
 

 

 

 زنان های آرایش شناسی آسیب

 *یفسمعصومه محمدی 

 مقدمه

بسیار  آرايش، امری فطری و طبیعی است. گرايش فطری زن به آرايش، آثار روانی
میلی به آراستگی و آرايش نیز، نشانۀ اختالل  مثبتی برای وی دارد. از طرفی، بی

شخصیتی در فرد بوده و افراط در آن نیز مشکالت فراوانی برای فرد و جامعه 
كند. دربارۀ آرايش زنان، بايد دو مطلب از هم تفکیک شود: اول آرايش  فراهم می

دادن خود به ديگران و  ی آرايش برای نشانزن در محیط خانه و برای همسر، ديگر
حضور در عرصۀ عمومی. دربارۀ مطلب نخست، اسالم با خودآرايی و زينت 
زنان مخالفتی ندارد و در مواردی، آنان را به اين مسئله سفارش كرده است؛ اما 

های عمومی كامأل  گری در مکان دربارۀ مطلب دوم، اسالم با خودآرايی و جلوه
و با آيات و روايات ارزشمندی، زنان را به اين امر مهم متوجه مخالف بوده 

زدن مو،  گیری از مسواک و شانه سازد. بر اين اساس، پوشیدن جامۀ زيبا، بهره می
بو بودن، استفاده از انگشتر و آراستن خويش در محیط خانه و هنگام  خوش

اسالم،  درواقع اصل آرايش و آراستگی در است.عبادت، جزء مستحبات مؤكد 
                                                           

 شناسی. كارشناس ارشد جامعه *
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ای پسنديده و نیکوست و در آن تفاوتی میان زن و مرد نیست. اما پرسش  مسئله
اين است كه آيا زن به حضور در عرصۀ عمومی و محل رفت و آمد محرم و 

 نامحرم مجاز است كه آرايش خود را در معرض ديد همگان قرار دهد؟

 جايگاه زيبايى و آرايش در اسالم

و  1توجـه بـه زيبـايی چهـره 2آراستن ناخن، 3كردن،بو  در روايات متعددی خوش
از يک سو و لزوم آراستگی شوهر بـرای زن از سـوی ديگـر مـورد  4رنگ موی زن

توجه قرار گرفته است كه مجموع اين روايـات، از توجـه اسـالم بـه ايـن نیـاز زن 
همسـر خـود ازاینکهبرااییررازنانهایدینی،حکايت دارد. همچنین در آموزه

كـردن در آيـات و  . دين مبین اسالم، بـه آرايـش و زينـتاندنند، منع شدهزينت ك
روايات فراوانی پرداخته و زنان را تشـويق كـرده كـه در مقابـل همسـر و در بسـتر 

 سازند. های خوش مزين  خانواده، خود را به زيورها و بوی
ونـه قرآن كريم در دو آيه تحت عنوان تبرج، زنان را از حضور در جامعه با هرگ

های  شود و پیام آرايش نامتعارف كه سبب ارتباط گفتاری آنان با مردان نامحرم می
جـا خطـاب بـه زنـان  كند، نهی كرده اسـت. در يـک فاسدی به مردان منتقل می

ّرجاُت »فرموده است:  ب  ُر ِنساِئُكم الُمت  بدترين زنـان شـما كسـانی هسـتند كـه  5؛ش 
در آيۀ ديگر نیـز كـه دربـارۀ پوشـش زنـان « دهند.زيور و زيبايی خود را نشان می

زنان)درباابرانامرامرانببرا6؛ةَغیِر ُمَتَبِرجات ِبزینَ »فاماید:سالمند است، می
                                                           

 .522، ص 52، ج بحار األنوار محمدباقر مجلسی، .4

 .522، ص 0ج  ،ةعیوسائل الش ،یعامل حّر  .0
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 .  520، ص 21. همان، ج 1
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در جای ديگر نیز چنین آمده اسـت: « هایشانخودنمایینکنند.هاوآرایشزینت
ُرج  الجاِهلّيه ا» ب  ُرُجّن ت  ب  رن  فى ُبيوِتُكّن و  لت  هایترانبنشررنردوو در خانه 3؛ألولىو  ق 

يکـی از « جاهلیت پیشین، آرايـش و خـودآرايی مکنیـد. آرامبگرایدوماننددورۀ
طور طبیعی  های اين دستور قرآنی و اسالمی، اين است كه چون بانوان به حکمت

اند كـه غالبـأ مظهـر جمـال و زيبـايی و مـردان نیـز مظهـر ای آفريده شده گونه به
هـای بـانوان، زمینـۀ  دلدادگی هستند؛ از اين رو آشـکار كـردن زينـتشیفتگی و 

زنـان عـرب، »گوید:شهید مطهری می کند.تحريک شهوت جنسی را ايجاد می
کادندوباایاینکهبفهمانندخلخالقرمتیدارند،پرایمعموأل خلخال به پا می

فرمـود. از ايـن . آيۀ كريمه از اين كار هـم نهـی کوفتندرا محکم بر زمین می خود
گرادد،ماننردتوانفهمردهاچرزیکهموجبجلبتوجهمرادانمریدستور می
عطرهای تند و همچنین آرايشاستعمال .های جالب نظر در چهره، ممنوع اسـت

طور كلی، زن در معاشرت، نبايد كـاری كنـد كـه موجـب تحريـک، تهیـیج و  به
  2«جلب توجه مردان نامحرم شود.

 شياز لوازم آرا زنان ۀستفادا بر  رمؤث عوامل

دربارۀ آرايش زنان، ذكر دو عامل حائز اهمیت است؛ عوامل خانوادگی و عوامل 
فرهنگ اجتماعی. در ابتدا به عوامل خانوادگی كه شامل مواردی، همچون: 

است، مطرح  اعتماد به نفس كاذبو  خانواده زیرآمینگاه تحق، حاكم بر خانواده
 یتهاجم فرهنگرسی عوامل اجتماعی كه دربرگیرندۀ شده و در بخش دوم، به بر

ی است، بررسی امروز ۀجامع طيشرا ی وچشمچشم و هم يی،گرامصرف ،غرب
 شوند كه توجه به هر يک از اين عوامل، در نوع خود بسیار ارزشمند است.می

                                                           
 .02احزاب: آيه  .4

 .521مرتضی مطهری، مسئلۀ حجاب، ص  .0
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 عوامل خانوادگى

 توجهیوالدین()بى فرهنگ حاكم بر خانواده. 1

عدم كنترل فرزندان، يکی از علل گرايش جوانان به اين  رفتار نادرست والدين و
 ،زیفرهنگ حاكم بر خانواده و جامعه ن ادشده،يل امافزون بر عمعضل است. 

كنند كه مورد  یرشد م یطیافراد در مح یدر نوع رفتار افراد دارد؛ وقت يیبسزا ریثأت
 ینسبخود قرار گرفته و از استقالل  ۀخانواد یاعضا یو توجه كاف تیاهم

 كنند یتالش م انیاطراف دأيیجلب نظر و ت یبرا یتر كم زانیم برخوردار هستند، به
مادر و خواهر  بزرگ  یوقت» كردن، خود را منصۀ حضور بگذارند. كه با آرايش

كنند  یاستفاده م شيكودک هستند، از لوازم آرا یالگوها نيتر یخانواده كه از اصل
 ،دهند ینشان نم ليوسا نيوجوانشان از افرزند ن ۀبه استفاد زین یتیو حساس

كنند و  یفراهم م یراحت به ی،شياز لوازم آرا اجوانان ر اد  يز ۀاستفاد ۀنیدرواقع زم
و پوشش  شيآرا 3.«ندكن یم محروم شياو را از كشف استعدادها ۀشيذهن و اند

 تأثیر سوء فراوانی دارد كه ،جوان بالغ ايخواهر نزد نوجوان  اينامناسب مادر 
میبعدها گريبان خانواده گرا  ،گريکدي یزن و شوهر برا شيهرچند آراشود.

 یا است كه در خانواده نيقابل ذكر ا ۀنکت ،استاسالم  هیالزم و مورد توص یامر
 اي ابديبه حداقل ممکن كاهش  یستيها با آراستن نيبالغ، ا ايبا فرزندان نوجوان 

جوان  یبرا تواند یم ،امور نيا دنيد رايز ؛دور از چشم آنها اعمال گردد
 ايدانسته ـ  مادران یكه گاه دهد ینشان م یعلم یها یباشد. بررس كننده کيتحر

حفظ  یبرا ديبا ،خانم کي 2دارند. ریو انحراف فرزندان تأث  کيدر تحر ـ ندانسته
                                                           

ه افراطـی از لـوازم شناسی اسـتفاد خواهد از همه زيباتر باشم؛ آسیب معصومه محمدی سیف، دلم می .4
 .2، ص5232ماه  ، دی022آرايشی و بهداشتی و تأثیر آن بر خانواده، ماهنامه پیام زن، شماره 

 .35كودكان، ص  یخانواده و مسائل جنس ،یقائم . علی0
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 یزندگ تیاز مسئول یبخش بزرگ رايز ؛اش تالش مضاعف داشته باشد خانواده
قرآن كريم نیز، برای حفظ كرامت زنان و  هاست. انمخ ۀهدعبر يیزناشو

در برابر همسر به انجام کندکهبایدوظایفخودرانشدن آن، توصیه می مخدوش
رساند. آرايش و زيبايی را بايد در محیط خانه و برای همسر انجام داد تا كانون 
خانواده، گرم و پرنشاط بماند و حتی در صورت خودداری زن از وظايف، 

 فرمايد:  توان او را مجبور كرد؛ همچنان كه خداوند نیز چنین می می
ّضاِج » م  ُجُروُهّن ِفي ال  ِعُظوُهّن و  اه  ُهّن ف  خاُفون  ُنُّشوز  ِإن  و  الَّلِتي ت  ِرُبوُهّن ف  ِع و  اض 

ِبيراا  ِلًيا ك  ِبيَلا ِإّن الّله  كان  ع  ِهّن س  ي  ل  ُغوا ع  ب  َلت  ُكم  ف  ن  ع  ط 
 
زن بايد از ابراز  3«.أ

ها دوستیدرهمۀانسانهایجسمیخوددرجمعبپاهرزدواگاچهزیباییجاذبه
فطری و انکارناپذير است، زن از همۀ اين ترفندها، تنها بايد برای جذب همسر 

های خدادادی، در جذب نامحرم و  خود بهره بگیرد و حق ندارد از اين بخشش
امر، در پايان به از میان رفتن كرامت انسانی او و  بیگانه استفاده كند؛ چراكه اين

جامعۀ پیرامونش خواهد انجامید. زن تنها در حضور محارم و در خانه حق 
و میدان  2خودنمايی دارد؛ ولی نه بسان زنان دورۀ جاهلیت در كوچه و بازار

خواندن، مردان را بادندتاباآوازدر عصر جاهلیت، زنان را به جنگ می 1جنگ!
                                                           

در  [بعـد]پندشـان دهیـد و  [نخست]و زنانی را كه از نافرمانی آنان بیم داريد، : » 22 هآي :نساء .4
اگر شما را اطاعت كردنـد،  ،پس .آنان را بزنید ،[اگر تأثیر نکرد]ايشان دوری كنید و  ها از خوابگاه

 «مجويید كه خدا واالی بزرگ است. [برای سرزنش]بر آنها هیچ راهی  [ديگر]
لَ : »ديفرمایم یثيدر حد رسول خدا .0  وميـ ةأهلهـا كمثـل ظلمـ ریـغ یف ةنيالز یف   ةَمَثُل الّراف 

)ر.ک:  .«اسـت امتیروز ق یکيمثل تار ،كرده نتيشوهرش زریغ یكه برا يیازن  خودنم ؛ةامیالق
 (21 ، ص01 ج ،ریالمعجم الكب ،یالطبران

است زن در برابر همسر خـود تبـرج و خودنمـايی كنـد و در روايات متعددی آمده كه شايسته  .9
نـزد رسـول  ،كنـد یمـ جابر بن عبدالله نقلبپوشد. از تن درآورده و همراه او همراه او لباس حیا را 

ّن َخ : »فرمودند شانيكه ا مينشسته بود الله ُکُم اْلَوُلوُد اْلَوُدوُد اْلَعف   َر یْ إ  َسائ  َها  یف   َزةُ ياْلَعز   َفةُ ین  َأْهل 
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شد كه مردان از صحنۀ درگیری  لیه دشمن تحريک كنند و حضور آنان باعث میع
 3فرار نکنند.

  خانواده نگاه تحقيرآميز. 2

شود و دختران،  یم دهيزنان مسن د انیتر م شیب شيآرا گر،يد یدر كشورها»
مسئله اتفاق  نيعکس ا ران،يكنند؛ اما در ا ینم شيخود را آرا انيدانشجو ژهيو به

 يیبايبه ز شيگرا لیدل ،دختران یستگيخانواده به شا یتوجه یاست. بافتاده 
 گريبه د یتوجه یاست. در واقع، عدم توجه مناسب به دختران و ب یافراط

 دنیشود. رس یم یافراط باشدنيتر دختران به ز شیب شيآنها، سبب گرا یستگيشا
 یكه الگوها  است به خانواده یبه چهارده سال، زنگ هشدار شيحداقل سن آرا

كنند. خانواده، عامل ثبات و سازش  نییرا تب شيمصرف لوازم آرا یرفتار
 نیجامعه، مربوط به هم یها یاز هنجارها و ناهنجار یاریاست. بس یاجتماع

خانواده سالم و امن باشد، به همان اندازه در  طیهرچه مح 2.«نهاد مقدس است
ر مطلوب به جامعه منتقل اثآ نيگذارد و ا یآن، اثر مثبت م یافراد و اعضا یۀروح

در گرو خانواده است. از  یاديز دودسعادت جامعه تا ح ن،يشوند؛ بنابرا یم

                                                                                                                  
َها ا  َمَع  َلةُ یالّذل   َها اْلُمَتَبِرَجُة َمَع َزْوج  ه  یْ َعَلی َغ  ْلَحَصاُن َبْعل  َهـا  ُع یُتط   َتْسَمُع َقْوَلُه َو  یاّلت   ر  َذا َخال ب  َأْمَرُه َو إ 

ْنَها َو َلْم َتَبّذْل َكَتَبُذل  الّرُجل   ُد ير  يُ َبَذَلْت َلُه َما   د،يـبچـه بزا اديـست كه زا یزنان شما كس نيبهتر؛ م 
امـا در  ؛خودش محتـرم و بـاعزت باشـد ۀدر خانواد بوده وو پاكدامن  فیعف وگرم  مهربان و خون

خـود را  ،شـوهرریغ برابـرامـا در  ؛باشد. در مقابل شوهر تبرج كنـد ریضع و حقمقابل شوهر متوا
 ،كند یكه با شوهر خلوت م یحفظ كند. حرف شوهر را گوش كند و امرش را اطاعت كند. هنگام

 (202 ص ،1 ج ی،الکافكلینی، ) .«نکند یبذل كند و كوتاه او به خواهد یآنچه را كه شوهر م
نساءدرقراآنکرای ،، حوزۀ معنايی واژۀبی زينب حسینی و بی یقجو هعلیشاهی قلعابوالفضل . 4

 .22، ص 23 شفصلنامهمطالعاتراهباديزنان،
 یافراطـ ۀاسـتفاد یشناس بیباشم؛ آس باترياز همه ز خواهد یدلم م» ف،یس یمحمدمعصومه  .0

 .2ص  ،022 شماهنامه پیام زن، ، «آن بر خانواده ریو تأث یو بهداشت یشياز لوازم آرا
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باشد، به همان داشته نامساعد و ناهنجار  یطیهرگاه خانواده مح گر،يد یسو
و  یريپذ بیگذاشته و موجب آس یخانواده، اثر منف یاعضا یاندازه بر رفتارها

در خانواده،  زیرآمیتحقی رفتاری الگوهااز طرفی  شود. یم یاجتماع یها اختالل
 یبزرگسال دوران تاكه  است يیبايانجام عمل زی برادر افراد  زهیانگ جاديمنشأ ا

 کند.میفرد از بدنش را فراهم  یتينارضاۀ نیو زم داردادامه  زین

 . اعتماد به نفس كاذب 3

زنان و  نيیاعتماد به نفس پا ن،زنادر  شيبار لوازم آرا عوامل مصرف جنون گرياز د
صورت  ینوجوان نیاز همان سن ايران، . دختران و زنان كشوراستدختران جامعه 

 نشـان دهنـد و بـاتريشان را ز هدانند كه بتوانند چهر یم شيلوازم آرا ازمندیخود را ن
خـود  یجا جيتدر شده و به شتریب ،ازیاحساس ن نيا ،رود یهر چه سنشان باالتر م

دهـد.  یپوسـت مـ یساز جوان یبوتاكس برا قيو تزر کیپالست یاه یجراحرا به 
 ینسـب تيگاه از ظاهر خـود رضـا چیه ايرانی،است كه زنان و دختران  نيمسئله ا

 شيـراآدنبال مصرف لـوازم  يی،آل القادهيا ۀبه چهر دنیرس ید و همواره برانندار
 احسـاس نداشـتننفـس پـايین و  داشـتن عـزتبه اعتقاد پژوهشگران، » هستند.

ی هـا یانجام جراحـ در افراد، احتمال گرايش آنها را بهی و جنسی جذابیت فیزيک
 ثرأنفـس فـرد را متـ توانند عـزت یمی عوامل زياد» 3.«دهد یافزايش م کپالستی

 ۀزمینــ ی،و اقتصــادی مثــل ســن، موقعیــت اجتمــاعی از جملــه عــوامل؛ ســازند
كـه متحمـل  یهستند. افراد جملهاز آن  یشناخت و روان 2یتصوير بدنی خانوادگ

نفـس پـايین و فقـدان  دلیـل عـزت اوقات بـهبیشتر  ،شوند یم يیبايز یها یجراح
 تن بـه ايـن كـار ی،يا كسب توجه عمومی بدنی خود، بدريخت تصورات مثبت از

                                                           
، «کپالسـتی یدر متقاضیان جراح یروان یشناس رخ آسیب نیم یبررس»سهرابی و همکاران،  .4

 .010، ص 2ش فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال سیزدهم، 
2.Body Image. 
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 ،شيـكننـد آرا یبه نفس، تصـّور مـ با گسترش حّس عدم اعتمادزنان  3.دهند یم
 یدارا، باشـد بیـعیهـر چنـد بـ، صورت خود را آناننقص آنهاست.  ۀپوشانند

 یرو یشـيبه استفاده از لوازم آرا ،مشکل نيحل ا یبرا و دانند یبزرگ م یها بیع
 شيبـه نفـس، بـه افـزا تواند عالوه بـر كـاهش اعتمـاد یم سئلهم نيا». رندآو یم

 يیدر آنهـا، كـارآ یفکـر ۀدغدغـ جـاديدختران منجر شود و با ا نیاضطراب در ب
، «خــود»آنکــه بــدن، حامــل   لیــبــه دل نیان را محــدود كنــد. همچنــۀشــسازند

 رهـاییاست، تغ یفرد تيّ گاه هو یتجل و یزندگ یها وهیتفاوت در ش ۀدهند شينما
 یتيّ هـو تهـا و مشـکال یتواند نگرانـ یم ،كردن شيآرا یریبه تعب ايدر ظاهر بدن 
كـه  یمنفـ ی  بدن ريت تصودسته افراد، به علّ  نيرسد ا یبه نظر م. انديافراد را بازنما

 یهـا شيو به آرا تهداش ی خويشهاضعف در پوشاندن نقطه یاز خود دارند، سع
   2.«آورند یم یرو یافراط

 عوامل جمعى 

 تهاجم فرهنگى غرب )جنگ نرم( .1

بهاهامروز يکی از راه آن از مسلمانان باایتسلطبا اسالم دشمنان هاییکه
مه هایایدن پايهكر ، سستجویدمی برنمسلمرناست. در تقوا تاینمانو
حجابی و استفاده از لوازم آرايش و  برای نیل به اين مقصود، ترويج بی ابزار

                                                           
1. Maffei G, Fossati A. [I disturbi di personalità: prospettive della ricerca in 

psicologia clinica per laprassi medica generale]. Ricerche di Psicologia 1997; 
1: 317-27.(French). 

 یافراطـ ۀاسـتفاد یشناس بیباشم؛ آس باترياز همه ز خواهد یدلم م» ف،یس یمحمدمعصومه  .0
 .1ص ، 022ش ماهنامه پیام زن، ، «آن بر خانواده ریو تأث یو بهداشت یشياز لوازم آرا
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اراده،  ايمان و سست اينجاست كه مردان سست 3خودنمايی زنان مسلمان است.
شوند!عنان اختیار از كف داده و تسلیم تمايالت نامعقول و نامشروع جنسی می

 چقدر بیها خودنمایی بندوبار جنسی در و به دنبال آن روابط بیحجابیو
های ايمان و تقوای افراد سست و ضعیف  جامعه افزايش يابد، به همان اندازه، پايه

گری در شود؛ از اين رو، نتیجۀ طبیعی آرايش افراطی، خودنمايی و جلوهمی
 2ط نامشروعجامعه، چیزی جز تحريکات جنسی و به دنبال آن، افزايش رواب

نخواهد بود. آرايش و خودنمايی زنان،  1جنسی و عاطفی و حتی تجاوز به عنف
ساز خیانت همسران به يکديگر و خیانت، ضربۀ مهلکی بر پیوند زناشويی  زمینه

َرَأٍةّ» :نديفرما یمرسول خدااست. در احاديث و روايات چنین آمده كه  َأَيُةّام 
ّ ِّمن  َّخَرَجت  ُّثَم َّّتَطَيَبت  َّمَتىَّرَجَعت  ِتَها ِّإَلىَّبي  ِجَع َعُنَّحَتىَّتر  ُّتل  َّفِهيَ ِتَها  یهر زن 4؛َبي 

به  یاست تا وقت یمشمول لعنت اله ،خود را معّطر كند و از خانه خارج شود
 .«رگرددخانه ب

 با مستقیم صورت به بصری، و سمعی ابزار از يکی عنوان به ها رسانه امروز
 طرز كه ديگری نهادهای كنار در ها هستند. رسانه ارتباط در ها انسان جان و روح
 هستند قدرتی چنان دارای دارند و برعهده مهمی نقش سازند، می را جامعه تفکر

 هنجارهای ارائۀ راه از ها رسانه .آورند پديد انسان تاريخ در تازه نسلی توانند می كه
 اجتماعی مناسب رفتار ه،شد ارائه رفتار كه كنند می القا افراد به اجتماعی، خاص

                                                           
و»حجرابیبی»تاویجاسپانیا را هرگز فراموش نخواهیم كرد كه دشمن تنها باماجرای اندلس ـ  .4

ی،توانسرتبراانردلساسرالمیلرخودنماییدرمرانزنانونرزتاویجاستعمالمشراوباتالک
 مسلطشود.

2 .Liaisons. 

3 .Rape. 

 .153 و 151ص  ،1ج  ،یفروع كافكلینی،  .1
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ماهواره، » از اين رو زندگی قرار دهند؛رفتارخوددراست كه بايد آن را سرلوحۀ 
هستند كه ی غیررسمی ها از جمله رسانه ی،خارجی ها اينترنت، فیلم و ژورنال

جامعه داشته باشند و چنانچه بستر ی با نظام فرهنگی ممکن است تعارض جد
از افراد ی گروه، از سوی آنهای رفتاری اشد، الگوهافراهم بی مناسبی اجتماع

 از بسیاری كه است شده سبب ای ماهواره تبلیغات 3.«شود یجامعه پذيرفته م
 بسیار نیز غیردائم های ژل از استفاده روی آورند. زيبايی های جراحی به افراد

 و ینچ كردن برطرف و لب حجم افزايش گذاری، گونه برای آنها از و يافته روايج
 و اروپايی كشورهای در ها ژل اين از استفاده. شود استفاده پوست چروک

سنی ـ  هایتمامی گروه ايران، در باال رواج دارد؛ اما سنین با افراد برای آمريکايی،
 . كنند می اقدام كار اين برای سال ـ هیجده زيریهاویژهبرنخان به

 گرایی. مصرف2

ست. معنای اين عبارت آن است كه در فرهنگ مصرفی، فرهنگ مصرف ا»
دنیای جديد، هستۀ اعمال اجتماعی، ارزش ها، آرزوها و  فرهنگی، ايدههای

يابند تا توسط  شوند و جهت می ها، بیشتر در رابطه با مصرف تعريف میهويت
 رشددرواقع،  2«بینی مذهبی! ديگر ابعاد اجتماعی مانند كار، شهروندی و جهان

 كه به همراه توسعه واست  یمسائل نيتر از مهم یکيی، ياگر مصرف روزافزون
 :گفته است هربا نيا در «مورگان نیج»افراد جامعه شده است.  ریگ دامن ی،فراوان

الزم  شيآرا ،ىاقتصاد تيو امن ىابيشوهر ىرقابت برا در»

الزم  زين ىابيو كار ىرقابت اقتصاد ىبرا اوقات ىاست... گاه

                                                           
كتاب زنان، فصلنامۀ شـوراي فرهنگـی ـ ، «ش آرايش مدهويت انسانی زن در چال»جاه،  رفعت .4

 .515، ص 21ش اجتماعی زنان، 
 .512همان، ص  .0
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 انگرينما كه سكس ىدر بازار رقابت كنند... شياست زنان آرا

خود  ىاقتصاد تيامن ىبرا دياست، زنان با ىدار هيسرماۀ جامع

  1«ى.ابيشوهر اي ىابيشكل كار رقابت كنند؛ خواه به

ستارگان  یزندگ شيدارند و با نما یها نقش اساس رسانه ی،مصرف ۀدر جامع
الگو و گروه  ،اند مصرفتالش دارند آنها را كه قهرمانان  ...و ورزشکاران نما،یس

در  .ندماين قيتشو ،شتریجامعه را به مصرف هرچه ب تاكنند   یمعرف مرجع جامعه
 کيشدن مصرف  یو جهان جيدر ترواول را نقش  نترنتيماهواره و ا ،نیز انیم نيا

 ید تا با رواج ُمدهانكوش یم ،غاتیبا كمک تبل ها . اين رسانهكنند یم یكاال باز
 قیو تلف غیبا تبل دكنندگانید. تولنافراد به وجود آور دررا  یديجد الیام د،يجد

در فراهم آوردن  یو تقاضاها، سع ازهاین گاهيجا رییكاذب و با تغ یازهایگونه ن نيا
 نيگزيرا جا ديا طرح نو و ُمد جديلباس  ها،دارند تا فرد براساس آن یطيشرا

  خود كند. یاساس یازهاین

 چشمى. چشم و هم3

های زيبايی ها و جراحی آرايشگذار در رثااز عوامل  یکي ی،چشم هم چشم ودر 
ن ایوگوها ب گفت در و  آن را انجام داده ،فرد کانيو نزد انیاست كه اطراف نيا
اند كه  گفتهای نیز عده .برخوردار باشند یمناسبرۀ دوست دارند از چهكه  دننك یم

 شانكار نياند و ا كرده زيبايی ملع زینبسیاری از دوستانشان  ،قبل و بعد از آنها
دختران  ،بوده است. درواقع رگذارثا گرانيد یو عمل اجتماع گیری تصمیمدر 

ی دارا ،یاجتماع ۀطبق کيو نه  اند تازه یاعمو اجت یفرهنگی روین کي كهجوان 
ها . آنها با اين جراحیها هستند نشانهۀ مصرف متظاهرانی برا یچشم هم و چشم

اين اندیشندکهگونه می دادن خود به ديگران هستند و اين صدد نشانها، در و نشانه
                                                           

 .35 - 31ص از زنان،  یكش مد و بهره ش،يهنسن، آرا .4
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كه دچار  یفرددهد.  شان را باالتر از اطرافیان نشان میها، پايگاه اجتماعی نشانه
 یماد ۀسيكه دارد، به مقا یاحساس حقارت لیدل هب ،است یچشم چشم و هم

 شود یم ینیب خودكم یگرفتار نوع . چنین فردی،پردازد یم گرانيخود با د یزندگ
 ايدر انجام كار  خواهد یم. او شمارد یمردم خوار و پست م انیرا م يشو خو

احساس  نيبر ا یسرپوش یبه نوع كند یم یبهتر باشد و سع گرانياز د یا نهیزم
. در كند یخود را توانمندتر و بهتر از آنچه هست، قلمداد م ،نیهم رایب ؛بگذارد

 یعیدر حد طب ،باشد يشخو یعیطب یازهاین نیمأل تدنبا ديكه انسان با یحال
 نياز نظر ا .ديها بجو ابزارها و روش نيآنها تالش كند و كمال مطلق را در ا یبرا

 زیآنان ن یو روح یاعتبار تیمطلوب شود، وضع یماد تیدسته افراد، اگر وضع
در  ؛نددان یم یویدن اتيكرامت و اهانت را ماد اریو معک مال رايز ؛شود یبهتر م

آن  یو برا كند یاست كه كسب م یكه كرامت انسان در تقوا و كماالت یحال
و  يیتقوا یاز خداوند و ب یدر دور بايدرا  یچنانکه اهانت و خوار ؛ستین یانيپا

خواهان  یزيو غر یعیطور طب زنان از آنجا كه به خود دانست. ینقص وجود
به  ،ندنك می یبه برتر تظاهر گرانيد تيجلب رضا یهستند و برا يیخودنما

قرآن  دهند. یاز مردان نشان م یترشیب ليو تما شيگرا یچشم چشم و هم ۀمسئل
خود و  ر،یگرفتن در امور خ یشیمنان خواسته كه با استباق و پؤاز م ،مسئله نيا در

 ریدر امور خ تنها ،گريبه عبارت د 3.سعادت رهنمون سازند یجامعه را به سو
مثبت  یچشم چشم و هم یریبه تعب اياز هم  یریگ سبقت ۀاست كه قرآن به مسئل

خداوند می كند. یم دیو سازنده تأك  یدر كارها 2؛راتيو الخ  ُق بِ است  ف  »فاماید:
 .« دیمسابقه ده ریخ

                                                           
 .521 يهآ :بقره. 4 
 .21يه آ :مائده و 521يه آ :بقره. 0
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 شرايط جامعۀ امروزی. 4

جوانان در باب داشتن ی از سوی اديزی هاتالش ،ی امروزیمصرفجامعۀ در 
از خود در  خواهند یكه می زيمتما تيتا هو ردیگ یانجام م بايز یظاهر و بدن

داشتن چهره و ی برا جووجست سان نيبد ؛اجتماع نشان دهند، حاصل شود
 رشيپذ با آنان مرتبط باشد، تياز آنکه با طرد هو شیب ،و اندام كامل بايزی ظاهر

های گونه كه در جامعه شاهد هستیم، وقتی خواسته درواقع همان همراه است.
هنجارها، آداب و رسوم و عرف اجتماعی در تضاد باشد، نیل به آن  فرد با

شکل شود. بر خواهد بود؛ بنابراين بايد با هنجارها، هم ها بسیار هزينه خواسته
شکلی، فرآيندی محدودكننده است كه فرد را در جامعه با افراد ديگری كه با هم

مانندی كه رواج سازد. ه اند، همانند می مجموعه شرايط اجتماعی مواجه
نوايی  شود و درصدد هم شکل بدل می كم به اقلیتی هم بیشتری يافت، اقلیت كم

آيند تا به اعتقاد خود، ديگر از قافلۀ  مد عقب نمانند و ناهنجاری با يکديگر برمی
ی ها زهیانگ ،یاجتماع طيدر سطح شرا را به هنجاری بین خود بدل كنند.

را  يیبايز ی، جراحزنان از یت. برخاسی شامل عوامل متعدد ،یرشخصیغ
و هدف از  دانند یمی خود اجتماع تیدادن موقع  باالتر نشای برای نماد ۀمنزل به

چنین افرادی معتقدند  ند.نك می انیب یاجتماع ژیباالبردن پرست ،عمل را نيانجام ا
ه پذيرد. جامعه در قلمرو زيبايی، ب كه جامعۀ امروزی، زيبايی طبیعی زنان را نمی

های جسمی و طبیعی خود، بايد به بیشتر زنان پشت كرده و آنان برای رفع عیب
 ترشیدر سطح كالن، ب»ابزار كمکی مصنوعی متوسل شوند. از طرفی نیز 

عمل،  انجام از ظاهر و بدن خود قبل از یتينارضا انیشوندگان با ب مصاحبه
 3.«دانند یم داشتند كه در ذهن یآل دهيا ريبه تصو دنیرسی برا یرا راه يیبايز

                                                           
بـه  شيزنـان از گـرا ۀزیـانگ یشـناخت جامعـه ۀمطالعـ» و ملیحه امـانی فرد یاعتمادسیدمهدی  .4
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 كالم آخر

صــدايی بــرای تــرويج  حضــور خودنمايانــۀ زن در عرصــۀ عمــومی، فريــاد بــی
انگیز خود  بندوباری در جامعه است. درحقیقت، زن با حضور فاسد و شهوتبی

بـرد. های اسالمی، مانند عفت و شرم را از بین میبین مردم، حساسیت به ارزش
گويد شـما پردازد و به ديگران می سازی میی فرهنگبندوباری به نوع او دربارۀ بی

گری آنـان،  گونه آرايش كنید و لباس بپوشـید. مقولـۀ آرايـش زنـان و جلـوه نیز اين
بسیار حائز اهمیت است و توجه نکردن به اين موضوع، چه بسا عواقب دشـواری 

 چنین اعضای جامعه در پی خواهد داشـت. بـه ايـن دلیـل، ها و همبرای خانواده
 فياز وظا ش،ياز لوازم آراو افراطی نادرست  ۀاستفاد ی  كردن عوارض منف زدگوش
را  شيـآرا ميحـر شـودیمـ هیتوصـ نياست. به والد فرزنداندر برخورد با  نيوالد

 ،یعـیطـور طب داننـد بـه یم نيمثال، والد یدختران خود مشّخص كنند؛ برا یبرا
عالقـه را از آنهـا  نيا ديرو، نبا  نيا دارد؛ از شدن باتريفرزند نوجوانشان عالقه به ز

مناسـب، ماننـد  یهـا تّیـو موقع طياجـازه دهنـد در شـرا ديكنند؛ بلکه با غيدر
 یعـیخود در حـد طب ازین نيمنزل و... به ا طیمح ،یزنانه و خانوادگ یها یهمانیم

 یو مکـان تّیـهر موقع دررفتار  نيمشّخص سازند كه ا یو یپاسخ دهند؛ اّما برا
 یا زهیـدختربچـه، انگ کيـمثـل الک نـاخن در  یشيآرا ۀمصرف ماد اشد.ب دينبا
كـم مصـرف  مژه و كم و چشم، ابرو شيآرا ،ژلب، رژگونهمصرف ُر  یشود برا یم

دور  نيـشـود. ا یدار بـدل مـ مـارک یشـيساده، به مصـرف مـواد آرا یشيمواد آرا
بـر عـوارض آن،  یآمـدها یو پـ ینیتسلسل، همچنان ادامه خواهد داشت و سنگ

 بـه. گذارد یم یجامعه اثر منف نیشخص و خانواده و همچن یابعاد مختلف زندگ
 یهـا هـا و خواننـده مـدلۀ ايـران، برتر در جامع زن   یكه الگو یتا زمان حال، هر

الزم اسـت بـرای حـل ايـن د و بومنوال خواهد  نیبه هم تیباشد، وضع يیاروپا
ــوازم آرايــش را از اب ــدين مشــکل اجتمــاعی، اســتفاده از ل ــدا در خــانواده و وال ت

 سازی آغاز كرد. فرهنگ


