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ّچکیده

شناسیی دی ب دیا اسیه اد  از ردیکیرد کدیی د در جدعیی  زنیاب         جامعه ۀاکثر تحقیقات ایرانی در حوز

د  اسی   ایین   کیر مرداب را نیز در این حوز  درگییر   ،امردزی ۀجامع ۀ که تغییرات پیچیحال آب ،انجامش  

هیا از جامعیه د اای ا     ثیرپیییری آب أکشف د شناسایی معیارهای زیبایی از دی گا  مرداب، ت تحقیق دا ه ف

تحقییق حاریر دیا اسیه اد  از       شی   ا نجا  زیبایی کارکردهای اجهداعی اسه اد  ازدرای تغییر در د ب درای 

کییارگیری نظییرات پ ییراب دانشیجو در دانشییبا  شییری  دییاهنر کرمییاب دییه عنییواب  ای د دییا دییهزمینییه ۀنظریی 

 پنج داسطه م اهیم د ثانویه م اهیم اده ایی، م اهیم اسهخراج از پس کنن گاب تحقیق ده انجا  رسی  مشارک 

 -2 ردابمی  دیرای  زیبیایی  هیای چنی گانبی  تیوازب  د تناسی   -1: شی   صمشیخ   زیر شرح ده اصلی ۀمقول

 هنجارهیای  تعییین  هیغیرسین   د هیسین   منیاد   ده زمابهم دن یپای -3 زیبایی ادراک د جن یهی گیریجر 

 ۀیکل  از دمنزل   ا رت تثبی  د ک   -5 ترکم اسهدرار تر،کم ۀهزین در مبهنی زیبایی -4 جیادی  د زیبایی

 در هیسین   هایدنیاب اسهدرار عنواب دا ه هه یا دنیانی ۀمقول یک ،نرای در  م هخرج اصلی مقوالت د م اهیم

 ؛لیئم یا  مرد درای که ری اس ت ک  ت اد  ۀدهن نشاب م ل پارادایدی  آم  پ ی  زیباگرایانه م رب رفهارهای

 میرداب  جیادی  د زیبایی ی اهدّ داش  می جیادی  د زیبایی از ترمرم ،منزل  د قی موف  پیشرف ، چوبهم

 اخهیار در هدیشه هیسن  صورت ده که هاییمواعی  د تثبی  منزل  –ا رت ایهمواعی  ح ظ د ک   در

 د یار ندایاب اس   ،دود  مرداب

  ا رت، منزل  زیبایی، جیادی ، مرداب، :هاهکلیدواژ
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ّمهمقدّ.1ّ

این پیچیی گی رد   ۀهنجارها نهیجد ها تغییر سری  ارزش جراب امردز اس   ۀصپیچی گی فرهنبی، مشخ 

ایرار  طلی  ان یاب   در نریاد زیبیایی   آب ۀریششود که قی میهای مرم تل   زیبایی یکی از ارزشاس ده رش  

ع تنیوّ توانی   می از این رد،  اس ر از فرهنگ هر جامعه ث أمه ۀمعیارهای زیبایی د ب د چرر جا کهز آب  ادارد

گییاری  ثیرأتش ب فرهنیگ د    جرانیاس  ش بدر حال جرانیهای زیبایی   امردز  مالکزیادی داشهه داش 

پییردی از   ،هیای زیبیایی  انجا  عدی    را ده دنبال داردادی  های زیبایی د جی ع در مالکها کاهش تنوّرسانه

ها دیه  تواب از طریق آبهای گوناگونی ه هن  که میرا  ،درزش درای تناس  ان ا د های غیایی سخ  رژیم

ثیر ایرار  أاز دی ب را تحی  تی    رتصوّ آل،ای  زیبایی  یهاالکم  یاف ها دس  ادی  تصویرش   در رسانهجی 

دیه   م اخلیه، کنی  دیا   های زیبایی سعی میآلخود دا ای   ۀفاصلده   در چنین د هری اس  که فرد دا درک 

ر ایشیاب  در ایراب انجا  ش   در مورد زیبایی زناب،تصیوّ تا کنوب اکثر تحقیقاتی که   کاهش فاصله دس  یاد 

 علد اری، اا سی زاد ،عباس ؛2114، 1گردسی د زاه ی نژادد اا ا  درای زیباترش ب دود  اس  )از زیبایی 

 الر، نصیری  د نیائینی  ف ایی کالنهرهرمزی، ،شررکی نیازی زاد ،موسوی؛ 1331 ،دخشایش مبارک د سعادتی

 خراسیانی  مظلو  ،نوغانی ؛1311 عنای  د مخهاری، ؛1331 مخهاری د عنای ، ؛1331 ،درار د دکیلی ؛1311

هیای  رات مرداب جواب از مالکدر تصوّ( تحقیق حارر 1313 عطایی، د کل ی ،میرساردد ؛1313 درشوی، د

 ؛مهدرکیز شی   اسی     خیود،  درای تغییر ظیاهر  ثیرپییری فرد از عوام  اجهداعیأتزیبایی درای دد جنس د 

یکیی دیبیر از اهی اف تحقییق     جواب  سایی کارکردهای اجهداعی زیبایی از دی گا  پ راباشن ،عالد  در این

 اس  

ّلهّأبیانّمس.1ّ.1ّ

 ایفالسی ه   اسی   ش   رسیدر  شناسابفرهنگ د شناسابرداب شناساب،جامعه زیباشناساب، طتوسّ زیبایی

  ان زد  دس  زیبایی تحلی  ده های گر د هب  فیثاغورث، ارسطو، افالطوب، نظیر

  (211ص   ،2112 ،2)رددس گییرد میی  صیورت  دا ۀچریر  سدراسا معدوالً فرد زیبایی مورد در اضادت

ص   ،2112 )رددس، ه هن  زیبایی دیولوژیک اسهان اردهای مرم هایجنبه آشنایی د شادادی جوانی، تقارب،

 یحه ی  کودکاب چهچناب ،اس  ش   رمزگیاری ما ذهن در زیبا ۀچرر که ده می نشاب تحقیقات نهایج  (133

                                                           
1  . Garousi and Zahedi Nejad 

2  . Rhodes 
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 ،1)النبلیویس، راگدین د موسیلدن    شون می خیر  زیبا ۀچرر ده تری،طوالنی تم ّ ،خود  تول  لادّ ۀه ه در

 این ترینرایج  ن ارن  زیادی ت ادت مخهلف هایفرهنگ در زناب ۀچرر زیبایی معیارهای  (214 ص  ،1334

 فاصیله،  دیا  هیای مردمیک  دیا  درشی   هیای چشیم  چشیم،  از ادیرد  زییاد  ن یبهاً  ۀفاصل از ن اعبارت معیارها

 د کوچیک  ۀچان درج هه، پایین ل  دزرگ، لبخن  داریک، صورت کوچک، دینی درج هه، ۀگون هایهخواباس

 ثیرأتی  تحی   زییادی  حی ّ  تا زیبایی هایمالک (275ص   ،1335 ،2)کانینبرا  د رددرتز رداتاب موهای م ل

 د کدیر  ددر ۀانی از  یعنی ؛زناب د ب زیبایی مالک دد مثالً ؛اس  جامعه یک اجهداعی –ااهصادی هایدیژگی

 ۀشییو  د ااهصیادی  شیرایط  ثیرأت تح  تش ّده (41ص  ، 2117 ،3)سوامی دیبریک ده هاآب ن ب  د داسن

 ۀتیود  شیاخص مطلودیی     (732ص   ،2112 ،4)فورنرا ، موتافی د داگوما گیردمی ارار جامعه یک معیش 

 غییایی  میوادّ  کدبیود  دیا  کیه  جیوامعی  یا پایین اجهداعی -ااهصادی سطح دا جوام  در درای زناب، داال د نی

 (1331) 2النبلیویس د جان یوب   زدیرددیهس،  ،کالییک   (324 ص  ،2112 ،5)سینگ شودمی دی   ،ن امواجه

 دیی گا    شیود میی  قیی تل  تیر دییش  سیالمهی از دی گا  جنس مخالف، ده معنی  مرد یا زب ادی جی  گوین می

 در کیه  اسی   اجهدیاعی  هیای آلایی    از رث أمهی  ادی جیی  ارد اسیهان   کیه  کنی  کی  میأت اجهداعی گراییساز 

  (22 ص  ،1334 ،7سیولوموب د آشیدور   )انبلیس،  شیود می مطرح م  صنع  سوی از د جدعی هایرسانه

 که افرادی شخصی دین ردادط در معدوالً  پییرش اجهداعیافزایش درای  اس  راهی د ب د چرر  زیباسازی

)جان یوب، اسیکافیل  د    کننی  می دریاف  مثب  هایپاسخ از سوی دیبراب ،درخوردارن  ظاهری ادی جی  از

، 3ماکیجانی د النبو )ایبلی، آشدور، ها دارن دیبراب تدای  ده ددسهی دا آب ،(122ص   ،2112 ،1یورچی ین

 کننی  دریاف  می یترهای دیشکدکد ( 343 ، ص 2112 ،11کنریچ د لین ندایر دیلی، لی، ؛111ص   ،1331

 کنن می رتصوّ مرد  یحه  (3ص   ،1331 ،12درلینگ د دیلییامز ؛411 ص ، 1372 ،11کارادنیچ د لدر وب،)دن 

   ن اترداهوش هاآب که

                                                           
1  . Langlois,Roggman and Musselman 

2  . Cunningham and Roberts 

3  . Swami 

4  . Furnham, Moutafi and Baguma 

5  . singh 

6  . Kalick, Zebrowitz, Langlois and Johnson 

7  . Englis, Solomon, and Ashmore 

8  . Johnson, Schofield and Yurchisin 

9  . Eagly, Ashmore, akhijani, and Longo 

10  . Li, Bailey, Kenrick and Linsenmeier      

11  . Benson, Karabenick, and Lerner 

12  . Behling and Williams 
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 شیود میی  اطیال   خیویش  دی ب  دیه  ن یب   فیرد  افکار د اح اسات ادراکات، ۀمجدوع ده د ب از رتصوّ

 دی ب  از ناررایهی د ب، از رتصوّ انن تومی دیمهع ّ اجهداعی -فرهنبی عوام   (153 ص ، 2111 ،1)ایک یو

 فیی معر   (341 ص ، 2113 ،2دانشیی  گردسی د )گردسی، دهن  شک  را د ب در شک  تغییر درای تصدیم د

  داش  د ب از ناررایهی دالی  از یکی توان می جامعه اعضای ده آلای   د ب عنواب ده خاص د نی هایشک 

 د نی مرداب درای د الغر ان امی زناب، درای ،شودمی تبلیغ هاسانهر سوی از عد تاً که آلای   د ب تصویر

 کیه   نی دهمیی  نشیاب  هارسانه  (434 ص ، 2117 ،3ری ییاردلی د جیدز )مک کی ، اس  مردانه د عضالنی

  (533 ص ، 2111 ،4)اسهایس د دیرمن  ناترقموف  د زیباتر تر،جیاب الغر زناب

    اسی  ای  د دزب در تغیییر  د دی ب  اجیزای  شیک   تغیییر  دیه  تدای  د ب از ناررایهی پیام های از یکی

 مصیرف  چیوب هیم  دزب تغیییر  غیرسیالم  د نامناسی   هیای ردش سوی ده را فرد توان می د ب از ناررایهی

میرداب دیرای کیاهش      (153 ص ، 2111 )ایک ییو،  دهی   سیو   چیاای  د الغیری  هایارص یا اسهردیی ها

)میک   آدرنی  ر جر  افزایش عضالت یا رفهارهایی درای الغرش ب رد میناررایهی از د ب، ده رفهارهایی د

   (137 ص ، 2112 ،5کراری د ساس

 خاطرنشاب دای  اامّ ؛ه هن  م هع  تردیش من ی د نی تصویر داشهن درای مرداب دا مقای ه در زناب اگرچه

اخیر مرداب درای داشهن دی نی  های   در سالنی هن  ایدن د نی، تصویر مشکالت مقاد  در نیز مرداب که کرد

آل داعی  افیزایش   د ب خود دا دی ب ایی     ۀمقای  د الغر، عضالنی د امردزی، تح  فشار جامعه ارار دارن 

 ناررایهی از د ب در مرداب ش   اس  

 د میرداب  هیای دیی گا   د نشاب تغییر درای زناب در اجهداعی فشار مناد  از یکی شناخهیجامعه دی گا  از

 در تدرکزشاب در مرداب ا رت پایبا  د مواعی  ،این در عالد  ؛اس  آلای   زنانه زیبایی از مرداب راتتصوّ

 هایادی جی  ردی تریدیش اسی ح ّ معدوالً ا رتدن  مرداب  داردنقش  هاانهخاب در ظاهری هایادی جی 

دیه ایین دلیی  در    ، (341 ص ، 2113 ،2گیالک د شیادمن   )راسیهدنش،  دارنی   انهخادشیاب  مورد زناب ظاهری

 کی  ش   اس  أهای زیبایی زناب تپژدهش حارر در دی گا  مرداب در خصوص مالک

 

                                                           
1. Xu  

2. Garrusi , Garousi and  Baneshi  

3  . McCabe, Ricciardelli and  James  

4. Stice and  Bearman 

5  . McCreary and Sasse  

6  . Rastmanesh, Gluck and  Shadman 
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ّاالتّتحقیقؤس.1ّ.2ّ

ه ده د ب در دین میرداب  توجّ ۀتحقیقات در حوز خأل، صمشخ ده طور ب اس  که آتحقیق حارر در پی 

ادی  مردانیه از  معیارهیای زیبیایی د جیی    نی  از:  ااالت در این تحقیق عبیارت ؤترین س   مرمکنرا پر ایرانی 

ادی  زنانه از دی گا  مرداب چی ی ؟ میرداب تیا چیه حی  از      دی گا  مرداب چی  ؟ معیارهای زیبایی د جی 

ال ادی  ای  ش ب ده جی هایی درای نزدیکدودب از چه ردشان ؟ در صورت ناراریچرر  د د ب خود راری

  ادی  چی  ؟ کنن ؟ کارکرد زیبایی د جی اسه اد  می

ّ.ّمبانیّنظریّتحقیق2

ّبرّمطالعاتّپیشینّ.2ّ.1 ّمروری

 دی نی،  ۀشاخص تود سن، جن ی ،دریافهن  که در پژدهشی در شرر کرماب  (2113)کاراب همگردسی د 

دیر  ثیرگییار  أرهیای ت تیرین مهغیّ اجهداعی از مریم  -فشار دیبراب مرم د عوم  ااهصادی ها،اسه اد  از رسانه

در حالی که  ،تدای  داشهن های زیبایی احیتر از زناب ده جر درص  کم 53مرداب   داشن د ب می ناررایهی از

 درص  دیش از زناب دود  125 دین مرداباسه اد  از ردش داردیی درای تغییر دزب د شک  د ب در 

 کیه تقریبیاً  ده این نهیجه رسی ن   ( در تحقیقی دین دانشجویاب دخهر د پ ر،2112) 1کارابهم گردسی د

هیای  هیا از ردش درصی  آب  41انی  د    دانشجویاب ناررایهی از د ب مالیم تا شی ی  را تجردیه کیرد    ددسوّ

تیرین  هیای سینبین مریم   احی زیبایی دینیی د درزش جر  ،ان   ده ترتی مرسو  درای تغییر د ب اسه اد  کرد 

 های تغییر د ب در دین دخهراب د پ راب دانشجو دود  اس  ردش

کار ده این نهیجیه رسیی ن  کیه    در پژدهشی ردی جدعی  عادی د درزش( 2112) 2کارابهم دسی دگر

ثیرپییری از أاسه اد  از ماهوار  د ت جن ی  دا انهخاب درزش ده عنواب ردشی درای تع ی  دزب رادطه دارد 

ه   اعهداد ده ن یس د  دثیر ارار میأگرفهن را تح  تکردب د رژیمفاکهورهایی دودن  که درزش، دیبراب مرم

   ب اس درای تغییر د ترین عوام  در انهخاب ردشمقای ه دا دیبراب از مرم

نشیاب داد کیه    «تصویر د نی م یری جری  تغیییرات رفهیاری در دی ب    »( دا ه ف 2111) 3ۀ تیلکاعمطال

می یری  دی ب   ای ه هن  که میرداب را دیه رفهارهیای     هناررایهی عضالنی د ناررایهی از دزب د ب، دد مؤل 

 کنن   ترغی  می

                                                           
1. Garousi, , Garrusi , Divsalar and divsalar 

2. Garrusi, Baneshi and  Amiri 

3. Tylka 
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احی های زیبایی ده این نهیجیه رسیی ن    ( در تحلی  گ هداب دانشجویاب پیراموب جر 1331درار د دکیلی )

  دانشیجویاب دیه جیای    اسی   که ردیکرد نظری ددلن دیرای تحلیی  ایین دااعیی  اجهدیاعی اادی  اسیهناد       

ای دیه جیای چشیم د    هیای نشیانه  چشیدی ای د از چشیم د هیم  هیای نشیانه  ی از مالکیی  های مادّمالکی 

احیی زیبیایی در ایین    اسیه اد  ردزافیزدب از اعدیال جر     از ایین رد،   کننی  ی اسه اد  میهای مادّچشدیهم

 ارچوب ااد  تبیین اس  رچ

 انی   احیی زیبیایی پرداخهیه   اشردن ی اجهداعی د جر  ۀ( در پژدهشی ده رادط1313)، ردانی د ژیانپور آرا

دخش دیبیر فقیط در انحصیار طبقیات دیاال      احی زیبایی منزل انجا  عد  جر  کهاین که ادلنهایج نشاب داد 

یافهن زیبیایی د تدایی  دیه    ی ای از اهدّها نشانهاحیااشار پایین جامعه ده این جر  تدای که این  نی    ددّ

ضیای ییک اشیر    توانی  دیین اع  رفهارهای معطوف ده زیبیایی میی   کهاین  ک   احهرا  اجهداعی اس   سوّ

 اجهداعی تدایز ایجاد کن  

 «رسی ناررایهی مرداب جواب از د ب در چرارچوب ردانی اجهدیاعی در »( دا عنواب 2111) 1مطالعۀ داردب

ها در میرداب تأثیرگییارتر از زنیاب دیود، در حیالی کیه زنیاب دیه         ش   از رسانهنشاب داد که فشارهای ادراک

 دهن  تری نشاب میکنش دیشاجهداعی دا -ردانی -رهای زی هیمهغیّ

ه شی یم کیه تعی اد کدیی از مطالعیات،                     ّی     شناسیی دی ب، مهوج     جامعه ۀدر مردر تحقیقات داخلی در حوز

اسیه اد  از    در این دخش فقط ایین مطالعیات ذکیر شی ن     از این رد، گیرد  جدعی  مرداب را هم در در می

تیرین  داد ده ن س د مقای یه دیا دیبیراب مریم    ، اعهاجهداعی -فشار دیبراب مرم د عوم  ااهصادی ها،رسانه

در حیالی کیه میرداب     ،احی زیبایی دودن                تر ده دنبال جر ثیرگیار در ناررایهی از د ب دود  زناب دیشأعوام  ت

های تغییر در د ب انهخاب کرد  دودن   درخی های سنبین د اسه اد  از دارد را ده عنواب درهرین شیو درزش

انی   ک ی  مواعیی  اجهدیاعی د     ددلن ده تحلی  رفهار تغییر در د ب پرداخهیه  ۀز نظریتحقیقات دا اسه اد  ا

 ان   ی درای تغییر در د ب مح وب ش                               ّافزایش احهرا  د ا رت دالی  مرد 

ّنظریّوّمفهومیسن ّ.2ّ.2 ّت

 د ت ریم  کارکردهیای  راسیهای  در فن یی،  اددییات  عنیواب  تح  مرتبط هاینظریه طرح حارر پژدهش در

از دیین   ن ارنی ،  را تحقییق  می ل  ییا  نظیری  ارچوبری چ اسهخراج اص  باقمحق  د گرفههصورت ی اسح ّ

ی از سیبک زنی گی   مردّی  ۀشناسی تورسهاین ددلن آشکارا ده م رو  مصرف ندایشی که جنبی ماب جامعهمهق ّ

انقالب صینعهی   آسای اردپایی که پس ازتن ۀطبق اشار  کرد  اس   ،داش می« آساتن» ۀآم عرصهدهتاز  ۀطبق

                                                           
1. Bardone 
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ییافهن از سیایر طبقیات اجهدیاعی دیه مصیرف       درای تدیایز  ،الت ااهصادی ناشی از آب ده ظرور رسی د تحوّ

هیا در  درک معیارهای زیبایی ده منظور کارد ی  آب  ،در این د هر م رومی  (1313 )ددلن، ندایشی رد آدرد

دودب فرد  دیبراب دی  معرض کن   درا میی  پی اهدّثیراراردادب دیبراب أتجر  ندایش اعهبار خود د تح 

سیازی خیود دیه    نزدییک  ده  های زیبایی رایج در عصر خود سو  میناچار ده درک د کارد   مالکرا ده

 شود یقی منوعی مصرف ندایشی تل  های زیبایی،مالک

دان  که در دی ب  میفرهنبی یا نوعی منب  فرهنبی  ۀد نی را ده مثاده یکی از انواع سرمای ۀدوردیو سرمای

فرهنبیی   ۀندایش سرمای ی درایتوان  محل زیبایی د ب د چرر  می  (1312 )ذکایی، گیاری ش   اس سرمایه

رسی گی  درزش، ۀثیرپییری د ب ان اب از جامعه ده داسطأج دانی از دی گا  دوردیو ده ت ۀسرمای فرد داش  

قیی  فیرد تل   ۀداری از عادتئثیرگیار جزأاین مقوالت ت ۀیارچوب فکری دوردیو کل راشار  دارد  در چ غیر د 

 از ایین رد،    دار  ده صورت غیرم هقیم دا جایبیا  ای رت د منزلی  فیرد در ارتبیا  اسی      عادت شود می

عجیی    ،پیییرد  دنیادراین  ثیر میی أها ده صورت غیرم هقیم از جایبا  ا رت د منزل  فرد تگیری د بشک 

کنن  دا تغییر در دی ب د  سعی می ،نه چن اب مطلوب خوداجهداعی ر از مواعی  نی   که افراد گا  درای فرا

آگیاهی دیه    نظا  کنشی ی ازئد ب جز ،از دی گا  گی نز ق دارن   نشاب دهن  که ده جایبا  داالتری تعل  چرر ،

منطقیی   ۀدنبال ،د در حقیق  ی  اساسی داردچن  د چوب د ب درای یافهن تدا  عیار هر لحظه از زن گی اهدّ

های اصلی دی ب  نظارت در د ر  د احوال ان ا  ،چنینی از محیط پیرامونی د همهای ح ّنظارت در درددی

ی د ب مشهد  دیر خبرگییری از   یافهن ده در  د حال کل د خود د ب ده عنواب نوعی ک  پیچی   اس  آگاهی

گیی نز   ،از سیوی دیبیر    (1371 )گیی نز،  ص یا رژیم غیایی هم ه ی  های مشخ تدرین رردرت درزش،

خواهی   م در د ب خود د ده عبارتی دیا کنهیرل م یهدر دی ب میی     کاری م اد  د منظ معهق  اس  فرد دا دس 

 ۀرا در مقاد  دیبیراب دیه عرصی    یافهبی خودصد فردی  د تشخ  هوی  شخصی خود را ده ندایش دبیارد

دیرای   ،و مورد اسه اد  ایرار گرفهیه اسی    فوک ۀات در نظریم اهیم کنهرل د ا رت که ده کر ندایش درآدرد  

ساخهن د ب آب چییزی  اجهداعی گیرد های افراد در جر  زیباسازی د ب مورد اسه اد  ارار میتحلی  تالش

فوکیو پیکیر آدمیی را در ارتبیا  دیا       اس  که فوکو در اال  کنهرل اجهداعی در د ب مطیرح سیاخهه اسی     

چیوب  کیه هیم  آبشود د این ا رت ده جای اب کانوب ا رت میکن   د ب ان های ا رت تحلی  میمکانی م

 گییرد تح  انضبا  دردنی ناشی از کنهرل ارادی دی ب ایرار میی    ،ی دیردنی پی ا کن ددراب مااب  م رب تجل 

گونیه  هدهی  کیه چی   طرح م رو  م یری  صحنه نشاب می اردینگ گافدن دا  (11 ص  ،1311 )آزاد ارمکی،

داننی  دیه   پ ن ن  د مناس  میی چناب که میخود را آب ،های دااعیکاری درعی س افراد تدای  دارن  دا د
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هایی از خیود را دیه ندیایش    کنن  جنبهگراب در کنش مهقاد  خود هدیشه سعی میدیبراب نشاب دهن   کنش

ایی راییج  های زیبپییرش مالک ،دنادراین دبیارن  که منزل  د احهرا  اجهداعی را درایشاب ده ارمغاب دیادرد 

دهی   گراب میاین فرص  را ده کنش ش  ،هئهای ارادر جامعه د م یری  د ب در راسهای هداهنبی دا مالک

ای ج اگانیه  گی نز د گافدن هریک از زادیه دوردیو، اگرچه ددلن، که منزل  د احهرا  خود را دربود دخشن  

نیوعی  مرم آب اس  که هدبی دیه  ۀا نکه  ّام  ؛ان  ه نشاب داد                                    ّد ب د تدای  ردزافزدب ده تغییر آب توج  ۀلأده م 

یافهن د رغم تدای  ده فردی علی ،کنن م رب زن گی می ۀهایی که در جامعگونه ان ابهدهن  که چنشاب می

از  پییرنی   ثیر میی أسخهی از فشارهای اجهداعی درای تغییر دی ب تی  ح ظ د ندایش هوی  شخصی خود، ده

ان ( از طریق د ییاری  های مطلوب اجهداعیل ، ا رت د احهرا  )که درعی یادی ده منزدس  ،سوی دیبر

ای داش  درای ندایش فرد ده صورتی کیه  توان  دسیلهشود  تغییر در ظاهر د د ب میپییر میاز رفهارها امکاب

 ۀیچیی  ییادی در جریاب پ  ای درای هویی  های زیبایی دسیلهآلتطادق دا ای   ،ددس  دارد دی   شود  در داا 

 امردزی اس    

ّروشّتحقیق.3ّ

د  یزیکیی های اجهداعی د فرهنبیی جییادی  ف   هل ؤه ده موروع  مورد کادش خود ماین پژدهش دا توجّ

   کنی گییرد، اسیه اد  میی   شناسی کی ی ارار میردش ۀای که در زمرزمینه ۀاز نظریّکارکردهای اجهداعی آب

 ۀیانی ده جامعی دن ۀدا انهشار کهاب کشف نظری 1هردسشلیزر د اط گتوسّ 1323 سال در ایزمینه ۀدرد نظریرا 

 فراداب ارار گرف    ۀفی ش  د مورد اسه ادعلدی معر 

ّنمونهمشارکتّ.3ّ.1 ّگیریکنندگانّو

انهخاب دانشیجویاب دیا     ن دانشبا  شری  داهنر دود پ ر چرارد  دانشجوی ،کنن گاب این مطالعهمشارک 

کنن گاب از ردش   درای انهخاب مشارک انجا  ش جوانی  دیادی ین  هوی آفر اسی ی  د ح ّه ده اهدّتوجّ

مطیرح   (2111) 3ای که پیاتن گانهدردهای د در میاب را  ،چنیناسه اد  ش   اس  د هم 2گیری ه فدن ندونه

یین شییو       اسی   در ا ش، ده جر  مناسب  دا کار انهخاب 4عاکثر تنوّگیری دا ح ّدرد ندونهکرد  اس ، را 

ع اجهداعی، ااهصیادی د فرهنبیی د تحصییلی    های مهنوّها د خصیصهه ده دیژگیسعی در آب دود  تا دا توجّ

                                                           
1  . Glaser and  Strauss 

2  . Purposive Sampling 

3  . Patton 

4  . Maximum Variation Sampling 
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دا اسیه اد  از معییار    ،د در نرای  شودع مدکن نزدیک اکثر تنوّندونه ده سد  ه فدن ی دا ح ّ ،دانشجویاب

 ده پایاب رسی  ها گیری د مصاحبهها، تصدیمدر مورد تع اد ندونه 1اشباع نظری

ّاط فنونّگردآوریّوّتجزیه.3ّ.2ّ ّالعاتوتحلیل

تکنییک   ها از سیه آدری داد دود  اس   ده منظور جد  2عدیق ۀها، مصاحبآدری داد جد  ۀتکنیک عد 

یادی ده م یاهیم د  عدیق پیشنرادی پاتن ده ترتی  زیر اسه اد  ده عد  آم : در آغاز کار درای دس  بۀمصاح

لییه  هیای ادّ که م یاهیم د مقولیه  اسه اد  ش   دع  از این 3گویی غیررسدیدگ   ۀردیکرد مصاحب ها ازمقوله

ین  مصاحبه پیبییری  آها د م اهیم در فر، مقوله4آشکار ش ن  دا اسه اد  از ردیکرد راهندای عدومی مصاحبه

دیاز طر احیی د    االتؤس ها شک  گرف ،م اهیم د مقوله ۀدسیله ها دی مصاحبهکه خطو  کل    پس از اینش

   سیاخهار  شی  اسه اد  5ین  تا مرحلۀ اشباع نظری ادامه یاف   در این مرحله از مصاحبۀ داز اسهان اردأاین فر

 -2 2ک گییاری دیاز   -1ای دیر مبیییینای سیه شییوۀ ک گییاری اسی :       زمینه ۀها در نظریاصلی تحلی  داد 

 ،چنیین هیم    شی ن پژدهش نیز در هدین اساس عد  که در ای 1ک گیاری انهخادی -3د  7ک گیاری محوری

کیه از   3ط اعضیا یکیی اعهبارییادی توسّی    ،درای رسی ب ده معیار اادلی  اعهداد، از سیه تکنییک اسیه اد  شی     

ی را ارزیادی کرد  د در مورد صحّ  آب نظیر دهنی   در ردش   های کل کنن گاب خواسهه ش  تا یافههمشارک 

های خیا  مقای یه   دن ی نظریه دا داد   تا ساخ شهای خا  رجوع ، ده داد 11های تحلیلییعنی مقای ه؛  ددّ

سازی در مراح  مخهلف ک گیاری، م رو  نوی ن گاب، 11  دا اسه اد  از تکنیک مدیّزید د سوّشود ارزیادی 

 داشهن    کاریهماسهخراج مقوالت  د

ّیّتحقیقهایافته.4ّ

ص اصلی ده شرح زییر مشیخ    ۀنویه د م اهیم داسطه پنج مقولم اهیم ثا پس از اسهخراج م اهیم اده ایی،

( ج زیبیایی  ادراک د جن یهی گیریجر  (بمرداب  درای زیبایی هایچن گانبی توازب د تناس ( الفش : 

                                                           
1  . Theoretical Saturation 

2. Indept Interview  

3. Informal Conversation Interview 

4. General Interview Guide 

5. Standardized Open – Ended Interview  

6. Open Coding  

7. Axial Coding  

8. Selective Coding  

9. Member Check  

10. Analytical Comparison 

11. Auditing 
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 ۀهزینی  دیر  مبهنی زیبایی( دجیادی   د زیبایی هنجارهای تعیین هیغیرسن  د هیسن  مناد  ده زمابهم دن یپای

 ،نرای در م اهیم د مقوالت اصلی م هخرج  ۀیاز کل  منزل  د ا رت تثبی  د ک   ( تر کم اسهدرار تر،کم

 زیباگرایانه پ ی  آم   م رب رفهارهای در هیسن  هایدنیاب تح  عنواب اسهدرار ۀدنیانی یا ه ه ۀیک مقول

 شود:دنیانی پرداخهه می ۀهای اصلی د مقولده توریح مقوله در زیر

ّبهّمنابعّسن همبندیّپایّ.1ّ.4 ّازّچهارّمفهومّثانویههّ:ّابیتتیّتعیینّهنجارهایّزیباییّوّجذ تیّوّغیرسن زمان  )مستخرج

ّنوجهوانیّ،ّوّکودکیّدورانّپذیریجامعهّمخالف،ّجنسّسویّازّتقاضاّفشارّها،رسانهّطریقّازّزیباییّمرجعّگروهّنمایش

ّدانشگاه(ّوّجامعه

هیا در  ن وذ رسانه پییرن  معیارهای زیبایی د جیادی  اثر می کنن گاب از چه منادعی درای تعیینمشارک 

از سیوی    شکلی جرانی د عا  ده خود دبیرن  ،سری ده طور های زیبایی های اخیر داع  ش   که مالکسال

سرول  دراراری ارتبا  حضوری د غیرحضوری دخهراب د پ راب داع  ش   اسی  کیه هیر جینس      ،دیبر

های جنس دیبر از زیبیایی دسی  دیادی  د دراسیاس آب دیه دازسیازی زیبیایی د        ادیراحهی دهوان  ده ارزیده

   کنادی  اا ا  جی 

تیر البوهیا تیوی زیبیایی،     نظیر مین دییش    دیه »دان  ها میالبوی زیبایی را رسانه ئۀحبی  منب  اصلی ارا

ه  طیرز    خیلی مردّفیلم د ماهوار )نقش(تر ارارگرفهن جامعه توی دادی م  د م رنیهه ه    ده نظر  دیش

گیر  د جامعه هم میشه مث  ادنا  د اگر تو دا می   ثیر میأکنن د خوب آد  تها تبلیغ میپوشی ب که فیلملباس
کنه د خوب دیه هدیین خیاطر هدیه د     عه ده چشم یه آد  دهاتی د گاگول در  نبا  میمپیش نری دیبه جا

گیرب ها از دازیبرای غردی البو میای ما د هنرپیشهسیند    کنم دا م  ردز پیش دریم  خود من هم سعی می
هیا  کینن شیبیه هنرپیشیه   های غردی د ده هدین خاطر هده سعی مید مرد  از دازیبرای خودموب د هنرپیشه

 « داش

ی حام  معهق  اس  که مالک زیبایی آب چیزی اس  که از سوی جنس مخالف عرره میی شیود د حه ی   

هیای زیبیایی   جا که دخهراب هم در تعییین میالک  از آب هی ن اشهه داش  مدکن اس  گاهی دا م  رایج سنخی

انعکاسی از هده  ها در خصوص زیبایی مردانه عدالًهای آبای   ،ها ه هن   دنادراینیر رسانهأثتح  ت ش ی اً

د پیییری  جامعیه  ۀلیی هیای ادّ کنن گاب ده سیال ان   درخی از مشارک د کرها عرره چیزهایی اس  که رسانه

ای ن  که مرم این اس  که فرد در چیه خیانواد   اد  د معهق کراشار   ،یی  خانواد  اس أالبوهایی که مورد ت

کنن   این تعاریف د یهری اسی  کیه    گونه تعریف میهادی  را چهای زیبایی د جی ها مالکرش  کرد  د آب
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دهی  د دیه     را در آب نشودندا میددسهاب د غیر فرد دع ها در زن گی اجهداعی البوهای اخیش   از رسانه،

   کنفرد تب ی  میشخصی د منحصرده یک سبک کامالً

ّبرایّمردنّچندگانگیتناسبّوّتوازّ.2ّ.4 ّازّمفاهیمّثانویه:ّهایّزیبایی ّوّقهاّتمتعل ّزیبهایّیّجسمانی،ّزیبایی )مستخرج

ّرفتاری(ّوّاخالقیّزیبایی

تنرایی مرم نی ی    مرد فقط زیبایی د ب یا چرر  ده کنن   اعهقاد دارن  که درای یکمرداب مشارک  ۀهد

 ؛ کنی را کام   زیباییهای دیبر زیبایی از جدله زیبایی اخالای د رفهاری هم داشهه داش  تا دهوان  دای  جنبه

دیه طیور    کننی   رر  الد اد میچتر از زیبایی ی درازن گی د زیبایی لباس را مرمها حه اکثر آب عالد  در این،

تیرین دجیه   مریم هیای ج یدانی د غیرج یدانی زیبیایی     تعادل د تناس  دین جنبه دجود هداهنبی، هیسن 

تیر خیود را نشیاب    رنیگ در دی گا  ن   امردز مرداب هم این دادر دیه صیورتی کیم    ،شودی میادی  تلق جی 

 کن  های زیبایی معنا پی ا میده : زیبایی چرر  د د ب در کنار سایر جنبهمی

 گوی :می ،که ظاهری آراسهه د مهناس  دا م  ردز داردنشجویی دا ،ادوال ض 

یک سری خصوصیات رد داشهه داشه کیه تیو ایین     ۀکنم پ ر زیبا پ ری ه   که مجدوعمن فکر می» 

رفهیار،   ۀ، مجدوعی ا نه کیامالً امّ ؛هزیباییّچهرهّوّاندام،ّیکّقسمتیشّباشمجدوعه مدکنه زیبایی هم یعنی 

تیونم  ه آب  پس ندیی های این مجدوعه ااد  توجّ هل ؤفهاری د اخال  ده عنواب متعام ، خصوصیات ر ۀنحو

 « پ ر زیبایی ه   ،سیدا دوددلن ی داش  د خوش دبم صرفاً اگر پ ری ا ّ
نیوعی  کننی  کیه دیه   هیایی را دییاب میی   میالک کننی گاب  رس  مشیارک  در تعیین زیبایی چرر  ده نظر می

 هی مردانبی چریر  مثی  سیبی  را کیامالً    م سن ئی درخی از ایشاب عالحه  ظراف  در چرر  اس   ۀکنن ت اعی

 ،حبی  دانشجوی کارشناسی ارش  که خود آرایش مالیدی دیر چریر  دارد   کنن  ی میمرددد د نامناس  تلق 

دار )کثییف( دیه   یعنی جوری نباشه یه حالی  چرکولیک   ؛سعی کنی یه صورت تدیز داشهه داشی» گوی :می
آرایشم درسهه که دای  دیین   ۀتو زمین ،هتدیز د صاف داشه صورت  د م ل مو که خیلی مردّخودت دبیری، 

البهه در خالف گیشهه که رنگ پوس  د چشم ردشن درای زناب مالک زیبیایی  «  هداشها فر  آاایوب د خانم

درد پیی ا  ادی  پ یراب هیم کیار   این دد درای ارزیادی زیبیایی د جیی    رس ،امردز ده نظر می ،ش مح وب می

  ان  کرد 

شود ح یا   ی میهای زنانه مث  ادرددرداشهن یا اسه اد  از رژل  د    از نظر اکثر مرداب میمو  تلق آرایش

 اصالً ،کننمو میمثالً ک ایی که صورتشوب رد شبیه خانوما دی      » گوی :در این زمینه می دیبردانشجوی 
 « پ ن  دیدار  رد نپ ن   د یا ادردش رد درمیندی
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 «د ب س  » از نظر ایشاب نه کنن گاب اس  ه مشارک تناس  د تعادل د ب هم یکی از دجو  مورد توجّ

دیه نظیر  تیوی     گویی :   در این میورد میی  اب نی    محدّمناس  د جی  «یافههپردرشد ب عضالنی »د نه 
نیه   ،ان ا  رد فر  البهه د ، یه اسهی ادی  زیبایی مرد دشهتونه داع  جی   میددّ ۀآاایوب اسهی  د نی در درج

 « کنهتر میابدلی خوب ردی فر  داشه د این مردها رد جی  ؛هاسازی د از این حرفد ب

ّازّچهارّمفهومّثانویه:ّزیباییّادراکّوّجنسیتیّگیریجهتّ.3ّ.4 ّلبهاسّ،ّتناسبّبدن،ّجذابیتّچهره،ّزیباییّ)مستخرج

ّاخالقی(ّوّرفتاریّزیبایی

هیا د  خواسیهه  فشار اجهداعی در زناب د مرداب دیرای ایجیاد تغیییر در دی ب د چریر ،      مرمّ یکی از مناد 

 دیه  گیرنی ؟ های زیبایی درای خود د درای زناب در نظر میی مرداب چه مالک  اس تقاراهای جنس مخالف 

 ؛کیرد  یمتق ی  دسیهه  دد ده را کنن گابمشارک  توابمی «جن یهی گیریجر » ۀپ ی  دا ارتبا  در ،یکل  طور

 د خواسی   از ناشیی  ۀیافهتنظیم امر یک اگرچه را زناب یحه  د مرداب ادی جی  که ه هن  هاییآب دسهه یک

 نرادین البوهای د سنبین رفهار داار، سنبینی، چوبهم هاییدیژگی در ؛ دلیدانن می مخالف جنس ارزیادی

 مردانه زیبایی مرزهای ان کاک در د کی أت ر غی د مردانه ص ای تن زرنبی، دفاداری، چوبهم ؛مردانه زیبایی

 عدی تاً ) کننی  میی  اشار  کن ،می طل  دا از را هاآب د دارد هتوجّ آب ده هدوار  مخالف جنس که ایزنانه د

 دهی  میی  تشکی  را کنن گانیمشارک   ددّ ۀدسه(  کنن می تحصی  داالتر مقاط  در د دود  تردیش هاآب سن

 مبهنی تقاراهای ،چنینهم د زیبایی م رب البوهای دا تردیش هاآب درای زیبایی امر جن یهی گیریجر  که

  دارد کی أت دودبردزده د م  در

 کیه  همردّی  میردی  هیر  دیرای  خیوب  دبینیی  »: گوی می ارتبا  این در ارش  کارشناسی دانشجوی حدی  
 هدین ده مهناس  خوب من  ن ب،پمی رد ظاهری د پوشش نوع چه د کننمی فکر چی موردش در هاخانم

 د سینبین  د مردانیه  پوشیش  مین  دارب ددسی   محهیرمن  د بارزشیدن   دیرا   کیه  دخهرایی کنممی فکر امر
   «داشم داشهه صیمهشخ 

تیرین د  انی   مریم  د زیبیایی دیرای زنیاب در نظیر گرفهیه     هیای مهعی ّ  کنن گاب در تحقییق میالک  مشارک 

صورت نه  شداب درش ،چ اس  که در رنگ پوس  د چشم ردشن،پرتکرارترین این معیارها زیبایی چرر  

ه ده اجبار پوشش دی ب  کی  در زیبایی چرر  دا توجّأشود  تخالصه می در صورت چن اب چا  د ن اشهن مو

از ادایی  ایرب هجیری     هیا تقریبیاً  رس  این مالکده نظر می  ی  عجی  د ددر از ذهن ن در انظار عدومی،

مورد ، ات در انظار مرد  ده ندایش در آم   اس کر دفور د دهه تصویر زناب غردی دهیعنی از زمانی ک؛ حارر

میثالً مین از خانومیای    »  :کنی کی  میی أطرادت د شادادی چرر  ت ،دودبتر در جواب  دیش  محدّان ه دود توجّ
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یعنی از لحاظ  ؛های د صورت پرطرادت د تاز  داشدع  ددس  دار  از لحاظ ایافه ،یاد زیادسبز  خوشم ندی
  «ه داشه د کم نشوب د  انگد سال صورتش دچه سن 

ها د را  دا فردبی درخی از ان ا د ب الغر هم ط رد ده داال،مهوسّ در ا ّ کی  عد تاًأت ،در مورد زیبایی د ب

یبیایی  هی زرس  این معیارها ترکیبی از عناصر امردزی د سن اجهناب از چاای د الغری زیاد اس   ده نظر می

 ،شیود های مخهلف تبلیغ د ده عنواب یک ارزش مح وب میدهن   در دنیایی که الغری ده شک را نشاب می

هیای  ده   حبی  مالکرا در کنار الغری ندایش می های مخهلف خودد ب ده شک « پردودب»کی  در أهنوز ت

، خیلیی خودیه   124-171دحیوش  حیول  اًش ح دددخهری که ا ّ» ده :گونه توریح میانه را ایننزیبایی ز

 « 1نباشه شبیه  هم جورییهالبهه  ؛تر دخهرهای الغران ا  رد ددس  دار دیش

مالک  ،ادی  یک زبکنن گاب درای ارزیادی زیبایی د جی آرایش د رسی گی ده چرر  از نظر هده مشارک 

 گوی :فرشاد در این خصوص می شود ی میی تلق د یار مردّ

 « تربم جیابیشم د دای  ابول کنها میمن جیب ادب ،کننتر آرایش میکه دیش هم انصافاً دخهرهایی»

د را ردشن د زن     د تجر هّأای داش  که مرز تگونبی آرایش اس  که دای  ده گونههظریف چ ۀلبهه نکها

دای  یا ع   ن  که آرایش دای  ده عنواب ادزاری درای سنجش تاکنن گاب معهق ی درخی مشارک دارد  حه  نبه

 ه دیبراب در نظر گرفهه شود تدای  دخهر ده جل  توجّ

موافیق   ،ی د ب را نشیاب دهی   کل  ۀهایی که تا ح ددی دهوان  ان ازپوشی ب لباس کنن گاب دااکثر مشارک 

ددسی  دخهیر    -پوشیش هد یر آینی      ۀتدایز نحیو  ،کن ه میها جل  توجّای که در مصاحبهنکهه ان  دود 

ا دیرای  امّی  ؛ش ب اشکالی نی ارد ابی جندا درای خیلی کوتا  د د ب های خیلی تنگ،ساشی ب لباس  گویا پو

 فرشاد معهق  اس : مناس  نی    ،در آین   نقش هد ری ایشاب را ای ا خواه  کرد دخهری که احهداالً

ایش یا دیرای  خودرای ازدداج می ،د هبی ده هدین نبا  دار  ادی  د زیبایی همهای جی خوب مالک    »

کنن د دازترب د یه دخهری تر تحریک  میری طرف دخهرایی که دیشمی ،ددسهی  اگر اص ت ددسهی داشه
دازتولیی  ان کیاک    ن جرییاب ایین دیی گا  مبییّ    « تیر داشیه  االمکاب خیلی حجادش کام  نباشه د کیم یکه حه 

ا  دا خصای  نیکوی اخالایی را  رزنی اس  که زیبایی هم ،هد ر معشواه اس   -اساطیری هد ر –تاریخی

ادی  شروانی دارد  از ایین  اش ارتبا  تنباتنبی دا جی ا معشواه ک ی اس  که زیباییامّ ؛گیارددایش مینده 

توانی   تنرا می ،ن اات ارزشدن که دالی غیر   شعر د مانن  موسیقی، ،هاییط معشواه در حیطهی ت ل دی گا  حه 

تیواب در  رس  اسهدرار د تی اد  ایین نبیرش را هنیوز میی     ده نظر می کن   ین  هیجاب جن ی را پرشورترآفر

 دخهر مشاه   کرد های ن   جواب از هد ر د ددس دن یتق یم
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هیای اخالایی د رفهیاری    دیژگیی  ادی  ج دانی زب،های مخهلف زیبایی د جی در کنار دجه ،ده هر حال

پ ین   کیه   تیر ک یایی رد میی   خوب دیش» گوی :یعباس م   دارد کنن گاب اهدیّمثب  از دی گا  مشارک 
 اشهه داشه د خوب شای  درای ییه پ یر   ناجهداعی  خوب شوت هم نباشه که خیلی جلف د رفهارهای ر ّ

زیاد شای  دقیه دی  خیودی   جال  نی   د دلی درای یه دخهر این چیزا د این رفهارها ؛خیلی تو چشم نباشه
جرییاب   ۀادی  ادامی کی  دیژ  در طرز رفهیار دخهیراب د نقیش آب در جیی     أرس  تده نظر می «     ن اشهه داشن

نرایی ده صورت تدیایز زب مناسی  ازدداج د    زب زیبا د داداار اس  که در ح ّ -ان کاک زب جیاب د لون 

 یاد  خوادبی ظرور میزب مناس  هم

ّبرّهزینّ.4ّ.4 ّازّدوّمفهومّثتراستمرارّکمّتر،کمّۀزیباییّمبتنی ّاستفاده)مستخرج ّ،چههرّهّوّبدنّتغییرّهایروشّازّانویه:

 (ظاهریّقاتمتعل ّدرّتغییر

را ده معیارهیای زیبیایی د    خود ،د بکنن  دا ایجاد تغییراتی در اعضای جامعه سعی می جا که عدالًآب از

 های مرسو  درای این هدانن سازی د ییار مریم اسی     انهخاب ردش ن ،کن ادی  رایج در جامعه نزدیکجی 

های زیبایی چرر  د د ب در سراسر دنیا ده تجارتی پرسود تبی ی  شی   اسی   ایدی      احیمردز  انجا  جر ا

 پییری این نوع تغییرات از سوی دیبر،ناپییری یا سخهی درگش درگش  سو د ها از یکاحیداالی این جر 

هیای اخییر دیر ردی    سیال  ای تب ی  کرد  اس   فشار اجهداعی ش ی  درهای پرهزینهها را ده ردشاحیجر 

دی هیای مهعی ّ  ها را درگیر هزینیه آب ۀها د اجزای چرراحی دینی د درخی دیبر از ان ا زناب ایرانی درای جر 

ها افزدد  شی   اسی     احی در آب هزینهجر  ۀدی از نهیجئچوب ع   ررای  دای عوارری همکرد  د گا  حه 

 تغیییر می ل میو،    مانن  آراییش چریر ،   ؛پییرتریر د درگش تهزینهکم تر،الوصولهای سر ردش ،در مقاد 

های زیبایی نظیر زیبیایی دینیی در   احیرغم افزایش تقارای مرداب درای جر تغییر لباس هم دجود دارد  علی

 ،ادی ناپیییر افیزایش جیی    درگشی   دیر هزینیه  هیای رس  هنوز اکثر مرداب از شیو ده نظر می های اخیر،سال

 گوی :حبی  می شون    مح وب میکنن گاب در این پژدهش از گرد  ددّ   اکثر مشارک کنناسهقبال ندی

زنیم  زنم، رژ ل  هدیشه میی زنم، کر  میپودر میکر  ،رسمم که زیاد ده خود  می همن خود  آدمی ه»

نظیر   تیر دیه  های خود  سیر  ی که زیاد تو ذد  دزنه د یه خورد  که از رنگ ل هدیشه دلی نه تو ادب ح ّ

 م،شه صورت آد ، دع ش آر  چوب خانواد  مخال   کردب دیبه ادردها  رد درن اشهتر میخیلی جال  ؛دیاد
هیا د مین هیم خیود  االاب دسیط ادیرد  رد       ادرد چیز خودی نی  ، نه درای آاایوب نه خیانو  ده نظر  میاب

   «دار درمی
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ر تغییر در چرر  د دی ب هنیوز دیه اسیه اد  از     تهای ساد  د ارزابتر اس  در کنار ردشفرشاد که جواب 

 کن  احی زیبایی در آین   هم فکر میردش جر 

ّازّسهّمفهومّثانویه:ّکسبّمنزلتّکسبّقدرتّوّ.5ّ.4 ّنفهوّ ّوّقهدرّتّکسهّبّمخهالفّ،ّجنسّنزدّمنزلتّ)مستخرج

ّباال(ّاجتماعیّپایگاهّاجتماعیّونمایش

ها را درای حضیور در جامعیه د   دودب اعهداد ده ن س آبابن  که زیبا د جی اکنن گاب معهق اکثر مشارک 

 پرسیهیژ  آمییز، احهیرا   هیای مواعیی  تواننی  دیه   ه میی کن  د از این پل دراراری ردادط اجهداعی را ت ری  می

ییادی دیه   در مقای ه دا دیبراب دسی  یادنی   اگرچیه ایین امیر دیرای دسی         تریشی ا رت داجهداعی د حه 

ر در اتواب ده این نهیجیه رسیی  کیه ایین رفهی     تر مییا در نباهی کل امّ ؛خوب اس  های فردی د یارقی موف 

د  شیود میرداب منجیر میی    ۀمنزلی  طبقی   -ده اسهدرار د پای اری مواعی  ای رت  ،نرای  تک مرداب درتک

های اخییر  البهه تغییرات اجهداعی د فرهنبی سری  در سال؛ دخش اشردن ی جن یهی موجود را اسهدرار می

 ۀهای اجهداعی مطلیوب )در عرصی  ع  ش   اس  که زناب هم هدانن  مرداب درای ک   د ح ظ مواعی دا

هیای می رب جریاب زنیاب د میرداب دیا زیبیاتر د        در دخش  زیباترکردب خود ردی دیادرن  ۀده مقول عدومی(

د از  دازنی  پردیبیر میی  های مطلوب اجهداعی ده رااد  دا یککردب خود درای رسی ب ده مواعی ترابجی 

ای ددردییه  هتالش مرداب درای زیبیایی خیود سیک     ،ان   از این رداین حی  مواعیهی چالشی را پ ی  آدرد 

هی در اخهییار  که ده صیورت سین   تر )دیش دادب مواعی  درتر د ا رتتالش درای نشاب ،یک ردی آب ؛اس 

هیای  مرداب در عرصه ۀایبا  درتر طبق  ندایشی از رااد  دا زناب درای ح ظ جد ردی ددّ (مرداب دود  اس 

 اس   غیر  ااهصادی د سیاسی، مخهلف اجهداعی،

دینی دقییه دری    که میتوی دخش د از این ریتیپی د ده خودت رسی ی د میخوب داهی خوش» فردین:

گین آی  میی  د میثالً  ش ی تیپخوش  د اح اس خودی در  دس  می ،کننه میکنن د در  توجّنیبا  می
  «شند دخهرا جید  می رد نیبا فالنی 

ّوّپیشنهادهاّگیرینتیجه.5ّ

نی   درخیی   اهیای آب آگیا   دیه دی ب د جاذدیه                         ًها نشاب دادن  که کامال مرداب دانشجو ردن مصاحبه ۀهد

 ،1)دالنی   دهنی  یی  میی                             ّ  ی د ب د ظاهر فیزیکی خیود اهد            ده شک  کل                    ًده  که مرداب غالبا تحقیقات نشاب می

  (247 ص  ،2111

                                                           
1. Blond 
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 د تناسی   ۀکیه پینج مقولی    ها در خصوص عناصر زیبایی مردانه د زنانه نشیاب داد لی  عدیق مصاحبهتح

 منیاد   ده زمابهم دن یپای، زیبایی ادراک د جن یهی گیریجر  مرداب، درای زیبایی هایچن گانبی توازب

 ک ی   تیر د کم اسهدرار تر،کم ۀهزین در مبهنی زیبایی ادی ،جی  د زیبایی هنجارهای تعیین هیغیرسن  د هیسن 

 سزایی درخوردار اس   ی  دهکنن گاب در تحقیق از اهدّمنزل  درای مشارک  د ا رت

ادی  مردساالر نبرش مرداب ن ب  دیه جیی    ۀط در جامعده  که معیارهای م ل پژدهش حارر نشاب می

سوی کارد   معیارهای زیبایی دادب مرداب ده توان  دا جر گونه میهسازد د چگونه میهخود د زناب را چ

میرد زیبیا د جییاب از نظیر      عد  دپوشیان    ۀها ده ح ظ ا رت د منزل  را جامتدای  آب ادی  رایج،د جی 

های تغییر در درخی مالک ۀدهن این امر نشاب  زماب داردهمکنن گاب تل یقی از نرمی د اسهحکا  را مشارک 

( د غییر   ی رییش د داشهن سبی  د حه ی  شم د ادردی مشکی،چ )رنگ پوس  گن می، ادی  مردابهی جی سن 

کنن گاب دیا  مشارک  داش  می ،شون اخالای د رفهاری مح وب می هی که عد تاًهای سن ت اد  درخی مالک

دیودب، الغیری،   دلن ، عضالنی   ّا   ،هانظر کردن   از نظر آبآل مردانه اظراریات در مورد د ب د ظاهر ای  ئجز

هیا  ش   این دیژگی آل ذکرترین دجو  د ب ای  تناس  ده عنواب مرم ،ترچشم د از هده مرمرنگ پوس  د 

الغیری، تناسی  فیزیکیی، جیوانی،      ،دیودب درنیز  دیودب،  عضیالنی »آل مردانه های جرانی د ب ای  دا دیژگی

دارد  در خیوانی  هیم  (145 ص ، 2111 ،1کاکردفی  د هوک اشنای ر،) «جن ی ۀداشهن د داشهن جاذدا رت

اکثیر دانشیجویاب    جغرافیایی تحقیق اسی    ۀدودب اسهثنا اس  که دلی  آب، منطقهای فو ، درنز دین دیژگی

الغر دودن   این م ل از د ب در سیایر جوامی  هیم     ،یادی ده یک د ب عضالنی د در عین حالخواهاب دس 

ح ددشی ب مشاغلشیاب دیه مشیاغ      هیای اخییر د م  های مرداب در سیال تغییر نقش ،داراب زیادی داردطرف

دانشجویاب  ،در تحقیق حارر  (215 ص ، 2111 ،2)پریچارد خ ماتی، تدای  ده الغری را افزایش داد  اس 

در ایین   کنی   ها را ده صاحباب مشاغ  غیری ی تب ی  میی آب ،نرای در در حال انجا  تحصیالتی ه هن  که 

ی ن ارد د تنرا ده عنواب ندادی از مردانبی دای  از آب کارکرد                           ًنیردی د نی د ا رت عضالت عدال  ،درعی 

  اسه اد  کرد 

آل ترین عاملی که داع  ش   پ راب دانشجو ده طور خاص ده د نشیاب د ن یب  آب دیا دی ب ایی       مرم 

هیا  کاراب، هنرپیشهآل مردانه را در اال  درزشهای تصویری اس  که د ب ای  ن ، اسه اد  از رسانهکنه    ّتوج 

ر درخی دانشجویاب ده تدای  ده البوگیری از ردنال د، دراد پیی ، کاکیا،       مکر  ۀده   اشارها ندایش می لد م

                                                           
1. Schneider, Cockcrofit,and  Hook 

2. Pritchard 



 505                                      جنس دو زیبایي گيفرهن و اجتماعي هایمؤلّفه                                   دومشمارة 

 

دهنی  کیه   آل میرداب را عضیالنی ندیایش میی    ها، د ب ای  رسانه                    ًثیرپییری اس   معدوال أ  این ت ّی ؤم ،دکرا 

  کایی      خودات  الی ، ا رت د        ّمانن  فع  ؛هاییط دا دیژگی                        کی ی اس  در مردانبی م ل أت

ادی  زنانه هدیشه یکی از عواملی دود  که زناب گونبی د چی هی زیبایی د جی هدی گا  مرداب در مورد چ

دیودب د  رغیم جیواب  کنن گاب این تحقییق علیی  را ده سوی ایجاد تغییر در د ب د چرر  درد  اس   مشارک 

هی د مرسیو  در  ادی دیه دادرهیای سین    زی یعنی دانشبا  هنوز تا ح ّ ؛فرهنبی م ربعلدی ۀحضور در عرص

ای (   هایی از دی ب، را  دا پری یا فردبی در ا د تناس  ان ا  هم مورد زیبایی زناب )رنگ پوس  د چشم،

مادر از معشواه اس   زیبیایی   -ترین یافهه در این مورد دادر عدیق ده ج ایی هد را مرمامّ؛ ان دفادار مان  

دیردب از  تیبایی آکن   ده لون ی د ندایش اس  که مرداب ادایی از دیاب لیی  دخهر هنوز زر درای ددس مهصوّ

رازآلوددیودب   ،دیه ایولی   عی   ندیایش د    ،ع   دا حیا، مادر عدیقاً -ا در مقاد  زیبایی هد رامّ ؛آب ن اشهن 

ب رغم تدای  ش ی  مرداب ده ایجیاد تغیییر در چریر  د دی     رس  علیده نظر می ،از سوی دیبرعجین اس   

در  ،کننی  پییرتر درای تغییر اسه اد  میی تر د درگش هزینهکم خطر،های کمردش هنوز از ش ب،ابدرای جی 

ان   این ت ادت دیه لحیاظ   تر ااد  درگش  رد آدرد های پرهزینه د کمده ردشحالی که زناب دیش از مرداب 

دیا دجیود   گوی  ها میجامعه ده آب یعنی ؛کن امنی درای مرداب ایجاد می ۀاجهداعی د ردانی حاشی ااهصادی،

نییاز   ۀدهنی  این دااعی  از یک سو نشیاب  تری دپردازی  کم ۀد هزین  توانی  تغییر کنیهم می داز تغییرکردب،

 ریتی اد  ت ک ی   ۀدهنی  نشیاب  ،تر مرداب ده تغییرات عدیق د دسی  اس  د از سوی دیبیر ردانی کماجهداعی

  در داشی  میی ادی  تر از زیبیایی د جیی   قی  د منزل  مرمموف  وب پیشرف ،چلی همئکه درای مرد م ااس  

 -هیای ای رت  ادی  مرداب در ک ی  د ح یظ مواعیی    ی  زیبایی د جی دای  ده اهدّ ،اب س تدا  مطال  أر

هیای  ا در سیال امّی  ؛هی هدیشه در اخهیار مرداب دود  اسی  هایی که ده صورت سن منزل  اشار  کرد  مواعی 

انی    هیا پیی ا کیرد    تغییرات عدیق د سری  اجهداعی زناب هم تدای  شی ی ی دیه ک ی  آب    ۀداسطاخیر ده 

های عالی زن گی درای مرداب جواب امردزی در راادهی تنباتنگ دا مرداب د زناب دیبر ااد  فرص  ،دنادراین

ترشی ب  اب     د جی  ش در زیباترها تالهای ک ب  د ح ظ این مواعی یکی از را  از این رد،دسهرس اس  د 

 ااهصادی اس   -قی  اجهداعی           دا ه ف موف 

 ۀاسی   در جامعی   (1313) ای از مصیرف ندایشیی میورد نظیر ددلین     ، گونهآبتغییر در ه ده د ب د    ّتوج 

ای را درای فرد ده دنبال دیادرد که منزل  اجهدیاعی اد  توان  هوی  ج ی  دیژ گرا، تغییر در د ب میمصرف

کننی گاب دیر   کیی  مشیارک   أت چنینی اس  ش ب از پیام های مصرف اینهرا  د دی  را ارتقا ده   ک   اح

 ،ادی  زناب د مرداب، اسهدرار دی گا  مردساالری را در پی دارد  در این دی گا                هی زیبایی د جی             معیارهای سن 
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بیه کیه دیه    از هر جن ،شود  ده این ترتی ا رتدن ی مرداب در مقای ه دا زناب، یک اص  اساسی مح وب می

کنی    محیوری دیردز میی   لهأله نبا  کنیم، تدای  مرداب ده ک   ا رت د منزل  اجهداعی ده عنواب م ی أم 

ا مشیاه      ّی ام    ؛امیردزی اسی    ۀای درخاسیهه از جامعی  لهأخصوص در دین مرداب، م دهه ده د ب          ّاگرچه توج 

منزل  د ا رت( در جامعه اسه اد  هی خود )درتری                                                 کنیم که مرداب از این دسیله درای تثبی  مواعی  سن می

هیای  کنن  دیژگیی رس  مرداب ده اول گافدن دا م یری  صحنه د تغییر در خود سعی میده نظر می کنن  می

هیای  خواه  را ده ندایش دبیارن  د در ایین م ییر دیرای انطبیا  دیا ندونیه      ها میمردانبی که جامعه از آب

 گا ( هم ادایی ن ارن  زنانه )ده صورت گا  د دی ۀرهای زیباگرایانش ب ده رفهامردانبی امردزین، از نزدیک
 

 
ّمالکّهایّوّجذابیتّوّکارکردّاجتماعیّآنّّ-1شکلّ

 

 ین  جایادی د درک کارکردهیای اجهدیاعی  آفر ،پییراس د انعطافده عنواب یک م ل ح ّ فو  ۀدارطرح

های ها در مواجره دا مالکهای آبدردها د را  الیکنن گاب را از خالل فعّط مشارک ادی  توسّزیبایی د جی 

 ین  آده   م ل یادش   دد دخش دارد؛ ساخهار د فرین های تغییر در د ب ندایش میآزیبایی د انهخاب فر

هیای زیبیایی د   هی د م رب در خصیوص میالک  العات از مناد  سن ده  که دریاف  اط این م ل نشاب می

د د از شیو ادی  دد جینس منجیر میی   های جیی  مالک ۀوگیری جن یهی دردارادی ، از یک سو ده ایجاد سجی 

  )سیاخهار(  کن های ج دانی د غیرج دانی تصویر میین ی از دیژگیآادی  د زیبایی را درجی  ،سوی دیبر
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رغم اح اس نیاز ده تغییر در د ب خیود، از  شود که مرداب علیاین شرایط ساخهاری موج  می ،در مجدوع

ین  دیه نییاز میرداب دیه     آاین فر اس   ک   های مورد اسه اد  زناب مه ادتاسه اد  کنن  که دا شیو هایی شیو 

دادب دیه رفهارهیای می رب    رغم تین علی ،کن  د در نرای تر در جامعه کدک میک   ا رت د منزل  دیش

   نادن هی در مورد مردانبی پایده اسهدرار دادرهای سن  چنابدرای تغییر در د ب، هم

تری در میورد  شود تحقیقات دیشپیشنراد می ،مطالعات جن ی  در ایراب جواب اس  ۀجا که عرصاز آب

ی زنانبی د تدرکز در دی ب د رفهارهیای تغیییر در دی ب انجیا  شیود  حه ی        -میاب ای ئولوژی مردانبی ۀرادط

تحقییق در   ،چنیین د  هیم کرسی رساالب در ی نوجواناب، جواناب د میابهای سن تواب این رادطه را در گرد می

رسیی اسی   ایین نیوع     ر دی د کی یی اادی    های کدّی ی  د ب د تغییر در آب در دین مرداب دا ردشمورد اهدّ

 ن   کهای آب در ایراب کدک  هل ؤتوانن  ده افزایش شناخ  از تغییرات مردانبی د متحقیقات می
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