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ABSTRACT 

The concept of beauty in the contemporary society is closely linked to gender. In this research, 

the concept of makeup and beauty has been explored from the perspective of women by using 

qualitative method techniques. Therefore, 35 young women of Tehran city were interviewed 

through in-depth and semi-structured questionnaire, and the samples were selected based on 

theoretical sampling and theoretical saturation. After extracting primary, secondary, and 

intermediate concepts of the three main categories, i.e. 1- general areas of beauty and signs, 2- 

make-up; and 3- consumption of media, the need for beauty and make-up was determined. The 

results show that make-up and beauty are defined as an important activity for young women. 

Beauty and makeup are intertwined with people's lifestyle and are adjusted and coordinated by 

it i.e., the amount and manner of makeup of women changes with their understanding of the 

culture that governs different environments, the type and gender of the audience, the amount 

of communication and the type of activity. It can be stated that make-up and beauty provide 

women with the possibility of creating many social relationships. In the analysis and 

interpretation of the interviews, we found a range of reasons such as increasing social capital, 

coercion or group conformity, building a new identity and self-idealism, and increasing self-

confidence in explaining why makeup is done. 
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INTRODUCTION  

The mental image of the body is strongly related to the ideals of beauty 

(Pourrajabi, Mirzaie  & Yadollahi Zadeh, 2019). In fact, our image of our body is 

influenced by the information we receive daily about what is beautiful and 

attractive and what is not (Bagi, 2022). This information exists deeply in the 

culture of every country (Pourrajabi & Bijani, 2020). In gender-based societies, 

the amount of people's attention to the body is different between the two sexes, 

and there are different social expectations of men and women, and the social 

expectations related to the body are more serious about women (Serajzadeh & 

Habibpour Gatabi, 2018). In such a situation, it seems that the body is more 

important for women compared to men; as a result, women are under more 

pressure than men to pay attention to their body and physical appearance, as 

well as to conform to the ideals of beauty (Pourrajabi & Majdi, 2020). 

PURPOSE 

The nature of beauty is qualitative and researchers have found qualitative 

research methods to be more useful to explain this complex phenomenon. 

Methods such as in-depth interviews and content analysis are among the 

methods that these researchers have used in their studies. Of course, it should 

be mentioned that some have measured different indicators in this field by 

focusing on concepts such as body management and... With quantitative 

approaches, however, our approach in this research is to pay attention to 

concepts such as beauty and women.  

METHODOLOGY 

In order to conduct the interview, in the first stage, we selected women whose 

appearance showed that they wore make-up (Pourrajabi & Majdi, 2020). After 

we interviewed these women, we got some points and themes. In the second 

stage, samples were selected more purposefully, that is, we interviewed people 

who could provide more detailed information based on research questions. 

The number of interviews continued until data saturation was reached. At that 

time, the number of interviewees reached 35 people. These interviews took 

place in shopping centers and arcades. In addition to the interviews, we 

discussed the issues in detail with people. 

FINDINGS 

The results of this research show that beauty and makeup are intertwined with 

people's life plans and are regulated and coordinated by them. During the 

interview, they point to a range of social and individual reasons for their 

tendency towards beauty. Those statements indicated that despite existing 
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structural pressures, girls had maintained some agency in choosing their 

appearance. It seemed that beauty and make-up are a rational way to acquire 

symbolic capital and even convert them into other types of capital. We found 

that along with the popularization of the idea of beauty in the media, the 

consumption of signs and ideas of beauty to achieve abstract happiness, 

women try to introduce it as a cultural food for them based on the high 

consumption of facial beauty and make-up and the idea of body beauty. 

During the interviews, people mentioned a range of social and individual 

reasons. Establishing social connections and positively influencing others was 

one of the most important reasons mentioned by the respondents. Nowadays, 

the discussion of social communication is very important for young people, 

especially girls. 

A look at makeup and beauty in relation to the consumption of the media, 

the body and the idea of beauty showed that the consumption of signs was 

done to achieve an abstract happiness that women consider attainable by 

using face and cosmetics, and in this regard, the media plays an important role 

in creating this kind of happiness. The media promote a kind of beauty that can 

only be achieved with makeup, but despite their consumption, women never 

achieve that ideal and suffer what Baudrillard calls psychological failure in the 

consumer society. Here, one constantly consumes to achieve that media beauty 

and refinement, and is constantly being told that it has not yet been achieved. 

CONCLUSION 

Cultural policy makers should pay attention to both women's wishes and social 

aspiration regarding beauty (Pourrajabi & Majdi, 2020). Many women enjoy 

consumption in the general sense. With cultural planning, this consumerism, 

which is the result of the interaction of the capitalist system to promote 

consumerism and women's own desire, can be directed in the right direction. 

Also, by controlling the borders, it is possible to prevent the huge profits that 

flow into the pockets of global capitalism and big companies. But even with the 

closing of land borders, if the cultural borders and culturally disruptive 

elements are not corrected, there will still be a demand for imported products 

and cosmetics. But from another angle, regarding the definition of beauty in 

society, cultural efforts should be made so that material beauty and physical 

beauty are not considered as the basis of social judgments and criteria for 

admissions. Today's definitions of beauty in most societies are influenced and 

dominated by Western and American media standards. 

NOVELTY 

The subject of make-up and people's tendency towards beauty, as one of the 
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individual behaviors, was investigated and analyzed, and its place in the social 

life of girls and the reasons for their tendency to make-up were analyzed from 

the words of the activists who were themselves involved in this phenomenon. 

The analytical aspect of this research goes beyond the pathological point of 

view and in line with scientific exploration, it raises the existing structures and 

patterns in order to identify the issues. 
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رایششش مفهوم زیبایی در جامعه معاصر، پیوند تنگاتنگی با جنسیت پیدا کرده است؛ پژوهش حاضر، مفهوم آ

نفششر از زنششان  35راستا با اینروش کیفی، بررسی کرده است. در کارگیری فنونو زیبایی را از دیدگاه زنان با به
گیری نظری و رسیدن بششه ها برپایۀ نمونهیافته انجام شد و نمونهساختجوان شهر تهران، مصاحبۀ عمیق نیمه

ایی، مفاهیم ثانویه، و مفاهیم واسشش،ه، سششه مقولششۀ اشباع نظری انتخاب شدند. پس از استخراج مفاهیم ابتد
ها و نیششاز بششه زیبششایی و ( رسانه3( آرایش و مصرف؛  2ها؛  های عمومی زیبایی و نشانه( حوزه1اصلی یعنی:  

مثابششه آرایش، مشخص شدند. نتایج این پژوهش، بیانگر این است که آرایش و زیبششایی بششرای زنششان جششوان به
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نشوایی گروهی، ساخت هویت جدید، و خود آرمانی و افزایش مانند افزایش سرمایۀ اجتماعی، اجبار یا هشم

 یم.در توضیح چرایی آرایش دست یافت نفساعتمادبه
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 مقدمه . 1

،  ب  2020،  1های زیبششایی مششرتبآ اسششت )زیششو و لیششو شدت با ایششدلال تصویر ذهنی از بدن، به 
(. درواقع، تصویر ما از بدن خود، تحت تأثیر اطالعاتی است که روزانه دربارۀ آنچه زیبا و  68

،  2020، 2کنیم )اسپی لوپز و همکاران و جذاب نیست، دریافت می جذاب است و آنچه زیبا  
(. در  1399(. این اطالعات، در فرهنگ هر کشوری وجششود دارد )پششوررجبی و مجششدی،  135

تر است، میزان توجه افششراد بششه بششدن در میششان دو  تر و جدی جوامعی که تفکیک جنسیتی عمیق 
زن و مششرد وجششود دارد و انتظششارات    جنس، متفاوت اسششت و انتظششارات اجتمششاعی متفششاوتی از 

،  2017،  3تر اسششت )شششفرز و همکششاران اجتماعی مرتبآ با بدن، دربارۀ زنان، بیشششتر و جششدی 
رسد، بدن برای زنان، در مقایسه با مردان، اهمیت بیشششتری  نظر می (. در چنین وضعیتی به 55

به بدن و ظاهر فیزیکششی و  فشار بیشتری برای توجه داشته و درنتیجه، زنان نسبت به مردان، زیر 
 (. 267،  2021،  4های زیبایی هستند )مک کام و میلز همچنین، ان،باق با ایدلال 

های اجتمششاعی زنششان )ماننششد ازدواج، اشششتغال، و موقعیششت و قششدرت سو، فرصت ازیک
یک واقعیت مهم بششرای ها بوده و احساس زیبایی یا کمبود آن،  اجتماعی( متأثر از زیبایی آن 

های پژوهشششی (. یافتششه68، الششف 2020  آید )زیششو و لیششو،شمار می نان از خود بهپنداشت آ
هششا نوعی بششا ظششاهر آن دهند، بششهدهد که تعداد زیادی از کارهایی که زنان انجام می نشان می 

، تایپیسششت، عنوان فروشششنده، بازاریششاب، منشششی ارتبششاد دارد؛ کارهششایی ماننششد فعالیششت بششه
ن، و کارهای دیگری که بششه بخششش خششدمات دفتششری مربششود خدمت، مانکدار، پیشمهمان 

، 5ظاهر فیزیکی توجه دارند )کارتوچی و همکششاران های گوناگونی به  شود، همه به شکلمی 
(. همچنین، از دیدگاه مک اروین ابوالبان و مششک 2021،  6؛ او، کای، چن، لو، و فن2021

آید )پلویناینن شمار می زنان به ، زیبایی، یک قدرت است و ابزاری برای اعمال قدرت 7دانیل
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ای برای فششراهم مثابه وسیله(؛ بنابراین، به استفاده از این قدرت، به96،  2021،  1و همکاران 
باره بر این نظششر اسششت کششه شود. البته میلر دراینهای زندگی بهتر نگریسته می کردن فرصت 

توانند در کنند، نمی دۀ بقا تکیه می عنوان ابزار عمشان )زیبایی( بهزنانی که به استراتژی زنانه
سوی از دست دادن امتیششازات )زیبششایی( ها را بهرویارویی با جریان تغییرات جسمانی که آن 

(؛ بنابراین، قرار گرفتن در 101، 2021کشاند، کاری انجام دهند )پلویناینن و همکاران، می 
مثابه از دست دادن از زنان، بهسراشیب پیری و از دست دادن زیبایی و جوانی برای این گروه 

پذیری آنششان را در دورۀ امکان بقا و فروکاسته شدن قدرت و منزلت اجتماعی است و آسششیب 
 (.28، 2016، 2دهد )گیلن و مارکی سالمندی، افزایش می 

ها مرتبآ است دیگر، پذیرش اجتماعی زنان در جامعه، تا حد زیادی با ظاهر آن ازسوی
ی زیبایی پیروی نکند یا نتواند پیروی کنششد )بششه دالیلششی ماننششد نقششص و اگر زنی از هنجارها

شوند شمار آمده و از سوی جامعه طرد می بدنی، معلولیت، و...(، زنی نابهنجار و سرکش به
 (.2021، 3)ژانگ و همکاران 

کننششد تششا ظششاهر خششود را بششه اساس، زنان، پول، زمان، و انرژی زیادی را صششرف می براین
(. 22، 1397پور گتششابی، زاده و حبیششب شکل آرمانی درآورنششد )سششراجاگون بههای گون شیوه 

منظور رسششیدن بششه ایششن های بسیار دور بششههایی است که از زمان آرایش کردن، یکی از شیوه 
هدف، کاربرد داشته است؛ بنابراین، آرایش، ویژۀ جوامع مدرن نبوده و از ابتدا بششرای انسششان 

تر یششا نازیبششا بششود، امششروزه بششه ف گذشته که مختص زنان مسنوجود داشته است، اما برخال
عنوان که بششهای  گونهشده است؛ بهنیازی ضروری در میان بیشتر زنان و دختران جوان تبدیل  

فرد و گیششرد )بابششایی یک نیاز اجتماعی است که گششاهی نیششاز بششه زیبششایی از آنجششا نشششئت می 
سششو، مششوج اسششتفاده از لششوازم یکاست که از(. آمارها حاکی از این  139،  1399همکاران،  

آرایشی در میان دختران جوان، هم در س،ح جهانی و هم در ایران، درحال افششزایش اسششت و 
کننششد، افششزوده دیگر، هر روز بر تعداد زنانی که از بدن خود احسششاس نارضششایتی می سویاز
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ها در ایششن ن از نقش رسانهتوامیان، نمی این(. در84،  2021،  1شود )رامادهانتی و حمیدمی 
(. نویسندگان پژوهش حاضششر بششر ایششن 45،  2021،  2روند، غافل ماند )پالمونن و همکاران 

نفششس افششراد تششأثیر  ها بر تصویر بدنی و عزت شده در رسانههای ایدلال ارالهنظرند که ویژگی 
 گذارد.می 

یافته اسششت. بششدن، فزایش هایشان نیز ارسد که عالقۀ مردم به بدن نظر می اساس، بهاینبر
جزلی از مفهوم خود و مرلی، کارکردی، و ساختاری است و تعامل با محیآ و افراد دیگششر را 

(؛ بنششابراین، بششدن در زنششدگی و 237، 2021، 3)اسششتگی و همکششاران   کنششدپششذیر می امکان 
، 1399کنششد )پششوررجبی و قبششادی،  تعامالت روزمره، نقش مهمی را در عرضۀ خود ایفا می 

شششود کششه نقششش جامعششۀ مصششرفی و تر می (. اهمیششت ایششن مسششئله، زمششانی پررنششگ69-67
(. در اینجاست کششه بششدن بششه 2021و همکاران،    4گرایی را نیز وارد معادله کنیم )هی مصرف 

های زنششدگی تواند نمایانگر سششبکبر هویت شخصی، می شود که افزون ای تبدیل می عرصه
برپایۀ تجششارب زیسششته، تحششت تششأثیر قششرار وزمره را  نیز باشد و ساختار اجتماعی تعامالت ر

رو، پژوهش حاضر، در پی فهم تجارب مشترکی است که ساختار تعامالت زنان دهد؛ ازاین
 دهد.ای که آرایش و زیبایی دارد، شکل می های معنایی را برمبنای داللت 

 

 . چارچوب نظری پژوهش1

ایم که مصرف بر تمام وجوه زندگی رار گرفتهای قبودریار بر این نظر است که امروزه در نق،ه
ای ترکیبی با یکدیگر ارتبششاد پیششدا گونهها بهای که کلیۀ فعالیت ما چنگ انداخته است؛ نق،ه

ای از اشیاء ساده نیست، نظر بودریار، مصرف، رشته(. به421،  2010،  5کنند )سی ترنرمی 
تری را دارنششد و حکم فراشیء پیچیده  ها است؛ زیرا، برای یکدیگرای از داللت بلکه سلسله
، 2021آورنششد )اسششتگی و همکششاران، تری را پدید می های پیچیدهکننده، انگیزه برای مصرف 
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رود؛ درواقع، او در حصششار اشششیاء سوی شیء دیگر می کننده از یک شیء به(. مصرف 247
 (.401، 2010شود )سی ترنر، گرفتار می 

دانششد کششه در آن افششراد بششه مصششرف و تفسششیر زمره می بودریار، مکان مصرف را زندگی رو
(. مکان مصرف، چیششزی جششز زنششدگی روزمششره 391،  2010پردازند )سی ترنر،  ها می نشانه

هششای روزمششره نیسششت، بلکششه یششک نظششام ای از فعالیت نیست. زندگی روزمره، تنها مجموعه
، تجزیششۀ سششویک(. زنششدگی روزمششره، از267،  2021تفسیری است )اسششتگی و همکششاران،  

پراکسیس کلی به حوزۀ استعالیی، خودسامان، و انتزاعی و حوزۀ درونی، بسششته، و انتزاعششی 
دیگر، کار، تفریح، خانواده، و روابآ، همگی امششوری هسششتند سویامر خصوصی است و از

بششر ای در خود، ورای جهان و تاریخ و در قالب نظامی منسششجم مبتنی ها را به شیوه که فرد آن 
صی، آزادی صوری فرد، تصاحب محششیآ اطششراف بششرای دسششتیابی بششه امنیششت، حریم خصو

دلیل دیگر، بهسویکند. زندگی روزمره از منظری کلی، حقیر است، اما ازدهی می بازسامان 
منظور کششاربرد درونششی، پیروزمنششد و تالشش برای خودسامانی کامل و بازتفسششیر جهششان بششه

(. در اینجاست کششه میششان حششوزۀ خصوصششی و 211،  2001،  1آور است )جی. اچ ترنرنشاد 
، 2گیششرد )اندرسششن و سششوامی ارتباطات جمعششی، نششوعی تبششانی عمیششق و ارگانیششک شششکل می 

معنای قرار گششرفتن در حصششار و بششودن در اختفششا، بششدون وجششود (. زندگی روزمره، به2021
 ناپششذیرتحملصورت ظاهری از جهان بیرون و نوعی تظاهر بششه مشششارکت در امششور جهششان، 

 (.28-33، 2017، 3شود )ریتزر و استپنیسکی می 
ها، و آسششایش، نظر بودریششار، در زنششدگی شششهری، رفششاه بایششد از طریششق اشششیاء، نشششانهبه

کششه از یششک ها، هنگامی (. تمایالت و خواسششته59،  2020،  4گیری باشد )بودریاراندازه قابل
شششناختی گششذر کننششد، پذیری شششهری بششه رقابششت منزلتششی و جهششش روان آستانۀ معین جامعه

کنند )پالمونن و شوند و برپایۀ وابستگی متقابل عام، رشد می ناپذیر و نامحدود می بازگشت 
شان هستند، های واقعی (. مردم با آرزوهایی که اندکی فراتر از فرصت 60،  2021همکاران،  
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ارهششای کنند. آنان با ایششن آرزوهششا، هنجهنجارهای رسمی یک جامعۀ رشدیافته را درونی می 
کننششد واقعی توسعه این جامعه را که همواره ورای سرزمین خودشان قرار دارنششد، درونششی می 

(. درنتیجه شاهد بروز فقر روانی و نششوعی حالششت بحرانششی نهفتششه و 103،  2020)بودریار،  
تواند بششه آسششتانۀ گسسششت و لحاظ کارکردی، مرتبآ با رشد است، اما می مزمن هستیم که به

رو شدن با رشد نیازها و رشد تولید، بششه آشششکار کششردن یششک میز برسد. روبهتناقضی انفجارآ
کننده بستگی دارد که همان تمایزگششذاری اسششت )هششی و همکششاران، ای و تعیینمتغیر واس،ه

عنوان یک موجود اجتماعی محدودیتی وجود ندارد. نیاز بششه (. برای نیازهای انسان به2021
ا، دستگاه گوارش دچار محدودیت است، اما نظششام مصرف مواد غذایی، محدود است؛ زیر

 (.48-51، 2017فرهنگی، نیازمند خوراکی نامحدود است )ریتزر و استپنیسکی، 
وجه به یششک کششارکرد یششا نیششاز هیچها، مانند من،ق نمادها، اشیاء، دیگر بهدر من،ق نشانه

بششه هششر چیششز هششا دلیل اسششت کششه آن همین( و بششه51،  1401مشخص وابسته نیستند )بگششی،  
ای عنوان حششوزه دهند و بهدیگری، خواه من،ق اجتماعی و خواه من،ق میل، واکنش نشان می 

، 1؛ ون مششانن و ون مششانن187،  2020کننششد )بودریششار،  سیال و ناآگاهانه، بر آن داللششت می 
مثابششه تکلیفششی بششرای عنوان یک حق یا لذت، بلکه بهمندی، نه بهامروزه بهره  (.332،  2021
کننده، خود را مانند یک واحد تولیششد شده است. انسان مصرف   دان، الزامی و نهادینهشهرون

-78، 2017داند )ریتششزر و استپنیسششکی، مندی می مندی، ملزم به بهرهمندی و رضایت بهره
شششدن، گششویی/ موردتملششق واقع(. او مششوقعیتی شششبیه ملششزم بششه خوشششبخت بششودن، تملق61

کننده بودن، سرخوش بششودن و پویششا بششودن دارد )بودریششار، فریبندگی/ فریفته شدن، مشارکت 
ها و روابششآ و سازی کیفیت زندگی با افزایش تماساین، همان اصل بیشینه.  (197،  2020

هششای بششالقوۀ مند از همۀ ظرفیت برداری نظامها و اشیاء از طریق بهرهنیز کاربرد فراوان نشانه
 (.211، 2001مندی است )جی. اچ ترنر، بهره

دارد )رامادهششانتی ای را پاس می پسامدرنیسم  افول و فروپاشی فرهنگ تصویری و رسانه
شششود، مششا ارتبششاد ها و کدها کنترل می ای که توسآ نشانه(. در جامعه84،  2021و حمید،  

ویژه، فروش و، بهها بههایی داریم که آن اشیاء در آن بسیار بیشتری با اشیاء مصرفی و محیآ
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وجود (، امششروزه تولیششد، مصششرف را بششه40،  2021،  1د )کینلوخ و جاورسکارسنمصرف می 
 کند.آورد، بلکه این مصرف است که تولید را ایجاد می نمی 

 

 . پیشینه پژوهش2

هشششای  پدیشششدۀ پیچیشششده، روش   زیبایی، کیفی بوده و پژوهشگران بشرای تشوضشیح ایشششن  ماهیت 
مشصاحبۀ عمیشق و تشحلیشششل   هشایی چشون وش اند. ر پژوهش کیفی را سودمندتر تشخیص داده 

هایشششان بهششره  هششا در پژوهش پژوهشششگران از آن   ایششن   کششه   هششایی هسششتند روش  مشحتوا، ازجمله 
های  اند. البته گفتنی است که برخی با توجه به مفاهیمی مانند مدیریت بدن و...، شاخص برده 

حششال، رویکششرد  این اند؛ با جیده زمینششه را بششا رویکردهششای کمششی سششن این گونششاگون م،ششر  در 
 بر توجه به مفاهیمی مانند »زیبایی« و »زنان« است. حاضر، مبتنی   م،العۀ پژوهشگران  

 
 های مرتبط با موضوع پژوهش حاضر . پژوهش 1جدول  

 پژوهشگر/ 
 پژوهشگران 

سال  
 نتایج  عنوان پژوهش  انتشار 

 1399 پوررجبی و مجدی

برسششششاخت هویششششت 
نمایش بدن  و  اجتماعی 

لعششششۀ مششششوردی: )م،ا
دانششششجویان دانششششگاه 

 تهران(

بشدن، ابشزاری اسشت کشه افشراد از طریشق آن، زنشدگی خشود را 
کنند. دختران دانششجو بشا معنادار و هویت خویش را غنی می

ای جهششانی، مثابششه پدیششده، بهاسششتفاده از پوشششش و لبششاس
هشای کننشد. وجشود گفتمانگرایی خود را نیز ثابشت میمحلی

ارض، بششر نحششوۀ تفسششیر و برداشششت غالششب و گششاهی متعشش 
 دانشجویان از زندگی، تأثیرگذار است.

نششوروزی شششادهی، 
و  پیربشازاری  ملکی 

 صالحی
1398 

در  مجازی  فضای  نقش 
هششای گسششترش جراحی

 زیبایی در زنان

دهششد کششه میششزان اسششتفادۀ های ایششن پششژوهش نشششان مییافتششه
ششناختی از فضشای مجشازی، بشین زنشانی کشه جراحشی آسیب 

انششد و زنششانی کششه جراحششی زیبششایی انجششام انجششام داده زیبششایی
انششد، متفششاوت اسششت. همچنششین، میششزان تحصششیالت در نداده

زنانی که جراحی زیبشایی انجشام داده و نشداده بودنشد، تفشاوت 
 معناداری نداشته است.

لشششو، حشششاجی ابول 
زاده و حششششششششالج 

 مسعودنیا
1397 

فرهنگی  سرمایۀ  مقایسۀ 
بششین دو گششروه زنششان بششا 

هشششششای عمل سشششششابقۀ
و بشدون  جراحی زیبایی 
انجشام جراحششی زیبششایی 

 در شهر رشت 

دهشد کشه تفشاوت معنشاداری بشین نتایج این م،العه نششان می
های آن، یعنشی سشرمایۀ س،ح سرمایۀ فرهنگشی کشل و مفلفشه

ششده وجشود دارد. یافتشه، و نهادینهیافته، عینیت فرهنگی تجسم
ی فرهنگشی، یکشی هاهای سرمایههمچنین، نارسایی در مفلفه

هشای زیبشایی از عوامل عمدۀ گرایش زنشان بشه انجشام جراحی
 است.
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 پژوهشگر/ 
 پژوهشگران 

سال  
 نتایج  عنوان پژوهش  انتشار 

فانی، اسشدی داوود 
 آبادی، روشنایی

1399 
مقایسششۀ ابعششاد ذهنششی و 
عینی زیباسازی بشدن در 
 سه نسل زنان شهر اراک

نتششایج پششژوهش شششواهدی از »تمششایز نسششلی در عینیششت و 
دهشد ا قشرار میهمگرایی نسلی در ذهنیت زیبایی« دراختیار م 

اساس آن، در نوع خودپنشدار  بشدنی و میشزان تمایشل بشه که بر
های جششوان، زیباسششازی بششدن، تفششاوت معنششاداری بششین نسششل

 شود.سال، و مسن مشاهده نمیمیان

 2015 1برون و کتنایت 

ای از  تغییر تصاویر رسشانه 
ظشششششاهر و موقعیشششششت  
اجتمششاعی زنششان از سششال  

: تحلیشل  2010تشا    1960
لیغشات زیبشایی  محتوای تب 

 در دو مجلۀ استرالیایی 

سشاز، و بشروز های اصلی این بود که افزایش سشن، مشکلپیام
های پیری، گریزناپذیر است. مشتن موجشود در تبلیغشات نشانه

محصوالت زیبایی از دو مجلشۀ منتخشب اسشترالیایی، اغلشب 
هشای هایی خشا  و تجشویزی را بشه زنشان در مشورد راهتوصیه

 دهد.دست دادن ظاهر جوانی اراله میجلوگیری از، از 

سشششششششونگ ووک، 
 2021 2سوالن و گا یونگ

مقایسششۀ کششره شششمالی و 
کره جنشوبی: تفشاوت در 

هشای زیبشایی درک روش 
 و آرایش/ فرهنگ

دهد که سازوکارها و ابتکارات های این پژوهش نشان مییافته
حمایتی در س،ح محلی و ملی، باعث ایجاد آگاهی و عالقشه 

 شود.  آرایشی و بهداشتی میبه وسایل  

و  وانشدلن  اسمیت، 
تأثیر جذابیت بر درآمشد  2021 3تون

 مردان و زنان مدیر

  قسمتی به این نتیجشه بندی زیبایی بشر روی نموداری پنج با درجه 
  زیبشایی   روی نمشودار   درجشه   ازای افشزایش هشر ه است که به رسید 
فشششرد،    ، هشششر ( هششای زیبشایی عنوان مثششال، بشا انجششام جراحی )بشه 

  بررسشی   برد. ایشن تشأثیر در دو جشنسدالر سود می  215سشاالنه 
  عمشل  درنگ پشس از جذاب، بی  شد و نتایج نشان داد که مشردان 

برند، اما جشذابیت زنشان، اگرچشه  می  جراحی از این ویژگی سود 
 تدریج سودآور بوده، ولی برای همیشه، تشداوم داششته است. به 

مششک کیششب، دووال 
 4الفیت و فابری م 

2020 
زنان ، آرایش و اصالت: 
مششذاکره بششرای تجسششم و 

 های زیباییگفتمان

پژوهشششگران در ایششن پششژوهش، دریافتنششد کششه زنششان موردم،العششه  
هشایی کششه توسشآ بدنشششان بازنمششایی  کمشابیش از معششانی و هویت 

شود، آگاهی دارنشد؛ ولشی ایشن آگشاهی، همیششه بشا معناهشا و  می 
 دهد، من،بق نیست. به بدن زنانه نسبت می هایی که جامعه  هویت 

 2020 5فالیمن
اسششتانداردهای زیبششایی: 
انتقشادی  تحلیل گفتمان 
تبلیغشششات مربشششود بشششه 

 آرایش 

دهد که بین میزان مدیریت بشدن و آمده نشان میدست نتایج به
داری وجود نشدارد. نوع پایگاه هویتی دانشجویان، تفاوت معنا

عد بهداشتی، برحسب پایگشاه تفاوت میزان مدیریت بدن در ب 
 دار است.هویت، معنا

 2020 6گرین
میل به اصالت: بررسشی 
رونشششششد آرایشششششش در 

 های اجتماعیرسانه

دهد که عوامل مسشتقیم مشفثر های این پژوهش نشان مییافته
گرایی، فشار اجتمشاعی اند از: مصرف بر مدیریت بدن عبارت 

یرات متغیشر درصد تغی  83ای. این سه عامل،  و مصرف رسانه
 کنند.وابسته را تعیین می

 ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
 

1. Brown & Knight 

2. Sung-wook, Su-lan, & Ga-young 
3. Smith, Vandellen, & Ton 
4. McCabe, de Waal Malefyt, & Fabri 
5. Flymén 
6. Greene 
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توان در قالب چند گزاره خالصه کرد: زنان، های پیشین را می کلی، نتایج پژوهشطوربه
ها نقششش مششفثری در مششدیریت بششدن و کننششد؛ رسششانهتغییرات بیشتری بر بدن خود اعمال می 

سوی اعمال مششدیریت هها، زنان را بجراحی زیبایی دارند و آگاهی ایجادشده از طریق رسانه
دهد؛ تمایل و گرایش به مدیریت بدن با افزایش میششزان آگششاهی تشششدید بر بدنشان سوق می 

شدنی دهند؛ جهانی شدن قرار می ها هستند که زنان را در مسیر فرایند جهانی شود؛ رسانهمی 
وهشگران ها و معیارهای اروپایی و امریکایی است. بیشتر پژمعنای آگاه شدن از ارزشکه به

هنجشششاری، و  ، فشششششارهایبششدن، نشششارضایتی از بشششدن  خششارجی، عششواملی چششون تصششور از
 اند.داده و تأثیرگذار تشخیص  زمینه، مهشمگرایشی را دراینمشصرف 

 

 . روش 3

ترین هدف از انجام پژوهش کیفی، فهم مسالل اجتماعی و روانی پیچیده اسششت و مناسششب 
وف به چرایی و چگونگی است )ون مانن و ون مششانن، ، مع،حوزه   های مربود به اینپرسش
هششای کیفششی، تعششداد افششرادی اسششت کششه بششه (. اندازۀ نمونۀ مناسب در پژوهش587،  2021
( و 2022،  1های پژوهش، پاسخ مکفی بدهند )رنگاراجان، اونکار، دی و دیر بارون پرسش

هششدف پششژوهش کیفششی (. 2020و، رسد )آتارگیری نظری به اشباع نظری می از طریق نمونه
بندی، و استخراج مفاهیم برپایۀ تحلیل و تفسیر الگوی معششانی یششا نگرشششی شناسایی، طبقه

، 3؛ پالیک کثالیل و مورگششان 247،  2020،  2است که افراد در ذهن دارند )شوته و همکاران 
ا (. با انجام نوعی تحلیل مضمون، ساختارهای اجتماعی )شششرایآ اجتمششاعی( ر24،  1991

کنششد؛ فرهنگی مشششخص می شگذاری در حششوزۀ اجتماعی ریزی و سیاسششت امششهی برن بششرا
حاضر، زنان و دختششران جششوان سششاکن در شششهر تهششران   مقالۀراستا، نمونۀ موردم،العۀ  دراین

هایی برای انجام مصاحبه انتخاب شششدند کششه ظاهرشششان اند و در مرحلۀ نخست، خانمبوده
 جام مصاحبه با آنان، بششه نکششات و مضششامینی دسششت ان  سد و پانکرده  داد که آرایشنشان می 

ای هدفمندتر انتخاب شدند؛ یعنی با گونههای موردبررسی، بهیافتیم؛ در مرحلۀ دوم، نمونه
 ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

 

1. Rangarajan, Onkar and Deirdre Barron 
2. Schutte et al 
3. Pallikkathayil & Morgan 
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توانسششتند اطالعششات بیشششتر و های پژوهش می کسانی مصاحبه کردیم که با توجه به پرسش
حد اشششباع رسششید. افت که اطالعات بهامه یجا ادها تا آنتری اراله کنند. تعداد مصاحبهدقیق

ها در مراکششز خریششد و نفر رسید. این مصششاحبه  35شوندگان به  در این زمان، تعداد مصاحبه
 وگو کردیم.ها گفت ای مفصل با آن گونهبا افراد، به پاساژها انجام شد و در ضمِن مصاحبه

شششونده  د مصاحبه اعتما یت و  هایی خا ، حس صمیم بتدا تالش شد تا با انجام صحبت ا 
ها به آرایش و زیبششایی، بششه  کننده برانگیخته شود. سپس، برای درک دالیل گرایش آن به مصاحبه 

هششا  مثششال، از آن  عنوان افراد اجازه دادیم تا دربارۀ مسالل مششرتبآ بششا آرایششش صششحبت کننششد؛ بششه 
ن مواد صحبت کنند و  از ای ها  ن آرایش و نحوۀ خرید و استفادۀ آ خواستیم تا در مورد انواع لوازم  

کرد بششا  کننده سعی می کردند، مصاحبه که با عالقۀ خا  دربارۀ این مسالل صحبت می زمانی 
سمتی سوق دهد که هششدف ایششن پششژوهش را دربششر گیششرد؛  های کلی، مصاحبه را به بیان پرسش 

کششه    هایی هایی مانند اینکه نظر شما دربارۀ آرایش و زیبایی چیسششتد در کنششار پرسششش پرسش 
وگو، دالیل گششرایش خششود بششه آرایششش و  کم افراد در طول گفت شد، کم صورت عام م،ر  می ه ب 

کردنششد. در طششول مصششاحبه بششرای درک بهتششر نگششرش  هششای مصششنوعی را م،ششر  می زیبایی 
ها را بارها تغییر دادیم؛ گاهی نیششز  شوندگان دربارۀ آرایش و زیبایی، نحوۀ طر  پرسش مصاحبه 

کردند، بیشتر توضیح دهند و با این شششیوه،  دربارۀ مساللی که م،ر  می م تا  واستی خ ها می از آن 
رسیدیم که این کار سششبب شششکافته شششدن بهتششر  شده به چندین دلیل می گاه از یک دلیل م،ر  

بندی، و  بندی، دسششته های مصاحبه را طبقه تدریج داده ها، به از انجام مصاحبه   مسئله شد. پس 
ها را بارهششا م،العششه کششردیم و تمششام نکششات و  ه ابتششدا مصششاحبه ورت ک ص این کدبندی کردیم. به 

هششا بیششرون  های آن شونده م،ششر  کششرده بودنششد، از بششین صششحبت اطالعاتی را که افراد مصاحبه 
کشیدیم و سپس، مضامینی که مفهوم مشترکی را دربر داشتند در یک طبقه قرار دادیم. در ادامه  

تر  کردیم تا از مفاهیم سششاده ها و مضامین سعی می مقوله خراج در فرایند کدبندی م،الب و است 
بندی کردیم تا بتوانیم بششه  تر پیش برویم و سرانجام، م،الب را مقوله تر و انتزاعی به مفاهیم کلی 

حفشش    منظور به در فرایند مصاحبه،  یابیم که دربرگیرندۀ مضامینی بیشتر باشد.   مفاهیمی دست 
م،ابق جششدول  از آنان یک شماره و نام مستعار   یک ی هر ، برا شوندگان مصاحبه حریم شخصی  

 درنظر گرفته شده است. (  2شماره ) 
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 کنندگان . مشخصات مشارکت2جدول 

 وضعیت زندگی تحصیالت سن  نام  ردیف 

 مجرد  کارشناسی  32 ستایش 1
 متأهل کاردانی  37 مهال  2
 متأهل دکتری 31 طاهره  3
 مجرد  دیپلم 25 مهناز  4
 متأهل سیکل 38 عاطفه 5
 متأهل کاردانی  39 زهرا 6
 مجرد  ارشد 26 طوبا 7
 مجرد  کاردانی  21 متین 8
 مجرد  دیپلم 19 زهره  9

 متأهل دیپلم 27 فاطمه 10
 مجرد  کارشناسی  21 معصومه 11
 متأهل ارشد 28 سپیده 12
 متأهل دیپلم 32 رها 13
 مجرد  ارشد 27 ناهید 14
 مجرد  کارشناسی  23 مونا 15
 متأهل پلمید 22 تمنا 16
 مجرد  دیپلم 18 پریا 17
 مجرد  کارشناسی  22 الهام  18

 وضعیت زندگی تحصیالت سن  نام  ردیف 

 مجرد  ارشد 25 ستاره 19
 متأهل دیپلم 21 سمیه 20
 مجرد  کارشناسی  24 نسیم 21
 متأهل سیکل 19 نعیمه 22
 متأهل کاردانی  27 م،هره  23
 مجرد  دیپلم 18 سوگند 24
 مجرد  کارشناسی  23 محدثه 25
 مجرد  لمدیپ 25 الهه 26
 متأهل سیکل 19 سحر 27
 مجرد  سیکل 18 مینو 28
 مجرد  کارشناسی  26 الناز  29
 مجرد  ارشد 31 زهرا 30
 متأهل دیپلم 34 هدی 31
 مجرد  کارشناسی  19 سمانه 32
 مجرد  سیکل 35 محبوبه 33
 مجرد  دیپلم 18 ملیکا 34
 مجرد  ارشد 27 نیلوفر 35

 
  نیششز و عمیششق و آزاد   هشششای مصاحبه   هده بششوده و از مشششا   حبه و ، مصا ها روش گردآوری داده 

دلیل ماهیت موضوع  ها، به . در طول مصاحبه شده است   ساختارنیافته نیز استفاده های  مصاحبه 
  و ها بدون تشریح پژوهش انجام شششد  ، مصاحبه که مشمکن بود آنجا تا سانسوری، و امکان خشود 

همچنین،    (. 3ها صورت گرفت )جدول شمارۀ  مکان ر  د ور  حض و صورت مشارکتی مشاهده به 
منظور افزایش دقت در فرایند مصاحبه، به پراکنش نقاد مختلششف شششهری توجششه شششد و ایششن  به 

امکان فراهم آمد تا ساختار طیفی که افراد در مراکششز گونششاگون بششرای خریششد حضششور داشششتند،  
دست آمششدن روایششی بششاالتر در  ای به که بر ی، بل سنجیده شود. این امکان نه برمبنای اعتباربخش 

 گزارش فراهم شد. 
 
 



 

 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

42 
 4شماره    ، 15    دوره 

 1401  زمستان  
 60پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کنندگان های مصاحبه با مشارکت. مکان3جدول 
 تعداد مکان ردیف

 5 مرکز خرید پاالدیوم و پاساژ قالم 1
 4 مجتمع تجاری گلستان و مرکز خرید تیراژه 2
 3 مجتمع تجاری و تفریحی عرش آجودانیه 3
 7 گلی چیتگررک جنو پا لندمرکز خرید بام 4
 6 بوستان آزادگان و مگا مال اکباتان 5
 3 حصار و بازار چارسوبوستان جنگلی سرخه 6
 7 زاده حسن و بوستان جنگلی افرا و بوستان والیت فروشگاه ایرانیان بازار امام 7

 35 جمع

بر ون ، افزاهداتمش در  چه طبعا  و  ها، چه در مصاحبهمفنث در این کارهشمکار    حضور
انجششام   هادهشششنده بششه پاسششخ، برای ایجاد کمترین واکشنش انشحرافضرورت بدیهی این کار

کششه بششا هششدف پششژوهش   هایی زمان غیر از  )به  مشاهدۀ پژوهش حاضرشد. فرایند مصاحبه و  
 یهااسششتفاده از شششیوه  بششاهششا داده . تحلیششلمششاه طششول کشششید  6نزدیششک بششه  شد(  انجام نشمی 

 در  هششاداده  از  هایی مقولششهها از طریق ایجششاد  که داده  معنااینبهی انجام شده است؛  زگذاررم 
مشششاهده ، تحلیششل شششد.  مفششاهیم نظششری   اسششتفاده ازبا    شده وتحلیل فشرده  قابل  واحشدهای

 رینتشش مهمگونششاگون، از زوایششای  از    بررسششی محششیآ پششژوهش، و  تماس طششوالنی بششا  پیوسته،  
 پژوهش حاضر بوده است. اعتبار افزایش دهایراهبر

 

 های پژوهش. یافته4

سال مصششاحبه  3/25ساله با میانگین سنی 39تا    18های  نفر از خانم  35، با  م،العهدر این  
،  طور متوسآشده است. حداقل تحصیالت این افراد، سیکل و حداکثر، دکتری بوده، اما به

 بوده است. شناسی ، کاریان پاسخگوتحصیالت بیشتر 
 های روزمرۀ زنان. جایگاه آرایش در فعالیت1-4

هایی که زنان در طول زندگی روزمرۀ خود  های این پژوهش، نشانگر این است که فعالیت یافته 
هششا دارد. زنششان، همششواره در طششول  دهند، ارتباد تنگاتنگی با میزان و نحششوۀ آرایششش آن انجام می 

گیری دربارۀ میزان و نحوۀ آرایششان هستند. عوامششل  م تصمی   درحال های روزمرۀ خود،  فعالیت 
 : آید در ادامه می ها  ترین آن گیری و انتخاب دخالت دارد که مهم زیادی در این تصمیم 
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هششا کننششدۀ میششزان و نحششوۀ آرایششش آن نوع فعالیت افراد، یکی از عوامل تعیین  :نوع فعالیت
خواهند به دانشگاه بروند، در اینکه می ه به ه بستاند کیان بیان کردهپاسخگواست. بعضی از 

قصششد زیششارت، میششزان و قصد خرید کردن بیرون برونششد یششا بهخانه بمانند، مهمانی بروند، به
 کنند.نحوۀ آرایش خود را تنظیم می 

مکان رخ دادن یا انجام فعالیت نیز از عوامل دیگری است که بر میششزان آرایششش    مکان فعالیت: 
»بسششتگی بششه    گویششد: یان چنششین می پاسششخگو مثال، یکی از    عنوان ت؛ به ار اس ثیرگذ پاسخگویان تأ 

ای کششه بششرای خریششد  کنم و یششا اگششر من،قششه محیآ کار دارد، اگر خصوصی باشد، بیشتر آرایش می 
 ساله، کاردانی(. 39،  زهرا شهر، آرایشم بیشتر است« ) روم، باال شهر باشد، نسبت به پایین می 

یب بودن فض آشنا بودن یا غریب بودن فضا و گروهی کششه افششراد بششه آن  روه: ا و گآشنا یا غر
ها برای تنظیم آرایش است. گیری آن شوند، یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تصمیموارد می 

شوند، فضای آشنا باشششد، کردند که اگر فضایی که به آن وارد می یان بیان می پاسخگوبیشتر  
دهند آرایش داشته باشند و اگر فضششا یح می ، ترج امیلی مثل کالس درسشان یا یک مهمانی ف

که نیازی به برقراری ارتباد با دیگششران نداشششته باشششند، شششاید و گروه غریبه باشد، درصورتی 
 برایشان آرایش کردن یا نکردن یا میزان آرایش چندان مهم نباشد.

گیششرد  آن قششرار می د در  که فششر پایدار بودن یا نبودن جماعتی   پایدار یا ناپایدار بودن گروه و جمع: 
کردنششد،  یان بیششان می پاسششخگو نیز یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر میششزان آرایششش کششردن اسششت.  

دهند آرایش داشششته باشششند.  شان با گروه غریبه تداوم یابد، ترجیح می که قرار باشد راب،ه درصورتی 
ع تأثیرگششذاری، و تششداوم  ه، نششو راب،   رسد، این است که برقراری نظر می ها، مهم به آنچه در این گفته 

 یابد. ها، بیشتر از خود این متغیرها اهمیت می آن، در متغیرهایی مثل فضا، گروه و پایداری آن 
گیرد، در نحوه و میزان ها قرار می جنس مخاطبانی که فرد در تعامل با آن  جنس مخاطب: 

کید می پاسخگوای از آرایش زنان مفثر است. عده روند، ایی که می در ج  ه اگرکردند کیان تأ
تنها زنان حضور داشته باشند، آرایش کردن یا نکردن یا میزان آرایش برایشان اهمیت کمتری 

گفتند که اگر قرار باشد در فضاهای مخششتلآ حضششور داشششته باشششند، دارد و عدۀ دیگری می 
فششرد، رایش  نوع آتواند با میزان و  حتما  باید آرایش داشته باشند؛ بنابراین، جنس مخاطب می 

 راب،ه داشته باشد.
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 . معانی آرایش از دیدگاه زنان2-4

که خود با مسئله آرایش درگیر هسششتند، معششانی مختلفششی دارد. آرایش کردن از دیدگاه کسانی 
 شر  زیر است:ها اشاره کردند، بهیان به آن پاسخگوای که ترین معانی عمده

یبایی: آرایش به به زیبایی، زیبا شدن یا وسیلۀ زیبا   یش ران آرایاپاسخگوبسیاری از   معنی ز
 کردند؛کردن تعبیر می 

یان، آرایششش کششردن را پاسششخگوبعضششی از  معنی بهداشت، پاکیزگی و آراستتتگی: آرایش به
ها بر این نظر بودند که آرایش، جزلششی از انضششباد دانستند. آن نوعی پاکیزگی و آراستگی می 

کند که تمیزتر ، این احساس را پیدا می کردن   آرایشظاهر است و انسان با صرف وقت برای  
 کند که چیزهای منفی را در خود نابود کرده است؛تر شده است، یا احساس می و مرتب 

یان، آرایششش را ابششزاری پاسششخگوگروهششی از    معنی وستتیلا ایدتتاد تنتتوع و لتت ت: آرایش به
»آرایششش یعنششی وید:  گمی   یان پاسخگوتواند موجب تنوع باشد؛ مثال  یکی از  دانند که می می 

 ساله، کارشناسی ارشد(. 28، دهیسپصورت را از سادگی درآوردن« )

ها از اینکه همیشه همراه دارد. آن ها، تنوع بهبراساس نظر این گروه، آرایش کردن برای آن 
 دانند؛آرایش، ساده و تکراری می شوند و چهرۀ خود را بدون شکل باشند، خسته می به یک 

یان، آرایششش را پاسششخگوبعضششی از    تغییردهنتتدو وضتتعیت روحتتی:   وستتیلامعنی  آرایش بتته
هششا بششر ایششن نظششر مثششال، آن عنوان  کردند؛ بهای برای تغییر وضعیت روحی تعریف می وسیله

احساس بهتری که افسرده هستند، با استفاده از آن ای است که زمانی بودند که آرایش، وسیله
 دانستند.نفس می ه کسب اعتمادبهوسیل آن راای هم کنند و عدهرا تجربه می 

های این بخش از پژوهش در مورد بیان معانی آرایش از دیدگاه زنان، این مسششئله را یافته
هششا از آرایششش شششدت بششر تعریششف آن کند که هدف زنششان از اسششتفاده از آرایششش، بهروشن می 

مثششال، عنوان  بششه  کننششد؛ف می ها آرایش کردن را بیشتر با بیان هدف، تعریتأثیرگذار است. آن 
دنبال تنوع و لششذت اسششت، ای زیباکننده و آنکه بهدنبال زیبایی است، آرایش را وسیلهآنکه به

 کند.کند؛ بنابراین، هدف، وسیله را تعریف می آرایش را وسیلۀ ایجاد تنوع معرفی می 
ا نششد. بشش یان در حین مصاحبه به دالیل بسششیاری بششرای آرایششش کششردن اشششاره کرد پاسخگو

شونده، مفاهیمی را استخراج کششردیم و در مرحلششۀ بعششد ایششن های افراد مصاحبهسی گفتهبرر
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ها توان آن یافتیم که می   تری دست تر و کلی مفاهیم را در کنار هم قرار دادیم و به مفاهیم عام
را  دالیلتر قرار داد. در ادامه با توجه به گستردگی طیف، این های کلی را در ذیل عنوان مقوله

 ایم.بندی و سپس، تشریح کردهر دو بعد اجتماعی و فردی دستهد
 . دالیل اجتماعی آرایش کردن3-4

شششود. نوعی بششه اجتمششاع و جامعششه مربششود می این دالیل، دربردارندۀ مواردی اسششت کششه بششه
نششوایی گروهششی، ترین دالیل اجتماعی، شامل افزایش سرمایۀ اجتمششاعی، اجبششار یششا هممهم

 شدن آرایش به جزلی از سبک زندگی است.ماعی و تبدیلی اجتهاصت کسب فر
برپایۀ تعریف بوردیو، سرمایۀ اجتماعی، مجمششوع منششافع بالفعششل و   . افزایش سرمایا اجتماعی 

دسششت  ها به های اجتمششاعی و سششازمان ای است که کنشگران از طریق عضششویت در شششبکه بالقوه 
یۀ اجتمششاعی افششراد، بششا حضششور و تششداوم  سششرما  راین، (؛ بنششاب 1398آورند )پوررجبی و بیژنی،  می 

نحوی از شششبکۀ روابششآ خششارج یششا  آید و چنانچه به دست می حضورشان در این شبکه از روابآ به 
راسششتا،  این شششوند. در ها نیز محششروم می حاشیه رانده شوند، از مزایای مادی و معنوی این ارتباد به 

از افراد با آرایششش کششردن، در پششی افششزایش   ای ده که ع  دهد شونده نشان می های افراد مصاحبه گفته 
هسششتند. ایششن    گسترۀ ارتباطی خود و گروهی نیز خواهان برقراری ارتباد بهتر و مفثرتر بششا دیگششران 

کننششدۀ ارتبششاد  کنندۀ ارتبششاد و حتششی جذب تواننششد شششروع گروه بر این نظرند که با آرایش بهتر می 
دارم، بقیه نگاه بهتری به من دارنششد؛ دوسششت   آرایش وقتی »  گوید: یان می پاسخگو باشند. یکی از 

 ساله، لیسانس(. 24، م ی نس دارند با من ارتباد برقرار کرده و سر صحبت را باز کنند.« ) 
یان در ارتباطات خود، موردتوجه بودن و در کانون توجه جنس پاسخگوای دیگر از  عده

کردن به این هدف دسششت رایش با آ دانستند و معتقد بودند کهمخالف قرار گرفتن را مهم می 
کنم، احسششاس »وقتششی آرایششش مششی   گویششد:یان می پاسخگوعنوان مثال، یکی از  یابند؛ بهمی 
شششوم و در ها بیشتر تحویششل گرفتششه می کنم برای پسران اهمیت بیشتری دارم، از طرف آن می 

 ساله، دیپلم(.18، سوگندترم.« )ها موفقایجاد ارتباد با آن 
دوست دارند با اشششخا  زیبششا صششحبت کننششد و از  نظرند که مردم،    ر این راد ب ای از اف عده 

کرده و زیباسششت، صششفات  براین، وقتی فرد، آرایش برند و افزون ها لذت می صحبت کردن با آن 
 ها مفثر است. شود که بر کیفیت روابآ آن خوب دیگری هم با آن به ذهن مخاطب متبادر می 
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هایی مثششل »خششواهی المثلیان از ضششرب پاسششخگوده اسششتفا  .نوایی اجتمتتاعیاجبار یا هم
دستت را بگششذار روی رنگ جماعت شو« یا »اگر رفتی شهر کورها، تو هم  نشوی رسوا، هم

نششوایی اجتمششاعی چشمت«، برای بیان دالیل آرایششان، داللت روشنی بر تمایل افراد به هم
یان، پاسخگوگروهی از  دهد.  ی رخ  صورت اجباری یا اختیارتواند بهنوایی می دارد. این هم

ای برای کسب تأیید گروهششی، بششه آرایششش کششردن برای فرار از تحقیر و تمسخر دیگران و عده
یان، این مسئله را پاسخگوآورند. توجه به خاطرۀ کوتاه یکی از  هماهنگ با جماعت روی می 

کششه روز  یششد یششکآخاطر دارم؛ یششادم می روزهای اول دانشگاه را خوب بششه»  کند:تر می روشن
اتفاق چند نفر در کالس نشسته و منتظر شروع کالس بودیم، یکی از دخترها، خیلی ساده به

و بدون آرایش وارد کالسمان شد. دونفری که جلوی من نشسته بودند، بششه آن دختششر اشششاره 
اش معلومششه کششه شهرسششتانیه  ببششین اصششال  آرایششش : از قیافششهکردند و با لحنی مسخره گفتنششد

 شهرستانیه یعنی چید یعنی دهاتیه، یعنی امله، یعنششی آرایششش کششردن بلششد میدانِی ه ...  نکرد 
خواهم انگ نخورم و مسخره نشوم، باید مثل خودشون نیست. از همان روز فهمیدم اگر می 

 ساله، کارشناسی ارشد(. 27، دیناهباشم؛ یعنی آرایش کنم« )
عنوان شششیوه و سششبک  ن بششه یششش کششرد بششه آرا یان،  پاسخگو گروهی از    . مثابه سبک زندگی آرایش به 

کننششد. ایششن گششروه، آرایششش کششردن را بخشششی از  خاصی از زندگی یا حتی جزلی از زنششدگی نگششاه می 
شود کششه  دانند و بر این نظرند که آرایش باعث می های بهداشتی و جزلی از مدیریت بدن می فعالیت 

  گویششد: یان می پاسششخگو از  . یکی  اس کند تر احس چشم بیاید و انسان خود را مرتب پاکیزگی بیشتر به 
کنم زنششانی کششه آرایششش  کنم دیگر شلخته نیسششتم. مششن فکششر مششی کنم، احساس می »وقتی آرایش می 

 ساله، لیسانس(. 23، مونا جور تمیزی و بهداشت است« ) ندارند، شلخته هستند. آرایش یک 
ه اسششت ادی شششدیافته و ع  قدر عمومیت ها همچنین بر این نظرند که آرایش کردن، آن آن 

هششای بششد قبلششی در گویند امروزه دیگششر نگاهکه اگر کسی آرایش نکند، غیرعادی است و می 
یان پاسششخگوهنجار درآمده است. یکششی از  ای بهصورت پدیدهمورد آرایش وجود ندارد و به

که اگششر کسششی ها متداول شده، طوری»امروزه آرایش کردن، جا افتاده و بین خیلی   گوید:می 
کند در نگاه مردم، آدمی است زنند  کسی که آرایش نمی ش حرف می پشت سرنکند،  آرایش  

 ساله، لیسانس(.26،النازدهد« )که به خودش اهمیت نمی 
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های اجتمششاعی،  تالش برای افششزایش شششانس کسششب فرصششت   های اجتماعی: کسب فرصت 
قیششت،  یان اسششت. ازدواج، اشششتغال، و کسششب موف پاسششخگو یکی دیگر از دالیل آرایش کششردن  

دنبال کسب آن هستند و آرایش کردن  هایی است که زنان در جامعه به ترین فرصت مهم زجمله  ا 
بششرد. ایششن گششروه از  هششا بششاال می هششا را در رسششیدن بششه ایششن موقعیت تعبیر خودشان، شانس آن به 

کننششد، ظششاهر  یان بر این نظرند که چون امروزه آقایششان خودشششان همسششر انتخششاب می پاسخگو 
دست  ها نیز برای به ها، معیار مهم انتخاب همسر شده است. آن بایی آن تی، زیعبار ه دخترها و ب 

آوردن همسر مناسب و برنده شدن در مسششابقۀ انتخششاب، ناچارنششد کششه آرایششش کننششد. یکششی از  
»زیبا بودن یا زیبا شدن خیلی اهمیت دارد؛ چششون در جامعششۀ مششا   گوید: یان چنین می پاسخگو 

 ساله، دکتری(. 31،  طاهره  کنند«) وقت انتخاب نمی و هیچ   شوند ی ها همیشه انتخاب م خانم 
 

یبایی های برداشت زنان از آرایش و نشانهبندی مقوله. دسته4جدول   های ز

هشششششششای فعالیت 
 تعمدی

 جایگاه آرایش 

 نوع فعالیت 
 مکان فعالیت 

 آشنا یا غریب بودن فضا و گروه 
 پایدار یا ناپایدار بودن گروه و جمع

ای هششششششش لیت فعا
 رتعمدیغی

 معنای آرایش 

 زیبایی
 بهداشت، پاکیزگی، و آراستگی

 ایجاد تنوع و لذت
 تغییردهندۀ وضعیت روحی

 دالیل آرایش 

 دالیل اجتماعی

 افزایش سرمایۀ اجتماعی
 نوایی اجتماعیاجبار یا هم

 مثابه سبک زندگیآرایش به
 های اجتماعیکسب فرصت 

 دیدالیل فر
 هویت جدید و خود آرمانی  خت سا

 نفی خود یا پنهان کردن خود 
 عنوان عرصۀ اعمال قدرت و خالقیت فردیبدن به

 پیامد آرایش 
 هاهای عمومی و نشانهحوزه 

 هاآرایش، و مصرف نشانه
 ها و نیاز به زیبایی و آرایش مردان و زنانرسانه
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 . دالیل فردی4-4

 فۀ زیر نشان داد.خود را در سه مفل دالیل فردی، 
منظور ساختن هویت فردی جدید بعضی از افراد به  .ساخت هویت جدید و خود آرمانی

کنند. این گروه از افراد با آرایش کردن و ظاهرسازی، در و خود آرمانی م،لوبشان آرایش می 
گران هستند. پی ارالۀ شخصیتی م،لوب و القای تصورات مثبت و ارزشمند در جامعه به دی 

توانند قسمتی از خود موردنظرشششان را تحقششق کنند با آرایش کردن می این افراد، احساس می 
»بعد از چند سال آرایش کششردن فکششر   گوید:یان می پاسخگومثال، یکی از  عنوان  بخشند؛ به

شناسششند و ای جدید برای خودم بسازم. مششردم مششرا بششا ایششن چهششره می ام چهرهکنم توانستهمی 
شناسششم و دوسششت دارم. بششا ایششن چهششره، ست دارند. خودم هم خودم را با ایششن چهششره می دو

 سال، دیپلم(. 32، رهاخواهم از دستش بدهم« )کنم که نمی شخصیتی جدید پیدا می 
نفی خود یا پنهان کردن خود، یکی دیگر از دالیششل گششرایش   .نفی خود یا پنهان کردن خود

گروه، ساختن هویت جدید مهم نیست، بلکه بیشتر،   یان به آرایش است. برای اینپاسخگو
ها شان، م،ر  است. آن های جسمی و روحی پنهان کردن خود و هویت خود، حتی ویژگی 

زننششد تششا آن را از دیششد دیگششران دانند که بر چهره و هویت خود می آرایش را مانند ماسکی می 
»راسششتش را   گویششد:ت، می یان که دختششری روسششتایی اسشش پاسخگودارند. یکی از  پنهان نگه  

ام. من از این مسششئله فهماند که من روستایی بخواهید، چهرۀ من خیلی راحت به دیگران می 
اساس در مورد من قضششاوت اینمانده بدانند و برخواهد بقیه مرا عقب برم و دلم نمی رنج می 
ی کششنم« کنم این مسششئله را تششا حششدودی مخفشش خاطر با آرایش کردن سعی می همینکنند؛ به

 ساله، کاردانی(. 21، نیمت)
یان، آرایششش کششردن یششا  پاسششخگو ای از  عششده   . عنوان عرصا اعمال قدرت و خالقیتتت فتتردی بدن به 

آفرینششی، و خالقیششت در خششود  دانند و بششا آرایششش کششردن، در پششی تغییششر، نقش نکردن را حق خود می 
تصمیم بگیرد کششه چ،ششور و    »هرکسی حق دارد   دارد: یان اظهار می پاسخگو که یکی از  هستند؛ چنان 

 ساله، لیسانس(. 32،  ش ی ستا چگونه آرایشی داشته باشد و خودش هم مسئول کارهایش است« ) 
کیششد دارنششد و بششدن را عرصششهیان، بششر فردیت پاسخگواین گروه از   ای بخشششی بششه بششدن تأ

داننششد. ایششن افششراد بششر ایششن نظرنششد کششه نپششذیرفتن خصوصی و میدان اعمال قدرت فردی می 
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های زنان در جامعه و توجه نکردن به شکوفایی استعدادهایشان در عرصۀ عمومی، یتوانمند
فرهنگی موجود در جامعۀ ایران داشته باشد و موجب شهای اجتماعی تواند ریشه در زمینهمی 

ها سششعی اساس، آن ها برای اعمال قدرت در عرصۀ اجتماعی شود. برایناحساس ناتوانی آن 
کنندۀ اجتماعی در عرصۀ خصوصی، یعنی بدن خود، اعمششال ک جبران عنوان یکنند تا بهمی 

راسششتا، یکششی از ایندهششد. درقدرت کنند و آرایش، ابزار ایششن کششار را دراختیارشششان قششرار می 
توانم برآورده کنم، این قدرت را در خود »چون نیازهای خودم را نمی   گوید:پاسخگویان می 

 ساله، دیپلم(.34، یهدسم و در آن نقش داشته باشم« )بینم که الاقل بتوانم به ظاهرم برمی 
 هاهای عمومی و نشانه. حوزه5-4

آرایش، لوازم زینتی و کنندۀ انواع پوشاک، لوازم افزایش تعداد پاساژها و مراکز تجاری عرضه
ویژه در شششهرهای ها و مراکز پرشمار جراحی زیبایی در کشور، بششههمچنین، افتتا  کلینیک

دهندۀ تولید یششا عرضششۀ های زیبایی زنانه و مردانه، نشان ها و مفسسهعداد آرایشگاهبزرگ، و ت
 (.2021محصوالت و خدمات زیبایی در کشور است )کینلوخ و جاورسکا، 

هششا پششژوهش خششود را دربششارۀ هششایی هسششتند کششه مششا در آن پاساژها و مراکز خریششد، مکان 
ایششم. امششروزه کنند، انجششام دادهیی را تولید می ها و ایدۀ زیباکنند و نشانهکه آرایش می کسانی 

های گونششاگون توسششآ زنی و خرید، تولید نشششانهبینیم، جدا از پرسهچیزی که در پاساژها می 
نمایش گذاشتن مششد و ای برای بهپاساژگردان است. زنان، پاساژها و مراکز خرید را به عرصه

، نخستین مفهومی است کشششه بششا مفهششوم اند. باید توجه داشت که زیبایی زیبایی تبدیل کرده
بششاره شششوندگان دراینعنوان نمونه، یکی از مصاحبهگیشرد؛ بهبشدن در ذهن زنشان ششکل مشی 

تونه باید بره می کشه  زن هششرچقشدر    ، خصوصشیت یشه زن باکماالته... زیبشا  »بدن   گوید:می 
 پلم(.ساله، دی 25، مهنازباشگاه اندامش و زیبا کنه ... « )

هششای هنششری، ویدلوشششوهای هششای هششالیوودی، رقص چینش عناصری که برگرفته از فیلم
ها شکل خوانندگان ایرانی، و نظایر آن است، ژست و ظاهرآرایی زنان ایرانی را در این مکان 

توان بهترین فضای عمومی برای تجلششی عناصششر سششبک زنششدگی دهد. مراکز خرید را می می 
تری برای اعالن موضع سششبکی و ست؛ زیرا، دختران از آزادی افزون روزمرۀ دختران جوان دان

(. نکتششۀ 22،  1397پور،  زاده و حبیششب نمایشی جزلیات زندگی روزمره برخوردارند )سششراج
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ای مهم توسششآ پاسششاژگردها در سششاختار ایرانششی باره م،ر  است، تولید ایدهمهمی که دراین
های مششد و زیبششایی« فرهنششگ ارکرد »سششالناست؛ در فرهنگ ایرانی، مراکز خرید، همان کشش 

ری مشششی وقشششتی  الغششششرن.  بینشششه،  خیشششابون مششی تیپ تو  خوش   چی »آدم هر  غربی را دارند.
مشششن همیششششه وقتشششی ششششه .نمشی آدم اگه یکم بزرگ باشششه، پیششدا  هشم سشایز  لبشاس بخشری  

 ارشناسی(.ساله، ک19، سمانهششه« )م مشی ارم لبشاس بخشرم، غصشهمشی 
»هششیچ من،قششی    گوید: یان می پاسخگو ها هستند. یکی از  پاساژها، مکانی برای مصرف نشانه 

داشششتنی  نکردنششی و دوست یششک عششادت ترک   پشت آرایش و مد زنان در پاساژها وجود ندارد. ایششن 
  گونششه هسششتند«. است و زنان دوست دارند که با ظاهر مرتب بیرون بیایند؛ چراکه دیگششران نیششز این 

جمعششی،    های ارتبششاد ای هستند که در نتیجششۀ گسششترش رسششانه اساژها، یک سبک زندگی رسانه پ 
توانند کارکردهای پرشماری داشته باشند  شوند که می همچون یک فضای عمومی زنانه تصور می 

ای هرچند موقتی، اما نوسششتالژیک و مسششتقل را  ( و جزیره 63-68،  2017)ریتزر و استپنیسکی،  
 (. 304،  2021کام و میلز،  کنند )مک م می برای زنان فراه 

 ها. آرایش، و مصرف نشانه6-4

کنند خود را هرچه گذارند، معموال  تالش می افراد جوان که مرحلۀ بلوغ خود را پشت سر می 
ویژه در غششرب، های جمعششی، بششهبیشتر به شرایآ ایدلال الگوهای فرهنگی که توسآ رسششانه

(. در ایششن شششرایآ، 110، 1398ررجبی و همکششاران، کننششد )پششو شششوند، نزدیششکتبلیششم می 
آورند، زیششاد که فاصلۀ میان واقعیت وجودی ایشان و شرایآ ایدلالی که در ذهن می هنگامی 

شوند که اثرات مخربششی شود، به انواع فشارهای روانی و اختالالت ناشی از آن دچار می می 
 (.61، 2021، 1بر سالمت زنان دارد )اندرسن و سوامی 

های الغر و  دهد که قرار گرفتن افراد در معرض بدن شده نشان می های انجام یج پژوهش نتا 
ویژه زنان، از ظاهر خود و تالش بششرای رسششیدن بششه  ها، سبب نارضایتی آنان، به جوان در رسانه 

ها به افسردگی  ها، مبتال شدن آن یک ایدلال زیبایی دور از دسترس شده است؛نتیجۀ این تالش 
(.  45-44، 2021، 2نفس در میان دختران و زنان اسششت )نویتاسششاری و حمیششد ت و فقدان عز 

 ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
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کننششد، از وسششواس زیبششایی خششود و دوستانشششان حششرف  که آرایش و جراحی زیبششایی می کسانی 
اند و در فکر دفعات بعدی نیز هستند )اندرسن و  شان را چند بار جراحی کرده زنند که بینی می 

آورنششد و  شششمار می نیافتنی به یششک سششعادت انتزاعششی دسششت ( و زیبششایی را  65،  2021سوامی،  
دسششت آورنششد. یکششی از  های ممتششد به ها و جراحی توانند آن را با آرایش کنند که می احساس می 

»نوعی عادت و وسواس است و اگر هششر روز آرایششش نکششنم، احسششاس    گوید: یان می پاسخگو 
مانکنششه   تشششن  کشششه لباسششایی » د: گویشش دیگششری می  ساله، دیپلم(. 22، تمنا افسردگی بدی دارم« ) 

  دیگششه سشششایز  یشششا  نشششدارن یشششا بزرگشو  ، سایز بپوشی  کشه ری می   وقتی کنی،  حال مشی بینی، مشی 
 ساله، کارشناسی(. 23، محدثه میاد« ) آدم حرصش در بشزرگش، اندازت نیست.  

اند. »مصرف  آن شده   های انتزاعی نوعی گرفتار مصرف لوازم آرایشی و ایده ها به درواقع، آن 
بر یک کمبود مبتنی است؛ میل به چیزی که دردسترس نیست«. کمبودی کششه در اینجششا زنششان  

ای کششه  ای آن را دارند؛ اما زیبایی های رسانه سعی در جبران آن دارند، زیبایی است که هنرپیشه 
ندگان  کن نیافتنی اسششت؛ بنششابراین، »مصششرف هششا دسششت ای وجششود دارد، بششرای آن در زن رسششانه 

  مدرن هرگز ارضا نخواهند شد؛ هرچه بیشششتر مصششرف کننششد، بیشششتر مایششل بششه مصششرف پست 
 (. 72،  2021، 1خواهند بود« )عرباچی، بویوک بایرام ارسالن، داغلی، و تاس 

ای دسششت بششاال  انششدازه ها، اسششتانداردهای زیبششایی را به نکتۀ مهم این است کششه ایششن رسششانه 
( و ایششن  2021، 2ها نزدیششک شششود )رومیتششو و همکششاران به آن  تواند اند که کمتر کسی می گرفته 
شود  حال، به زنان القا می ها داشته باشند. بااین تواند ارمغانی جز لذتی اندوهناک برای آن نمی 

یک شکست اخالقی زنانه است که  اند و این  حد کافی برای زیبا بودن تالش نکرده که »آنان به 
(. زنششان  2021،  3ند« )پری، چمپ، مکبششث، و اسششپندلر خاطر آن، محکوم شو ممکن است به 

ای ناخواسته و ذهنی، دچار اعتیششاد در مصششرف  گونه برای فرار از این محکومیت و شکست، به 
تر، زنششان  بیان روشششن شوند تا به آن سعادت انتزاعی دسششت یابنششد. بششه ها و ایدۀ زیبایی می نشانه 

اند. این نوع اعتیششاد،  و زیبایی و صورت شده   مدرن در مصرف آرایش نوعی دچار اعتیاد پست به 
ها  گیرد که تصور سعادت انتزاعی زیبایی که پیوسششته در جامعششه و رسششانه در وضعیتی شکل می 
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دارد کششه براسششاس عششادت و وسششواس و بششرای فششرار از  شششود، زنششان را وامششی تولید و بازتولید می 
ندوهناک برایشششان نداشششته باشششد  افسردگی، همواره آرایش کنند؛ هرچند دستاوردی جز لذتی ا 

(. برای زنان »اعتیاد به آرایش«، یک غششذای فرهنگششی اسششت کششه بششرای  2016)گیلن و مارکی، 
کنند که همیشششه بششرای حضششور در  ها احساس می زندگی در جامعه باید آن را مصرف کرد و آن 

نظر  (. بششه 2021شان باید آن را داشششته باشششند )ژانششگ و همکششاران، اجتماع و زندگی اجتماعی 
ناپذیر افششراد بششه  بسیاری از پژوهشگران، بعد ذهنی فرهنگ که همان تمایل و آرزوهششای سششیری 

تششر از خششود  های خا  اسششت، بعششدی مهم مصرف کاالها و خدمات خا  یا نمادها و نشانه 
 (.  25،  2021،  1عمل مصرف است )سیگل، رامسیر وینتر، و کوک 

سن دارد و دانشجوی رشتۀ پزشششکی اسششت، سال    27شونده که  یکی از دختران مصاحبه
کننششد آیششد. فکششر می داننششد کششه چششه بششر سرشششان می »جوانان اصششال  نمی   گوید:باره می دراین

ها طور نیسششت. همششۀ تصششمیمگرند، ولی اصال  اینگیرنده خودشان هستند و انتخابتصمیم
سششاله، 27  ،لششوفرینکننششد« )کننششد کششه خودشششان انتخششاب می هششا فکششر می شششده و اینگرفته  

 لیسانس(.فوق
 ها و نیاز مردان و زنان به زیبایی و آرایش. رسانه7-4

 (.77، 2020نقشش بسشزایی دارند )بودریار، ششدن  جهشانی فراینشد  در  گروهشی   هشایرسانه
 تشششأثیرگذار  مششردم  زندگی   برهای دیگر  رسشانهاز  تلویزیون بیشگروهی،  های  میشان رسانهدر  

های زیبششایی صششورت بششرای زنششان ایرانششی، یششک نششوع »اعتیششاد شوده اسششت. مصششرف نشششانهب
میششان، میششزان ایندهنششد. درها آن را با وسواس و عششادت انجششام می مدرن« است که آن پست 

رساند که زیبایی صورت برایشان یک »نیاز ابتدایی ها، ما را به این نکته می استفاده از رسانه
عنوان یششک تر، آرایششش بششهبیان روشششنرای حضور در اجتماع است. بششهمدرن« بو اولیۀ پست 

، 1398»غذای فرهنگی نامحدود در نظام فرهنگی«، نیازی است )پششوررجبی و همکششاران،  
بششر شده است و این نوع نیاز که مبتنی ای ساخته  های رسانهها و نشانه( که توسآ رسانه121

بسیاری از دخترها در خیاالتشان دوست   شود.می ها نیز تشدید  ها است، توسآ رسانهنشانه
کششه تعششدادی از هششا، مششاجرای عشششقی داشششته باشششند. چنان های فیلمدارنششد مثششل هنرپیشششه

 ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش
 

1. Siegel, Ramseyer Winter, & Cook 
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هشششا هیکلشششون مثششل مششدل هنرپیشهخششواد دلشششون می  خانومششا» گوینششد:یان می پاسششخگو
سششاله، 26،طوبششاکنششه« )ی فششرق م هششا  اروپایی ایرانی با  خانومای  بشه؛ اما شکل  ها  خوانندهو

هششا مثششل قرصششه...  دختششرا »آرایششش بششرای خانمگوید:  پاسخگوی دیگری می   لیسانس(.فوق
ها بشن و ماجراهای عاشقانۀ زیبا برایشششان اتفششاق شان مثل هنرپیشهدوست دارند در زندگی 

 ساله، لیسانس(.22،الهامبیفتد« )
اکثریت  زنشششدگی تلویزیششون( بششر  و  سشششینما  مجالت،  ها،  )روزنامه   همگانی های  امروزه رسانه 

  های میششان رسششانه در (. 102، 2021دارنششد )کینلششوخ و جاورسششکا،  بسششزایی مششردم جهان، تأثیر 
.  کنششد ایجششاد  خششود ای بششرای ویششژه همگانی، تلویزیون توانسته است بششین تششودۀ مشششردم، جایگششاه 

منبششع معرفتششی  نوعی    نام ماهواره، به به   ای پدیده و    جهان سرتاسر  در  گوناگون تلویزیونی  های  شبکه 
قششر  تششو  »یششه روز یجششور  دهنششد. الگوهشای نششوینی را ارالششه می  و  انشد میان مردم تبدیل ششده در 

داشششت و مششن هششم  ایشششران هششم نماینششدگی  توی  گیاهی.  بود و  کرد که آمریکایی  ماهواره تشبلیم می 
 ساله، دیپلم(. 25،  الهه هایی که بازیگرند« ) بشم، مثل خانم اندام خریدم تا الغر و خوش 

 

 گیریبحث و نتیجه. 5

عنوان یکی از رفتارهششای حاضر، موضوع آرایش کردن و گرایش افراد به زیبایی، به  م،العۀدر  
فردی، مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت و جایگاه آن در زندگی اجتماعی دختران و دالیششل 

یش، از زبان کنشگرانی که خود، درگیر این پدیده بودند، تحلیل شد. وجه اها به آرگرایش آن 
شناسششانه فراتششر رفتششه و در راسششتای کنکاشششی علمششی، تحلیلی این پششژوهش، از نگششاه آسیب 

 کند.منظور شناسایی مسالل، م،ر  می ساختارها و الگوهای موجود را به
تنیششده اسششت و نششدگی افششراد در هششم  زنتایج بیانگر این است که زیبایی و آرایش با برنامۀ  

ای شوندگان پژوهش در طول مصاحبه به دامنهشود. مصاحبهتوسآ آن تنظیم و هماهنگ می 
اند. این سخنان، حششاکی از فردی برای گرایش خود به زیبایی اشاره کردهشاز دالیل اجتماعی 

هرشششان، ااین است که باوجود فشششارهای سششاختاری موجششود، دختششران در انتخششاب نششوع ظ
ای عقالنششی بششرای اند؛ زیبایی و آرایششش کششردن، شششیوه تاحدودی عاملیت خود را حف  کرده

کسب سرمایۀ نمادین و حتی تبدیل آن به انواع دیگر سرمایه است. دریافتیم که زنان، همراه 
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های زیبششایی بششرای رسششیدن بششه ها، و ایششدهها، مصششرف نشششانهبا رواج ایدۀ زیبایی در رسششانه
کنند تا براساس مصرف زیاد آراستگی صورت و آرایش و ایدۀ نتزاعی، تالش می اخوشبختی  

 عنوان نوعی غذای فرهنگی برای خود معرفی کنند.زیبایی بدن، آن را به
های های گوناگونی دربارۀ بدن، چهره، و آرایش و زیبایی وجود دارد که در قسمت نظریه
رسششد کششه نظر می جه به آنچه م،ششر  شششد، بششهوها اشاره شد. با تطور مختصر به آن پیشین به

تری را بششرای م،العششۀ آرایششش و زیبششایی در های گافمن و بودریار، چششارچوب مناسششب نظریه
های مششا سششازگاری کننششد و بششا یافتششهکم برای این پششژوهش، فششراهم می جامعۀ ایران، یا دست 

های گوناگون ی نمایشابیشتری دارند. در رهیافت نمایشی گافمن، افراد، همواره درحال اجر
نظر گافمن، خود ای دارد. بهکنندهها، در عرضه و نمایش خود نقش تعیینهستند و ظاهر آن 

یابششد. گیرد و معنا می کنند، شکل می ها اجرا می هایی که در این موقعیت وسیلۀ نقشافراد به
 است. شکنند، آرایهایی که افراد از طریق آن خود را نمایان می یکی از فعالیت 

هششا و  خود را با مخاطبان و مکان   های این پژوهش نشان داد که زنان، رفتارهای آرایشی یافته 
کننششد و  شششوند، من،بششق و هماهنششگ می رو می ای که در طول روز با آن روبششه های ویژه موقعیت 

وۀ  حشش هششا میششزان و ن معنا کششه آن این تنیششده اسششت؛ بششه آرایش با برنامۀ زندگی روزمرۀ زنان، در هم  
های مختلف، نوع مکان، آشنا یا غریب  آرایششان را با برداشت خود از فرهنگ حاکم بر محیآ 

بودن فضا، نوع و جنس مخاطب، میزان ارتباطات، نوع جمع، پایدار و ناپایدار بودن گروه، نوع  
وآمششد و خریششد  های کششار، رفت دهند. خصوصی بودن محیآ لباس و نوع فعالیت و... تغییر می 

ق باالی شهر، آشنا بودن فضششا و مکششان و گششروه، پایششدار بششودن گششروه، و مششذکر بششودن  ط در منا 
 شود. مخاطب یا مخاطبان، سبب باال رفتن میزان آرایش یا اهمیت بیشتر آن می 

انششد فردی آرایش کردن اشششاره کردهشای از دالیل اجتماعی افراد در طول مصاحبه به دامنه
تششرین دالیششل أثیرگذاری مثبت بششر دیگششران، یکششی از مهمتکه برقراری ارتباطات اجتماعی و  

یان بوده است. امروزه بحث ارتباطات اجتمششاعی، بششرای جوانششان و پاسخگوذکرشده توسآ  
 ویژه دختران، اهمیت فراوانی دارد.به

ها، بششدن، و ایششدۀ زیبششایی نشششان نگاهی به آرایش و زیبایی در ارتباد بششا مصششرف رسششانه
شششود کششه زنششان بششا ای انجام می ها برای رسیدن به سعادت انتزاعی هدهد که مصرف نشانمی 
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ها، نقش مهمی در ایجاد این نششوع دانند و رسانهیافتنی می آرایشی، آن را دست مصرف لوازم  
کنند که ها، نوعی زیبایی را تبلیم می کنند. رسانهسعادت و البته شکست روانی زنان ایفا می 

ها، هرگز به آن ایششدلال ت و البته زنان، حتی باوجود مصرف آن سیافتنی اتنها با آرایش دست 
شوند که بودریار آن را شکست روانی در جامعۀ مصششرفی یابند و دچار چیزی می دست نمی 

ای دست یابد کند تا به آن زیبایی و آراستگی رسانهنامد. در اینجا فرد، پیوسته مصرف می می 
 آن دست نیافته است. هشود که هنوز بو همیشه به او القا می 

بششر اینکششه محصششول تبلیغششات تجششاری و بششرای های زنان، افزون ای از تالش بخش عمده
فروش بیشتر است، گاهی برای رقابت اقتصادی و کاریابی نیششز الزم اسششت. آرایششش، خیلششی 

اسششاس، دهنششد؛ براینها خواست زنان نیسششت و آن را زیششر فشششار اجتمششاعی انجششام می وقت 
های جامعششه دربششارۀ های زنان و هم به خواست فرهنگی هم باید به خواست   گذاران سیاست 

برنششد. بششا معنای عام کلمه لششذت می زیبایی توجه داشته باشند. بسیاری از زنان از مصرف به
داری بششرای گرایی را که حاصل تعامل نظام سششرمایهتوان این مصرف ریزی فرهنگی می برنامه

زنان است، به مسیر درست هدایت کرد. همچنششین، بششا   گرایی و خواست خودتبلیم مصرف 
های بششزرگ داری جهانی و شششرکت توان از سود هنگفتی که به جیب سرمایهکنترل مرزها می 

شود، جلوگیری کرد. اما حتی با بستن مرزهای خاکی، اگششر مرزهششای فرهنگششی و سرازیر می 
آرایشی محصوالت و لوازم  پذیر فرهنگی اصال  نشوند، هنوز تقاضا برای ورودعناصر خلل

ای دیگر در مورد تعریف زیبایی در جامعه نیز الزم اسششت وجود خواهد داشت؛ اما از زاویه
عنوان مبنای ای انجام شود تا زیبایی مادی و زیبایی ظاهری ِصرف، بههای فرهنگی که تالش 
هششای ریفعها درنظر گرفتششه نشششوند. امششروزه تهای اجتماعی و مالکی برای پذیرش قضاوت 

های غربششی و زیبششایی در بسششیاری از جوامششع، تحششت تششأثیر و سششل،ۀ اسششتانداردهای رسششانه
 آمریکایی است.
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