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چكيده
. هـاي زیبـایی زنـان اسـت     جراحـی  دادن ن و انجامصنعت بد ةشناسان ، بررسی و فهم جامعهحاضر هدف از پژوهش

ة هـا، مصـاحب   گردآوري داده برايشده  ابزار استفاده. تئوري انجام شده است ندداپژوهش با رويكرد كیفی و روش گر
تشخیص تعداد  برايگیري هدفمند و  از روش نمونه شونده جهت انتخاب افراد مصاحبه. یافته بوده است ساخت نیمه

نـد كـه جراحـی زیبـاییا تهران ، زنان ساكن شهرشده بررسی ةجامع. گیري نظري استفاده شده است نهافراد از نمو
براسـاس. انـد  جراحی زیبایی داشته ةساله است كه تجرب 60ـ20نفر از زنان  27شده  بررسی ةتعداد نمون. اند داشته
میـل بـه زیبـایی و .بدن بـوده اسـت  ی این پژوهش، ترس از طردشدن و تصویر ذهنی منفی به شرایط عل ،ها یافته
هاي اجتماعی و شـرایط خـانوادگی اتفـاق افتـاده محوري پژوهش است كه در بستر ارزش ةپدید گرایی بدنی، ابراز
تبلیغات و ترغیب دیگـران بـه جراحـی شـرایط گر و هاي اجتماعی و حس تعارض شرایط مداخله محدودیت. است

جـویی نفس، صـرفه  صنعت بدن در این پژوهش، افزایش اعتمادبه ةار مطالعمدها و آثاپی. گر این پدیده است تسهیل
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 مسئلهطرح 
هـا بیشـتر از گذشـته در معـرض تبلیغـات مـرتبط بـا بـدن قـرار           انسان ،با گسترش شهرنشینی

 انـواع  نـاخن،  كاشـت  مـو،  كاشـت  زیبـایی،  هاي كلينيك سازي، بدن هاي كالس تبلیغ؛ دنگیر می
 گــوش، زیبــایی بوتــاكس، جراحــی لیپوساكشــن، بینــی، جراحــی هماننــد بــدن هــاي جراحــی
 بـه  جدیـد  يرویكرد و رخداد از نشان همه كه دیگر بسیار هاي كاري دست و گونه سازي برجسته

 ،مـدرن  دنیـاي  در. اسـت  بـدل شـده   جدي آدمیة به دغدغ اجزاي آن و بدن كهاین و است بدن
 و شـده  برداشـته  طبیعـی  زیبایی روي از كیدأت. است گرفته شكل زیبایی از اي  تازه هاي برداشت
هـا و   درگیـري  از یكـي  بـه  بـدن . اسـت  شـده  تبـدیل  آوردنی دست به و اكتسابی يامر به زیبایی

بـدن   ،گذشـته  در. ل شـده اسـت  تبـدی  ،پیر و جـوان  و مرد و زن از آدمی، هاي مهم مشغولی دل
بدن در انـواع و اقسـام    ،امروزه. ساخت واقعیتی طبیعی بود كه فرد در هر شرایطی باید با آن می

ایـن  . هاي بازاندیشی در هویت افراد تبدیل شـده اسـت   گیرد، به یكي از مؤلفه هایی كه می شكل
پزشـكي همـراه بـوده    هاي صـنعتی و  دسـتاورد حقیقت و تغییر بدن طبیعی به بدن مصنوعی با 

هاي اجتماعی امري بهنجار است، اما در جوامع امروزي به علـت   توجه به بدن در چارچوب. است
تـا   ؛هنجار خود فاصـله گرفتـه اسـت    از حالت طبیعی و به مسئلهتأكید بیش از حد بر بدن، این 

 رد. كه بدن از حالت طبیعی خود خارج شـده و حالـت مصـنوعی بـه خـود گرفتـه اسـت         جایی
 .دتـري دار  بسیار و جسم اهمیت پـایین  اهمیت روح به پرداختن و روح ایرانی، و اسالمی فرهنگ

 .اسـت  شده مهم حد اینتا  ایرانة جامع در بدن كه است افتاده اتفاقی چه ها، آموزه این وجود با
هـایی كـه بـه     صنعت بدن یعنـی رویـه  . است بدن و بازآفرینی كاري دست معناي به بدن صنعت
شود كه از  جدید ساخته میفناوري هاي علم پزشكي و  ها انسانی دیگر به مدد پیشرفت آنكمك 

انسـانی كـه جسـمی طبیعـی نـدارد و       ؛شده و مصـنوعی اسـت   كاري دستفرق سر تا انگشت پا 
بـازاري كـه در آن   : عالوه بر نوعی بازار داللت دارد صنعت بدن به ].18[صناعی است  درواقع شبه

محققان مختلـف   ،در ایران. اند نفع جراحان و صنف آرایشگران فعال و ذي  شكي،تاجران صنایع پز
اما بـار مثبتـی دارد و حـاكي از نـوعی      »مدیریت«ة واژ. اند سخن گفته »مدیریت بدن«از تعبیر 

صـنعت بـدن بـه عملكـرد عوامـل و       اامـ . اي آگاهانه با بدن خویش اسـت  خودساالري و مواجهه
یندهاي مدسازي و فشارهاي هنجارین آن وابسـته اسـت و   ایغات آن و فرنیروهاي این بازار و تبل

اي  در صـنعت بـدن، بـدن برسـاخته    . در آن چنـدان نمایـان نیسـت     هاي خودسـاالرانه  مایه درون
تغییـرش داد   ـبنا بر تمایل فردـ  ـتوان بارها كه می كاري دستگذرا و قابل  یئیش؛ شخصی است

 طبیعـی  عملكرد و شكل برگرداندن و ترمیمی جراحی هدف اب ابتدا بدن كاري دست جریان ].7[
كوشـد   جراحی زیبایی می .است داده زیبایی جراحی به را خود جاي اما این امر امروزه بوده، بدن

طـور خـاص    و به، ایرانة شدن بدن در جامع مسئلهبا توجه به . فرد را از حالت طبیعی فراتر ببرد
یند صـنعت  اعنوان نیمی از جامعه با آن، این پژوهش به فر ن بهشدن زنا و درگیر ،بین زنان ایرانی
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هـاي زنـان    سؤال اصلی پژوهش این است كه دالیل و انگیزه .بدن بین زنان تهرانی پرداخته است
اي گسترش و توجـه   بدن طبیعی خویش چیست؟ شرایط زمینه كاري دستدر جراحی زیبایی و 

گر صنعت بـدن   گر صنعت بدن چیست؟ شرایط تسهیل اند؟ شرایط مداخله به بدن بین زنان كدام
  مدها و آثار صنعت بدن براي زنان چیست؟اچیست؟ پی

  تحقيقة پيشين
 بودن جوان اند كه تا حدود زیادي به تولید شده 1380ة بیشترین آثار علمی مرتبط با بدن در ده

رشـد و   ا روند روبـه ب. است مرتبط جهانی ســطح در شناسی در ایران و نیز جامعه از شــاخه نیا
زنان از مواد و لوازم آرایشی و بهداشتی، توجـه  ة روی بیة هاي زیبایی و استفاد غیرطبیعی جراحی

در . هاي مـرتبط بـا صـنعت بـدن جلـب شـد       شناسی بدن و آسیب گران ایرانی به جامعه پژوهش
حاصـله از  نتـایج  . شـد  انجاممرتبط با بدن  یهای پژوهش، 1390ة و اوایل ده 1380ة اواسط ده

دهـد كـه متغیرهـایی هماننـد      نشان مـی  اندكه بیشتر با روش كمي انجام شدهتحقیقات داخلی 
سـازي، مدرنیتـه، فشـارهاي     پایگاه اقتصادي اجتماعی، سبك زندگی، فرهنـگ مصـرف، جهـانی   

اقتصـادي، چشـم و   ة اجتمـاعی، سـرمای  ة فرهنگی، سـرمای ة ساختاري، پذیرش اجتماعی، سرمای
كسب تأیید دیگران بـا  و  د از دوستان، كسب هویت و منزلت فردي و اجتماعیچشمی و تقلی هم

جوانـان، بـدن و   «بـا عنـوان    یپژوهشـ  در] 10[یی ذكـا . جراحی زیبایی بدن رابطه داشته است
 تیخـود را در حساسـ   اتتأثیر رانیاة در جامع ییكه نوگرابه این نتیجه رسید  »فرهنگ تناسب

مطلوب از آن بـر   ریتصوة ارائ يبرا شتریب تیو حساس شیبدن خوجوانان به كنترل و انضباط بر 
 ةشـناختی انگیـز   جامعه ةعمطال«پژوهشی با عنوان  ]3[فرد و امانی  اعتمادي. گذاشته است يجا

نتـایج بیـانگر آن بـود كـه     . انـد  دادهبا روش كيفی انجام  »هاي زیبایی زنان از گرایش به جراحی
هـاي   انگیـزه (هـاي شخصـی    كلـی انگیـزه  ة هاي زیبایی به دو دست عمل دادن زنان از انجامة انگیز

. شـوند  بندي مـی  طبقه) هاي معطوف به فراخود انگیزه(هاي فراشخصی  و انگیزه) معطوف به خود
هـاي فراشخصـی برحسـب     انگیزه. شود بندي می هاي شخصی در سطح تحلیلی خرد طبقه انگیزه

بنـدي   میانی و كالن طبقه ند به دو سطح تحلیلیِگیر موقعیت و شرایطی كه افراد در آن قرار می
در سطح میـانی، خـانواده و شـرایط خـانوادگی و در سـطح كـالن، شـرایط اجتمـاعی         . شوند می
انـد كـه برحسـب     واقـع شـده   مـؤثر جراحـی زیبـایی    دادن ایجاد انگیزه براي انجام أمنشة منزل به

هـاي   تحلیل تجربه«در پژوهشی با عنوان ] 11[ پناه و خزایی قادرزاده، خالق. اند موقعیت متفاوت
انـد كـه    نشـان داده  »)كيفی دالیل و پیامدهاي جراحـی زیبـایی   ةمطالع(زنانه از جراحی زیبایی 

آور  شدن زیبایی بـه امـري اروتيـك، مـالل     زنان در مواجهه با دگردیسی هنجارهاي زیبایی، بدل
شـتن بـه جراحـی زیبـایی روي     بودن زندگی روزمره، و تكثير تصورات منفـی از جسـمانیت خوی  

شــدن بــدن،  بازســازي معنــایی تجربــه و درك زنــان از كــنش جراحــی بــر ابــزاري . آورنــد مــی
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در پژوهشی بـه   ]25[كاتی  و مك گادنیه .شدن بدن داللت دارد اي شدن زیبایی و رسانه اكتسابی
 ةفرضی .اختنداند پرد موضوع طراحی زنان در بین زنانی كه عمل جراحی زیبایی سینه انجام داده

 یاجتماعی است یا عملـ  يعمل جراحی زیبایی الزام و فشار دادن ن است كه انجامآاین پژوهش 
زن كه جراحـی زیبـایی سـینه     15با  ،در این پژوهش. كنند اجتماعی كه افراد آزادانه انتخاب می

ایی هـم  جراحـی زیبـ   دادن نتایج این پژوهش نشان داد در انجـام . ند مصاحبه شدداده بودانجام 
مجبـور   هاي اجتماعی زیبـایی  كه افراد را به پذیرش مالك ،تر عاملیت فردي و هم اجتماع بزرگ

انتخاب زنـان در   يا رابطه یِمعان یخود به بررسة نام انیدر پا ]19[ تسیباكر پ. دان مهم ،كنند می
 نگر این اسـت بیا جینتا. پرداخته است يكاو و روان یستینفم يها دگاهیاز د ییبایز یمورد جراح

 یخودحفاظت ینوع ةندده نشان ییبایز یاز بدن زنان، جراح یفرهنگ یبخش تینیع ةنیكه در زم
 یو روانـ  یاز درد روحـ  ییشـدن و رهـا   شـناخته  ،یفرهنگ دییأبه دنبال ت نكنندگا شركت. است
ـ پردازد كه بـا توجـه بـه روابـط      یم مسئله نیا یخود به بررسة نام انیدر پا ]20[ چو .بودند  نیب

 ییبـا یز یجراح دادن به انجام میچگونه تصم ییكانادا ـ ییایخود، بدن و فرهنگ، زنان آس ت،یهو
غـرب بـا    يدار هیسـرما  یدهد كه فرهنگ مصـرف  ینشان م یبررس جینتا. رندیگ یم ینیچشم و ب

كه بر ظاهر افراد ) پوستدیمتوسط و سف ةطبق يارهایها و مع ها و ارزش تدعا( ییها تعاد جادیا
افراد را در  يها میذارد، تصمگ یها اثر م آن گاهیو جا تیهو ةشاخص ةمنزل ها به آن یسبك زندگ و

اسـت  اي  هبا این دید كه بدن پروژ ]24[گیمیلین  .دهد یها سوق م یاز جراح یجهت انواع خاص
هـا بـه بخـش مركـزي هویـت فـردي تبـدیل         و این فعالیت شود هایی انجام می كه روي فعالیت

افـراد نمونـه،    .زن پرداخته كه عمل جراحی زیبایی انجام داده بودنـد  20به مصاحبه با شود،  می
. قـرار داشـتند   50ــ 23زنان سفیدپوست و ساكن جنوب غرب انگلستان بودند كه در گروه سنی 

این است كه ظاهر نامطلوب ایـن افـراد بـین خـود و      ةدهند ها نشان هاي حاصل از مصاحبه یافته
كردن مشكالت بدن به جراحی زیبایی متوسـل   براي برطرف و ایجاد كرده استها فاصله  بدن آن

شود كه جسم با حس خودباوري همسـو   عمل جراحی زیبایی باعث می ،ها براساس یافته. اند شده
 .شـود  كردن و تسكین اختالالت ظاهري جسم می این روش همچنین باعث آرام .جهت شود و هم

ـ  بدن بـه  ،تجدد و مدرنیته ةورد كه در دكن این تحقیق مشخص می مركـز هویـت در نظـر     ةمنزل
هـا و همسـاالن در    نقـش رسـانه  « نیز پژوهشی با عنوان ]28[شارپ و همكاران  .شود گرفته می

تجزیـه و تحلیـل همبسـتگی    . انـد  انجـام داده  »زیبـایی  نگرش زنان استرالیایی نسبت به جراحی
 ةبا نگرش مثبت نسبت به جراحی زیبایی رابطـ اي و دوستانه  متغیرهاي رسانه ةهمنشان داد كه 

تصـور از بـدن و تصـور از    «پژوهشی با عنوان ] 21[دیوید فدريك و همكاران . معناداري داشتند
دادن بـه  ابررسی ارتباط بـا مراقبـت، معنـ   : مریكایی و سفیدپوستا ـ صورت در بین زنان آسیایی

هاي پـژوهش نشـان داد    یافته. اند ام دادهانج »فرهنگی ـ گرایی و فشارهاي اجتماعی آل خود، ایده
توانـد ریسـك    كنند كه می فرهنگی را تجربه می ـ مریكایی فشارهاي اجتماعیا ـ كه زنان آسیایی
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پژوهشـی بـا عنـوان     ]22[گادمن و همكاران . ها از بدن و صورتشان را افزایش دهد آن یرضایتنا
این . انجام دادند »پالستيك واژینال ارزیابی تصویر بدن و رضایت جنسی در زنان تحت جراحی«

بیمـاران قبـل از   . يك گروه آزمایش وجود داشت نفر بود و يك گروه كنترل و 120پژوهش بین 
اند و نیـز رضـایت    جراحی از تصویر بدنی خود و تصویر نامناسب از آلت جنسی خود ناراضی بوده

ر بـدنی و تصـویر آلـت جنسـی از     نارضایتی از تصوی ،اما بعد از جراحی. اند جنسی كمتري داشته
پژوهشـی بـا عنـوان    ] 27[نیكول و همكـاران  . شدت افزایش یافت بین رفت و رضایت جنسی به

بیان  ،هشودر این پژ. اند انجام داده »قاعدگی ةمیزان پذیرش جراحی زیبایی زنان در طول دور «
رتقاي مشخصـات  شده است كه زنان همواره در حال رقابت براي جذب جنس مخالف از طریق ا

هـا نمـود    هـاي قاعـدگی آن   فیزیكي خود هستند و این در اواخر بـاروري فـاز فولیكـولی چرخـه    
  .یابد بیشتري دارد و پذیرش جراحی زیبایی نیز در این دوران افزایش می

  ادبيات نظري
شناسی مستقالً به بدن توجه  شناسی بدن شكل بگیرد و جامعه قبل از آنكه گرایشی به نام جامعه

بدن و رفتارهاي بـدن و كنتـرل اجتمـاع بـر     ة لئكند، دانشمندان علوم اجتماعی كمابیش به مس
ـ  ، میمثالً ؛بدن پرداخته بودند  »هـاي بـدن   تكنيـك « بـه نـام   1از مارسـل مـوس   اي هتوان به مقال

ة در دهـ  2بـار برایـان ترنـر    براي اولـین را شناسی بدن  با اینكه مفهوم جامعه. اشاره كرد ]1936[
شناسی بدن پرداخـت   بار مستقالً به جامعه براي اولین جامعه و بدند و با كتاب كرمطرح  1990

مدرنیسـم، مطالعـات فرهنگـی و     هاي فكـري هماننـد فمنیسـم، پسـت     نقش جریان نباید، ]29[
ترنر معتقـد اسـت مـا بـه سـوي یـك       . این رشته نادیده گرفتة شناسی را در ظهور و توسع روان
كه در آن تولیـد   ،داري صنعتی كه برخالف نظام سرمایه ابه این معن .یمكالبدي در حركتة جامع

هـاي سیاسـی و    ها بود، در دوران جدید تنظیم بدن به میدان اصلی فعالیـت  محور اصلی فعالیت
زمـان برسـاختی    هرچند بدن انسان بنیان اندامی دارد، هـم  ،از نظر او. فرهنگی تبدیل شده است

اول، بدن يك ماهیت و وجـود  : توان به بدن نگریست از دو منظر می ،اوزعم  به. اجتماعی نیز دارد
ها، یعنـی   به تنظیم بدن جمعیت ،طور خاص به ،ترنر. جسمانی و دوم، بدن يك موجود زنده است

وي معتقـد اسـت نهادهـاي    . هاي نظارت جامعه بر عملكرد بدن اعضـاي خـود، توجـه دارد    شیوه
اي در تنظـیم   مالحظـه درخـور  لد تا هنگام مرگ، در حـد  حقوق، مذهب و پزشكي، از ابتداي تو

یم، مهـار امیـال و   ظـ از نظر ترنر، بدن انسان چهار عملكـرد اصـلی بازتولیـد، تن   . بدن نقش دارند
هاي درونی و نمایش خود را دارد و نظم اجتماعی از خالل ایفاي هريك از موارد یادشـده   هیجان

است كه در جوامع مدرن و صنعتی كه فردیت اهمیت  طور خالصه، ترنر معتقد به. یابد تحقق می
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در . ها هم زیاد شده است، بدن با هویت و مفهوم خود ارتبـاط یافتـه اسـت    یافته و توجه به بدن
هـاي   مثـل جراحـی   ،هـاي پزشـكي   وريابودن آن با یـاري فنـ   زیبایی بدن و متناسب ،این دوران

اي از  نشـانه  ةمنزلـ  ي و مصرفی به بـدن بـه  امروزه توجه تجار. شوند خلق می ،پالستيك و زیبایی
 ].29[فرهنگی در جوامع مـدرن و پساصـنعتی اسـت     ةزندگی خوب و سالم و شاخصی از سرمای

شوند و باید به بهترین وجـه ممكـن در    ناچار وارد اجتماع می نیز معتقد است كه افراد به 1گافمن
به ساختار اجتمـاعی داده شـده اسـت    اي  كننده اولویت تعیین ،در این دیدگاه. آن پیشرفت كنند
گـذاري و  تأثیرتشـریفات و شـعایر كـنش متقابـل      ةخود در زندگی هـرروز ئة كه در درون آن ارا

 نوردنـد  ها بیشتر زندگی اجتماعی را درمـی  دهد كه مردم با استفاده از آن رخ می هاي دیگر  شیوه
افـراد در  . كنـد  مطـرح مـی   را براي حفاظـت از خـود   2گذاريتأثیرگافمن مفهوم مدیریت  ].13[

گـافمن در  . گذارند كه مورد پذیرش دیگران باشد اي از خود را به نمایش می كنش متقابل جنبه
ها و نواقص بـدن یكـي از انـواع آن     كند كه زشتی از سه نوع داغ ننگ صحبت می داغ ننگكتاب 
موقعیـت بـا یـك    ممكن است در واكنش بـه ایـن    ،برد خورده كه از زشتی رنج می فرد داغ. است

شود از بین ببرد؛ مثل اقدام بـه     عینی نقصش محسوب می مبناي ةمنزل به تالش مستقیم آنچه را
هاي قدرت مورد تحلیـل   نیز پیكر آدمی را در ارتباط با ساز و كار 3فوكو]. 23[جراحی پالستيك 

متمركز كـرده  جدید ة در متن جامع» قدرت انضباطی«قرار داده و توجه خود را بیشتر بر ظهور 
آیـد و ایـن قـدرت بـه جـاي آنكـه        در این عصر، بدن انسان به صورت كانون قدرت درمـی . است

حركـات   ماقبل مدرن تجلی پیدا كند، تحت انضباط درونی ناشی از كنترل ارادي  همچون دوران
 كننده اسـت و بـراي   كه تأسیس امولد است؛ به این معن قدرت ،در مدل فوكو. گیرد بدن قرار می

ـ  تـر قـدرت بـه    هایی كه از دید مدل قـدیمی  ها به شیوه ها و ذهن ایجاد انواع خاصی از بدن  ةمثاب
. شـود  شماري اعمـال مـی   قدرت متكثر است و از جاهاي بی. كند حاكمیت پنهان مانده، عمل می

دخالـت دارد   هـاي مطیـع   ها و ذهن شدت در تولید بدن ویژه دانش علوم اجتماعی، به دانش، و به
 ،درحقیقت ].14[ند ا هاي مطیع بدن ةوجودآورند فوكو، ساز و كارهاي انضباطی بهة به گفت .]16[

او . آیـد  آن بدن تحت انقیاد انضباط عقالنی درمـی ة واسط هایی است كه به فوكو به دنبال تكنيك
هـاي   انضـباط ة واسـط  پردازد كـه بـه   هاي مطیع می براي این كار به تحلیل گفتمان دانش و بدن

یكـي از ابعـاد جهـان     ،از نظر فوكو. اند بردار شده فرمان ...ها و  كارخانه، مدارس، بیمارستان ارتش،
هایی به منظور تنظیم رفتار و  ها و روش شیوه ،همگام با ظهور جوامع مدرن. مدرن، انضباط است

كـرده   وجود آمده است كه فوكو آن را با مفهوم انضباط بیـان ه ها ب حاالت افراد و روابط میان آن
مصرفی باید در جریان مد باشـد و سـاالنه،   ة معتقد است كه شهروند واقعی جامع 4بودریار. است

اگر او چنـین  . لحاظ پوشاك، اشیا و اتومبیل فرایند بازیافت را طی كند ماهانه و فصل به فصل به
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صـرف  هایی كه م نشانه كاري دستبودریار در میدان . مصرفی نیستة نكند، شهروند واقعی جامع
كـه  . دانـد  گذاري فردي و اجتمـاعی مـی   كنند، بدن را زیباترین شیء قابل سرمایه را مشخص می

كه بدن بـه موضـوع رهـایی بـدل     پس از يك هزاره تقواگرایی به موضوع رهایی بدل شده است 
نوعی الـزام  . اخالق مصرفی جایگزین گفتمان روح شده است تأثیرگفتمان بدن تحت . شده است

شـود كـه وي را بـه سـوي رفتارهـاي مصـرفی        ورت ناخودآگاه به كنشگر وارد مـی به لذت به ص
محتـواي یـك جایگـاه     ةمثاب بدن به ،بدین ترتیب. دهد سوق می ،ها بنابر بازي نشانه ،جویانه لذت

هـا   ترین نشـانه مؤثرپردازي   ارزشیابی از خالل صحنه این فرایند. شود اجتماعی دچار گسست می
نیـز هـدف از توجـه بـه      1بوردیو ].8[كل ظریفی از كنترل اجتماعی است در يك جو مقطعی، ش

وي معتقـد  . كند فیزیكي بیان می ةصورت سرمای بدن را به و داند بدن را كسب منزلت و تمایز می
از ایـن رو،  . كند اجتماعی تغییر میة براساس طبق ،ها مانند دیگر سرمایه ،جسمانیة است، سرمای
اي  هـا بـدن در حكـم وسـیله     بـراي آن . دن خود نگرش ابزارگرایانه دارندكارگر به بة اعضاي طبق

متوسـط، بـدن بـه خـودي خـود      ة كه براي اعضـاي طبقـ   حالی براي دستیابی به اهداف است، در
 ،ول طراحی خودمان هستیمئتنها مس هم معتقد است كه ما نه 2گیدنز ].5[ اهمیت و ارزش دارد

ظـاهر بـدن و وضـعیت جسـمانی     . یمان را نیز طراحـی كنـيم  ها بلكه باید در ارتباط با خود بدن
. خود بسیار اهمیـت دارد ة ها و جاهاي مختلف براي ایجاد و حفظ بازاندیشان شایسته در موقعیت

اسـت كـه   ) اي هـاي ورزشـی   مانند رژیم غـذایی و برنامـه  (ها  بدن همچنین در معرض انواع رژیم
بلكـه در بازاندیشـی خـود و نیـز در      ،كننـد  مـك مـی  هایشان ك ریزي بدن تنها افراد را در قالب نه

هـا و   درنتیجه، در جهـان نـوین در مـورد بـدن    . بازاندیشی نوگرایی به معناي عام آن نقش دارند
انـداز   ها به درگیري زنان بـا صـنعت زیبـایی بـا چشـم      تفمنیس ].8[خودهایمان وسواس داریم 

انـد و زنـان را    شار بـر زنـان توصـیف كـرده    ها زیبایی را به صورت ستم و ف آن. نگرند انتقادي می
 ،بر این اساس. شود ها وارد می دانند كه بر آن اي می قربانیان هنجارهاي زیبایی و ایدئولوژي زنانه

دهنـد و معتقدنـد    هاي زیبایی زنان را به فشارهاي ساختاري سیستم زیبایی ربط مـی  ها رویه آن
 وانند توسط رفتارهاي زیبایی و مراقبت پیوسـته بـر  ت كند كه می ها تلقین می رفتار زیبایی به آن

شدن زنان در  پذیرفته ،ها تفمنیساز نگاه . شان اعمال كنند هایشان كنترلی بیشتر بر زندگی بدن
هاي مشخص الغري، مد و زیبـایی  داز استاندار مندي هرچه بیشتر دنیاي معاصر مشروط به بهره

فاوت دختران و پسـران اشـاره دارنـد و زنـانگی را     پذیري مت هاي لیبرال به جامعه تفمنیس. است
ها معتقدند كه جامعه و فرهنگ حاكم بر يك جامعه، به یـك دختـر    آن. دانند امري اجتماعی می

، خود را بـه  اشدآموزد كه نسبت به ظاهر و زیبایی خود حساس ب از همان آغاز سنین كودكي می
ـ  بـه  ،د و خـود را بـا ظـاهر   كنمعیارهاي زیبایی نزديك   ةتـرین ویژگـی و خصیصـ    اساسـی  ةمنزل

يك تكنولوژي آزاردهنـده تلقـی    ها جراحی زیبایی از نگاه فمنیست ].1[د كنتعریف  ،اش زنانگی
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آن را  ،مسـتقیم  ةه اسـت تـا بـا مداخلـ    كردخود  ةشود كه تمام و كمال بدن زنان را مستعمر می
زنـانی كـه صـرفاً بـه      ،ها فمنیست از دید ].12[زنانه تغییر دهد  هاي زیباییِ آل طبق آخرین ایده

نـد كـه در آن عـزت نفـس     ا بانیان ایدئولوژي پدرسـاالري ردهند، ق دلیل زیبایی جراحی انجام می
  ].26[شان بستگی دارد  فیزیكي زنان به ظاهرِ

  روش تحقيق
بـراي  . انجـام شـده اسـت    1رد كیفـی و بـا اسـتفاده از روش گرانـددتئوري    یكـ ق بـا رو ین تحقیا

هـا بـا اتخـاذ     مصـاحبه  تحلیـل . ساختاریافته استفاده شـد  نیمهة ها از ابزار مصاحب آوري داده جمع
كدگـذاري بـاز، محـوري و گزینشـی      و انجام فراینـد  2روش تحلیل تفسیري اشتراوس و كوربین

 شـد خط بررسی  به ها خط هاي مربوط به مصاحبه پردازي پذیرفت و در كدگذاري باز، نسخه انجام
سـپس در   .هر خط در قالب يك مفهـوم مـرتبط كدگـذاري شـد     ،محققهاي  و براساس برداشت

بنـدي شـدند و    ند در سطحی با انتزاع بـاالتر دسـته  داشتمشترك ة مفاهیمی كه اید ،بعدة مرحل
براساس اشتراكاتی كه میان مقوالت اولیه وجود داشت،  ،درنهایت .مقوالت اولیه را تشكیل دادند

در  .بنـدي شـدند   بنیاد صورت ند و در الگوي پارادایم دادههاي اصلی یا مضامین شكل گرفت مقوله
 3گیـري نظـري   شـونده و از نمونـه   افراد مصاحبه انتخابگیري هدفمند براي  از نمونه ،این تحقیق

توافـق بـین    ، از سـه سوسـازي و  در این پـژوهش  .براي تشخیص تعداد افراد استفاده شده است
اعتمادپـذیري و قابلیـت   جهت تیم پژوهش نبود در  كدگذاران و با استفاده از كدگذاري كه جزء

كه هر نوع جراحی زیبایی بـر   اند تهرانی نفر از زنان 27پژوهش ة نمون .اعتماد استفاده شده است
 جـدول  در. نفر مطلقـه بودنـد   2نفر مجرد و  11، تأهلنفر م 14 ،از این نمونه .اند بدن انجام داده

  .شود شوندگان مشاهده می ه، توزیع فراوانی سن و تحصیالت مصاحب1
  

  توزيع فراواني سن و تحصيالت  .1 جدول
  درصد  فراواني  تحصيالت  درصد  فراواني  سن

  70/3  1 زیردیپلم 8/14 4 20ـ25
  62/29  8 دیپلم و فوق دیپلم 62/29 8 26ـ30
  33/33  9 كارشناسی 92/25 7 31ـ35
  33/33  9  كارشناسی ارشد و باالتر 40/7 2 36ـ40
     40/7 2 41ـ45
     8/14 4 46ـ60
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شده هاي كلي زنان مصاحبه ويژگي .2 جدول
نوع عمل جراحي وضعيت اشتغال تحصيالت وضعيت تأهل سن  شماره

كردن سینه، جراحی بینی، بوتاكس بزرگ دارخانه فوق دیپلم مجرد 28  1
دانشجوي  مجرد  20  2

جراحی بینی، لیزر كل بدن  كارمند لیسانس

لیزر كل بدن دانشجو یسانسل مجرد 23  3

پیرسینگ غضروف گوش، مانیكور، لیزر  دانشجو  لیسانس  مجرد  21  4
  بدن

فوق  تأهلم  45  5
جراحی بینی  فرهنگی لیسانس

تاتوي ابرو، جراحی بینی منشی دیپلم مطلقه 50  6

فوق  مجرد  32  7
جراحی بینی، لیزر بدن  كارمند لیسانس

هاي اضافی بدن با روش شتن چربیبردا  دار خانه  لیسانس  تأهلم  30  8
اف.آر

با روش) غبغب(برداشتن چربی زیر چانه   مدرس دانشگاه  دكتري  تأهلم  30  9
  اف.آر

كارشناسی  تأهلم  32  10
جراحی بینی، لیزر كل بدن  دار خانه ارشد

كارمند  لیسانس  تأهلم  42  11
هاي اضافی با برداشتن چربی ،بوتاكس

ها به ربیروش لیپوماتیك و تزریق آن چ
گونه و لب

پنجم  مطلقه  57  12
خط لب دائم ،خط چشم دائم ،تاتوي ابرو  مستخدم ابتدایی

هاي اضافی با روش برداشتن چربی  كارمند  لیسانس  تأهلم  36  13
لیپوماتیك و تزریق آن به گونه

هاشور ابرو ،برداشتن خال. جراحی بینی كارمند لیسانس مجرد 30  14

دار خانه  دیپلم  تأهلم  34  15

هاي اضافی برداشتن چربی ،جراحی بینی
با روش لیپوماتيك و تزریق آن به گونه،

تاتوي، فك ةچانه، گودي زیر چشم، زاوی
پیرسینگ ،پدیكور و مانیكور ،ابرو

غضروف گوش

فوق  مجرد  30  16
برداشتن خال صورت ،بوتاكس  شغل آزاد لیسانس

جراحی بینی دارخانه دیپلم تأهلم 47  17

هاي اضافی با روش برداشتن چربی  آزاد  لیسانس  مجرد  30  18
لیپوماتیك

فوق  مجرد  28  19
جراحی بینی  كارمند لیسانس
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نوع عمل جراحي وضعيت اشتغال تحصيالت وضعيت تأهل سن  شماره

هاي اضافی با روش برداشتن چربی  كارمند  لیسانس  مجرد  26  20
تزریق لب ،ابدومینوپالستی ،لیپوماتیك

بوتاكس پزشك دكتري تأهلم 33  21

كارشناسی  تأهلم  38  22
جراحی بینی  رمندكا ارشد

هاي اضافی با روش برداشتن چربی  دار خانه  فوق دیپلم  تأهلم  35  23
  لیپوماتیك

بوتاكس دارخانه دیپلم تأهلم 48  24
وتاكس، لیزر كل بدنب تزریق لب، كارمند فوق دیپلم مجرد 32  25
كارشناسی  تأهلم  34  26

جراحی بینی  كارمند ارشد

جراحی پلك،راحی بینیج دارخانه دیپلم تأهلم 24  27

ها ها و يافته داده
كدگـذاري بـه سـمت  ، سـازي اسـت   همان مفهوم كدگذاري باز، كه درواقع پس از  ،در این بخش

در انتها نیـز بـا توجـه بـه الگـوي پـارادایم .كنيم بندي مفاهیم اولیه حركت می محوري و مقوله
اصـلیة مقول 9 ةبه ارائ ،3 جدول. دشو استروس و كوربین، مدل نهایی صنعت بدن زنان ارائه می

.دست آمده است مفهوم اولیه به 30كه از پرداخته شده این پژوهش 

ها مفاهيم و مقوله .3 جدول

شدنترس از طرد.1ةمقول

مفاهیم
كسب رضایت شوهر
جذب جنس مخالف

تصویر ذهنی منفی.2مقولة

مفاهیم

انگاريزشتخود
شدن بینی در چهرهدیده

احساس نقص در بدن
ترس از پیر شدن

شدن توسط دیگرانتحقیر
گرایی بدنیابراز.3مقولة

مفاهیم

خودمیل به زیبا و جذاب نشان دادن
تمایل به زیباتر شدن

میل به تغییر
رسیدن به چهرة دلخواه

احساس جوانی

.2 دهش بهاحصم انزن ليك ايه گيژيو  دولج ةاماد
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ترس از طرد شدن
داشـتن ایی بر بدن را نگهعمل جراحی زیب دادن هاي انجام شونده یكي از علت زنان مصاحبه

دانند كه از ایـن مفـاهیم مقولـة تـرس از همسر و جذب و حفظ رابطه با جنس مخالف می
دار و  سـاله، متأهـل، خانـه   34( 15شـوندة شـمارة    مصـاحبه . دست آمده اسـت  طردشدن به

  :گوید می) دیپلم
سـتهمـین دو  يبرا. من دوست دارم هیچ زنی زیباتر از من دور و بر شوهرم نباشه

ترین باشه كه هیچ كسی بـه چشـم شـوهرم ام شيكه لباس. دارم صورتم زیباترین باشه
مـن كـه از خـودم. خوام شوهرم ولم كنه نمی. و جلب كنمر خواهم نظر شوهرم می. نیاد

  تبلیغات و ترغیب دیگران.4ةمقول

  مفاهیم

 بلیغات روي ذهنگذاشتن تتأثیر
  تبلیغ توسط پزشكان زیبایی

 همراهی اطرافیان
اصرار به زیباشدن توسط فرزندان

 وجود محدودیت.5ةمقول

  مفاهیم
جراحیدادنها در انجاممحدودیتتأثیر

 جایگزینی براي جبران كمبودها
مخالفت اطرافیان

  هاي اجتماعیهنجار و ارزش.6ةمقول

  مفاهیم

اجتماعیییدأت
 بودن ظاهرها و ارزشمندتغییر ارزش

  هاي زیبایی در جامعهتغییر پیدا كردن مالك
 كردن جراحی ارزشمندي زیبایی طبیعی به مصنوعی و سعی در پنهان

كردن جراحیتوجیه
 رقابت با دیگران.7مقوله

ظاهر خود با دیگرانةمقایس  مفاهیم
 از دیگران)تقلید(تأثیر

 شرایط خانوادگی.8ولهمق

  مفاهیم
 محدودیت در خانواده

اقتصادي
تشویق و همراهی خانواده

 منديفایده.9ةمقول

نفسافزایش اعتمادبه  مفاهیم
جویی در زمانصرفه
 جویی اقتصاديصرفه

.3 ها لهوقم و هيمافم  دولج ةاماد
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و نگـه دارم و همیشـه بـراي شـوهرم     ر باید بتـونم شـوهرم   ،كاري ندارم حقوقی ندارم و
  .جذاب باشم

  :گوید می) ساله، مجرد و لیسانس 30( 18ة شمارشوندة  مصاحبه
 .بـدنش خیلـی رو فرمـه   . بعد از عمل حسم به خودم خوب شده، نـامزدم ورزشـكاره  

تیپـه،   خـوش  رقـد  ایـن  ،اون پسره. دیگه خیلی زشت بود من یه عالمه چربی داشته باشم
 .من كه خیلی باید از اون سر باشم كه بتونم جذبش كنم

  تصوير ذهني منفي
فـرد   گافمن معتقـد اسـت   .شود زشتی و نواقص بدن نوعی داغ ننگی محسوب می ،ناز دید گافم

كنـد ممكـن اسـت در واكـنش بـه ایـن        برد یا احساس نقص مـی  خورده كه از زشتی رنج می داغ
شـود از بـین      عنوان مبناي عینی نقصش محسـوب مـی   موقعیت با يك تالش مستقیم آنچه را به

گان علـت  شـوند  مصـاحبه بعضـی از   ،در این پـژوهش . دكندام مثالً به جراحی پالستيك اق ؛ببرد
و به نوعی در بدن خود زشتی یـا   ستنددان میجراحی زیبایی خود را تصویر منفی ذهنی به خود 

 .نـد كردبراي از بین بردن ایـن حـس بـه جراحـی زیبـایی اقـدام       ها  آن .كردند میاحساس نقص 
 ةز خـودش، بازتـاب افكـار دیگـران دربـار     گوید، آگاهی هـر شـخص ا   نیز می طور كه كولی همان

كننـد روي احسـاس مـا از خودمـان      ظاهر ما چه قضاوتی میة اینكه دیگران دربار. خودش است
دیگران تحقیر شده باشـیم، تصـویر ذهنـی منفـی از خـود خـواهیم       از سوي اگر . گذارد می تأثیر

حقیر شده بودند، تصـویر  دیگران تاز سوي هاي پژوهش حاكي از این است زنانی كه  داده .داشت
انگاري، احساس نقص در  مفاهیم خودزشت ،براساس این پژوهش. ذهنی منفی از خویش داشتند

ـ     . دهنـد  تصـویر ذهنـی منفـی را تشـكیل مـی     ة بدن، ترس از پیر شـدن و تحقیـر دیگـران مقول
گونـه   ایـن انگـاري   به مفهـوم خودزشـت   )و لیسانس تأهلساله، م 42( 11ة شمارشوندة  مصاحبه

  :اشاره كرده است
شـبیه   .خـب ایـن بـد بـود     .اما شكمم نـه  ،شد پاهام الغر می .كردم خیلی ورزش می

  .شد هاي دیگه چاق می یه قسمت از بدنم الغر و یه قسمت .شدم كاریكاتور می
در ارتباط بـا تحقیـر از سـوي    ) دیپلم دار و فوق ساله، خانه28( 1شوندة شمارة  مصاحبه
  :گوید دیگران می

 ،گفتن تو سینه نـداري  به شوخی می ام همیشهه دوستم  كردن سینه بزرگ در مورد
هـا بهـم    یا بوتـاكس رو خیلـی   .كار كنه هبیچاره شوهرت چ .فقط دوتا جوش گنده داري

  .گفتن اخمو خانم به خاطر خط اخمم همه بهم می ،توصیه كردن
  :گوید می ترس از پیري ةباردر )شاغل تأهل وساله، م 45( 5 شوندة شمارة مصاحبه

 .ده كنه چهل سالش شده و یه ذره احساس پیري بهش دسـت مـی   آدم یهو باور نمی
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همین به تـب و تـاب    يبرا .داره یه ذره ترس برش می. خواد مقابله كنه با پیري انگار می
كنه یـه تغییـري ایجـاد     سعی می. هاي پیري رو از بین ببره فته یه جوري عالمتا این می

  .زرگ نشهببراش كنه كه ترس از پیري 
در ارتباط با احساس نقص در ) دار دیپلم و خانه تأهل،ساله، م 24( 27ة شمارشوندة  مصاحبه

  :گوید بدن می
 يتـو  مـثالً  .باعث شده بود پلكـم افتـادگی داشـته باشـه     پشت چشمم پف داشت و

هـر   .شد پلكم افتادگی داره نسـبت بـه بقیـه    جمعی خیلی مشخص می اي دستهه عكس
این یه نقصـی بـود   . خواستم شد كه می اون چیزي نمی ،كردم رایش چشم میموقع هم آ

ات هـ  كه چون چشم م آرایشگرم گفت حتی روز عروسی. شد صورتم كه باید رفع می يتو
  .ات مانور داده چشم يشه رو خیلی نمی ،پف داره

  ميل به زيبايي و ابرازگرايي بدني
امروزي این حس به وسواس زیبایی و همچنین اما در جوامع . میل به زیبایی، حسی درونی است

گري و ابراز خود از طریق  میل به جلوه. گرایی بدنی تبدیل شده است نمایی و ابراز گري و زیبا جلوه
اي است كه از پنج مفهوم، میل به زیبا و جذاب نشان دادن خود، تمایل به زیباتر شدن،  بدن مقوله

  .احساس جوانی تشكیل شده است میل به تغییر، رسیدن به چهرة دلخواه و
ن موضـوع  یـ ت ایـ گونـه بـه اهم   این )ساله، مجرد و فوق دیپلم 28( 1ة شمارة شوند مصاحبه

  :كند یاشاره م
اگه از عمـل قبلـی راضـی باشـی،      مخصوصاً ،دي بدنت انجام می يوقتی یه كاري رو

ایـن  كنـي خـب اگـه     كني و هر روز فكـر مـی   دیگه هر روز دوست داري یه تغییر جدید
بار . ریزه شم و ترس از جراحی همون بار اول می تر می خوشگل ،جراحی رو هم انجام بدم

 ت اما بعدش لذت زیبـایی  ،دونی تا یه مدتی اذیتی اما بعدش دیگه می ،اول خیلی سخته
االن هـم دارم بـه جراحـی    . و تحمل كنير و داره كه دردسرهاشر بري و ارزشش و میر

  .كنم فك و چانه فكر می
  :گوید در ارتباط با رسیدن به چهرة دلخواه می) مجرد، لیسانس و كارمند( 14شوندة شمارة  صاحبهم

  .پس مجبورم خودم كارهایی بكنم كه زیباتر دیده شم. من دختر زیبایی به دنیا نیومدم
  :گوید وي در ارتباط با میل به زیباتر شدن می

 ،دوسـت دارم زیبـا باشـم    واقعاً. مبر كنم، دماغم زیباتر شده لذت می به آینه نگاه می
از لحـاظ  . ن نسبت به گذشته زیباتر شده ها امروزه آدم. شه چون حسم به خودم بهتر می

  .خب تو هم دوست داري مثل بقیه زیبا باشی. فیزیكي همه قشنگ شدن
  :كند یگونه به موضوع اشاره م این )و دیپلم تأهلساله، م 48( 24ة شمارة شوند مصاحبه
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حـس  . تر شـدم  نواحساس كردم چندسال جو. وت خوبی بهم داداس طربوتاكس ح
خود خدا هم زیبایی رو دوست . ها خیلی بیشتر از مردها دارن و همه دارن و زنر زیبایی

  .زیباست رطبیعت رو ببینید چقد. داره
  :گوید می) و لیسانس تأهلساله، م 36( 13ة شمارشوندة  مصاحبه

هاي بـدن خـودم گونـه     تيك كردم كه بتونم از چربیلیپوما هام بیشتر به خاطر گونه
 ،گونـه كـه تزریـق كـردم     .بـرد  و باال میر هام خیلی الغر بودن و خیلی سنم گونه. بكارم

مـثالً  . حس زیبـایی در همـه هسـت    واقعاً .بودحس تغییر خوبی  .نی كردمواحساس جو
در  حتمـاً . مبرم نگاش كـن  لذت می ،رسه و آرایش كرده روزي كه همكارم به خودش می

  .برن دیگران هم لذت می ،اگه زیباتر باشم. م همینهه مورد من
  :گوید می )ساله، مجرد و فوق لیسانس 28( 19ة شمارشوندة  مصاحبه

فكـر  . هـام نمایـان باشـه    دوسـت دارم زیبـایی  . حس زیبایی خیلی تو وجودم هسـت 
  .و دارمر كنم هر جاي دنیا زندگی كنم سبك زندگی خودم می

  و ترغيب ديگران تبليغات
ها و ترویج نوع خاصی از زیبایی و همچنین اطمینان برخی از جراحان زیبایی بـه   تبلیغات رسانه

 ،در ایـن پـژوهش  . جراحی زیبـایی اسـت   دادن متقاضیان جراحی زیبایی، از عوامل مؤثر بر انجام
، تبلیـغ  ذهـن  گذاشتن تبلیغات رويتأثیرهاي مفهومی  تبلیغات و ترغیب دیگران از دستهة مقول

توسط پزشكان زیبایی، همراهی اطرافیان و اصرار بـه زیباشـدن توسـط فرزنـدان تشـكیل شـده       
  : گوید می )ساله، مجرد و لیسانس 30( 18ة شمارة شوند مصاحبه. است

ري یـ ور هم پیگ ور اون از این .با روش لیپوماتيك از طریق تبلیغات ماهواره آشنا شدم
هـرروز بیشـتر وسوسـه     .دیـدم  هـی مـی   اینستاگرام رواي ه عكس .روش جدیدیه .كردم

  .شدم كه انجام بدم می
گونـه   ن موضـوع ایـن  یـ ت ایـ ، بـه اهم )و دكتري تأهلساله، م 33( 21ة شمارة شوند مصاحبه

  :كند یاشاره م
كه خودش در كلينيك جراحی زیبـایی كـار    ،امه یكي از دوست مهمونی يیه روز تو

. خیلـی چـروك افتـاده   . و بوتاكس كنر ت و پیشونی اصرار كرد كه بیا خط اخم ،كنه می
یـه روز بـا دوسـتم    . جدي بهش فكر كـردم  ،و كردر من از اون روز كه دوستم صحبتش

  .هماهنگ كردم و رفتم انجام دادم

  ها وجود محدوديت
وي . كند به سركوب بدن و امور شخصی كه مبناي تنوع و تفاوت است، اشاره می )1392(محدثی 
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درواقـع،  . شـود  نحو عمومی، به همگان مهم بـودن بـدن القـا مـی     سركوب بدن به  معتقد است با
دنبال داشته است و هرچه این سركوب تداوم یابد و   سركوب بدن مقاومت در مقابل سركوب را به

در این پژوهش نیز، یكي از مفاهیمی . شود تر شود، مقاومت منفی در قبال آن بیشتر می جانبه همه
ها به جراحی زیبایی  آوردن آن هاي اجتماعی در روي اند، نقش محدودیت اشاره كردهكه زنان به آن 

  :گوید می) ساله، مطلقه و دیپلم 50( 6شوندة شمارة  در این ارتباط، مصاحبه. است
 ،و بیشتر محـدود كـنن  ر هرچی آدم. ها مهمه گیري ها و سخت صد درصد محدودیت

جوري كه اینجـا آرایـش    این اصالً .گی كردماز كشور زند من خارج. شه تر می آدم حریص
 این فشارها داره وضعیت كشـورمون . كردم خیلی كم آرایش می .كردم كنم اونجا نمی می

  .حجابی بیشتر شه شه بی كنه و باعث می و بدتر میر
اجتمـاعی در انجـام جراحـی،     هـاي  محـدودیت  تأثیرهاي مفهومی  وجود محدودیت از دسته

. ی بـراي جبـران كمبودهـا و مخالفـت اطرافیـان تشـكیل شـده اسـت        جراحی زیبایی جـایگزین 
 او. سه نوع جراحی زیبـایی داشـته اسـت    )ساله، مجرد و لیسانس 26( 20 ةشمارشوندة  مصاحبه

  :گوید گونه می مخالفت اطرافیان این ةباردر
. گـم  همین اصالً بهشـون نمـی  ي برا .نا م شهرستان خانواده .نا م كامالً مخالف خانواده

 .گم اون موقع بهشون می ،و انجام دادمر امهقتی كارو

  هاي اجتماعي ارزش هنجار و
مـالك ارزشـمندي   . هـا و هنجارهـا در حـال تغییرنـد     ایـران ارزش ة رسد كه در جامع نظر می  به

هاي ظاهري تغییر یافته است و فرهنگ ظاهرگرایی در حـال گسـترش    انسان، به ظاهر و زیبایی
هـاي اجتمـاعی، بـا مفـاهیم تغییـر پیـدا كـردن         هنجارهـا و ارزش ة ولمق ،در این پژوهش. است

هـا و ارزشـمند بـودن ظـاهر، ارزشـمند بـودن زیبـایی         هاي زیبایی در جامعه، تغییر ارزش مالك
. دســت آمــده اســت كــردن جراحــی بــه كــردن و توجیــه طبیعــی نســبت بــه مصــنوعی، پنهــان

گونـه   ت فرهنگ ظاهرگرایی اینیبه اهم )و لیسانس تأهلساله، م 34( 26ة شمارة شوند مصاحبه
  :كند یاشاره م

قبـل از اینكـه دهنـت بـاز     . كنيم كه ظاهر واقعاً مهمه اي زندگی می جامعه ياالن تو
  .كنه ا جلب توجه میه این... لباس مرتب، هیكل مناسب و ،شه

كـردن و   در اشـاره بـه پنهـان    )سـاله، مجـرد و فـوق دیـپلم     28( 1ة شـمار شـوندة   مصاحبه
  :گوید گونه می كردن جراحی این یهتوج

كسـی   هـیچ . شه كه پروتز سینه گذاشـتم  م این بود كه اصالً دیده نمی خوبیه جراحی
حتـی  . خیلی سرباال و ایستاده نیست همه بفهمن. خیلی طبیعی جراحی شدم. فهمه نمی

  .م پروتزه ام تا حاال نفهمیدن سینههپسر دوست
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  :گوید می )اله، مجرد و دانشجوي لیسانسس 20( 2ة شمارشوندة  مصاحبههمچنین، 
كـنم اصـالً    می رم فكه خودم. گن خیلی خوب شده همه می. ام از عملم خیلی راضی

  .رسه نظر می طبیعی به وجق نشده و عجق

  رقابت با ديگران
. گیـرد  مـی  انجـام خود بـا دیگـران    ةارزیابی انسان از خود، در ارتباط با دیگران و براساس مقایس

هـاي جراحـی    كردن خود با دیگران را از علـت  دیگران و مقایسه تأثیرگان شوند صاحبهمبرخی از 
در مـورد   )سـاله، فـوق دیـپلم و مجـرد     28( 1ة شـمار شـوندة   مصاحبه. زیبایی خود بیان كردند

  :گوید ظاهر خود با دیگران میة مقایس
آرزوم . هام كوچیـك بـود   خیلی سینه هاي بزرگ داشتن و من خیلی ام سینهه همة دوست

  .هام تو لباسم دیده شه اي مجلسی بپوشم و سینهه بود من هم مثل بقیه بتونم لباس
  :گوید گونه می این )و دیپلم تأهلساله، م 24(  27ة شمار ةشوند مصاحبه

و دیدم ر امه فكر جراحی زیبایی نبودم تا اینكه یه دفعه یكي از دوست يمن اصالً تو
  .ش خیلی خوشم اومد از قیافه. ودخیلی عوض شده ب .جراحی كرده بود

  شرايط خانوادگي
فرد در خانواده هـم تشـویق و   . كند است كه فرد در آن رشد می یمهم خانواده یكي از نهادهاي

گان هـم بـه   شـوند  مصاحبه ،در مورد جراحی زیبایی نیز. كند یت و تنبیه را تجربه میدهم محدو
مفاهیم محـدودیت در خـانواده،    .اند اره كردهها اش تشویق و همراهی خانواده و هم به محدودیت

ـ      . انـد  شـرایط خـانوادگی را تشـكیل داده   ة شرایط اقتصـادي و تشـویق و همراهـی خـانواده مقول
  :گوید گونه می این )و دیپلم تأهلساله، م 34( 15ة شمارشوندة  مصاحبه

ولـی  . من قبـل از ازدواجـم خیلـی محـدود بـودم     . نا پدري من خیلی سنتی ةخانواد
همیشـه  . كـردم  یمـ و ر اي خودمهها زیرزیركي كار محدودیتة ها هم با هم ون موقعهم
  .و بكنهر خواد اون كار آدم بیشتر می ،وقتی محدودیت بیشتر باشه. يِطور نیهم

  :گوید می )ساله، مجرد و لیسانس 30( 14ة شمارشوندة  مصاحبه
و خودم بتـونم  ر شفقط منتظر بودم كه پول. از همون راهنمایی به فكر جراحی بودم

و ر وقتی تصـمیم . م مطرح كردم  با خانواده ،و جور كردمر بعد از اینكه پولش. فراهم كنم
كـردم   فكـر نمـی  . هر كاري كه دوست داري بكن. كارت دارم هبه بابام گفتم، گفت من چ

  .رفتم جراحی كردم بعدش هم. ولی كامالً موافق بود. موافق باشه
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  مندي فايده
اسـتخراج شـده و    یق كنونیحاصل از تحق يها ل دادهیاست كه از تحل يگریدة لمندي مقو فایده

جـویی اقتصـادي تشـكیل شـده      جویی در زمان و صـرفه  نفس و صرفه به از مفاهیم افزایش اعتماد
  :گوید می )ساله، مجرد و فوق دیپلم 28( 1ة شمارشوندة  مصاحبه. است

جلـوي   .كردم حظ می. اب شدمبعدش واقعاً خودم براي خودم جذ ،جراحی كه كردم
. حسم به خودم خوب شده بود. از خودم راضی بودم. پوشیدم اي مجلسی میه آینه لباس
احسـاس  . ره نفس آدم باالتر مـی  اعتمادبه، بعد از هر جراحی. رو بهم داده بودن انگار دنیا

  .گیرن كني همه بیشتر تحویلت می می
  :به این قضیه بدین شكل اشاره كرده است) لیسانسساله، متأهل و  36( 13شوندة شمارة  مصاحبه

. رسیدم خـط چشـم بكشـم    نمی. شدم ایی دیر بیدار میه یه وقت .روز كار سختیه هر
  .ا باعث شد برم خط چشم دائم بذارمه همین

  :گوید می )ساله، مجرد و لیسانس 23( 3ة شمارشوندة  مصاحبه
 يو بریـزي تـو  ر اه بري و پولـت دیگه هر روز مجبور نیستی آرایشگ ،كني تاتو كه می

  .ها آرایشگاهة كیس

  كدگذاري محوري
) در مرحلة كدگذاري باز(هاي تولیدشده  هدف از كدگذاري محوري ایجاد رابطه بین مقوله

كند فرایند  پرداز كمك می شود و به نظریه این عمل معموالً براساس الگویی انجام می. است
دهی در كدگذاري محـوري بـر بسـط و     اساس ارتباط .سهولت انجام دهد پردازي را به نظریه

یافته از كدها  اي سازمان در كدگذاري محوري، با مجموعه. ها قرار دارد گسترش یكي از مقوله
ها در مرحلة  ها و مصاحبه و مفاهیم اولیه مواجهیم كه نتیجة بررسی دقیق و تفصیلی مقوله

دگذاري محوري این تحقیق مطرح شد، بنابراین، پرسشی كه در مرحلة ك. كدگذاري باز است
توان مقوالت مختلف را درون يك توالی یا تسلسل سازماندهی كرد؟  آیا می: عبارت است از

شكل گرفته ) 4شكل (در این تحقیق، كدگذاري محوري براساس استفاده از الگوي پارادایم 
مـرتبط   ي پـارادایم بندي اصلی مطابق با الگـو  هاي فرعی با دسته بندي بنابراین، دسته. است
ها و  مند در مورد داده شوند و هدف اصلی این است كه محقق را قادر كند به شكل نظام می

عنوان پدیده  به) مانند ایده یا رویدادمحوري(بندي اصلی  دسته. ها تفكر كند كردن آن  مرتبط
ایط علـی،  شر. شوند بندي اصلی مرتبط می ها با این دسته بندي شود و سایر دسته تعریف می

اي  زمینه به مجموعه. شوند موارد و رویدادهایی هستند كه به ایجاد و توسعة پدیده منجر می
تري از شرایط اشاره دارند كه پدیده  گر به مجموعة گسترده ویژه از شرایط و شرایط مداخله
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 كننـد كـه   هـایی اشـاره مـی    هاي كنش یا تقابل به اقدامات و پاسخ راهبرد. در آن قرار دارد
این اقدامات  ـ ـ خواسته یا ناخواسته هاي دهند و درنهایت ستاده عنوان نتیجة پدیده رخ می به

در این پژوهش، سعی شده با تكیه بر تجربة زنان، شرایط و . ها به پیامدها اشاره دارند و پاسخ
براسـاس مـدل   . بسترهاي صنعت بدن و اقدام به جراحی زیبایی زنان مورد فهم واقع شـود 

سري شـرایط خاصـی    توان گفت كه جراحی زیبایی زنان تحت يك ، می)1شكل (ایمی پاراد
بنـدي   گـر طبقـه   گـر و تسـهیل   ، مداخله اي هاي علی، زمینه این شرایط در دسته. بوده است

ها در مرحلة كدگذاري باز و بررسی  آوري و تحلیل داده در این پژوهش، پس از جمع. اند شده
منزلـة مقولـة محـوري     بـه » گرایی بدنی میل به زیبایی و ابراز«ة شده، مقول هاي ارائه ویژگی

ها و تعامالت  كنش. ترس از طردشدن و تصویر ذهنی منفی، شرایط علّی بودند. انتخاب شد
داري هستند كه در پاسخ به مقولة محوري و تحت  ها و تعامالت هدف بیانگر رفتارها، فعالیت

شـود كـه در    ها راهبرد نیـز گفتـه مـی    به این مقوله .شوند گر اتخاذ می تأثیر شرایط مداخله
. از دیگـران ) تقلیـد (مقایسـة ظـاهر خـود بـا دیگـران و تـأثیر       : اند از پژوهش حاضر عبارت

. شـود  گذارند، بستر گفته می ها و تعامالت تأثیر می همچنین، به شرایط خاصی كه بر كنش
دهنـد و در   اي تشكیل می اي زمینهها یا متغیره اي از مفاهیم، مقوله این شرایط را مجموعه

برخی از . هاي اجتماعی و شرایط خانوادگی هنجارها و ارزش: اند از شده عبارت الگوي معرفی
در . آینـد  وجـود مـی   ها بیانگر نتایج و پیامدهایی هستند كه بر اثر اتخاذ راهبردها بـه  مقوله

جویی در زمان و  فس، صرفهن گیري شامل افزایش اعتمادبه پژوهش حاضر، پیامد نتایج تصمیم
ها و تعامالت ایجادشده و تأثیرپذیر از شرایط علی، مقولة  جویی اقتصادي، نتیجة كنش صرفه

تـرس از  (هـاي تحقیـق حاضـر در حـوزة عوامـل مـؤثر        یافتـه . محوري و بستر زمینه اسـت 
یت، گرایی بدنی، تبلیغات و ترغیب دیگران، وجود محدود طردشدن، تصویر ذهنی منفی، ابراز

بر جراحی بدن در زنان با ) هاي اجتماعی، رقابت با دیگران و شرایط خانوادگی هنجار و ارزش
و  ، گـودمن )2008(، بـاكر پیـتس   )2007(، چو )2002(آرا و تحقیقات مك كارتی و گانیه 

قـادرزاده و  ، )2017(، نـيكالس و ویلینـگ   )2016(، فدريك و همكـاران  )2016(همكاران 
ـ هریـك از  )1386(و ذكایی) 1392(، محدثی )1393(الد و همكاران ، خ)1393(همكاران 

هاي خود بـر عوامـل    ها و یافته نحوي در بحث  این محققان هريك به. همسو است ـ  اي جنبه
 .اند شده در تحقیق حاضر مبتنی بر مدل جراحی بدن در زنان تأكید كرده شناسایی
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  بدن در بين زنان هاي زيبايي ندد تئوري جراحيامدل گر .1شكل
  
  

: شرایط علی
ترس از طرد 

  شدن
ـ كسب رضایت 

  همسر
ـ جذب جنس 

  مخالف
: شرایط علی

 تصویر ذهنی
  منفی
ـ 

  انگاري زشت خود
شدن  ـ دیده

  بینی در چهره
ـ احساس نقص 

  در بدن
ـ ترس از 
  پیرشدن

تحقیر توسط -
 دیگران

میل : محوريةمقول
به زیبایی و ابرازگرایی 

  بدنی
ـ میل به زیبا و 

جذاب نشان دادن 
  خود

ـ تمایل به زیباتر 
  شدن

  ـ میل به تغییر
 ةـ رسیدن به چهر

  دلخواه
 ـ احساس جوانی

:ها و تعامالتكنش
  رقابت با دیگران

ظاهر خود  ةمقایس ـ 
  با دیگران

تأثیر و تقلید از  ـ 
 دیگران

 :مدهااپی
  مندي فایده

ـ افزایش 
  نفس به اعتماد

جویی  ـ صرفه
  اقتصادي

جویی در  ـ صرفه
 زمان

 :زمینه و بستر پدیده
هــاي  ــ هنجارهــا و ارزش 

  اجتماعی
 ـ شرایط خانوادگی

  :گر تسهیل
بلیغات و ترغیـب  ـ ت

 دیگران

 :گرشرایط مداخله
ها و سركوب  وجود محدودیت

  اجتماعی
 حس تعارض ـ 
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هاي زيبايي بدن گيري افراد تحت عمل يند تصميمااي خرد و كالن مؤثر بر فر شرايط زمينه .2شكل

گيري بحث و نتيجه
نفـر 27هاي بدن، با مشاركت  گیري زنان تحت عمل یند تصمیمااین مطالعه به منظور بررسی فر

ف از مطالعه این بود كه معلوم شـود زنـانهد. شداز افراد تحت عمل جراحی قرار گرفته، انجام 
خصـوص صـورت، بـه  ،ظاهر به توجه. گیرند هاي جراحی چگونه تصمیم می عمل دادن براي انجام

نداشـتن .است كه در زندگی زنان ایجـاد شـده اسـت    یهاي مهم مشغولی ها و دل یكي از نگرانی
گیـرد كـه میوقعیتی قرار در م منفی باعث شده است وقتیة خودپنداراحساس مثبت به خود و 

سـایر ،شـمردن خـود   با نگرش منفی ضمن زشـت  او. بپنداردخود را زشت  ،ندزیباتر اودیگران از 
بیشـتر واو را كـه   شـود  و درنتیجه گردابی در ذهنش ایجاد مـی  دریگ میخود را نادیده  محاسن

ور  غوطـه د، دار اش هـاي جسـمانی   ضـعف  تصـوري كـه از   منفـی و  ها و تصـورات  مقولهبیشتر در 
از تنهـایی،، زیـرا  ترسـاند  او را مـی  نكردن شدن و ازدواج رفتن سن، پیر باال ،از سوي دیگر .دكن می
از سوي دیگر، از ارزیابی و نگاه دیگـران. ترسد نشدن و به انزوا كشیده شدن می توجهی، دیده بی

 ،دیگـران هـاي   اشـت یعنـی نگـاه دیگـران و برد    ،هاي بیرونـی  خود را با ارزیابی در هراس است و
او گیـرد روي باورهـاي    خانواده میجامعه و از محیط،  فرد كه اي منفی هاي پیام. كند مقایسه می
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ـ كند كه منزلت اجتماعی مناسبی  گذارد و احساس می می منفی تأثیرد خو در مورد بدن و د دارن
جاسـت كـه   این. شـود  در او مـی  این باعث ایجاد ترس از طردشدن و تقویت تصویر منفی ذهنـی 

هاي ظاهرگرایانه بر آن حاكم است؛ یعنـی   كند كه ارزش اي زندگی می شود در جامعه متوجه می
 بـاطن او  يو دنیـا و توجهی به شخصـیت   شود سنجیده میش ا يوضعیت ظاهر اب هر فردارزش 

زیبـایی  . اوسـت  زیبایی ظاهري فرد مالكـي بـراي ارزیـابی شخصـیت    یابد كه  او درمی. شود نمی
هـاي كـاري و ازدواج    هـایی همچـون اسـتخدام در محـیط     شدن در فرصت ك انتخابظاهري مال

كنـد   احسـاس مـی  . كنـد  دوباره ترس، تردید و عدم اطمینان از خود در وجودش رخنه می. است
درگیـر ظـاهر    دوبـاره اش  الجـرم، فضـاي ذهنـی   . كنـد  شود و كسی به او توجـه نمـی   دیده نمی
كلی تغییر كـرده   ها در عصر پساانقالبی به آل ها و ایده ارزشرسد  نظر می  به. شود اش می جسمانی

یعنی از درون زیسـت جهـان و دنیـاي زنـدگی      ،هاي سكوالر از پایین رسد ارزش نظر می به. است
محدودسـازي دنیـاي    هـاي جدیـد از   در حال رخنه در فرهنگ ایرانی است و ایـن ارزش  ه،روزمر

ي ها لآ دهیدنبال ا بنابراین، فرد به. گیرد سوخت می ،تكه از باال بر افراد اعمال شده اس ،شخصی
اي كـه الزامـاً بـا     اسـت؛ نـوگرایی   ،دیرپـاتر  ییبـا یزنظیر نوگرایی ظاهري و  ،جدیدة یافت عمومیت

گـري در   از كـنش  یهاي نـوین حسـ   اگرچه فرد در پذیرش این ارزش. خودساالري مالزم نیست
رسـد از نـوعی سرسـپردگی     نظر مـی  به ها دارد، نهاي سنتی و محافظان و پاسداران آ قبال ارزش

ایـن  . پیـروي از مـد و بـازارِ صـنعت بـدن       گریزد تا به نوع جدیدي از سرسپردگی تن دهـد؛  می
هـا را بـه رسـمیت     انـد كـه فرهنـگ دینـی رسـمی آن      هـاي نـوین چیزهـایی    هـا و ارزش  لآ ایده 

اهرگرایی دینـی بـا ظـاهرگرایی    ظـ . كنـد  اما بر سر هر كوي و بازاري خودنمایی می ،شناسد نمی
نحـو دیگـري و در جهتـی      شـود، در پـایین بـه    آنچه از باال تحمیل مـی ! شود جسمانی مالزم می

اي كه بدن به كاالیی واجد خریدار تبدیل شده اسـت،   در چنین جامعه .شود متفاوت بازتولید می
د و كنـ تـر   ود را وزیـن خـ موجودیت حضور و تواند  میو برازندگی كند با زیبایی  احساس می فرد

از خواهد دیگران بـاورش كننـد و    می. این بازار را به سوي خود جلب كند هسهم بیشتري از توج
. اسـت  »شـدن  دیده«دنبال  ،عبارت دیگر  به .پذیرفته شودخویش  جامعه، خانواده و همسر سوي

كـم بـه    ، دستاگر الزام به مستورسازي و سركوب مداوم بدن به نامستورسازي واكنشی نینجامد
در مركـز  . راهی بیابد تا بتواند دیده شـود . اي بیندیشد باید چاره فرد. انجامد بدن می كاري دست

خودش را ابراز و عرضـه كنـد و بخشـی از هویـت اجتمـاعی و منزلـت خـود را        . توجه قرار گیرد
ي او را ا صنعت بدن، لحظهة تبلیغات گستردة سای در ،قیمت زیباشدن به هرة دغدغ. تكمیل كند

بخشـد،   اي كـه اسـتغنا مـی    هاي معنوي در اوج ظاهرگرایی دینی و در فقدان ارزش. كند رها نمی
محقـق شـده و از مـد و    فنـاوري  پیشرفت پزشكي و ة شود كه بر پای صنعتی بدل میة بدن به ابژ

 توان گفت كه صنعت بـدن بـر چنـد    درنتیجه می. یابد گیرد و گرمی می فشار هنجارین رونق می
پزشـكي،  ة ورانـه در حـوز  اپیشـرفت فن  ،ظاهرگرایی و تحدیـد دنیـاي شخصـی   : استوار است  هپای
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هـاي زیبـایی و پزشـكي زیبـایی، بـازار       تجارت محصـوالت صـنایع پزشـكي، بـازار داغ جراحـی     
  .هاي اجتماعی آرایشگري و محصوالت صنایع آرایشی، مد و فشار هنجارین ناشی از مقایسه

مشكالتی نظیر تأمین . اي عمومی شركت كرده است در مسابقهدر این وضعیت، پنداري فرد 
هزینة عمل زیبایی، فقدان دسترسی به اطالعات قابل اعتماد و حس تعارضی كه در فـرد ایجـاد   

گران پزشكي و جراحی زیبایی  از طرفی، فعالیت كنش. كند گیري را برایش سخت می شده، تصمیم
شود تا خود  پس فرد دست به كار می. دهد سالمت نمی عمالً اجازة عملكرد مناسب را به مراقبان

كند تا از  همانندسازي می ،درون خود ترسدر واكنش به او . اطالعاتی را براي اطمینان كسب كند
اي كه از خود در ذهن  افكار آزاردهنده رهایی یابد و به هویت جدید و لحظة تحقق تصویر رؤیاگونه

بیند كـه   اي عمومی می او خود را در صحنه. دست یابددیگران دارد برسد و بدین گونه، به تأیید 
مندي را  چنین است كه فرد حس امید و رضایت این. انبوهی تماشاگر به تماشاي او نشسته است

كند؛ شرایطی كه با همة مشكالتش، عمالً  اش تجربه می در شرایطی پرمخاطره در زندگی شخصی
  .د را برایش به یادگار گذاشته استناكامی در تحقق تصویري رؤیاگونه از خو

كننـدگان   اصـلی مشـاركت   ةدغدغـ «شده، محقق باید به این سؤال كه  براساس مدل طراحی
طبقات با ایـن  ة همة دهند كه ارتباطرا،  سپس متغیر مركزي مرتبط با آن. پاسخ دهد »چیست؟

د و پـذیرش قـرار   آنچه در مدل مشهود است، ترس افراد از مورد تأیی. مشخص كند ،نگرانی است
هاي ذهنی آزاردهنده و نداشـتن منزلـت اجتمـاعی     نگرفتن است و افراد عالوه بر داشتن دغدغه

هـایی اسـت كـه     نگرانی از ظاهربینی در جامعـه از دغدغـه  . نشدن نیز دارند كافی، احساس دیده
یـد و عـدم   ها شرایطی توأم با تـرس، ترد  شود آن شود و باعث می باعث ایجاد نگرانی در افراد می

میل به زیبـایی  «كنندگان  اصلی مشاركتة ها، دغدغ با ادغام این نگرانی. اطمینان را تجربه كنند
ها از راهكارهـاي   كنندگان براي مواجهه و حل نگرانی مشاركت. شناسایی شد »گرایی بدنی ابراز و

تحلیل . اختندها راهبرد غالب یا همان متغیر مركزي را س كه مجموع آن كردندمختلفی استفاده 
كار برده شـده بـراي دسـتیابی بـه      راهكارهاي بهة ها نشان داد كه در هم اي و مداوم داده مقایسه

اسـتفاده شـده اسـت و ایـن همـان متغیـر        »گرایـی بـدنی   میل به زیبایی و ابراز «آل از  خود ایده
تـرین   اعـی و انتزشـد  هـا نمایـان    ترین مفهـومی بـود كـه در داده    این مفهوم واضح. مركزي است

درمجمـوع،  . دكنـ طبقات را دربرگرفته و به یكـدیگر متصـل   ة توانست هم اصطالحی بود كه می
اي است كـه افـراد بـراي     گونه جراحی بدن به دادن گیري براي انجام یند تصمیماتوان گفت فر می

نـوایی و  بـراي هم  گیرند و كار می شده، راهكارهاي الزم را به هاي ایجاد مواجهه با مسائل و نگرانی
گیـري   كننـد، ولـی در مسـیر تصـمیم     گذار از حس طرد شدن و تصویر منفی ذهنی تـالش مـی  

بـراي مـدتی    یحت ای ر بیفتدیتأخ عمل به قصد و میشوند تصم عواملی وجود دارند كه باعث می
تعارض بین اذعان بـه برتـري   ( این عوامل بازدارنده شامل حس تعارض. سپرده شود یفراموش به

اما . هاي اجتماعی است و وجود محدودیت) بدن كاري دستعی و كسب زیبایی از راه زیبایی طبی
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نفع رفتن به زیر تیغ  هاي خود، مندي شود افراد با گذشتن از عالقه هاي دوسویه باعث می حمایت
و براي گذار از حس طرد شدن و تصویر منفی ذهنـی تـالش   ند پذیربجراحی را به ضررهاي آن 

ـ  «افراد خود را به صورت تالش ة نتیج. كنند جـویی در زمـان و    نفـس و صـرفه   هافـزایش اعتمادب
ـ  بدین ترتیب، او بدن را بـه . دهد نشان می »جویی اقتصادي صرفه توانـد از   اي كـه مـی   ابـژه ة منزل

ایـن بـازاري   . كند تشخص ببخشد و امتیاز بیاورد، به بازار صنعت بدن وارد می كاري دستطریق 
، اقتصـاد بـدن   كـارگزارانی كـه در درون قلمـرو وسـیع     ود را دارد؛ است كه كارگزاران خـاص خـ  

از آرایشـگر تـا جـراح، از پزشـك     : پردازنـد  ند یا به رقابت باهم میكن ل را میصهم مت اي به شبكه
. اي و تبلیغـاتی زیبـایی   لوازم آرایشی و از مشاوران روانی تا كارگزاران رسـانه ة زیبایی تا فروشند

 ؛شـدت رونـق گرفتـه اسـت     ، در ایران معاصر بـه »خدمات پزشكي و زیبایی«این بازارِ موسوم به 
گـردش مـالی آن    ...هاي پالستيك و زیبایی در ایـران  بازار جراحی« :شود اي كه گفته می  گونه  به

صـنعت بـدن در     بدین ترتیـب،  ].17[ »نخست را در جهان براي ایران به همراه آورده است ةرتب
فتمان روح شده است و شعار اصلی ایـن بـازار كسـب لـذت بیشـتر از      ایران امروزي، جایگزین گ

وجوي هستی و خودمندي از رهگذر نیسـتی   كه جست، غایت گفتمان روح نه لذت. زندگی است
خواست قدرتی درونی اعطا كند تا آدمی بتوانـد در جهـان    گفتمان روح می. خویشتن بودة و فدی

قـدرت روح، آفـاق و انفـس را    . كنـد  یی اعطا مـی صنعت بدن قدرت زیبا اام. دخل و تصرف كند
صـنعت روح نیـز كـارگزاران خـود را     . انجامد ها می كرد و قدرت بدن به تسخیر چشم تسخیر می

توجهی نیـاز داشـت،    درخوروجوي  اگر یافتن كارگزاران معتبر گفتمان روح به جست اداشت، ام
گفتمان روح نیز فنون خـاص خـود   . دراحتی در دسترس افراد قرار دارن كارگزاران صنعت بدن به

قـدرت روح از طریـق وانهـادن    . كـارگیري آن، انكـار تـن و نفـی بـدن بـود       بهة را داشت و نتیج
و ریاضـتی طـوالنی در    »حصر فكر«و  »حبس نفس«كارگیري فنونی براي  هاي تن و به گرفتاري

ـ نیرومند اسـت و  رفت روح و باطن، بالقوه  تصور می ،در صنعت روح. شد این مسیر حاصل می ر ب
  شـود؛  شـود و قـدرتی اسـتثنایی كسـب مـی      باطنی بالفعـل مـی  ة امر بالقو  اثر آموزش فنون آن،

در صـنعت  ). اعم از نیروهـاي كيهـانی، طبیعـی و انسـانی    (نفسی ویژه در مواجهه با غیر  به اعتماد
گـران اسـت؛   نفسـی بـراي حضـور اجتمـاعی در برابـر ارزیـابی دی       اما فرد نیازمند اعتمادبـه  ،بدن

تـوان   كـردن آنـان مـی    دهنـد و از طریـق خیـره    كنند و امتیـاز مـی   گذاري می چشمانی كه نمره
در اینجـا  . كم تحسینی برانگیخـت و كمبـودي را جبـران كـرد     هایی را شكار كرد یا دست فرصت
چیزي كـه   آن ة جانب گري همه كند؛ فوران و جلوه هاي بدن را آشكار می بالقوگی  بدن، كاري دست

اي مهـم در ایـن بـازار     نمـایش بـدن مؤلفـه   . كـرد  فرهنگ رسمی دینی آن را آمرانه سركوب می
الجرم نوعی رقابت پنهان و اعالم ناشده در میان نمایشـگران بـدن در جریـان    . صنعت بدن است

ــراي  . اســت ــارین ب ــار هنج ــاري دســتفش ــابقه   ك ــان اســت؛ مس ــن جری ــدن محصــول ای اي  ب
هاي منفرد  كنش. برند نی كه از رونق هرچه بیشتر این بازار سود مینشده به نفع كسا ریزي برنامه
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ي در قلمروهـاي   ا مـدهاي اجتمـاعی سـربرآورنده   ازنان و مردان ایرانی بـراي زیباسـازي بـدن، پی   
  .شودبحث د خانواده، پزشكي و اقتصاد دارد كه در جاي خود بای
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