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 هاي زیبایی صورت جراحیتحلیلِ گفتمانِ 

   **قاضی جهانی محمدرضا وکیلی،*مهري بهار

  

درصدد است در چارچوب نظریه طبقه ي مرفه وبلن و الگوهاي اجتماعی مورد نظر او نظیر مقاله  این:چکیده 

اري مورد جامعه آم. دمورد مطالعه قرار دهرا دختران جوان به جراحی هاي زیبایی  مالکیت مالی، گرایش
اند و از  گردیدهبرفی  انتخاب   گیري گلوله از طریق نمونه باشد که میدانشگاه تهران  ردانشجویان دخت مطالعه

هاي نیمه ساختار یافته استفاده  روش تحلیل گفتمان براي تحلیل گفت و گوهاي بدست آمده از مصاحبه

دهد که رویکرد نظري  ي زیبایی نشان میها نتایج تحلیل گفتمان دانشجویان درخصوص جراحی.گردیده است

از  "مالکیت مادي"به جاي   دانشجویان. وبلن در مورد الگوهاي اجتماعی قابل استناد و بسط می باشد

هم چشمی مالی و نیز  و اجتماعی تازه به جاي چشم –و به عنوان نیروي فرهنگی  " اي هاي نشانه مالکیت"

روي  ")زیبایی( اي نشانه ي همصرف متظاهران "و "اي شمی نشانههم چو چشم  "مصرف متظاهرانه مادي به 
گیري گفتمان  در شکل مؤثرينقش   ی،هاي نسل ها و ابژه پیرامون جنسیت، رسانه هایی تحلیل .اند آورده

 .هاي زیبایی صورت دارند جراحی

هاي  حیهم چشمی، مصرف متظاهرانه، مصرف بدن، جرا و وبلن، مالکیت مالی، چشم: واژگان کلیدي

  .، دختران دانشجوزیبایی

  مقدمه و طرح مسأله

 ،فیزیکی از گوشت و استخوان هاي ارگانیسم درك می شود ي هبه طور معمول به صورت مجموع دن،ب

به شود و  شمرده میفرهنگ  ه يتحت سیطر وداراي سبک و اجراي نقش  ،اما در مطالعات فرهنگی

هاي  هاي غذایی  و تمرینات بدنی و جراحی ر قالب رژیمصورتی مداوم براي ایفاي نقش یا کار بدنی د

گران در دو دهه اخیر  توجه به بدن در میان پژوهش  ). 786:  1387بارکر ، ( شود  زیبایی فراخوانده می
پردازي اجتماعی  مباحث گسترده اي را درباره موضوعاتی نظیر هویت و فرهنگ مصرفی در حیطه نظریه

                                                        
   mbahar.ut@yahoo.comدانشگاه تهران                                                  استادیار دانشکده علوم اجتماعی  *
    mreza_vakili@ut.ac.irلوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران                  ع دانشجوي کارشناسی ارشد مجموعه **
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هنکوك ، ( 2"عصر بدن"یا ) 1996ترنر، ( 1"جامعه بدنی"هاي  ن از استعارهتوا برانگیخته است که می

ست که به کمک آن افرهنگ بدن منظري  ،بدین سان ).169: 1386ذکائی، (سخن گفت ) 2000

اي براي بازآفرینی فرهنگی و  عرصه ،بدن .ها را مورد ارزیابی قرار داد توان تحوالت فرهنگی و روند آن می
هاي اجتماعی است  ها و نابرابري تفاوتبر تأثیرگذاري آن  ي روشنگر روابط قدرت و نحوهاجتماعی است و 

 .اند زنان به صورت روز افزون، مصرف کنندگان جراحی زیبایی بوده 1950حداقل از دهه ). 170همان،(

هاي  دهد جراحی این امر نشان می. اند بدان مبادرت کرده 2007این در صورتی است که مردان در سال 
، به نقل از باللی و 2009 3جان و هیز(زیبایی در شکل مدرن آن مسئله اي عمدتًا زنانه بوده است 

  ). 106:  1389همکاران، 

هاي  مصرف بدن و اهمیت آن خصوصاً براي دختران جوان با رواج فرهنگ مصرفی به یکی از کانون 

وع جراحی هاي زیبایی در ایران آمار در خصوص میزان و ن. مورد توجه زندگی روزمره تبدیل شده است

هاي متعددي از  هاي اخیر، روش در سال دهد که رسمی وجود ندارد، اما آمارهاي ژورنالیستی نشان می

صورت و پالستیک در زمینه جراحی مراجعات زیبایی  بیشترینجراحی زیبایی متداول شده است، اما هنوز 

هاي اندام توجهی  کمتر به جراحی است یران باعث شدهدر ا زنانبه گفته متخصصان، پوشش . بینی است

توجهی به ورزش بیش از زنان دیگر دچار  از سویی زنان ایرانی به دلیل کم تحرکی و بی. نشان دهند

رغم وجود چنین  علی. دهند اختالالت خاص اندامی بوده و زودتر نشاط و تازگی اندام خود را از دست می

هاي  بر اساس آمار .باشد میزنان  بیشتر تمایل مارهاي غیر رسمی حاکی ازهایی در میان مردان آ جراحی

سال تشکیل  45تا  14درصد متقاضیان جراحی بینی را زنان و دختران گروه سنی  95تخمینی، در ایران 

، یکی از )1995( 5از نظر نتلتون 4.درصد است 5هاي زیبایی تنها  سهم مردان از این نوع جراحی.  دهند  می

 ي یعنی نوعی عالقه. است "وضع بدن در جامعه مصرفی"زنان به مصرف بدن،  گرایشامل مهم عو

پائوالین . دارد تا بدن الغر و زیبا بماند میاندازه نگه  به  را مناسب و نمایشی و آرایشی به بدن که آن

                                                        
1. Somatic Society 
2. Somatic Turn 
3. Jones and Heyes  

.ir/http://www.dukht4. اطالعاتی بسیار جالب درخصوص جراحی زیبایی:  مطلب   
     7/7/1389تاریخ مراجعه به سایت 

5. Nettleton 

http://www.dukht.ir/
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عنوان شکلی از  مد و زیبایی را به  مصارف متعدد او. نگرد از منظر نوعی ارتباط میبدن به  هم وستون
گر توسط آن، خصوصیاتی از قبیل شغل، درجه و رتبه، طبقه  کند که کنش ارتباط غیر کالمی معرفی می

  ).  168:1387 سعیدي،( هدد نشان می به دیگران راخود  هاي گروهی اجتماعی، ثروت و دارایی و وابستگی

معتقد است مصرف  او. دهد ر میاي دیگر مورد توجه قرا مصرف را به گونهالگوهاي  1تورستین وبلن
هاي  ها نه فقط براي گروه هاي جمعی ثروت است و این نمایش نمایش ي هدربرگیرند ،تظاهر و نمایشی رپ

این  بر همین سیاق).162 :1386بنت، ( نیز می باشد چنین براي اعضاي گروه خودي بلکه هم ،بیرونی
وبلن و در چارچوب  ي را از منظر نظریه تزیبایی صورهاي  مصرف بدن و جراحی درصدد استمقاله 

تبیین نماید و به این سوال  هم چشمی و مصرف متظاهرانه و الگوهاي اجتماعی مالکیت مالی، چشم

هاي زیبایی صورت، یک نوع مصرف تظاهري براي  طبقه ي اجتماعی  پاسخ دهد که آیا جراحی

  اي دانشجویان دختر اهمیت دارد؟چرا جراحی صورت تا این اندازه بر ودانشجویان دختر است؟ 

هاي اجتماعی و  تواند تحلیل هاي زیبایی صورت می فراتر رفتن از نگاه سطحی و عامیانه به جراحی 

بر این اساس استفاده از روش تحلیل . گفتمانی مناسبی از آن به عنوان یک عمل اجتماعی ارائه دهد

اي بدست آمده از دانشجویان دختر که جراحی گفتمان براي توصیف، تفسیر و تبیین متن و گفت و گوه

  .ها است اند، مبناي این کار براي دستیابی به عوامل گفتمانی این جراحی زیبایی داشته

 ادبیات تحقیق

هاي زیبایی صورت در ایران  هاي صورت گرفته در خصوص زنان و جراحی نگاهی مختصر به پژوهش

اقعیت اجتماعی در جامعه و در میان زنان اهمیت بیشتري دهد که این عمل اجتماعی به عنوان و نشان می

اند که زنان نسبت به مردان  در تحقیق خود به این نتیجه رسیده) 1389(رضایی و همکاران . یافته است

پژوهش کیوان آرا، ربانی و . اند هاي زیبایی صورت نشان داده حساسیت و توجه بیشتري به جراحی
جتماعی زیبایی و تمایل افراد طبقات گوناگون اقتصادي و اجتماعی جهت هم اهمیت ا)  1389(پور  ژیان

با عنوان ) 1386(تحقیق اخالصی . کند کسب موقعیت باالتر و دست یابی به احترام بیشتر را تأیید می

دهد توجه زنان به بدن براي پذیرش اجتماعی از  ي آن با پذیرش اجتماعی نشان میمدیریت بدن و رابطه

                                                        
1. Veblen,Thorstein 
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هاي زیبایی را کسب  ترین عامل گرایش زنان به جراحی مهم) 1384(بهزادیان نژاد. پذیرد تأثیر میها  رسانه

  .  داند اعتماد به نفس می
هاي فرهنگی از جمله مهم ترین عواملی  رسد فشار در تحقیق خود به این نتیجه می) 1385(احمد نیا 

هاي فرهنگی در سطح  معتقد است تأثیر فشار او. گذارد هستند که در گرایش زنان به تناسب اندام اثر می

شود و نمونه بارز آن باریک اندامی در جوامع غربی است که به  ها تشدید می بین المللی از طریق رسانه
 .ایران نیز سرایت کرده است

  مالحظات نظري تحقیق
ظري وبلن نتایج تحلیل گفتمان دانشجویان در خصوص جراحی هاي زیبایی نشان می دهد که رویکرد ن

اي به درباره مصرف الگوهاي اجتماعی، قابل استناد و بسط در تحلیل یافته ها می باشد از این رو اشاره

  .نظر وبلن ضروري به نظر می رسد

که از  "مصرف تظاهري"مرفه تورستین وبلن تحلیلی است از کارکردهاي پنهان  يطبقهي نظریه

آمیز به منظور باال بردن حیثیت فردي  هاي رقابت و روشباالي جامعه ي جمله نمادهاي منزلتی طبقه

شناسد و این نهادهاي  او الگوهاي رسم و عادت را به عنوان نهادهاي اجتماعی می. آید شمار می به

 3و تظاهر به تن آسایی 2مصرف تظاهري ،1چشمی کلی مانند الگوهاي چشم و همعناوین  اجتماعی را زیر

وبلن، مصرف تظاهري را مطرح  ،بومنبه اعتقاد  ).11-39: 1383وبلن (دهد  وگو قرار می  مورد گفت

طبقه اجتماعی  دراش، خود را  خواهد با مصرف تظاهري را شخصی معرفی کند که می کند تا فرد می

و 1390به نقل از بهار(دست آورد   باالتري معرفی کند و موقعیت اجتماعی باالتري را براي خود به

 و مالکیت خصوصی در رابطه بامرفه ي  مفهوم طبقهاشاره به وبلن بعد از .)1388موسوي و دیگران،

کافی  فرد براي کسب اعتباربه تنهایی داشتن ثروت : دارد بیان میمرفه ي  طبقه ي تظاهرانهم مصرف

در واقع افراد از  .ادبه دیگران نشان د آن چیز رانیست، بلکه  باید آن را به نمایش گذاشت و اهمیت 

هر  ه ساختنصنعتی نوین و برآوردي هانباشت ثروت در جامع .کنند رف،ثروت را تظاهري میطریق مص

                                                        
1. Emulation 
2. Conspicuous consumption 
3. leisure 
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تا حد زیادي از  این موضوع. شده است رضایت خاطر در این زمینه افزایش باعثها،  هچه بیشتر خواست
 که اعضاي گروه از هنگامی .استمتأثر شده مالی در جامعه  هاي هم چشمیو چشم و  عادات اجتماعی

 و مصرف ،؛ آسایشبشناسند یکدیگر را از نزدیک آن و اعضاياشند یک همبستگی سنتی برخوردار ب

تر شامل  وسیع ي هدر یک حلق خصکه ش هنگامی شود، اما مهم میشخص براي نمایش ثروت 
در چنین ،گري بپردازد به آوازه خود باید براي نمایش ثروتداشته باشد  شهرنشینان ناشناس حشر و نشر

هایی که  مصرف چیز با.دهد میآراستگی و تجمل فرد را براي دیگران نمایش  ،یطی مصرف تظاهريشرا
گران ناشناس کوچه و بازار را تحت تأثیر  مشاهده دتوان شخص میاشد،ضایع کردنی ب بها و گران اآشکار

  .)41: 1383وبلن،( قرار دهد

 نمایشتبار و نیز عنصري براي کسب اع ي مصرف به عنوان وسیله ي هفاید کند وبلن تأکید می

انسانی اشخاص و تحرك  اتآراستگی، در بهترین شکل خود در آن بخش جامعه مؤثرتر است که ارتباط

منظور، شهرنشین عادتاً بیش از روستایی به شکم و این به . شته باشدجمعیت به صورت گسترده وجود دا

یندي گزینشی به آبا هدفی تازه و در فراین تمایز در مصرف، در جهت سازگاري . رسد ظاهر خود می

ها  صورت گرفته و در ذهن و اندیشه انسان] تظاهر به تن آسایی[تمایز قبلی  ي منظور حفظ و ادامه

اي خودنمایانه در اجتماعات  به شیوهکند  میرا تشریح  تن آسایی که وبلن آن). 110: همان(است  پایدارتر

او . ه شودثروت به نمایش گذاشت،بدین واسطه ه تاممکن نبود شهريي جامعه  و در هکوچک کاربرد داشت

به نوعی به ارجحیت  ،و با رشد سریع شهرنشینی و ارتباطات 20اوایل قرن  اجتماعی متأثر از عوامل

اکنون که گسترش وسایل ارتباطی و . گذارد میآسایی، با هدف تظاهر به ثروت صحه  مصرف به جاي تن

دهد، جز نمایش کاال و امکانات  مردم قرار میاز  رض دید بسیاريتحرك جمعیت، شخص را در مع

 درتواند هنگامی که  اعتبار شخص وجود ندارد و فرد می در مورددیگري براي داوري  ي زندگی، وسیله

مهمی که  ي هنکت) 123همان، ( را به کار ببرد  گیرد،این روش معرض مشاهده مستقیم دیگران قرار می

از دوران جوامع ابتدایی و بربریت مدنظر قرار ، مرفهي آسایی طبقه به تظاهر به تناز اشاره  پسوبلن 

در نظر  .اهمیت مصرف تظاهري همراه با تغییرات مهم اقتصادي و تحوالت اجتماعی است همان دهد می

تواند روش مناسبی براي نشان  آسایی نمی دیگر تن ،در جوامع امروزي و همراه با گسترش شهرنشینی وي
ه آسایی که در اجتماعات کوچک کارکرد داشت همین دلیل تنه ب .باالي اقتصادي افراد باشد ي هدادن طبق

در جامعه نوین براي تأثیرگذاري بر  .دهد هاي بزرگ می ،جاي خود را به مصرف تظاهري در شهراست
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اي  ی خود را به گونههاي توانایی مال ها، باید نشانه  به آن یشنیازي خو بی نمایشگران گذرا و  مشاهده

آسایی تظاهري  مصرف تظاهري از تن ي فایدهنیز کنونی  ي روند توسعهدر  دریابندها   آن نمود تاعرضه 

 در – ویژه کاالهاي برتره ب ،حد و مرز کاالها مصرف بی ،در مراحل اولیه تکامل اقتصادي. بیشتر است
، اما در ه است بودطبقه مرفه  ي هویژ به طور معمول -هاي بیش از حداقل زیست حقیقت تمام مصرف

نظام صنعتی و صنفی مبتنی بر  ایجادویژه با ظهور مالکیت بر کاالها و ه صلح آمیز بعدي و ب ي هدور

 همان،(دستمزد شغلی یا اقتصاد خرده کاالیی خانگی، این انحصار به طور رسمی رو به ضعف گرایید 
  .)1390و به نقل از بهار113

هاي زیبایی صورت به عنوان نوعی مصرف بدن در زندگی  این تحقیق جراحی بر این اساس، در

شهري مورد توجه قرار گرفته است تا همانند وبلن در ارتباط با الگوهاي اجتماعی مصرف متظاهرانه و 

هاي زیبایی صورت که توسط  تحلیل گفتمان جراحی.چشمی و مالکیت مالی تبیین گردد چشم و هم

ن انجام می شود، در یک جامعه شهري می تواند علل و عوامل افزایش آن را گران اجتماعی ز کنش

  .مطرح کند

  ها آوري داده روش جمع

اند،  هاي زیبایی صورت مورد مطالعه قرار گرفته در این پژوهش دختران جوان دانشجو براي تحلیل جراحی

ضور بیشتري نسبت به پسران هاي گفتمانی دختران جوان که ح هاي جنسیتی و نسلی و فعالیت لذا ویژگی

حضور باالي این نیروي . در دانشگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی دارند، مورد توجه قرار گرفته است

وشی ر.ها مد نظر قرار گیرد ي تولید گفتمان از سوي آن تواند به منزله فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه، می

 در این پژوهش. مه ساختار یافته استنیمصاحبه  ،ر گرفتهها مورد استفاده قرا آوري داده که براي جمع
. اند گیري گلوله برفی انتخاب شده نفر هستند که از طریق نمونه 15اعضاي نمونه مورد مطالعه 

هاي حقوق و علوم سیاسی به عنوان علوم کالسیک که وبلن آن ها را بیش از همه  دانشجویان دانشکده

هایی هستند که  به عنوان رشته) 367:  1383وبلن، (داند  اهري میي مرفه براي مصرف تظ مختص طبقه
گیري تحقیق از این دانشجویان انجام شده است تا همسو با فرضیات وبلن و الگوهاي اجتماعی او  نمونه

اي است که نوع روش  الگوي اجتماعی) 1383وبلن،(چشمی  در این بین چشم و هم. عمل شود

اند از وجهی  معرفی افراد دیگري که جراحی زیبایی انجام داده. کرده استگیري تحقیق را تقویت  نمونه
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این الگو باعث . چشمی در این عمل اجتماعی است دیگر مبین حاکم بودن الگوي اجتماعی چشم و هم

  . هاي زیبا و پزشکی انتخاب شوند هاي هنر گردید سایر اعضاي نمونه، از میان دانشجویان دانشکده

  

  تمانتحلیل گفروش 

هاي  خالف تحلیل بر) 17: 1387فرکالف،(به عنوان روشی براي تحلیل متن  1تحلیل گفتمان

جمله سروکار ندارد، بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون  ي هبا عناصر نحوي تشکیل دهند زبانشناسانه صرفًا
تمان ترجیحًا به مثابه در واقع گف). 8 همان،(پردازد  اجتماعی می و ، فرهنگی2از متن یعنی بافت موقعیتی

هاي بافت را به دقت  گیرد، بنابراین باید ساختار میی ناپذیر از بافت موضعی مورد مطالعه قرار یبخش جدا

. نموددر حکم عواقب احتمالی گفتمان نیز توجه  ،مشاهده کرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به بافت

ها و  ها، اهداف، هنجار هاي اجتماعی و ارتباطی آن نقش ت کنندگان،فضا، مشارک بایست همچنین می

 ي هکاربران زبان نه فقط به عنوان فرد، بلکه به مثاب. دقیق قرار گیرد ي ههاي نهادین مورد مطالع ساختار

توانند از طریق گفتمان، به تصدیق یا  چرا که کاربران زبان می، شوند ها درگیر گفتمان می اعضاي گروه

از این لحاظ است که گفتمان کاوي ). 65: 1387وندایک، (هاي اصلی بپردازند  مخالفت با ساختار

فصل مشترك گفتمان در مقام  ها بافت .کند گفتمان را در بافت آن مطالعه می ،اجتماعی به طور مشخص

ها  اصل راهبرد. )89همان، ( باشد ر میهاي اجتماعی از سوي دیگ ها و ساختار کنش از یک سو و موقعیت

کند که کاربران زبان براي فهم واقعی گفتمان و اجراي آن و نیز  بر این امر اشاره میلیل گفتمان در تح

براي محقق ساختن اهداف ارتباطی و اجتماعی خود، عالوه بر دانستن قواعد گفتمان، راهبردهاي ذهنی و 

جامعه شناسان هم بر آن  با این حال همان طور که ،ها را بکار ببندند تعاملی مناسب را نیز بشناسند و آن

ها را در سطح تجلی  ها و بسیاري از پدیده ها، روال یندرآف ،ها ها، ساختار روابط گروهبایستی تأکید دارند 

که کاربران زبان به هنگام یی ها راهبرد ).72و 69: همان(عملی و بروز در گفتمان مورد بررسی قرارداد 

هاي اجتماعی را بر  ها و هویت ، به طور فعاالنه نقشتحقق بخشیدن به گفتمان در موقعیت اجتماعی

بینیم بروزمره را در وضعیتی  ي هتوانیم یک محاور که ما می اي به گونه ،گذارند سازند و به نمایش می می

ها و بازتولید نظام اجتماعی باشد  عمل اجتماعی انتقال کلیشه زتواند در عین حال بخشی ا که می

                                                        
1. Discours analysis  
2. Context of situation 
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هاي  نیازمند بررسی دقیق نقش بازنمود ،ا براي مرتبط ساختن گفتمان و جامعهبدین لحاظ م ).85همان،(

  . )180همان،(هستیم اجتماع  ي هاجتماعی در اذهان بازیگران عرص
ن در موضوعات فرهنگی و آپیشبرد روش تحلیل گفتمان و عملیاتی کردن  جهت همین سیاقبر  

بین  ه يتوصیف متن، تفسیر رابط ي هه مرحلس) 20همان ،(اجتماعی و بررسی متن در چارچوب بافت 

 و 8همان،(اعی باید صورت پذیرد مبین تعامل و بافت اجت ي همتن و تعامل و تبیین رابط
ي که در یک متن خاص ا هاي صوري ویژگی هبراي توصیف گفتمانی، مجموع ).168:1387فرکالف،

ها  هایی تلقی شوند که متن از آن تمانهاي خاصی از میان گف تواند به عنوان انتخاب می ،شوند یافت می

مورد  راها  واجد آن هاي صوري یک متن باید سه نوع ارزش براي پرداختن به ویژگی. کند استفاده می

، سرنخی از روشی مورد اول ).171:1387فرکالف،(اي و بیانی  ارزش تجربی، رابطه یعنی. توجه قرار داد

این . گردد از جهان طبیعی یا اجتماعی بازنمایی می ،ننده متنتولید ک ي هدهد که در آن تجرب دست میه ب

هاي خاص واقعیت که به درجات مختلف در قالب  جنبه. ارزش، با محتوا، دانش و اعتقادات سروکار دارد

روابط معنایی به عنوان یکی از . شیفتگی به بخشی از واقعیت است ي دهنده شود و نشان کلمات آورده می

در بین کلمات  ،شود متن که هم معنایی، شمول معنایی و تضاد معنایی را شامل میهاي صوري  ویژگی

اي را به جاي  کلمه ،توانیم تنها با تأثیر اندك کلمات به این معنا است که می هم معنایی. متن وجود دارد

طن بیانگر این است که در آن معناي یک کلمه در ب هم شمول معنایی. اي دیگر به کار بگیریم کلمه

  همان،( دیگر جاي دارد و ناسازگاري معنایی دو کلمه نیز بر تضاد معنایی اشاره دارد ي همعناي کلم

دهد که  پا و سرنخی از روابط اجتماعی بدست می رد اي، داراي ارزش رابطه صوريی ویژگ).  171- 179 

ی سروکار دارد و معطوف به این ارزش با روابط اجتماع .آیند از طریق متن در گفتمان به مورد اجرا در می

دارد و چگونه  ت کنندگاناین نکته است که چگونه انتخاب کلمات متن بستگی به روابط اجتماعی مشارک
ویژگی صوري داراي ارزش بیانی هم، سرنخی از ارزشیابی . کند به ایجاد این روابط کمک می

ها و  این ویژگی است و با فاعل دهد که مرتبط با متن از بخشی از واقعیت ارائه می ي هکنند تولید
هاي اجتماعی سروکار دارد و به ارزشیابی منفی یا مثبت افراد در متون تولیدي و کلمات انتخاب  هویت

هاي اجتماعی مرتبط  یند تحلیل گفتمانی چنانچه ارزشآدر فر). 172- 180 همان،(ها اشاره دارد  آن ي شده

هاي اجتماعی مربوط به اهمیت اجتماعی  تر، ارزش بیان کلی ها و به آن ي هبا متون و عناصر تشکیل دهند
براي این امر در تفسیر یک متن . بایست با تفسیر و تبیین تکمیل شود متون مورد توجه باشد، توصیف می
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در کنار تفسیر بافت  .دهد اساس کار را تشکیل می،توجه به تفسیر متن و بافت موقعیتی متن ،گفتمانی
مایه  ر متن، یعنی ظاهر کالم، معناي کالم، انسجام موضعی و ساختار متن و جانمتن، چهار سطح تفسی

اي از آواها یا  ، مفسر مجموعه)ها گزاره(توجه به ظاهر کالم ابتدایِی در سطح . گیرد مورد توجه قرار می

 در دومین سطح. کند هاي موجود بر روي کاغذ را به کلمات، عبارات و جمالت معین تبدیل می نشانه
هاي معانی کلمات و  متن، مفسرین بازنمود ي هتفسیر که عبارت است از دادن معنا به اجزاي تشکیل دهند

کنند و این کار را براي انسجام  ها استفاده می توانایی شان در ترکیب معانی را به منظور فهم کل گزاره
کان تفسیري منسجم از رشته کالم ام وبرقرار شود  ها بین گزاره ارتباط معنایینمایند تا  میموضعی مهیا 

یک متن نیست، بلکه بحث در  يدر اینجا منظور، برقراري انسجام فراگیر و کلی بین اجزا. بدست آید

برقراري انسجام فراگیر در سطح ساختار و . برقراري انسجام در بخش معینی از یک متن استه ي زمین

جزا به یکدیگر و بیانگر چگونگی انسجام فراگیر شود و مبین چگونگی پیوند ا متن مطرح می ي هجان مای

تفسیر آن به عنوان یک کل واحد که مفسر  ي همتن عبارت است از خالص ي هجان مای. کل متن است

 - 217همان، (آن است » یضوع کلمو«متن همان  ي هبعد تجربی جان مای. تواند بدان دست یابد می

بافت موقعیتی  .متن نیز باید صورت گیرد ي هتفسیر زمینهمان طوري که گفته شد، عالوه بر متن،  ).214

هاي موقعیت مادي گفتمان، خصوصیات فردي  مانند ویژگی(هاي بیرونی  تا حدي بر اساس سرنخ

نوع  ي هکنند تعیین ،گفتمان کنندگان تشود و تفسیر موقعیت توسط مشارک تفسیر می) ت کنندگانمشارک

در . ت و این نیز به سهم خود بر تفسیر بافت تأثیر خواهد گذاشتگفتمانی است که به کار گرفته شده اس

هر گفتمان بر  ت کنندگاناینجا ضروري است به بافت بینامتنی نیز توجه شود، به طوري که مشارک

هاي پیشین را به گفتمان کنونی پیوند داده است عمل  گفتمان ي ههایی که  مجموع پیش فرض ي هپای

با  وتفسیر به تبیین با توجه گذر نمود  ي هتوان از مرحل به این نکته می .)217- 220همان،(کنند  می

هاي تفسیري در تولید و  به عنوان شیوه را )اي زمینه(هاي گوناگون، دانش اجتماعی  از جنبه گیري بهره

 ،تبیین مرحله . و بازتولید مراحل گوناگون تفسیر و تبیین را به یکدیگر پیوند زد نمودتفسیر متن، بازتولید 

هاي اجتماعی  دهد که چگونه ساختار کند و نشان می گفتمان را به عنوان کنش اجتماعی توصیف می

توانند داشته  ها چه تأثیرات بازتولیدي می دهد که گفتمان چنین نشان می بخشند و هم ن میگفتمان را تعی
گفتمان است که بعد از بسط  ي هدهی بحث دربار تبیین با سامان ي همرحلدر  ).244 -245همان، ( باشند

بین  ي هها در سطح فراجمله، به رابط ر زبان شناسی توصیفی و کاربرد آنت هاي معمول ها و روش رویه
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نهایتًا  ).9همان،( پردازد میزبان و فرهنگ و محیط و اجتماع  ي هاطالعات زبانی و غیر زبانی مانند رابط

هاي  باشد شناخت ناسازگاري رد توجه اساسی میي تحلیل گفتمانی مو چیزي که در هر سه مرحله
اي از گفتمان از طریق   تواند نمایانگر نوع تازه گفتمانی در سطح واژگانی، متنی و اجتماعی است که می

  ).257همان،(فاعالن تازه اجتماعی باشد 

گران اجتماعی است که در بافتار  هاي زیبایی صورت، عمل گفتمانی کنش در این پژوهش جراحی
معانی به دست آمده از توصیف، تفسیر و تحلیل گفتمانی . گیرد موقعیتی نهاد دانشگاه مورد توجه قرار می

هاي زیبایی صورت را در میان دختران جوان محبوبیت  وگوها مبین عوامل گوناگونی است که جراحی گفت

ي  دهنده نشان ی صورتهاي زیبای برهمین سیاق پرداخت توصیفی، تفسیري و تبیینی به جراحی. بخشد می

معرفی آن به عنوان یک گفتمان زنانه خصوصاً در یک جامعه مردساالر است که از این گفتمان براي 

 .شود تعدیل مناسبات اجتماعی استفاده می

  ها و نتایج یافته

  دانشگاه به عنوان یک نهاد زنانه

بافتار موقعیتی . جه قرار گیردبایست بافتار موقعیتی یک عمل اجتماعی مورد تو در تحلیل گفتمان می

چهار سؤال . باشد ي رویداد، مشارکت کنندگان، اهداف و موضوعات می در ارتباط با عناصري مانند صحنه

ها  ماجرا چیست؟ چه کسانی درگیر هستند؟ روابط میان آن :از اند عبارتدر مورد تحلیل گفتمان موقعیت 

  چیست؟ و نقش زبان در خصوص پرسش اول چیست؟ 

همان (نمودهدف تفکیک  و فعالیت، عنوان: شاملآن را به سه جزء  الزم استر خصوص سوال اول د

مورد توجه قرار گرفته است،  )یعنی دانشگاه(نوع فعالیتی که در بافتار موضعی این تحقیق . )224-222، 

صورت  هاي زیبایی صورت است که به عنوان یک فعالیت غیررسمی در یک بافت موقعیتی رسمی جراحی
چرا  ،هاي کالن فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد باید در ارتباط با بافت فعالیت مذکور .گیرد می

هاي عام فرهنگی و اجتماعی  مند بافت هاي موضعی اغلب در حکم اجزاي نقش ها و بافت که گفتمان

توصیف  ي هرات آن از مرحلپرداختن به تأثی که البته) 106و105: 1382وندایک، (شوند  تولید و درك می
موضعی و عام اجتماعی  ،عنوان این فعالیت در بافتار موقعیتی). 52: 1387، فرکالف( باشد میخارج 

فاعالن  ،دختران جوان .بیان شده است »زیبایی« ،هاي زیبایی است و هدف اولیه و مهم آن جراحی



 
 
 
 
  
 

  73تحلیل گفتمان جراحی زیبایی صورت  
  

سانی در ماجرا درگیر هستند و فاعالن که چه ک باشند میپاسخی براي این سوال  واجتماعی این گفتمان 
) ترین متظاهرانه(در معرض دید ترین  به عنوان» صورت« استفاده از. اجتماعی آن چه کسانی هستند

 نتوسط فاعال ،زبان غیر کالمی مجراي ارتباطی در استفاده از وقسمت بدن در ارتباطات اجتماعی 

  .گیرد میمورد استفاده قرار شان  اهداف تحقق اجتماعی براي
به نظر من دانشگاه یک مکان مهمی است که دختران به طور . تو دانشگاه دخترها زیادند ·

 .تواند تعیین کنندگی خود را نشان دهند شوند و می رسمی در این نهاد رسمی وارد می

  ساله، علوم سیاسی 21فهیمه، 

هاي  گفتماني  گزاره کالندر مقابل  »هافت موقعیت زنانب«ي  هبا طرح کالن گزار دختران جوان

هاي دولتی، خانه و  رسانه هاي آن یعنی گزاره روابط هم معنایی محتوایی و کارکردي بین(مردساالر 

ي ها هاي دیگري براي تشریح و تصریح کالن گزاره به طرح گزاره) هاي دولتی وجود دارد و نهاد خانواده

دانشگاه محیطی براي شروع «، »گاه زیادندزنان در دانش«. پردازند می دانشگاه به عنوان محیط زنانه

هاي مادي و غیر مادي خوبی  زنان از تحصیالت و سایر مالکیت«، »کردن روابط اجتماعی تعدیلی است

موضوعات  .ي مرد ساالري دارند هگزارکالن با  اي هایی هستند که ارتباط ناسازگارگونه گزاره ،»برخوردارند

هاي دولتی  گیري هاي حاکم مرد ساالر و نیز مدیریت و تصمیم گفتمانکلی که در مورد نوع بازنمایی زن، 

زنانه براي پدیدآوري گفتمان زنانه  ي هدهی به یک عرص ها وجود دارد؛ عرصه را براي شکل در مورد آن

  .نماید فراهم می

شود، دوست دارد در  گیري و مدیریت می بیند در مورد او، طور دیگري تصمیم زنی که می ·

ور واقعی خود را نشان دهد و به نظر من دانشگاه یک مکان مهم، اصلی و تعیین کننده است جامعه حض

 .   توانند تعیین کنندگی خود را نشان دهند شوند و می که دختران به طور رسمی وارد می

  ساله، هنر 24سمانه،                                                                            

بیانگر شناخت اجتماعی  »خانه، آشپزخانه، جامعه، شهر و دانشگاه«هاي  انسجام مفهومی میان واژه  
انسجام موضعی گفتمان این . ها است هاي موقعیتی گوناگون و روابط اجتماعی حاکم در آن ها از بافت آن

رغم اینکه  علی. یردگ  گران در دانشگاه به عنوان یک بافت رسمی و نهاد دولتی است که صورت می کنش

سایل صحنه در وما شاهد هستیم که ابزار و ) 100همان،(تواند رسمی باشد  فضاي گفتمانی می کی
عامه  گفتمانیتواند غیر رسمی باشد و از سبک  عناصر بافت موقعیتی می ي به مثابه ،گفتمان مورد مطالعه
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لوازم آرایشی از جمله وسایل غیر رسمی آینه و سایر . در یک مکان جدي برخوردار باشد) 33همان،( پسند

این در  .وجود داردکیف ي رسمی  هاي گفتمانی است که در وسیله ت کنندگان براي بازسازيمشارک
نشان ت کنندگان مشارک ي هو حرف جنسیت، سن، تحصیالت هاي موقعیتِی گفتمان مورد مطالعه مشخصه

  . ه دارد، حاکمیت جنسیتی زناندهد که دانشگاه به عنوان یک نهاد تا حدودي زنانه می

ماند و من حتی در اینجا بیشتر از خانه  دانشگاه مکانی است که براي دخترها مثل خانه می ·
 .                             هاي زیادي رابطه داریم خوب آدم دوست داره ظاهرش بهتر هم باشه، چرا که با آدم. هستم  راحت

   ساله، هنر 22سمیرا، 

دانند که در آن به دلیل میزان باالي حضورشان،  وان، دانشگاه را به عنوان مکانی میدختران ج

در واقع بین دانشگاه به عنوان یک نهاد . ها را تغییر دهند توانند مناسبات جنسیتی حاکم در خانواده می

انشگاه را ها به عنوان یک نسل تازه، د آن. اي دو سویه وجود دارد رسمی اجتماعی و مصرف بدن، رابطه

توانند مناسبات جنسیتی را تغییر دهند و از  دانند که از یک سو به دلیل در اکثریت بودن می اي می عرصه

اي دیگر و دوم که بر خالف مصارف مبلمان و تزیین خانه، توجه به بدن و زیبایی در آن  سوي دیگر خانه

توانند  کنند که می ي زنانه بازسازي میدر واقع آن ها دانشگاه را به عنوان نهاد. کند اهمیت پیدا می

  .تر بسازند هاي زنانه را در آن آسان گفتمان

  زیبایی و اعتماد به نفس دختران

هاي  ها، براي شروع سطح ابتدایی تحلیل گفتمان جراحی گو و توصیف متون بدست آمده از گفت

براي این امر داشتن «و  ستا زیبایی صورت، توجه به تولیدات متونی افراد در سطح واژگانی و کلمات

بر اساس آن  و کند تا توصیف ابعاد گفتمان را در متن و بافتار موقعیتی یک رویکرد نظري به ما کمک می

 ي هاي شکل دهند دولتی، غربی، رسانه هاي گوناگون مذهبی، گفتمان ).328همان،( »تدوین کنیم

دیده آن ها  بیان شده ها در کلمات گرشهاي این ن بازنمود است که شانداعتقادات زنان در مورد خو
توان به آن اشاره نمود، بیان شدن امر زیبایی در ارتباط و  نکته مهمی که در این تحقیق می.  شود می

در واقع در اغلب مواردي که زیبایی طرح شده است،گفت و گو ها نشان . مالزم با اعتماد به نفس است
ویژگی صوري . دانند امري براي کسب اعتماد به نفس میدهد که دختران جوان آن را به عنوان  می

هاي مختلفی از جهان را از منظر زنان  هایی از واقعیت و بازنمود هاي مطرح شده، جنبه ارزش تجربی واژه

شود، روابط معنایی بین  ها از واقعیت دیده می هاي شخصی آن که در تجربهی بازنمودهای. دهد نشان می
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زیبا بودن «هاي واقعیت از منظر زنان، در قالب کلماتی چون  ترین جنبه مهم. دهد کلمات را نیز نشان می
اي از  ها با داشتن این دانش زمینه در واقع آن. شود بیان می »زن ناتوان در جامعه« و» در خانه و آشپرخانه

پایین شناسانده  هاي گوناگون به این امر اشاره دارند که زنان با اعتماد به نفس خود با توجه به گفتمان

  .شوند می
 .هاي ما، زن باید ظاهر زیبا و مناسب داشته باشد و البته فقط در آشپزخانه است در فیلم ·

 ساله ،حقوق 24آرزو ، 

شوند،  ها زیبا جلوه داده می بینیم که زن ورزشکار نداریم و از سویی هنرپیشه میتلویزیون ما ر د ·

زن از آشپزخانه کنده شده و کارهاي مختلفی که شدیدًا مردانه بینیم  ها است که می کم در سریال اما کم

   .دهند ها را ناتوان نشان می گیرند و مشخص است که آن شوند، به عهده می معرفی می

 ساله ، پزشکی 19معصومه ، 

هاي ذهنی  عدم اعتماد به نفس کافی براي حضور اجتماعی دختران جوان، امري است که بازنمود

نمایند که زنان در  ها بر این امر اشاره می آن. دهد د و در مناسبات اجتماعی شان نشان میها را از خو آن

بر همین سیاق . شوند، ناتوان هستند شوند و هنگامی که وارد جامعه می ها این گونه بازنمایی می گفتمان

یابی به ي زنانه، جهت دست هاي زیبایی و کسب یا افزودن یک خصیصه ها به جراحی روي آوردن آن

هاي  هاي مطرح شده جراحی دختران جوان متأثر از گفتمان. اعتماد به نفس در روابط اجتماعی است

هاي ذهنی خود  ها در بازنمود واقعیتی که آن. دانند زیبایی را راهی براي بدست آوردن اعتماد به نفس می

اي است که مردساالر خوانده  جامعهاند، نداشتن اعتماد به نفس کافی در  هاي گوناگون پرورانده از گفتمان

هاي مادي و  کنند با استفاده از دارایی زیبایی در کنار سایر مالکیت بر این اساس، زنان سعی می.شود می

هاي  نهاد(ها  پسر، پدر، آنبیان فاعالن اجتماعی . شان روابط اجتماعی مناسبی داشته باشند اجتماعی

مبین ) گوها و در گفت اي رابطه به عنوان ویژگی صوري(در جامعه  ، زن زیبا در رسانه و زن ناتوان)دولتی

این امر است که داشتن زیبایی در مواجه با فاعالن اجتماعی نام برده شده، مالکیتی است که دختران 

  . دانند شان اساسی می براي حضور اجتماعی

و اینکه احساس کنی تونه برا آدما خصوصاً دخترها اعتماد به نفس بیاره  بهتر شدن ظاهر می ·
 .   زنی تر و با اطمینان خاطر با دیگران حرف می راحت

  ساله، علوم سیاسی 24آروز،                                                                       
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ام  توانم در روابط اجتماعی کنم بیشتر می ام احساس می را جراحی کرده ام من از وقتی بینی ·

زنم  ها و خصوصاً با فامیل و آشنایان حرف می یعنی یه جورایی وقتی با دوستانم و استاد. شمموفق با
و . به نظرم زنان دوست ندارند ظاهر نامناسب داشته باشند. احساس راحت بودن بیشتري بهم دست میده

 .ه باشندداشت خواهند میترین چیزي است که  مهمصورت ها زیبایی  طبیعتاً قبل از هر چیزي براي آن

ترین عنصر  خوب بیشتر زنان دوست دارند با ظاهر مناسب در جامعه حضور داشته باشند و صورت مهم
کنند و  هاي اجتماعی فعالیت می امروزه خیلی از زنان خصوصاً دختران، بیشتر در محیط. روابط افراد است

 .  ر کرده استها هم منعطف شده و تغیی داري آن مثل سابق نیست و طبیعتاً وظیفه خانه

  ساله ، هنر 22سمیرا ،                                                    

در زندگی شهري زیبایی به عنوان مالکیتی است کنند  همان طوري که فدرستون و باختین اشاره می

یکی از  و دارداین امر پذیرش اجتماعی افراد را به همراه  چرا که ،داشته باشند راکه همه سعی دارند آن 

 ).2006هولیدي،(کند  که یک شهروند را در اجتماع قابل احترام می اي است هاي اساسی محور

  زیبایی و الگوي اجتماعی چشم و هم چشمی 

هاي مختلف انسجام  ها و کالن گزاره هاي زیبایی صورت توسط گزاره گفتمان جراحی، در این تحقیق

در ارتباط با یکدیگر چه در بافت موضعی متن و چه در بافت کلی آن ها  این گزاره. معنایی پیدا کرده است

معنایی تصریح، علت، تضاد و هم  ارتباط«هاي زیبایی است و  داراي کلیتی موضوعی در خصوص جراحی

دهد  چشمی نشان می هم و الگوي چشم ي هکالن گزار ).331: 1387وندایک،(» دمعنایی یکدیگر را دارن

اند و  م دادهافرد نیز آن را انج اننزدیک و این است که اطرافیان ها یر گذار در جراحیکه یکی از عوامل تأث
 زیبایی صورت  ، جراحینزدیکان و اطرافیان خودقبل و بعد جراحی هر یک از  اکثر افرادگوها  و در گفت

 ي هدارند از چهرکنند دوست  اي که بیان می دهد که افراد در گزاره ها نشان می گو و گفت. اند داده انجام

این اند و  ها نیز عمل کرده اند که دیگران قبل و بعد از آن دیگري گفته ي همناسبی برخوردار باشند؛ در گزار
ي  در واقع در راستاي نظریه .وده استتأثیرگذار ب دیگرانگیري و عمل اجتماعی  در تصمیمکار آن ها 

ماعی تازه و نه یک طبقه اجتماعی، داراي چشم وبلن، دختران جوان به عنوان یک نیروي فرهنگی و اجت

  .ها هستند ي نشانه اي براي مصرف متظاهرانه چشمی نشانه و هم
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و  عمل کرده بودندرا هاي دانشکده دماغشون  هاي زیبا شاید نصف دختر هنر ي هدر دانشکد ·
   . دانشکده بودم تونم بگم که تحت تأثیر جو می اي تا اندازه من

 ساله، هنر 24سمانه،                                                                            

ام که دماغشو عمل کرده بود و از شهرستان خانه ما اومده بودند؛ دیدم که  وقتی دختر عمه ·

 موناالن اکثر دختراي فامیل. تترسم ریخدیگه هم  نظاهرش نسبت به قبل خیلی بهتر شده بود؛ م

ام بعد اون وقت تو  سال پیش عمل کرده 2من . و عمل کردند و خیلی هم راضی هستنددماغشون ر

    .اند ها هم عمل کرده هامون خیلی فامیل و حتی همسایه

  ساله،علوم سیاسی 22زهرا،

ري وبلن، ظهاي موجود از منظر رویکرد ن نشان داد که گزاره صورت هاي زیبایی تفسیر جراحی

درواقع . در این خصوص مطرح کرده استبه عنوان نهاد اجتماعی اي را  ی تازهالگوهاي اجتماعی و فرهنگ

شان براي تحلیل اجتماعی  ها به نسبت اهمیت و موضوعیت نظریه ن،از طریق تحلیل اجتماعی گفتما

تحلیل گفتمان عمل ). 185و 182 همان،(انجامد  ها می به تکوین نظري آن کهشوند  بسط داده می

چشمی  دهد که براي این نیروي اجتماعی و فرهنگی الگوي چشم و هم وان نشان میاجتماعی دختران ج

از نظر وبلن . نامد چشمی مالی می اي، بیش از چیزي اهمیت دارد که وبلن آن را چشم و هم نشانه

چشمی مالی هستند، اما در این  افراد در پی انباشت ثروت مالی از طریق الگوي چشم و هم) 41:1387(

به انباشت ) زیبایی(اي  چشمی نشانه کنند از طریق چشم و هم یافتیم دختران جوان سعی میپژوهش در

توجه به صورت زیبا در تعامالت اجتماعی افراد مبین این است که آن ها . ثروت زیبایی بپردازند

ادعا به  البته این. چشمی زیبایی، آن را براي خود نیز داشته باشند خواهند از طریق الگوي چشم و هم می

چشمی وبلن است که به صورت تازه و در بین نیروهاي  معناي تکوین الگوي اجتماعی چشم و هم

  .شود فرهنگی تازه دیده می

  دختران و مصرف متظاهرانه زیبایی

هاي زیبایی صورت به عنوان یک کنش گروهی و عمل اجتماعی در بافت موضعی دانشگاه و  جراحی

همان طوري که . گیرد اسالمی مورد توجه قرار می ري تهران و کشور ایرانِزندگی شه بافت عامِ اجتماعیِ
هاي اجتماعی خود مدنظر قرار داده است، مصرف متظاهرانه افراد بیشتر در شهر و براي  وبلن در پژوهش
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 ي هچشمی داراي یک رابط همو براي وبلن مالکیت مالی و چشم . گیرد خود صورت می ي هتظاهر به طبق

 و شخصی که مالکیت خصوصی بر اموال و ثروت خود دارد؛ آن را در رابطه با چشم .استاي  یدهدر هم تن
اي  دهد افراد از هر طبقه نشان می هاي به دست آمده گو و گفت. آورد می تدسه چشمی با دیگران ب هم

بودن یا نبودن و بر این اساس، مصرف بدن خود را دال بر مرفه  داشته باشندهاي زیبایی  راحیجتوانند  می

ها دارایی تعریف متفاوتی دارد و براي یک دختر جوان این زیبایی ظاهر است که  براي آن .دانند خود نمی
  .مند باشد تواند ارزش از اهمیت باالیی برخوردار است و در جامعه امروز مصرف متظاهرانه بدن می

د خصوصاً دختران دهن خوب از اسمش مشخص است که همه براي زیبایی آن را انجام می ·

 .   جوان که براشون داشتن صورت بهتر اهمیت زیادي دارد

  علوم سیاسی ،ساله 24زهره ،                                                           

ام فرم صورتم را به هم زده و  کردم بینی احساس می. تر از هر چیزي بوده زیبایی براي من مهم ·

صورت . کنند ها هم براي زیبایی عمل می کنم بیشتر دختر فکر می مبه نظر خود. کننده بود برام اذیت

لمان مهمی در زندگی و تونه براي یک دختر ا زیبایی می. ها خیلی مهم است مناسب داشتن براي دختر

  .هروابطش باش
  ساله ، پزشکی 21زینب،                                               

ها سعی بر داشتن  هاي مقبول براي دختران به این معنا است که آن ایی صورت در کنار سایر مدزیب 

مالی و اجتماعی و فرهنگی اهمیت  هاي اي از دارایی هستند که در کنار سایر مالکیت یک نوع تازه

چشمی  هم و نزدیکی با چشم ي نامید و این رابطه »اي مالکیت نشانه«توان آن را  می محوري دارد و

اي چون اندام  هاي نشانه اي براي دختران جوان، داشتن ثروت مالکیت نشانه. دارداي براي دختران  نشانه

ها و کسب  با اهمیت یافتن مصرف نشانه.مناسب، صورت زیبا و آراسته و پوشش و مد عالی است

منجر ) 1983ودریار،ب(ها در جهان پست مدرن  اي فرهنگی، همزمان با حاکمیت نشانه هاي نشانه مالکیت

ها در جهان واقعی و  دختران جوان در ارتباط با نشانه. شود به نوعی مصرف متظاهرانه پست مدرن می
اي در زندگی شهري  اي براي افزودن بر مالکیت نشانه چشمی نشانه اي به نوعی چشم و هم جهان رسانه

طوري که  ؛ر زندگی شهري اشاره داشته استزیبایی و آراستگی د راي به ام وبلن نیز تا اندازه. خود هستند

رسد  به اعتقاد او شهرنشین به منظور حفظ ظاهر آراسته، عادتاً بیش از روستایی به ظاهر خود می

هاي وابسته به آن با کاستن از میزان خطرات و  هاي پزشکی و تکنولوژي پیشرفت ).124: 1383وبلن،(
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افراد بیشتري را به خود جلب کرده  ،تر  تر و واقعی ي طبیعیا هاي زیبایی و نیز ارائه جلوه عوارض جراحی
هایی را بین افراد  شده است که رقابت تبدیل اي عادي و قابل انتظار اي که گاه به تجربه به گونه. است

در زندگی شهري امروز و با توجه به حضور عناصر ).  56:  1387ی و فرزانه ، ئذکا( برانگیخته است 

هاي مالی، در مورد  تواند در کنار مالکیت اعالن اجتماعی جدید، مصرف متظاهرانه میاجتماعی و نیز ف
هاي حاکم بیشتر  بازسازي و ترکیب مفهوم مالکیت که در گفتمان. ي فرهنگی نیز مطرح باشداه مالکیت

در واقع . گیرد است، توسط دختران جوان صورت می ان همراهبا عنصر پول و قدرت سیاسی براي مرد
این نکته است ،هاي زیبایی مبین جراحی )290: 1387فرکالف،( ی و اجتماعی بودن نهاد گفتمانِیگنفره

ها براي  اي و مالی، از آن فرهنگی، نشانه يها وري مالکیتآتوانند از طریق بدست  که زنان ایرانی می

ها  مالکیتو بازتولید  ترکیباین نوع . استفاده نمایندتعین گذاري در روابط و مناسبات اجتماعی ایرانی 

مدیریتی و  ،هاي سیاسی اي معرفی کند که با تأثیرپذیري از نهاد تواند از زن ایرانی فاعل اجتماعی تازه می

فرهنگی  -حتی در داخل نهاد هاي علمی(با اعمال فرهنگی و اجتماعی خود  را دولتی، یک نهاد فرهنگی

تواند بر روي  نهاد اجتماعی فرهنگی است، میدر نتیجه، این گفتمان که داراي  .شکل دهد )کشور

صورت و زیبایی را یکی از ) 1998و  1983(همان طوري که زیمل . هاي سیاسی نیز تأثیر بگذارد نهاد

در این پژوهش نیز زیبایی و ، )2008 ،ادلمن (داند  عناصر اساسی فرهنگ و زندگی شهري مدرن می

 ارتباطی تواند موجب کارایی اهمیت دارد و این دارایی می داشتن آن براي دختران بیش از هر چیز دیگري

   .ها باشد براي آن جامعهبهتر در 

  هاي بین جنسیتی چشمی الگوي اجتماعی چشم و هم

هاي زیبایی صورت در زندگی مدرن به  اي که گفتمان جراحی یند هاي اجتماعِی اساسیآیکی از فر

مردساالر . تهران است امعه و خصوصًا جامعه شهرِيمناسبات جنسیتی مرد و زن در ج ،آن مرتبط است

آوردن زنان به جراحی زیبایی صورت است و روابط جنسیتی یکی از  بودن جامعه ایرانی تحلیلی براي روي
 دارد تا با که دختران جوان را بر این می اي به گونه دهد هاي مهم اجتماعی این گفتمان را شکل می یندآفر

مالکیت زیبایی و به تبع آن اقدام براي جراحی زیبایی . بپردازند بازسازي آن یی بهجراحی زیبا استراتژيِ

دهد و خود را به عنوان یک  ي با مردان نشان می شدگی اساسی خود را در مواجهه عملی است که تعریف
  . کند مالکیت زنانه معرفی می
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برید از ] وال اول ما گفتیکی از دانشجویان هنر که با ما کامل مصاحبه نکرد، در پاسخ به س[ ·

 کنند؟    آقا پسر ها بپرسید که چرا اونا جراحی می

 ساله ، هنر 24، عاطفه                                                                           

دختران جوان . دارد يقدرت حضور اجتماعی بهتر کند احساس می فرد ،با محوریت مالکیت زیبایی
تري در تعامالت خود  شود بتوانند حضور اجتماعی موفق دانند که باعث می یت زیبایی را عاملی میمالک

، ممکن همردان همراه بود ي هبا سلط اي که قبالً هاي عمومی ورود زنان ایرانی به عرصه. داشته باشند

تحصیالت در کنار  با این حال. دشوار باشد براي آن ها است به لحاظ رفتار و ارتباط اجتماعی تا حدي

  . تواند اعتماد به نفس بیاورد ت که داشتن آن میسعنوان عنصر اساسی ا به آراسته ي هپوشش و چهر

البته حداقل در مورد . اي شدند که قبًال بیشتر مردان در آن بودند دخترها امروز وارد جامعه ·

                                                                          .                                         دانشگاهش که بدیهی است

  ساله، هنر 24،  بیتا

ها  اي و مصرف متظاهرانه نشانه چشمی نشانه همو مالکیت غیر مادي عالوه بر اینکه از طریق چشم 

تماعی و شناخت و آید، به عنوان استراتژي گفتمانی در جهت ساخت مجدد مناسبات و روابط اج بدست می

عمل اجتماعی « جراحی زیبایی صورت نیز به عنوان یک .شوند هاي اجتماعی بکار گرفته می بازنمود

که به طور مشترك نمود ) 65: 1387 ،فرکالف(» فاعالن اجتماعی جدیدي استداراي  گروهی مشترك

عنوان یک الگوي چشمی به  هم و چشم). 428:1382وندایک،(عملی در روابط اجتماعی یافته است 

 .هاي اجتماعی گوناگون براي تببین گفتمانی مطرح شود یندآشود فر اجتماعی در این گفتمان موجب می

به عنوان مخاطبان اصلی  )268- 272: 1387فرکالف،( هاي موجود، شنوندگان ثانویه گو و در گفت

ناشی از فاعالن  مِعی حاکمناسبات اجتما. هستندگفتمان  نای ت کنندگان گروهیهاي تولیدي مشارک متن

هاي نسلی  ، از عناصر جنسیتی، ایدئولوژیکی و اُبژهکنند ها اشاره می اي که دختران جوان به آن اجتماعی

هایشان  منابع گفتمانی در جهت خواسته يبراي حل ناسازگاري ها جوان دختران. گیرد نشأت می
از طریق منابع گفتمانی موجود در جامعه  شان شدگی کننده باشند، اگر چه تعیین خود تعیین کوشند می

هاي مادي و غیر مادي به خودي خود به  با این وصف؛ زیبا بودن در کنار کسب سایر مالکیت .باشد می

شنوندگان بلکه در یک اجتماع انسانی و در کنش و واکنش و در حضور  شود، منجر نمیمالکیت یک فرد 

رغم گوش سپردن به دیگران در روابط اجتماعی، خود  شد علیکو یابد و فرد می میاست که اهمیت  ثانویه
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ي اجتماعی گوناگون ها و در درون نهاد ها گروه در اینجا شنوندگان ثانویه در بین. نیز مستمع داشته باشد
درون ساختار ایرانی و در رابطه با عناصر کالن ) انآشنایان و فامیل، زنان، مرد ، جامعه،خانواده، دانشگاه(

   .قرار دارند فرهنگی

شود، دوست دارد در  گیري و مدیریت می بیند در مورد آن، طور دیگري تصمیم زنی که می ·
جامعه حضور واقعی خود را نشان دهد و به نظر من دانشگاه هم یک مکان مهم، اصلی و تعیین کننده 

کنندگی خود را  توانند تعیین شوند و می هاي رسمی وارد می است که دختران به طور رسمی و در نهاد
 .                                        نشان دهند

  ساله، علوم سیاسی 21فهیمه، 

نث در جامعه است و ؤهاي مذکر و م جنسیت دربرگیرنده موقعیتمعتقد است که ) 1999( 1بالدوین

ن زن و حداقل بخشی از تعاریف محصول نبرد قدرت میاو  کند ارتباط زن و مرد را مشخص می ي نحوه

مهمی در رفتار هاي  ي هاجتماعی عامل تعیین کنند مرد در روابط. )311: 1386محسنی، (مرد است 

تأثیر از این  تواند بی یک عمل گروهی نمی ي هاي زیبایی نیز به مثابه اجتماعی زنان است و طبیعتاً جراحی

هاي  ت و در ارتباط با گروههوی ي جراحی زیبایی نه فقط به خاطر زیبایی، بلکه درباره. موضوع باشد

ها و قواعد زندگی خود  دهد زنان ارزش جامعه شناسی فمینیستی نشان می .شود انجام میاجتماعی دیگر 

پذیر  اي جامعه گونهه و ب) 191: 1379شارون، (گزینند  می هاي دیگران بر را تا حد زیادي از طریق کنش

: 1377ریتزر، (بینند  به عنوان یک هویت بیگانه میشوند که خودشان را از چشم دیگري یعنی مردها  می

چشمی  هم و شاهد یک نوع چشم ،هاي زیبایی صورت که در جراحی استها حاکی از این  گو و گفت). 509

  .هستیم انو پسر دخترانبین 

. کنید روند؛ تحقیق نمی هاي بدنسازي می چرا شما در مورد پسران که این همه به باشگاه ·

  .ها هم دوست دارند مثالً جراحی زیبایی کنند دهند؛ دختر روند و خود را نمایش می اه میها به باشگ پسر

  هنر ساله، 22، مینا                                    

و همان طوري که وبلن  این دلیلی است که یکی از مصاحبه کنندگان براي جراحی خود گفته است

). 2009، :کازنو(هاي دیگري تمایل دارد  یل هر فردي به خواستدر اینجا خواست و تما دهد پیشنهاد می
 و درها در جامعه  زمینه، تصویر و ارزیابی دختران از اندام خود در متن مشکالت آن،نیستییدر رویکرد فم

                                                        
1. Baldwin 
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هاي  با کنش و) 172: 1386 ذکائی،(دهند  شود که زنان نمایش می فرهنگ نظام معنایی دیده می

در واقع زنان نیز . کنند هاي دیگر می با دیگران و گفتمان ي ههمعناسازي در مواجر دگوناگون خود سعی 
همان طوري که مردان سعی . نوعی تظاهر بر قدرت زنانه دارند ،خودبدن در برابر قدرت مردانه با مصرف 

 بارتبه ع .کنند دارند قدرت خود را به نمایش بگذارند زنان نیز خود را از مصرف متظاهرانه دریغ نمی

مکانیسمی است که در آن ثروت و دارایی از طریق رقابت و «مصرف متظاهرانه بدن براي زنان دیگر
  .)2007 ،اسچر (» شود بازي ارزشمند می

 چشمی بین نسلی زیبایی و چشم و هم

 هاي  هاي گفتمان جراحی دیگري که باعث انسجام معنایی در گزاره) 1387:332فرکالف،(معیار تضاد

ده است، در ارتباط با فاعالن اجتماعی، نسل مادرانِ دخترانِ جوانی است که جراحی زیبایی زیبایی ش

و  ها بین گزاره رامعنایی در خانه، تضاد  ن با مادرانشانآ ي هرح عالئق خود و مقایسبا ط ها  آن .اند کرده

گیرد و روابط  ر جامعه قرار میمادر در مقابل دختر، دختر در برابر پسر، خانه در براب. کنند میمفاهیم ایجاد 

هاي  تحلیل اجتماعی بعد عملی گفتمان جراحی. شوند و مناسبات و فاعالن اجتماعی مجدداً مطرح می

چشمی جنسیتی شاهد  همو دهد که در کنار الگوي اجتماعی و فرهنگی چشم  زیبایی صورت نشان می

  .  بسط آن در اُبژه هاي بین نسلی نیز هستیم

 
ها از  آن. ها امروز دیگر زیاد دوست ندارند مثل مادراشون صرفَا در خانه باشندخیلی از دختر ·

 .  هایشان از آن استفاده کنند تحصیالت خوبی برخوردارند و دوست دارند بر اساس توانایی

 ساله ، حقوق 22زهرا،                               

کنند و مثل  اي اجتماعی فعالیت میه امروزه خیلی از زنان خصوصًا دختران بیشتر در محیط ·

 .                                                      ها هم منعطف شده و تغییر می کند داري آن سابق نیست و طبیعتاً وظیفه خانه

  هنر ساله، 22سمیرا ، 

نجام کنند در مقام عضو یک گروه اجتماعی در مورد کنش اجتماعی ا گران گفتمانی سعی می کنش

دختران جوان  .)151: همان(گوي گروهی قالبی خود را بسازند ال ،و بر این اساس ادهپاسخ د شان داده

هاي  یکی از ویژگی. دارنداجتماعی  تعاملنسلی گروه خود را تعریف و بر اساس آن  هاي اجتماعی یندآفر
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جهانی  -هاي زیست خصلت ویژگی نسلی به همراه ،ویژگی جنسیتی عالوه برنیروهاي اجتماعی در ایران 
اي  بافت موقعیتی(امروزه در ایران دانشگاه ). 302: 1387،  عبداللهیان (است ها  و نیروهاي بازاندیشانه آن

ترین  به عنوان یکی از مهم) گفتمان زنانه معرفی شده استت کنندگان که در این پژوهش توسط مشارک

ها  لی براي کنش زنان و بستري براي بازاندیشی آنشود که  پتانسی هاي عمومی زنانه شناخته می عرصه
ها فقط  و محدود نبودن آن  باال رفتن میزان حضور زنان در اجتماع بعد از انقالب اسالمی .مهیا کرده است

در . از نسل پیشین بشناسند تر جهان خانه باعث شده است که آن ها هویت خود را متفاوت -به زیست
چرا که هر نسلی با ترجیح دادن  ؛شود اي مطرح می هاي نسلی تازه روز ابژهواقع براي نسل بازاندیش ام

داند که  اي که متعلق به اوست، خود را متعلق به شرایط و فضاهاي فرهنگی و اجتماعی خاصی می ابژه

تواند  هر نسلی در شرایط مطلوب می. شود ها می نسلی آن ي متفاوت از دیگري است و عنصر تمایز دهنده

زنان از تمایز ). 9و  18: 1380بالس، (هایش بازي کند تا نهایتاً فرهنگ خاص خود را بنیان گذارد  هبا ابژ

کردن خود با دیگري براي هویت یابی و بدست آوردن و تعقیب سبک زندگی مطلوب خویش و در نهایت 

دواج و کسب محبوبیت بیشتر، موقعیت بهتر در از(استفاده ابزاري از آن در زندگی شخصی و اجتماعی 

هاي عمومی تازه  باز شدن عرصه سیاقدر این ). 190: 1386ذکائی، (سازد  را فراهم می) امتیازات دیگر

. ها مطرح شده و اهمیت پیدا کند اي براي آن هاي مصرفی تازه براي زنان ایرانی باعث شده است که ابژه

یک در داند؛ بلکه او  کردن خانه نمیخود را محدود به محیط خانه و آراسته  ،در این راستا زن ایرانی

  . یابد تر حضور می هاي اجتماعی وسیع یندآتر از خانه و با روابط، مناسبات و فر اجتماع بزرگ

خوب، بیشتر زنان دوست دارند با ظاهر مناسب در جامعه حضور داشته باشند و صورت  ·

هاي اجتماعی  ران بیشتر در محیطامروزه خیلی از زنان خصوصاً دخت. ترین عنصر روابط افراد است مهم

 .                                                      یابد ها هم منعطف شده و تغییر می داري آن کنند و مثل سابق نیست و طبیعتاً وظیفه خانه فعالیت می

  ساله ، هنر 22سمیرا ، 

عالوه بر  ي با نسل پیشین خود، ههدختران جوان در مواجهاي مصرفی  شود که ابژه این امر باعث می

اش  نیز به دلیل اهمیت ارتباطی صورت ،زیاد به بدن و کنترل آن باشد که در این بین همبلمان خانه، توج

و  آزاد(هاي فرهنگی و تاریخی ایرانیان  حال چیزي که مشخص است اهمیت ارزش .شود تر می مهم
تولید متن و مصرف بدن زنان . ان ساختار ایرانی استگر هاي تولید متن کنش در گفتمان) 1382 غیاثوند،

گیرد و  با متون ساختاري جامعه ایرانی قرار می )و برخی اوقات ناسازگار( پوشان هم ي ایرانی در رابطه
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خانه و  .کند هاي خود را محدود می کند که زن ایرانی در چارچوب این ساختار، بازاندیشی مشخص می

هاي اجتماعی، عنصري  گران گفتمانی براي حضور اجتماعی باال در فعالیت شرغم تأکید کن خانواده علی
هاي  گوید جراحی هم می 1و همان طوري که فراستر هستند که براي دختران جوان اُبژه فرانسلی هستند

هاي  هاي فرهنگی و ساختار ها از ارزش زیادي از ادراك فاعالن و عامالن اجتماعی آن ي هزیبایی تا انداز

  ).2007 گیملین،به نقل از ( ها متأثر است آن ي هه و بازتولیدکننددماعی تولیدکنناجت
هاي مختلف حضور دارند و  برخالف گذشته زنان ایرانی بیش از گذشته در جامعه و در فعالیت ·

                                            .اي به این خاطر باشد هاي زیبایی تا اندازه آید که این امر باعث شود جراحی به نظر می

  ساله، هنر 24سمانه، 

اي  آراسته رآیم از ظاه براي من بیشتر خودم اهمیت دارم و دوست دارم وقتی دانشگاه می ·

البته هنوز هم . برخوردار باشم و این بیش از خانه و توجه کردن به مبلمان خانه و اتاقم برایم اهمیت دارد

                                                                                   .ت خاصی دارددر جاي خودش اهمی مخانواده برای

  ساله،حقوق 23فاطمه، 

رغم  ، علیعرفیهاي مذهبی و  گفتمان یتبر این اساس است که ما شاهد هستیم با توجه به محدود 

، )به عنوان یک کشور اسالمی(ی ایران یتعهاي زیبایی ناسازگار در بافت موق مطرح شدن سایر گفتمان

  .گران گفتمان جراحی زیبایی بیشتر بر صورت متمرکز شده است توجه کنش

  ها و ترویج زیبایی  رسانه

اي افراد، با توجه به عوامل و منابع اجتماعی آن ها مستلزم تحلیل  تحلیل گفتمان دریافت رسانه

بینامتنی در مطالعات  گفتمان آنچه تحلیل). 140:1387فرکالف،(اي است  هاي رسانه بینامتنی از گفتمان

ها است  به این پرسش گویی مبنایی متنی براي پاسخ ،کند ها ارائه می مربوط به دریافت مخاطب از رسانه
اي در جریان  رسانه يها اند و پیام ها دخیل کدام منابع اجتماعی و تجربیات در دریافت و تفسیر رسانه: که

 یستیاي با دریافت رسانه ي هشوند؟ مطالعات دربار ی همگون میگقلمروهاي دیگر زند تفسیر با کدامین

دریافت پیام معطوف سازند تا بتوانند چگونگی مطرح شدن، کاربرد و  ي هشان را به فراتر از لحظ توجه
گونه  این) 1990(به نظر تامپسون  .مختلف زندگی بررسی کنند يها اي را در عرصه هاي رسانه تغییر پیام

                                                        
1. Fruster  
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اي و نیز چگونگی پیدایش و انتقال این  هاي رسانه پیام »شرح و بسط گفتمانی«تحقیقات باید مطالعات 
معتقد ) 1996(یوهانسون  ).140همان،(هاي گفتمانی گوناگون را در برگیرد  ها در خالل اعمال و نظم پیام

: 1386ی،ئذکا(جامعه دارند  اي نقش غالبی در پراهمیت کردن زیبایی و نقش آن در فرهنگ رسانهاست 

رضایی و (و منبع تبلیغ زیبایی  )115: 1382وندایک، (رسانه ها به عنوان وسایل تولید گفتمان ). 182
هاي هیجانی شدیدي  تأثیر بسزایی در ترویج فرهنگ مصرف بدن دارد و واکنش )166: 1389همکاران، 

توانند ترکیب  ها می رسانه ).174: 1386 ذکائی،(و خودشیفتگی در جوانان برانگیخته است  را از جمله لذت
هاي مربوط به تصاویر  جلوه دهند و نه تنها به ساخته شدن گفتمان »زیبا «و  »مقبول«خاصی از بدن را 

  ). 178: همان(سازند  کنند، بلکه آن را نهادي نیز می آل از بدن کمک می ایده

هاي خودمان  یعنی ما در فیلم. ان دهندنشزیبا شود زنان را به نحوي  سعی می ها سریالدر  ·

هاي  بازیگر  شان هاما به خاطر چهر ،خیلی از بازیگران را داریم که در کارشان خودشان زیاد قوي نیستند

  . شوند پرکاري می

  ساله ، هنر 21فرزانه ، 

  اي چشمی رسانه الگوي اجتماعی چشم و هم

در  اینکه در جهان اجتماعی وجود دارد، هاي زیبایی عالوه بر چشمی همو چشم الگوي اجتماعی 

به عبارتی . شود اي تقویت می چشمی رسانه هم و اي مخاطبان زن از طریق نوعی چشم هاي رسانه دریافت

در هم تنیده و دوسویه در  ي هاي در یک رابط هاي نشانه چشمی هم و رقابت براي زیبایی توسط چشم

الگوهاي اجتماعی عناصر گفتمانی هستند که در . دشو ها و زیست جهان اجتماعی تقویت می رسانه

الگوهاي اجتماعی وبلن همان طور که تحلیل اجتماعی این . اي افراد تعیین کننده است دریافت رسانه

. اي را مطرح کرده است عناصر و الگوهاي فرهنگی تازه ،دهد با بسط نظري در اجتماع میگفتمان نشان 
فرهنگی و اجتماعی  ي هالگوهاي تاز ،اي و مصرف متظاهرانه نشانه چشمی هم و مالکیت غیر مادي، چشم

و افراد چشم . دهد اي افراد را تحت تأثیر قرار می در زیست جهان افراد هستند که دریافت و تفسیر رسانه

با اي  را در جهان رسانه) به عنوان نسل پیشین( انو مادر هااي با عامالن اجتماعی مرد چشمی نشانه هم
معرفی  ،هاي داخلی و خارجی بازنمایی شده در رسانه ي هزنان هنرپیش. دهند بسط میاي  تازه فاعالن

مورد توجه و  هاي زیبایی گران گفتمان جراحی هستند که توسط کنشي فاعالن اجتماعی دیگر ي هکنند
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ها  نرپیشهشان تنها به زیبایی صورت ه ها توجه طوري که برخی از آن گیرند، به چشمی قرار می چشم و هم

  .است
 . قبل از هر چیز زیبایی چهره است ،ها گی براي زنان در سریال معیار هنرپیشه ·

  علوم سیاسی ،ساله 24زهره ، 

 - تواند یک الگوي اجتماعی ها است که می چشمی وبلن در رابطه با عصر رسانه هم و الگوي چشم

 ،چشمی مالی هم و شجو بیش از چشمبراي دختران جوان دان. اي شده را نشان دهد فرهنگی تازه رسانه

در  »زیبایی«ها حاکی از این است که حاکم بودن یک نوع گفتمان  گفته .اي آن مهم است نوع نشانه

چشمی در دنیاي واقعی  همو هاي تلویزیونی ما باعث شده است مصاحبه شوندگان عالوه بر چشم  فیلم

ها  باشند و زیبایی خود را با معیار زیبابودگی آنبا هنرپیشه داشته  »اي چشمی رسانه همو چشم «یک نوع 

هاي زیبایی  ها به عنوان یکی از عوامل اصلی انتخاب و تصمیم زنان در جراحی رسانه. مقایسه کنند

ها  و به نظر استوري هر متن تلویزیونی طیف متفاوت و متناقضی از گفتمان) 2005 ،برون(اند  تئوریزه شده

بایست در موقعیت خاصی از  دهند که می یک را در دسترس خوانندگان قرار میهاي ایدئولوژ گفتمان و ضد

در این باب چیزي که مشخص است متفاوت ). 8: 1385آزاد و محمدي، (قرائت به کار انداخته شوند 

هاي تلویزیونی داخلی و خارجی در مورد زنان و زیبایی  ها و سریال اي در فیلم هاي رسانه بودن گفتمان

تأثیر و تأثري با گفتمان جراحی زیبایی صورت و ساختار  ي تواند رابطه اي می یدات رسانهتول .است

تصمیم به انتخاب جراحی متأثر از گوید  می) 2007(گیملین همان طوري که . دناجتماعی ایران داشته باش

   ).182: 1386ذکائی، (تر فرهنگی چون تعریف زیبایی در جامعه است  مالحظات کالن

این به نظر من . هاي خارجی خصوصًا در بین جوانان زیاد شده است مصرف فیلمامروزه  ·

ها در کنار  هاي غربی و هنرپیشه خواننده. هاي زیبایی صورت تأثیر مهمی داشته باشد تواند در جراحی می

هاي زیبایی متعددي هستند که فقط محدود به صورت  شوند؛ داراي جراحی که زیبا نشان داده می این

ها در ایران به خاطر مذهبی بودن کشورمان توجه شان بیش از حد م استفاده کنندگان این فیل. شود نمی
یعنی عالوه بر . شود هاي زیبایی صورت می شود و این باعث افزایش جراحی شان متمرکز می به صورت

 . کنند هاي صورتشان را هم جراحی می دختران سایر بخش ی،عمل بین

  پزشکی، ساله 23سارا، 
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کند که در این گفتمان  داخلی مشخص می يها در رسانه و اهمیت آن تحلیل بینامتنی گفتمان زیبایی
فرکالف، ( »هاي گوناگون مذهبی، سیاسی، اخالقی وجود دارد هر گفتمانی پیوندخوردگی گفتمان« همانند

هاي اجتماعی و  گفتمان زیبایی زن را در رابطه با ساختار ،متون تلویزیونی در ایران). 148: 1387

هاي خانوادگی در  دهد و مخاطبان این سریال هاي فرهنگی محدود به چهره و صورت زیبا ارائه می ارزش
کند، به بازتولید متون  هاي مختلف تولید می اي که گفتمان و معانی خاصی در متون درون ساختار ایرانی

ه جراحی بینی و توجه زیاد به صورت کد ده پردازند و این نشان می موافق با ساختار و گفتمان حاکم می
از سویی هم همان طوري که یکی از . تحت تأثیر شدید متون تولیدي گفتمان حاکم است

هاي ایرانی بیشتر با گفتمان زیبایی صورت نشان  شوندگان به آن اشاره کرده است، زن در رسانه مصاحبه

نمایش و معرفی یک زن قهرمان که داراي  شود و نبود زن قهرمان ورزشی در تلویزیون و عدم داده می

شود که همسان با  اندام ورزشی است، از عوامل مهم روي آوردن به جراحی زیبایی صورت می

زیادي  ي هماند و تا انداز تناسب اندام براي زنان ناآشنا باقی می ،اي و حاکم بر جامعه هاي رسانه گفتمان

  . یی در صورت باشیمشود که ما شاهد افزایش جراحی زیبا باعث می

ها زیبا  ي اول ما زن ورزشکار نداریم و از سویی هنرپیشه بینیم که در وهله در تلویزیون ما می ·

 .کنند که باید زیبا باشند ها ناخودآگاه به خود تلقین می همین میشه که دختر. شوند جلوه داده می

  ساله، پزشکی 19معصومه، 

دهد که در یک زمینه  ات اجتماعی و فرهنگی موقعی رخ میمعتقد است تغییر) 117: 1387(فرکالف  

دهد و فضاي گفتمانی  اعمال گفتمانی گوناگون که همگون و ناهمگون هستند، رخ می ،اجتماعی واحد

متون تلویزیونی منبعی بالقوه از «کند  در واقع همان طوري که هال به آن اشاره می. شود اي باز می تازه

ها  توانند طی گفتگویی که بین متن و موقعیت اجتماعی آن ط مخاطبان میمعناهاي متضاد است و فق

ه تحلیل بینامتنی نقش واسط مهمی در ب ).35:  1385آزاد ، (ها را فعال سازند  گیرد این معنا صورت می

کنندگان متن معطوف  هم پیوستن متن و بافتار موقعیتی دارد و مرکز توجه خود را به عمل گفتمانی تولید

هایی  ها در متن اجتماعی بستگی دارد و این ویژگی - هاي آن به ماهیت عمل فرهنگی کنند که ویژگی می

گران  توجه زیاد کنش. )158: 1387فرکالف،(شود  اند متجلی می که نسبتاً همگون یا نسبتاً ناهمگون
مصرف «نوع اسالمی یک  -در بافتار فرهنگی و اجتماعی ایرانی،هاي زیبایی به صورت  گفتمان جراحی

اي وارداتی است و تناسب اندام در  از متون رسانه »اسالمی -زمینه ایرانی«ساختارمند در یک  »بدن
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مناسب در فرهنگ  ي هفرهنگ مصرف بدن ِغربی، در ایران جاي خود را به مصرف صورت و داشتن چهر

عد عملی گفتمان مصرف ها در ب هاي این گفتمان رغم اینکه ناهمگونی علی. دهد ایرانی مصرف بدن می
تواند مورد توجه قرار  که می هایی نیز همراه است بدن زنان در جامعه و بافتار ایرانی با برخی ناسازگاري

  .گیرد

  گیري بندي و نتیجه جمع
ها امري است که براي هر چه بیشتر  هاي گفتمانی آن پژوهش در زمینه ي عمل اجتماعی زنان و فعالیت

در این پژوهش پرداختن مستقیم به عمل اجتماعی . رسد ماعی ضروري به نظر میشناختن این نیروي اجت

اعمال گفتمانی مورد تحلیل   ها به مثابه هاي اجتماعی آن زنان مد نظر بوده است و سعی گردیده کنش

هاي دیگر پرداخته شود تا هدف و منظور  قرار گیرد و به عمل گفتمانی و مستقل زنان در کنار گفتمان

 هاي زیبایی جراحی تحلیل. هاي زیبایی در زندگی شهري مورد تحلیل اجتماعی قرار گیرد از جراحی ها آن

گردیده اي مطرح  که الگوهاي اجتماعی و فرهنگی تازه دهد می نشان ري وبلنظاز منظر رویکرد ن صورت

شان  عیتها به نسبت اهمیت و موضو در واقع از طریق تحلیل اجتماعی گفتمان است که نظریه. است

هاي  تحلیل گفتمان الگوي. انجامد ها می به تکوین نظري آن کهشوند  براي تحلیل اجتماعی بسط داده می

رساند که  هاي مادي، ما را به این نتیجه می چشمی و مصرف متظاهرانه مالکیت اجتماعی چشم و هم

اجتماعی مختلف  هاي گران اجتماعی در کنار آن ها، به نوعی به بسط این الگوها در عمل کنش

چشمی هاي زیبایی براي مصرف متظاهرانه زیبایی و به منظور هر چه بیشتر  چشم و هم. پردازند می

دهد  گیرد و در این بین تحلیل بینامتنی نشان می اي آن ها صورت می هاي نشانه کردن ثروت و مالکیت

تحقیق ما در . ساسی داردآن ها نقشی ا»صورت «اي در جراحی زیبایی نیز  هاي رسانه که هنرپیشه
هاي زیبایی صورت و معرفی آن به مثابه یک گفتمان در بطن جامعه و در ارتباط با  خصوص جراحی

هاي اجتماعی زنان و به صورت مستقل مورد  الگوهاي اجتماعی مطروحه به این دلیل بوده است که کنش
. هاي گفتمانی در جامعه شکل دهد گاريتواند خود را با بازسازي ناساز توجه قرار گیرد، گفتمانی که می

هاي مختلف مؤید نپرداختن به عمل  ي بازنمایی زنان در گفتمان هاي مختلف پژوهش درباره نمونه

ها است که صرفاً به منفعل بودن و نابرابري به ضرر  ي با آن گفتمان گفتمانِی مستقل زنان در مواجهه
ي یک عمل اجتماعیِ مستقل زنان، با  ی صورت به مثابههاي زیبای گفتمان جراحی. کنند زنان اشاره می
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هاي زنانگی در پی بیان و رسیدن به منافع فردي و اجتماعی آنان است این گفتمان،  استفاده از خصیصه
هاي  هاي گوناگون در زیست جهان زنان است که در عرصه ترکیب، بازترکیب، بازتولید و بازسازي گفتمان

فاعالن اجتماعی گوناگون شکل گرفته است و با برقراري روابط اجتماعی اجتماعی و در ارتباط با 

معرفی دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی زنانه در . اي از زن بوجود آورده است ،فاعل اجتماعی تازه تازه
یکی از عوامل ورود زنان به . این گفتمان، بازسازي از دانشگاه به عنوان یک نهاد رسمی ِدولتی است

شگاه، عالوه بر انتظارات فردي، داراي معانی فرهنگی و اجتماعی بوده واز تعلق پیشین آن ها و تمایل دان
هاي گوناگون  بازسازِي گفتمان. ایشان براي مشارکت نمادین در ساختن خانواده ي آینده تأثیر می پذیرد

هاي اجتماعی ایرانی،  رگران این گفتمان و بر اساس ساختا از زن در خانه و زن در اجتماع توسط کنش

زنان نسبت به مردان، حساسیت و توجه . هاي مسلط در جامعه است مبین گفت و گوي زنان با گفتمان

اند که بر اساس این پژوهش ، آن را یک گفتمان زنانه  هاي زیبایی صورت نشان داده بیشتري به جراحی

ري این گفتمان زنانه بر مردان است و زنان آوري مردان به آن به معناي قدرت تأثیرگذا دانیم که روي می

دهند که دیگر مبتنی بر برابرخواهی با مردان  اي را شکل می ي زنانگی، گفتمان زنانه از این خصیصه

اند از طبقات گوناگون اجتماعی، یک پایگاه فرهنگی واحد ایجاد  دخترانی که جراحی زیبایی کرده. نیست

ي  مصرف متظاهرانه. هاي غیر مادي است ر اساس فرهنگ و مالکیتکنندگی ب کنند که در آن، تعیین می

هاي فرهنگی و  هاي زنانگی، براي کسب موقعیت اجتماعی، اقتصادي و سیاسی بر اساس مالکیت خصیصه

هاي عمومی گوناگون و در روابط اجتماعی بازسازي شده ي آن ها بر اساس  اي است که در عرصه نشانه

براي کسب اي  اي عقالنی شیوههاي زیبایی صورت،  جراحی. آید ها پدید می ي آن فاعل اجتماعی تازه

تواند مؤید این امر باشد  مطالعات دیگر می. سرمایه نمادین و حتی تبدیل آن به انواع دیگر سرمایه است

ي با فاعل اجتماعی مردان در  هاي زیبایی صورت به عنوان یک گفتمان زنانه در مواجهه که جراحی

در واقع تأکید اصلی این . دهی به قدرت زنانه است هاي گوناگون، براي شکل زن در گفتمانجامعه و 

هاي مختلف، بر این است که دختران جوان  ي بازنمایی آن ها در گفتمان پژوهش به جاي خوانش نحوه

فاده هاي مختلف در مورد آنها، در زیست جهان خود چگونه عمل می کنند و با است رغم وجود گفتمان علی

به عنوان  یا زنان راهایی که  گفتماندختران جوان با . نمایند از منابع آن ها، ترکیب گفتمانی را خلق می
هاي غیر ایرانی  هایی که فیلم بر اساس مشخصه اجتماعیعنوان زن یا به  هاي داخلی دار در رسانه خانه

ها دوست ندارند  آن. زنند ترکیب می دست به انتخاب و گزینش ودارند،لذا کنند؛ مشکل انتخاب  معرفی می



 
 
 
 
  

      1390 بهار، 1 ة، شمار9 ة، دور)پژوهش زنان(زن در توسعه و سیاست    90 

 
بازنمایی (ها همیشه در بیرون از خانه باشند، مثل زن غربی  دار باشند، مثل مرد مثل سابق همیشه خانه

این ها بر اساس نوعی   .دانه رفتار و فعالیت کنندمر و داشته باشند مناسبپوشش نا) ها شده در رسانه
و کسب ها  نآاجتماعی سابق و براي تحت تأثیر قرار دادن  با فاعالن ي هدر مواجه چشمی هم و چشم

فرهنگی به عنوان  -این الگوهاي اجتماعی. پردازند میمصرف متظاهرانه به گوناگون هاي  مالکیت

. هاي گفتمانی در جهت تحقق بخشیدن به منافع پایگاه اجتماعی و فرهنگی گروه خود است استراتژي
گران اجتماعی از طریق این عمل اجتماعی  دهد که کنش شان میهاي زیبایی صورت ن گفتمان جراحی

در واقع آن ها از متون گوناگون . زنند هاي گوناگون گفتمانی دست می زنانه، به بازسازي ناسازگاري

ها دست  اي از گفتمان کنند و با درهم تافتگی گفتمانی به سمت خلق ترکیب تازه گفتمانی استفاده می

زنان در متن زندگی اجتماعی » هاي گفتمانی ترکیب«زیبایی صورت یکی از این  هاي جراحی. یازند می

این گفتمان با . هاي گوناگون تولید شده است خودشان است که با استفاده و در کنار هم گذاشتن گفتمان

کند که به دلیل  اي آماده می ها را براي روابط اجتماعی تازه اي از زن آن معرفی فاعل اجتماعی تازه

  .تواند مسالمت آمیزتر باشد وابستگی گفتمانی آن به خود زنان می
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