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 چکیده
زیبایی مفهومی نسبی و مبتنی بر سلیقه است و متناسب با فرهنگ و شرایط اجتماعی گوناگون تعریف 

ساله  30تا  10زیبایی صورت نزد جوانان شناختی مفهوم  انسانپژوهش حاضر در صدد بررسی  شود. می

معنی به این هدف ابتدا سیر تحول تاریخی زیبایی و سپس  یابی دستبرای  است،تهران شهر  11منطقه 

بدن  شناخت های هترین نظری مهمگرفته است. پژوهشگر به قرار  بررسیمورد خاص جغرافیای یک در آن 

از رویکرد  در قسمت روش اشاره وشناسی  جامعهو شناسی  به مثابه امری فرهنگی در حوزه انسان

سی و شهر تهران با برگزیدن  این پژوهش در منطقه پانزدهاستفاده کرده است. ژرفانگر  شناسی انسان

به زیبایی  یابی های دست دهد که راه نتایج حاصل نشان میانجام شده است.  شش نفر از پسران و دختران

نها یک مفهوم نیست زنند زیرا زیبایی ت یافته است و افراد برای زیبا شدن دست به هر عملی می تنوع

فرار از داغ ننگ خوردن به شمار  برایحلی عقالنی  راه آنان های و کنشنمادین یافته است  یدابعابلکه 

افرایش زیبایی به عنوان عاملی برای کسب منزلت اجتماعی و همچنین عامل موثر در  .آید می

 شود. محسوب مینفس  اعتمادبه

زیبایی، فرهنگ، فرهنگ و شخصیت، مفهوم زیبایی صورت، نظام آرایش، جراحی زیبایی،  کلید واژگان:

 شخصیت.

                                                           
  تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده استاد 
 شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز کارشناس ارشد انسان tahereh.mehrbud@gmail.com 
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 و بیان مسئله مقدمه
مطالعات  اگرچه در طول تاریخ بوده است انسان یکی از مسائل مورد توجهسازی  و زیبا زیبایی

شود تحت  آنچه به عنوان زیبایی اطالق می”است،  شاهدی بر نسبی بودن مفهوم زیبایی تاریخی

کند ولی با این حال وجود تمایل به زیبایی یک امر  های مختلف تفاوت می ملل و فرهنگتاثیر 

قومی و باورهای  ،عوامل اجتماعی و فرهنگی، نژادی. (2 :1331)عباسی،  “همگانی و جهانی است

خالکوبی در شرق دور کاری هنری ”.هستندترین عوامل تعیین معیارهای زیبایی  مذهبی از مهم

گری  های امروزی نشان الابالی های خیابانی و زندان دسته و های نازی، دار ن گروهاست و در میا

است. ایجاد کرده را  جدیدیفرایند جهانی شدن وضعیت . (10 :1333)جزایری،  “است

های کالبدی اروپای غربی و آمریکای  بر اساس ویژگیبدن همگی  هنجارهایمعیارهای زیبایی و 

به . سازد مطلق میزیبایی را برای همه جهان  الگوییک  نگ جهانی. فرهشوند تعریف می شمالی

شده  تعریف هنجارهایدر ایران نیز هر روز به  بدنحتی معیارهای زیبایی چهره و  صورتی که

 . شوند تر می غربی نزدیک

 
جامعه ایران در حال تجربه روند مدرنیزاسیون است اما سیر تکوینی روند مدرنیزه ”

های  تنها در ظاهر جامعه خالصه شده است. رشد آماری تعداد جراحی شدن جامعه ایران

زیبایی و همچنین آمار باالی مصرف لوازم آرایش در ایران، نشانگر آن است که مدرن 

 “در ایران دارد شدن ظاهری یک ارجحیت اجتماعی بر مدرن شدن مناسبات اجتماعی

 (. 1330)منافی، 

 

زیبایی ... گریزی از آنچه که  ها، تابلوهای تبلیغاتی و فیلمها،  رسانه تحت تاثیرامروزه 

که به  هستیم رو هروب یچنان با بمباران تصاویر افراد امروزه ما آن” .شود وجود ندارد میتعریف 

ها باشیم. لذا در نخواهیم یکی از آ اند که ناخودآگاه خودمان هم می استانداردهای زیبایی نزدیک

. به بیان دیگر (2 :1331)قاضی سعیدی،  “کنیم آن تالش مییابی و رسیدن به  جهت دست

 “کند که تو یک شرقی باشی و یک سیاه یا یک سرخ همه باید باربی باشند و فرقی هم نمی”

 . (32 :1333)شوستر، 

آواز همه به نوعی نشانگر وجود  و نقاشی، موسیقی، معماری، خطاطی مانندهنر های  شاخه

خودآرایی از دیگر  هتمایل انسان بیابد،  نمود میکه به اشکال مختلف  شناختی است ویژگی زیبایی

 شناسد. میرا زیبایی معیارهای  عقایداست. هر فرد بنا بر فرهنگ و  خواهی زیباییهای  نشانه

بینی پهن در ”داشت و مفهوم زیبایی در جوامع گوناگون بسیار متفاوت است به عنوان مثال بر

 )همان( “در کشور گینه نماد زیبایی و جذابیت استجامعه ما زیبا نیست ولی 
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شناخت بنابراین  دارد مردمهای زندگی روزمره  فعالیتو زیبایی چهره تأثیر بسزایی بر رفتار 

های پیدا و پنهان زیبایی و آرایش کردن به عنوان یکی از  تفکرات افراد جامعه در مورد کارکرد

 است. یابی به زیبایی ضروری  های دست راه

 یجهان یواسطه الگوهاه ر کرده است. بیین تغیشیپ یها نسبت به دهه یرانیست جوانان ایز

به این تغییر  و شده است دگرگونی دچار یرانید جوانان ایر آنها آرزوها، اهداف و افق دیو تاث

سبک زندگی سرایت کرده است. یکی از مسائل مربوط به سبک زندگی، توجه به بدن و زیبایی 

توجه به زیبایی از وجه مادی به وجه فرهنگی در حال گذار است. به این معنا که زیبایی به . است

انجام پژوهش حاضر  ادشدهیبا توجه به مسائل  رود. نیز به کار می ای اجتماعی عنوان نماد و نشانه

 یابی به آن نزد جوانان ضروری است. دست یها زیبایی و راهمفهوم شناخت هر چه بیشتر  برای

 

 پژوهش اهداف
 یابی به اهداف زیر شکل گرفته است: پژوهش پیش رو بر محور دست

-30زیبایی صورت در بین دختران و پسران شناختی مفهوم  انسانشناخت و تحلیل   (1

 .تهران 11ساله منطقه  10

 .دهند برای زیبا یا زیباتر شدن صورت خود انجام میاین گروه بررسی اقداماتی که   (1

 مؤثر بر نگرش آنها به مفهوم زیبایی چهره.بررسی عوامل   (3

 .شناخت اثرات زیبایی برای دختران و پسران جامعه مورد مطالعه  (2

 

 های پژوهش پرسش
 و معیارهای زیبایی صورت از دیدگاه دختران و پسران جامعه تحقیق چیست؟ ها مالک  (1

 یی دارند؟ها یژگیوچهره زیبا چه  دهنده لیتشکاجزای   (1

چه اقداماتی برای زیبا یـا زیبـاتر شـدن چهـره توسـط جامعـه مـورد مطالعـه صـورت            (3

 گیرد؟ می

دالیل افراد جامعه مورد تحقیق در اقدام بـرای آرایـش و اقـدامات مربـوط بـه زیبـایی         (2

 صورت چیست؟

 

 پژوهشروش 
تحقیق  هایابزار ومشاهده مشارکتی  ا فنژرفانگر ب نگاری در این پژوهش از روش مردم پژوهشگر

مبتنی بر مشاهده زیرا این روش کرده است صوت استفاده  همچون دوربین عکاسی و ضبط

مصاحبه برای  فنعمیق و جامع موضوعات مورد بررسی در جامعه مورد مطالعه است. م، مستقی

محدود مطالعات عمیق، ژرفانگر و موردی روش مناسبی است، زیرا تعداد افراد مورد مطالعه 
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تواند اعماق و  خوبی میه عمق مطالعه بسیار زیاد است و محقق ب وجامعه کم وسعت  هستند و

  بررسی کند.زوایای موضوع مورد مطالعه را 

های چهارشنبه و روز درو ( 1333و اسفند  )آذر، دی، بهمنها در طول چهار ماه  مصاحبه

 بار 30های مراجعه ) در زماننحوه انجام مصاحبه  انجام شده است. های محله پنجشنبه در پارک

و معیارهای زیبایی صورت پرسیده و سپس در مورد مفهوم این شکل بود که ابتدا مراجعه( به 

 شد. گفتگو می ها دالیل استفاده از این روش وزیبایی  به یابی های دست راه

 

 جامعه مورد مطالعه
 .گرفته استشهر تهران صورت  11این پژوهش در راستای هدف ذکرشده در منطقه 

 
ترین بخش آن شهرک  در جنوب شرقی شهر تهران قرار دارد و مهم 11منطقه ” 

متری  21این منطقه از شمال به پادگان قصر فیروزه،  افسریه و جاده خاوران است.

آهنگ، خیابان خاوران و شوش شرقی و از غرب به خیابان فدائیان اسالم و از جنوب 

های  بی شهربانو و کارخانه سیمان و از شرق به کوه آباد، کوه بی به خیابان دولت

قه نیز در حریم شود. بخشی از محدوده منط شرقی تهران و اراضی افسریه منتهی می

 (تهران 11پرتال شهرداری منطقه ) “شهر واقع است

  

بندی  بودند که با گروه 11 ساله منطقه 10-30جامعه مورد مطالعه دختران و پسران 

نفر در  10از نظر ترکیب سنی  انتخاب شدند.سی و شش نفر پسر و بیست و نه دختر  جنسی

سال قرار گرفتند. از نظر میزان  30تا  11نفر در گروه سنی  16سال و  11تا  10گروه سنی 

نفر دیپلم و یک نفر زیر  13نفر کاردانی،  1نفر کارشناسی،  13نفر کارشناسی ارشد،  3تحصیالت 

 13توجه به وضعیت اشتغال  نفر متاهل و از با 13نفر مجرد و  13دیپلم و از نظر وضعیت تاهل 

 نفر شاغل بودند. 13و  کار یبنفر 

 

 چارچوب نظری 

اند. بدن که در  ای به بدن و زیبایی نشان داده های اخیر توجه ویژه پردازان اجتماعی در سال نظریه

شد امروزه معنا و  شناسانه و تمایزگذاری جنسی و نژادی شناخته می های زیست ابتدا با ویژگی

ای میان فرد با  راتر یافته است. بدن از یک سو منبع تجربه و درک فردی و واسطهمفهومی ف

)جانسون،  شود ای اجتماعی ـ فرهنگی تلقی می جامعه بیرونی است و از سویی دیگر پدیده

 نظران صاحببندی کرد.  توان در رویکردهای متعددی قالب (. رابطه فرد با بدن را می1000
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و  3و مری داگالس 1مارگارت مید ،1ی نظیر مارسل موسشناس انسانهای مختلف  حوزه

 شناسی مانند اروینگ گافمن جامعه
اند و  پردازی در این حوزه پرداخته و آنتونی گیدنز به نظریه2

 اند تا رابطه میان بدن و جامعه را درک کنند.  سعی کرده

دهد  ناختی جای میش های نشانه مارسل موس مطالعه فنون بدنی را در مطالعه نظام

 (. به عقیده وی63: 1336)

 
های قابل انتقال و آموختنی از طریق پروسه اجتماعی  های بدنی، تکنیک تکنیک”

ها در صورتی  دهد. این تکنیک هر نوع عملی نقش یادگیری را نشان می اند. یادگیری

گیرد که دو عنصر وجود داشته باشد. نخست، تکنیک باید اثرگذار و از  شکل می

آورنده نتیجه مطلوب باشد و دوم، در متن سنتی باشد که انتقال  رو به وجود همین 

 ( 13: 1333)لچت،  “آن ممکن باشد

 

های فرهنگی،  گیرد که ارزش مری داگالس بدن را به مثابه یک متن فرهنگی در نظر می

بخشد و از طریق  سازد و تجلی عینی می اشتغاالت و اضطرابات یک فرهنگ خاص را منعکس می

های جسمانی در یک طرف و نظام اجتماعی در  توان مطابقتی میان استقرار محدودیت آن می

های  کالبد در جوامع غربی بدن ماده خامی است که بنا بر موقعیت طرف دیگر مشاهده نمود.

پردازی  گیرد. کالبد نوعی ابزار اعالم حضور است؛ نوعی مکان برای صحنه موجود شکل می

. کالبد دیگر یک نمود مادی خویشتن. تمایل به تغییر دادن کالبد به امری عمومی بدل شده است

توان به دفعات  صی، گذرا و قابل دستکاری است که میتغییرناپذیر نیست بلکه یک ساخت شخ

چون و  پایان و بنا بر تمایل فرد در آن دگردیسی به وجود آورد. افراد حاضر به پذیرش بی بی

 چرای کالبد خویش نیستند، بلکه تمایل دارند آن را با هدف کامل شدن دگرگون کنند.

گیری  ت خود را در شکلمارگارت مید معتقد است که فرهنگ یک منطقه و یک مل

کند که  سازد. وی به هویت جنسی شامل مردانگی و زنانگی اشاره می شخصیت افراد نمایان می

چنین هویتی ریشه فرهنگی دارد و موقعیت زیستی بر آن ”در شخصیت افراد اثرگذار است. 

ت و گذار نیست. حاصل این الگوی فرهنگی شخصیتی به نام زن و مرد با تمایال چندان اثر

 (.330: 1336)سعیدی مدنی،  “ی متفاوت استازهاین

شوند و باید  افراد به ناچار وارد اجتماع می”های گافمن این مسئله است که  اساس نوشته

(. افراد با استفاده از ظاهر، 161: 1333)کیوسیتو،  "به بهترین وجه ممکن در آن پیشرفت کنند

کنند و از این  های بدنی و چهره خود تاثیرات مشخص و معینی را به دیگر افراد منتقل می حرکت

                                                           
1 Marcel Mauss 
2 Margaret Mead 
3 Mary Douglas 
4 Erving Goffman 
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 داغگیرد. گافمن در اثر خود با عنوان  طریق کنش متقابل صورت می
به شکاف میان آنچه که 1

پردازد و هر شخصی را که شکافی میان هویتش وجود  مییک فرد واقعا هست و آنچه باید باشد، 

داند. وی بر اهمیت بدن برای نشان دادن خود در زندگی و به داغ  می 1خورده داشته باشد را داغ

ها با  میان ویژگی"کند و  ننگ خوردن و از دست دادن اعتبار و نشان اجتماعی افراد اشاره می

)آدام،  "گذارد کنند فرق می اعتبار می که واقعاً فرد را بی هایی کننده و نشان اعتبار های بی نسبت

1336 :163.) 

 
 شدگی اعتبار کسی که از داغ بی” 

اش نقصی  برد  مثل کسی که در چهره رنج می3

اش، تخفیف ناشی از این واقعیت است که دیگران  بنیادی نمایشی مسئلهوجود دارد، 

است مثل کسی که در  2اعتباری دانند، اما کسی که دچار داغ احتمال بی قضیه را می

اش سر نگهداری است تا  نمایشی مسئلهگرایی داشته است،  جنس گذشته تجربه هم

 (133: 1333 )ریتزر، “اش برای حضار همچنین ناشناخته باقی بماند قضیه

شود که باید ایجاد کرد و نه چیزی که سنت یا  خود در عصر مدرن به طرحی تبدیل می

تهدید و احساس  عادت به طور قطعی تعیین کرده است. این طرح امکان تردید قابل مالحظه،

 دهد. گیدنز آورد همچنین امکان انتخاب شیوه زندگی را به افراد می پوچی را با خود به همراه می

 زند.  این تغییر نگرش نسبت به خود و نسبت به بدن را به مفهوم سیاست زندگی پیوند می

ایم. نظامی دارای ریسک که شک و انتخاب، ما  ما به نظامی ما بعد سنتی وارد شده”

آور است،  یی که زندگی با محاسبات ریسکی اضطرابآنجارا احاطه نموده است و از 

دهنده باشد و  تواند تسکین یعنی سیاست زندگی میسیاست برآمده از این وضع 

 (303: 1331)گیدنز،  “آینده بهتری را برای ما رقم بزند

 پژوهشپیشینه 
مطالعه دالیل آرایش ( به 1333)مریم حسینی،  اجتماعی دختران جوان زندگیآرایش و رساله 

بیانگر آن است  نتایج حاصل از تحقیق پرداخته است.دختران و نقش آن در زندگی اجتماعی آنها 

ن تنظیم و آو توسط  است هم تنیده شده که آرایش و توجه به زیبایی با زندگی روزمره افراد در

ساختاری دختران در انتخاب آرایش تا حدی عاملیت خود  یبا وجود فشارهاو  شود هماهنگ می

 کنند. میرا حفظ 

                                                           
1 stigma 
2 stigmatized 
3 discredited stigma 
4 discreditable stigma 
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جراحی پالستیک بینی و رابطه آن با  یاندهد که م می نشان ( در پژوهشی1331) نجفی

دار بیشترین تاثیر را از عمل  زنان خانهرابطه معناداری وجود دارد و افزایش خودپنداره مثبت زنان 

با سطح  در مقابل رابطه معناداری میان دالیل اقدام به جراحی اند. جراحی زیبایی گرفته

  برقرار نیست.تحصیالت، وضعیت تاهل، سن، شغل 

رابطه میان عزت نفس و تصویر تن و توده بدن را در بین در بررسی نصرتی  های  تهیاف
دهد میان عزت نفس و تصویر  نشان می (1330) دانشجویان دختر دانشگاه پرستاری واحد کرج

 تن رابطه معناداری وجود دارد اما میان عزت نفس و توده بدن همبستگی معناداری وجود ندارد.

تصویر تن موثر است اما تنها عامل نیست و احتماال عوامل دیگری نظیر  توده بدن اگرچه در

شناختی و اجتماعی وجود دارند که  های خود و سایر عوامل روان های شخصی از توانایی برداشت

 هستند. در تصویر تن موثر

 شناختی معیارهای زیبایی مرور تاریخی بر
 سازند. توجه به زیبایی را مطرح میهای مهمی در مورد  شناختی یافته مطالعات باستان

  
وسیله ه ، وسایل شکار ب1یسنگ نهیدر پایان آخرین دوره یخبندان در دوره پار”

شد. همه اقوام،  های خانوادگی یا حیوانات بود تزئین می تصاویری که نمایش صحنه

 دادند و از صدف یا دندان حیوانات آالت نشان می در این زمان عالقه زیادی به زینت

ساختند منتهی جنبه جادویی آن را هم همیشه در نظر  هایی برای خود می بند گردن

 (33 :1321)چایلد،  “دانستند داشتند و اشیاء زینتی را مایه خوشبختی می
 

اند و تصاویر  در تصاویرشان صورت انسانی از خود به جای نگذاشته 1های کرومانیون ناانس

 ت. معموال دارای نقاب و بیشتر شبیه صورت حیوان اسها  اغلب مبهم و عجیب است. صورت
 

های اطراف رودخانه نیل مردم پلک خود  در آغاز عصر مفرغ در جنوب قاره در بیابان”

 لهیکردند و این کاال به وس رسید رنگ می را با ماده مخصوصی که از سینائی می

 :1333لینتون، ) “شد شد و با کاالهای محلی مبادله می شکارچیان صحرا وارد می

11) 

 

                                                           
1 paleolitique 

اند ولی این دو  های کرومانیون و انسان کنونی را هموساپین یا انسان هوشمند نامیده شناسی، انسان در علم انسان1

  هستند.های اساسی با یکدیگر  نوع نیز دارای تفاوت
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درباره زندگی نخستین ساکنان فالت ایران ایران از آغاز تا اسالم گیرشمن در کتاب 

مرد و زن هر دو عالقه داشتند خود را آرایش کنند، گردنبندهایی از صدف ترتیب ”نویسد:  می

 "ساختند های نرم می های بزرگ یا سنگ بند را از صدف دادند و حلقه انگشتری و دست می

(1336.) 

ها و طبقات  در میان گروه .شده استآرایش از دربارهای سالطین شروع  فنپیشرفت 

اند. بعدها  گران و آرایشگران چون رامشگران و خنیاگران مقامی پر ارج داشته مختلف دربار مشاطه

رونق  شد.اجتماع  های گروهوارد سایر و خارج  باال این گروه از چارچوب دربار و طبقات کاردامنه 

در تئاترهای ”در ابتدا بیشتر در جشن و عروسی بوده است.  مردم عادیدر میان  آنهاکار 

اند نقش موثر گریمورها را زنان مشاطه  داده ها ترتیب می هایی که در عروسی و نمایش کیفولکلور

 .(11 :1321 )اعالیی، “اند به عهده داشته

 

  صورتیی بایزی ارهایمع
دهد که زیبایی صورت دختران )زنان( دارای معیارهای  مورد مطالعه نشان میبا جامعه   مصاحبه

ای است که تا حدود بسیار زیادی مورد پذیرش تمامی افراد است. صورت زیبای زنانه  شده تعیین

  شود: این گونه تعریف می
سطح  )هم متوسطی نیب شهیر شکل متوسط،ی شانیپ طول مقعر،ی شانیپ شکل گرد، صورت

 طول مستقیم، چشمی خارج گوشه متوسط، ابرو تا چشم فاصلهی( شانیپی برجستگ به نسبت

 و زیتی نیب نوک مشخص، مهینی نیب پره دا،یپ مهینی نیب قاعده مقعر،ی نیب رخ مین متوسط،ی نیب

 لب طول کوتاه، لب پشت برجسته، گونه ،یضیبی نیب سوراخی نیب خود امتداد در و سرباال

 با باال لب رابطه .یمعمول لب ضخامت و برابر نییپا لب به باال لب ضخامت نسبت متوسط،

 اندازه به لب ریز در چانه هیزاو باشند، انینما ها دندان فقط که باشدی ا گونه بهباید  ها نادند

 .باشد نرم بافت ازی معمولی پراکندگ با رخ تمامی نما در چانه تیوضع وی معمول

 : شود پسران )مردان( نیز این گونه تعریف میمعیارهای زیبایی صورت برای 

 نسبتسطح  ی همنیب شهیر فرم متوسط،ی شانیپ طول تخت،ی شانیپ فرم گرد، صورت فرم

 طول م،یمستق چشمی خارج گوشه متوسط، ابرو تا چشم فاصله ،(متوسطی )شانیپی برجستگ به

 مشخص، مهینی نیب پره مشخص، مهینی نیبی ها سوراخ م،یمستقی نیب رخ مین متوسط،ی نیب

 لب طول متوسط، لب پشت برجسته، مهین گونه ،یضیبی نیبی ها سوراخ و گردی نیب نوک

 به ها نادند با باال لب رابطه .متوسط لب ضخامت و متوسط پایین لب به باال لب ضخامت متوسط،

 نظر از چانه تیوضع و متوسط لب ریز در چانه هیزاو .باشند انینما ها نادند فقط که باشدی ا گونه

 .باشدی معمول حد در نرم بافت تراکم
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 های زیباسازی صورت روش

دهند، پرسش اینجا است  شده افرادی را خارج از مفهوم زیبایی قرار می معیارهای زیبایی تعیین

 کنند؟ که افرادی نازیبا چگونه برای نزدیک شدن به مفهوم زیبایی عمل می

 

   آرایش

دختران های روزانه برای زیباسازی در میان گروه دختران است.  ترین فعالیت آرایش یکی از مهم

تواند  میو بخش است  مورد مطالعه در این پژوهش معتقدند که آرایش کردن برای آنها کاری لذت

 تر نشان دهد همچنین آرایش کردن به نوعی برای آنها مقبولیت ها را زیباآنتا حدودی چهره 

  به همراه دارد. تماعیاج

 
وقتی آرایش دارم، دیگران نگاه بهتری به من دارند، دوست دارند با من ارتباط ”

باشم و انگ امل  رشیبرای اینکه بتوانم در بین دوستانم هم قابل پذ. برقرار کنند

البته خودم  بودن نخورم باید آرایش داشته باشم و به ظاهرم حسابی رسیدگی کنم

 ساله، دانشجوی کارشناسی( 12)سارا،  “دوست دارم هم این کار را

 

 مو زدایی

ترین شکل آن اصالح  شود و شایع اپیالسیون به عمل برداشتن مو از بدن اطالق میمو زدایی یا 

به عقیده اکثر دختران مورد مطالعه در زمان ما صورت است و درمیان دختران بیشتر شایع است. 

 دارند.  بر نمیها موهای زاید صورت را  فقط امل

 
 و داشتند در قدیم که دختران موهای زاید صورت خود را تا زمان ازدواج نگه می”

 استصورت دارای مو را بسیار زننده کردند.  میدر زشت نشان دادن خود مشارکت 

ساله،  11)مریم،  “بیندازندو دختران و زنان حداقل هر دو هفته یک بار باید بند 

 دانشجو(

 

 تتوی صورت

تتوی بر روی صورت یکی دیگر از راهکارهای زنان برای زیبا ساختن صورت است که عمدتا بر 

 تر نشان داده شود و نیز شکل آن ثابت بماند. گیرد تا پرپشت روی آبرو انجام می

 
و تتو کردم و این کار زیبایی خاصی به  مبه علت کم پشت شدن ابروهایم را تراشید”

دالیل دیگر من برای این کار جلب توجه اطرافیان به یکی از دهد.  می ام چهره

و اگر روزی داشتن  ندهای زیبایی عوض شد ست. به نظر من مالکا خصوص پسرها
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 طور نیآمد امروزه ا ابروهای پرپشت برای دختران زیبایی و متانت به حساب می

 ساله، دیپلمه( 13)سحر،  “نیست
 

 جراحی بینی

دن بینی و تغییر شکل آن در ایران بسیار رایج است. بینی زیبا عمل زیبایی بینی برای کوچک کر

های اخیر تنها به گروه زنان  شکل و تعریف کامال مشخصی پیدا کرده است و عمل بینی در سال

 دهند.  محدود نمانده است و پسران جوان نیز تمایل باالیی برای جراحی بینی خود نشان می

 
ارزد چرا که دارد ولی این کار به ریسکش میهای فراوانی  جراحی زیبایی ریسک”

کند و در زیباتر و جذاب شدن قیافه موثر است. آدم را بسیار متفاوت می چهره

ساله،  12)مسعود،  “ام به شکل معیار نزدیک باشد دوست داشتم شکل بینی

 دانشجو(

 

ر نفسم را د کشیدم و اعتمادبه ام بود زجر می من به خاطر قوسی که روی بینی”

نفسم را به دست  با انجام عمل زیبایی هم اعتمادبه .دادم میان جمع از دست می

ها شرکت  تر در جمع و راحت کنم بیشتر از قبل زیبا هستم آوردم و هم احساس می

 ساله، دانشجو( 11)عاطفه،  “کنم می

 

زدن چسب بینی بدون داشتن تجربه عمل زیبایی یکی دیگر از راهکارهای زیباسازی 

جراحی بینی اعتبار  .انداین چسب را بر بینی خود زده “نمایش جراحی”برای  گروهی تنها است.

باالیی دارد و به  دهد یعنی سلیقهآورد. زمانی که کسی جراحی بینی انجام می اجتماعی می

مبلغ  تواند می، به لحاظ مالی از توانایی مناسبی برخوردار است و و دهزیبایی خود اهمیت می

فرد مذکور تشخص اجتماعی  این موارد برای ، تمامیزیادی برای یک امر غیرضروری هزینه کند

 . به همراه دارد

 

 برنزه کردن پوست 

دختران و حتی پسران به تغییر رنگ و  یکی از الگوهای زیبایی رایج استپوست سبزه و تیره 

متفاوتی برای برنزه کردن پوست وجود های  هستند. شیوهمند  پوست خود از سفید به سبزه عالقه

 های مخصوص. دارد مانند حمام آفتاب در ساحل یا استخر، استفاده از دستگاه و یا کرم

 
وقتی پوست آدم و به خصوص پوست صورت سفید هست یعنی از آن دست ”

اند. در حال حاضر دخترانی که دخترانی هستی که به اصطالح آفتاب مهتاب ندیده
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های خارج از خانه دارند  و فعالیت دارندباال دارند و مشارکت اجتماعی روابط عمومی 

جذاب هستند. کسی که پوست برنزه و سبزه دارد یعنی حداقل اهل سفر کردن 

 ساله، دانشجو( 11)مریم،  “هست

 
ست. رشته ورزشی من پرورش اندام است و بدن یک ابرای من این کار الزامی ”

معموال این کار  مناندام باید برنزه باشد تا عضالت خود را نشان دهد.  ورزشکار پرورش

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد( 13)مجتبی،  “مده را با دستگاه انجام می

 

 کردن لب  برجسته

های نسبتا متداول میان دختران برای  برجسته کردن یا پروتز لب یکی دیگر از شیوه

 زیباسازی صورت است.

 
سازی لب های باریک و افتاده هستند و نیاز به برجستهایرانیان دارای لباکثر ”

ترین اعضای صورت هستند و در نگاه اول اولین چیزی که به چشم  ها مهم دارند. لب

 ساله، حسابدار( 16)سمیرا،  “ها هستندآید لبمی

 

تنوعی بدهم به همین  مها و ابروهایم دوست داشتم که به لب به خاطر ترکیب چشم”

 .کنم و این کار برای مردان جذاب است بیشتر احساس زیبایی می خاطر پروتز کردم.

ساله،  13)زهرا،  “دکنن در صورت ایجاد نمی های باریک هیچ جذابیت و زیبایی لب

 دیپلمه(

 

 ای اجتماعی ـ فرهنگی بدن به مثابه پدیده
توان دلیل اصلی رفتارهایی  در جامعه نوین را میمدار بودن مصرف  مدار بودن هویت و بدن مصرف

چون انجام جراحی زیبایی دانست. در حال حاضر رفتارهای معطوف به زیباسازی و ایجاد جذابیت 

بدنی به عنوان بخشی از سبک زندگی تمایزبخش اقشار مختلف است. اهمیت یافتن بدن و 

ی است که در آن افراد با تغییر بازتابی شدن هویت بدنی افراد، از پیامدهای جامعه مصرف

کنند یعنی بدنی که از نظر وضعیت   های بدن خود مبادرت به ساخت بدن اجتماعی می ویژگی

 ظاهری، آرایشی و پوششی مقبول نظام اجتماعی است.

 
ای است که اگر با آرایش و  شرایط جامعه ما به خصوص در تهران االن به گونه”

ساله،  11)بهار،  “گیری ندان مورد قبول قرار نمیهای متنوع مو ظاهر نشوی چ مدل

 فروشنده پوشاک(
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های  تواند دربردارنده ارزش ای فیزیکی و نمادین است که می شده هم سرمایه چهره زیبا

ای است که قابلیت تبدیل شدن به انواع دیگر  جامعه برای هویت و خود باشد و هم سرمایه

 سرمایه را دارد. 

شوندگان است.  شده توسط مصاحبه ود آرمانی از دیگر دالیل ذکرساخت هویت جدید و خ

های مدرنیته بر آن مسلط است. با توجه به اهمیت بدن  کنیم که ارزش ما در عصری زندگی می

رسد که بدن تبدیل به دارایی مادی افراد شده است.  در جامعه مورد مطالعه چنین به نظر می

های زیبایی آن را بهبود بخشند و در  یش یا انجام جراحیکنند با آرا دارایی که افراد سعی می

 تعامالت روزمره خود به بهترین صورت آن را عرضه کنند. 
 

بنابراین همین که به سن قانونی رسیدم ؛ من از نوجوانی از چهره خود راضی نبودم”

تغییرات مورد نظرم را در صورتم اعمال کردم و اکنون احساس رضایت بیشتری از 

 ساله، کارشناس حسابداری( 16)سمیرا،  “خود دارمچهره 

 
برد به  ام روحیه ام را باال می من زیبا بودن را خیلی دوست دارم تنوع در چهره”

اعتماد به نفسم خیلی باالتر رفته و در  ام را جراحی کردم. همین خاطر ابتدا بینی

ابروهایم خسته از حالت عادی  کنم. میان دوستانم هیچ نقطه ضعفی را احساس نمی

 13)غزال،  “ام دادم شدم به همین علت با تتو کردن ابروهایم تنوع بیشتری به چهره

            ساله، کارمند(

 

 خودآرایی و واکنشی دوسویه

های خود و نیز رفتارهای که کنشگران متقابل  اندیشه بر اساسدختران و پسران مورد پژوهش 

. آنها در جریان اجتماعی شدن اطالعاتی را که در مورد زنند یمآنها در جامعه دست به خودآرایی 

کنند. این پدیده تحت تأثیر خود  آورند با نیازهای خویش سازگار می خود و دیگران به دست می

یافته و ایجاد  آنها که محصول من و در من آنها است موجب دگرگون شدن رویکردهای سازمان

کند تا به  دیگران در مورد خود، آنها را وادار می شود و قضاوت تجربیات شخصی برایشان می

 چگونگی نمایان شدن در مقابل دیگران بیندیشند. 

 
ها را دوست دارد و ما هم دوست داریم پس وقتی با آرایش و عمل  خدا زیبایی”

شویم چرا این کار را نکنیم هم نوعی تنوع است و هم خیلی  اجزای صورت زیباتر می

رایش کردن عالوه بر این که برای من نوعی تفریح است، فکر واقع آ در بخش. لذت

دهم که  کنم که با آرایش کردن کالس بیشتری دارم به همین خاطر ترجیح می می
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مخصوصا در شرایطی که قصد رفتن به بیرون از خانه را دارم با آرایش ظاهر شوم تا 

 ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد( 13)سمیه،  “کالس کاری خود را حفظ کنم
 

دختران و پسران جوان به برداشتی که در ذهن دیگران از چهره، رفتار و کردار آنها وجود 

زنند در یک فراگرد از نفوذ متقابل قرار  دهند. آنها وقتی دست به آرایش می دارد اهمیت می

 گیرند.  می

 
آرایش نه تنها برای خودم که برای دیگران رو و بدون  و  رنگ  ای بی داشتن چهره”

کنم آرایش کردن و به  بینند هم چندان خوشایند نیست. من فکر می که مرا می

نوعی مرتب بودن، در روحیه دیگران و افرادی که با من در تعامل هستند نیز بسیار 

موثر است به همین جهت بخشی از دلیل من برای آرایش کردن به خودم و بخشی 

 ساله، دانشجو( 10)صبا،  “به دیگران و تصور آنها از من وابسته استدیگر 
 

زیبایی و توجه به بدن به عنوان عاملی برای کسب منزلت اجتماعی و همچنین عامل موثر 

 شود. به کار گرفته می نفس اعتمادبهدر 

 
دغدغه من قبل از عمل بینی هم زیبا بودم اما با این عمل زیباتر شدم و قبال برایم ”

بینم و  ای ندارم و خودم را بسیار زیبا می بود اما االن نسبت به زیبایی صورت دغدغه

نفس زیادی دارم و خیلی از پسرها به من توجه  در میان جمع و دوستان اعتمادبه

 ساله، فروشنده( 16)لیال،  “کنند می
 

مل را کند و من هم خودم و هم شوهرم این ع تر می آرایش کردن چهره را جذاب”

بیند و  شود و همه چیز را زیبا می پسندیم و با آرایش آدم روحیه اش عوض می می

شوند و به نوعی همیشه جلب  اطرافیان و دیگران هم بیشتر به چهره زیبا جلب می

گذرند و این  توجه از کنارم می کنی. فکر می کنم اگر آرایش نکنم دیگران بی توجه می

 ساله، دانشجو( 11نا، )مو “کننده است برایم ناراحت

 

 شرایط اقتصادی و زیباسازی

آن در مقایسه با درآمد متوسط  های زیبا شدن است که هزینهراه نیتر عیشاجراحی بینی یکی از 

ولی استقبال از این پدیده بیش از حد تصور پزشکان جراح بوده  استجامعه ایرانی اندکی باال 

توانایی مالی انجام جراحی را ندارند، به صورت نمایشی افرادی که طور که اشاره شد   است. همان

رسد که  اولین نگاه این گونه به نظر می . درکنند یاقدام به چسباندن چسب جراحی بینی م

شده نشان  های جراحی زیبایی، افرادی مرفه اما نازیبا هستند اما مشاهدات انجام متقاضیان عمل
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رغم شرایط اقتصادی خانواده برای زیباتر ساختن خود،  دهد که اکثر افراد مورد مطالعه علی می

دانند و شرایط الزم را با سختی فراهم  کنند، آنها این امر را بسیار ضروری می بسیار هزینه می

 کنند. ترین سرمایه زندگی یعنی جانشان نیز ریسک می سازند و حتی بر روی مهم می

 
ی کافی زیبا و گیرا نباشند، اندازهها به  ترین عضو صورت است و اگر لب لب جذاب”

 ساله، دیپلم(  11)امین،  “اجزای صورت تحت تاثیر آنها به چشم نخواهند آمد بقیه

 

را برنزه  متا پوست مکنهر سال به سواحل شمالی یا جنوبی کشور سفر می من”

ست که فقط صورت دختران دیده میا ای ، از اینکه شرایط جامعه ما به گونهبکنم

ها را فقط در مهمانی کنم ای که برای برنزه کردن می و این همه هزینه مناراحتشود 

 ساله، دانشجو( 10)عسل،  “نشان بدهم متوان می

 

 دستکاری چهره و فرار از داغ ننگ

از نظر افراد مورد مطالعه به علل متعدد و با تاکید بر  که دهند یمهای پژوهش حاضر نشان  یافته

ای برخوردار است و افراد برای انطباق با  العاده بعضی هنجاری زیبایی وضع ظاهر از اهمیت فوق

زنند. دالیل گرایش به این امر را عالوه بر حس  های متعددی دست می این هنجارها به کنش

های جسمانی و عوارض روانی ناشی از آن و سپس  راحتیتوان در رفع نواقص و نا زیباپسندی می

چشمی )رقابت اجتماعی( و ...  ها، چشم و هم بهبود کیفیت زندگی و در مواردی تبلیغات رسانه

 عنوان کرد.

های کالبدی خاصی در فرد از جمله نقص و عیب در چهره )با توجه به تعریف  ویژگی

اعتباری فرد شوند و در  ه ممکن است موجب بیجامعه( و حتی برداشت از زشتی و زیبایی چهر

های خود بکاهد و بتواند  چنین شرایطی فرد برای اینکه در برخورد با دیگران از مشکالت و تنش

با راحتی و آرامش بیشتر در صحنه زندگی اجتماعی ظاهر شود انواع جراحی زیبایی را با هدف 

 د.بهبود کیفیت چهره خود انتخاب و برای آن هزینه کن

با توجه به آمارهای باالی  چرا کهاقدام برای جراحی زیبایی یک کنش جمعی است؛  

ای فردی و شخصی نیست و زیباسازی به یک کنش  مسئله وجه چیهرسمی و غیررسمی به 

توان در چارچوب   نوایی اجتماعی را می هماجتماعی در میان جامعه ایرانی تبدیل شده است. 

 کنشگراننوایی اجتماعی به عنوان اجباری بر  اید در نگاه اول همکنش عقالنی تحلیل کرد. ش

نوایی به منظور فرار از داغ ننگ  مالحظه تحلیل شود اما با توجه به عقالنی بودن کنشگر، هم

حلی عقالنی برای بهبود زندگی و انطباق با شرایط در نظر گرفته  تواند به صورت راه خوردن، می

 شود.
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دهد  زیبایی خاصی به چهره می پوشاند یمهای صورت را  آرایش کردن بیشتر عیب”

گیرم و از اینکه زیباتر شوم احساس  نفس خاصی می و من با آرایش کردن اعتمادبه

 ساله، کارمند شرکت خصوصی( 12 ،)حمیده “کنم لذت بیشتری می

 

 گیری نتیجه
 ش،یآرا بعد در مطالعه مورد جوانانی ساز بایز یرفتارها که دهد می نشان پژوهش نیای ها افتهی

 و منطبق هستند رو روبه آنها با روز طول در که یا ژهیوی ها تیموقع و ها نامک مخاطبان، با

یابی به  دست و منزلت کسبتالش برای  ازی تابعها  رفتاریی بایزی ها یجراح بعد در. است سازگار

 .استیی بایز در مورد جامعه تعاریف و معیارهای انطباق با

 درک با را ششانیآرا نحوه و زانیم آنها. شود عریف میت مهم فعالیتی دخترانی برا شیآرا

 تیفعال نوع و ارتباطات زانیم مخاطب، جنس و نوع مختلف،ی ها طیمح بر حاکم فرهنگ از خود

امکان ایجاد روابط اجتماعی متعددی  دخترانی برا شیآرا که کرد انیب توان می. دهند یم رییتغ

 هیسرما شیافزامانند  لیدال ازی ا دامنه به ها مصاحبه ریتفس و لیتحل در. کند را فراهم می

 نفس اعتمادبه شیافزا وی آرمان خود و دیجد تیهو ساخت ،یگروه نوایی هم ای اجبار ،یاجتماع

 .میافتی دست در توضیح چرایی آرایش

 نوتیسا ریتعب به چهره انیم نیا در. داردی فراوان تیاهم جوانانی برای اجتماع ارتباطات

 در بدنی ها قسمت نیگذارتر ریتاث ازی کی و (133:1333) “است خود ازی رسم نماد کی”

 تیریمد با تا کنند یم تالش جوانان ویژه به و افراد نی. بنابرارود یم شمار به متقابل ارتباطات

 رای اجتماع رشیپذ حداکثر بتوانند تا باشند داشته گرانید بر رای گذار ریتاث نیشتریب خود ظاهر

 اهرظ و شیآرا با گوید افراد می گافمن. دهند شیافزا را خودی اجتماع هیسرما و کنند کسب

 گرانید بر رای گذار ریتاث نیشتریب که کنند می برقراری ارتباط( لباس و بدن چهره،ی خود )رونیب

 به و خود منافع شیافزا درصددی ا صحنهی اجراها در افراد که استی مدع وی. باشد داشته

 (.1313) هستند انیز رساندن حداقل

 دنبال بهی عقالن کنشگران. است نینماد هیسرما کسبی برای عقالنی ا وهیش کردن شیآرا

 را انیز نیکمتر و منافع نیشتریب تبادالت نیا در تا کوشند یم کنند و عمل می مشخصی اهداف

  .سازند خود بینص

 افتیدر رای فرهنگ عناصری خنث صورته با صرف انسان د،یم مارگارت نظر با مطابق

 شده ساخته فرهنگ وی واقع فرهنگ انیم پس. دهد می رییتغ خود درون در را آنها بلکه کند ینم

 وجوده ب رای فرهنگ تنوع است فرهنگ آنی اصل عامل کهی تیشخص تنوع و دارد وجود تفاوت

 عوامل ریثات تحت که استفرد  منحصربه تیشخص کی یدارای جوان پسر و دختر هر و آورد یم
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دست به  آن بر اساس و است گرفته شکل دارد تیاولو اوی زیغر وی درون عوامل بر کهی طیمح

 گروه کی افراد همه نیب اشتراک وجه. هستند متفاوت زیبایی معیارهای زند بنابراین کنش می

معیارهای  که شود می موجب نیهم و دهد می شکل را آنها جتماعیا تیشخص که دارد وجود

  هایی درون خود و با سایر جوامع باشد. شناسی جامعه ایرانی دارای تفاوت زیبایی

ی زندگی ها نعمت از برخورداری و خودآرایی برای که عقیده این با گروه مورد مطالعه

 یا زیبا مخالف هستند و برای کنند،ن یتیفعال ها زیبایییابی به  برای دست نکهیا با اند شده دهیآفر

 کنند. آنها برای رسیدن به خواسته خود های متفاوتی را انتخاب می شیوه خود چهره شدن زیباتر

 سازند. آماده می را خانوادگی و اقتصادی ،مالی شرایط
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