤم :دوم، قمچاپ  ،العین)، ق١٤٠٩ابن احمد، ( یلخل فراهیدی، -
 هنر و فرهنگ پژوهشکده تهران: چاپ اول، قاسمی، شاه، احسان فرهنگ شهرت)، ١٣٩٦( یس،ال کشمور، -

 .اسالمی
 .الحدیثدار  :قم چاپ اول،، الکافیق)، ١٤٢٩کلینی، محمد بن یعقوب، ( -
 .یارماز :تهران ،یفرهنگ علوم اجتماع)، ١٣٧٦. ل، (یلیامو و ج، ولیوس گولد، -
 :بیـروتچاپ دوم، ، ربحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهـا، )ق١٤٠٣(مجلسی، محمدباقر،  -

 .مؤسسه الوفاء
یمکلمات القرآن  یف التحقیقق)، ١٤١٠حسن، ( مصطفوی، -  .االسالمی االرشادو  الثقافهدار  :تهران ،الکر
هشتم، چاپ  ،یانتقاد یها دیدگاه و رایج یها اندیشه: رسانه یها یهنظر )، ١٣٩٩محمد، ( یدس ،زاده یمهد -

 .یانتشارات همشهر :تهران
ی ها و جشنواره ها گرایی در نمایشگاه گرایی فرهنگی؛ مصرف مصرف«)، ١٣٩١، سید مهدی، (باغ قرهناظمی  -

سوره ، »گرایی فرهنگی رواج مصرف ی اصیل مذهبی از ناحیهها فرهنگی و تهدید شدن نهادها و سنت
 .٨٨-٨٤، ص٦٣و  ٦٢ر، شماره ، شهریور و مهمهر

یه)، ١٣٨٣( توریستین، وبلن، -  .نی نشر تهران: چاپ اول، ،ارشاد فرهنگ مرفه، طبقه نظر
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