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هاي   زنان از گرایش به جراحی ةانگیز ۀشناسان  هدف از انجام این پژوهش، بررسی جامعه

هـاي معنـادارکردن     بدن و شـیوه  دربارة شناسی انواع آن، ذهنیت کنشگران  زیبایی و سنخ
، هشد بررسیجامعۀ . استمنظور دخل و تصرف در بدن  به ،افراددست  بهچنین موقعیتی 

و انـد   هاي زیبایی داشته  تجربۀ جراحیدر تهران  1392تا  1390هاي   در سال که اند یزنان
روش تحقیق این . اند  که قصد انجام عمل زیبایی داشته   شود را شامل می زنانی ،همچنین

ــتفاده  ــزار اس ــی و اب ــژوهش، روش کیف ــده پ ــردآوري داده ش ــت گ ــا،   جه ــاحبۀ ه مص
. برفـی اسـت    نظري هدفمند و از نـوع گلولـه   ،گیري  روش نمونه. استیافته     ساخت  نیمه

هـاي    که با مراجعه بـه کلینیـک   اند ساله 34- 20نفر از زنان  30 ،شده نمونۀ بررسیتعداد 
شـده  مصـاحبه  از آنان دوستان و آشنایان و فضاي دانشگاهی، میان هاي زیبایی،   جراحی

دسـتۀ  هاي زیبایی، بـه دو    زنان از انجام عملانگیزة اساس نتایج این پژوهش،  بر. است
هـاي فراشخصـی     و انگیـزه ) هـاي معطـوف بـه خـود      انگیـزه (هاي شخصی   کلی انگیزه

هاي شخصی در سطح تحلیلی   انگیزه. شود میبندي   طبقه) هاي معطوف به فراخود  انگیزه(
حسب موقعیت و شرایطی که افراد در  هاي فراشخصی بر  شود، انگیزه  بندي می  خرد طبقه

در سطح میـانی،  . شود میبندي   طبقه سطح تحلیلی میانی و کالن به دو ،گیرند  آن قرار می
منشـاء ایجـاد   منزلـۀ   بـه خانواده و شرایط خانوادگی و در سطح کالن، شرایط اجتماعی 

. انـد  حسب موقعیت متفـاوت  اند که بر  ثر واقع شدهؤانگیزه براي انجام جراحی زیبایی م
ثیرگذاري عوامل أت ةخود و شیو ازمدل تحلیلی مذکور، به تحلیل ذهنیت افراد  بر اساس
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  انگیزه، جراحی زیبایی، دخل و تصرف در بدن، زنان :ها هواژکلید
  

  مقدمه و بیان مسئله. 1
 خـاص  اهمیتـی  بـدنی  کردارهـاي  و ظاهري وجوه انواع از برخی جدید، عصر فرارسیدن با

 تـابع  طورکلی هب بدن ظاهري نماي جدید، ماقبل فرهنگی هاي  عرصه از بسیاري در. یابند  می
 تـا  همیشـه  لبـاس  انتخـاب  و چهره آراستن طرز. بود سنتی معیارهاي بر مبتنی استانداردهاي

 آسـانی  بـه  معمـوالً  ،وسیله این از استفاده امکان ولی ،است بوده فردیت ابراز ۀوسیل اي  اندازه
 هویـت  ةدهنـد  نشـان  کـه  آن از بـیش  فرد ظاهري نماي. نبود مطلوب اصالً یا آمد  نمی فراهم

 یعنـی  بـدن،  از مـا  تصـور ). 144: 1378 گیدنز،( بود اجتماعی هویت بیانگر باشد، شخصی
 بـا  کردن  برقرار  رابطه در ما توانایی بر است ممکن کنیم،  می درك چگونه را خود بدن که این

 ةنحـو  تصـور،  ایـن . نهـد  ثیرأت دهند  می ما به دیگران که هایی  پاسخ در و باشد مؤثر دیگران
 تصـور  ایـن  ،همچنین. دهد  می قرار ثیرأت تحت روزمره زندگی در را هایمان  بدن کردن تجربه

 روابـط  ماهیـت  و اجتماعی هاي  موقعیت به اعتمادمان میزان خود، از ما احساس در تواند  می
  ).130- 129: 1387 ،حمیدي و اباذري( باشد داشته ثیرأت نما اجتماعی
 ؛اسـت  خود بدن دادن  جلوه خوب و زیباسازي براي هایی  روش ابداع درپی همواره بشر

 در تغییر ایجاد با آدمی. است متفاوت گوناگون هاي  زمان و شرایط با متناسب که هایی  روش
 خـواهی   جمـال  و زیبایی به خود اجتماعی و روحی و فطري نیاز ساختن برطرف بدن، درپی

 از یکی در حکم ،کنونی عصر در زیبایی هاي  جراحیبه  پزشکی، علم پیشرفت با .است بوده
 بینـى،  کـردن  کوچـک . شـود   مـی  توجـه  زیباسازي، جهت ،بدن در تصرف و دخل مصادیق

 شـکم،  کـردن  کوچـک  ،هـا  سـینه  کـردن  بـزرگ  برجسـته،  هاي گونه ساخت لب، کردن بزرگ
 اسـت  مـواردي  جمله از ،پوست کشیدن و ها چروك و چین کردن صاف ،ها ران کردن باریک

   .کنند  می اعمال خود بدن بر دلخواه زیبایی آوردن  دست به براي بسیاري زنان ساالنه که
 و اسـت  جهـان  سـطح  در جراحی اعمال ترین  شایع از یکی زیبایی هاي  جراحی امروزه،

 تعـداد  ،مریکـا ا در 2000 سال در که  طوري هب. یابد  می افزایش روز به روز ،آن متقاضیان میزان
 در کـه  انـد  بـوده  نفـر  میلیـون  3/1 حدود گرفتند قرار زیبایی جراحی عمل تحت که افرادي
 دیگـران،  و زاده  موسـوي ( دهـد   مـی  نشـان  افـزایش %  198 حدود ،1992 هاي  سال با مقایسه
 جراحـی  میلیـون  10 نفـري،  میلیون 300 جمعیت با ،مریکاا در 2006 سال در). 318: 1388
 داده ارائـه  مریکـا ا پالسـتیک  جراحـان  انجمن که است آماري این. است شده انجام زیبایی



 3   فرد و ملیحه امانی سیدمهدي اعتمادي

  

 شــتاب ،60 ۀدهــ اواخــر از بینــی زیبــایی جراحــی ایــران، در). 28: 1386 کریمــی،( اسـت 
 ،اخیـر  هـاي  سـال  در البتـه  ؛دادند  می تشکیل زنان را آن مشتریان ةعمد که گرفت روزافزونی

 شـده،  اعـالم  آمـار  طبـق . اند  گرفته قرار بینی زیبایی جراحی خواستار افراد ةزمر در نیز مردان
 این. را دارد جهان در بینی جراحی عمل تعداد ترین  فراوان که ی استهایکشوریکی از  ایران
 میـزان «: اسـت  گفتـه  ،کـرده  اعـالم  ایران )جراحان بینی(راینولوژي  تحقیقات انجمن را آمار

 آمـار  طبـق  گزارش، این اساس رب. مریکاستا برابر هفت ایران، در بینی زیبایی هاي جراحی
 جراحـی  مـورد  هـزار  80 از بـیش  ساالنه ایران، )جراحان بینی(راینولوژي  تحقیقات انجمن
  ).27/10/91 خبرنگاران، باشگاه( »گیرد می صورت کشور در بینی زیبایی

 بـه  که کنشگرانی است منزلۀ هب زنان ذهنیت کنیم میاي که در این پژوهش بررسی   مسئله
ـ  و زندگی سبک و فرهنگی الگوهاي تغییر. دارند گرایش زیبایی هاي  جراحی انجام  شثیرأت

 ایـن  ۀزمینـ  در جهـان  در آمـاري  لحـاظ  بـه  ایران جایگاه به توجه با ،جامعه در افراد بدن بر
 تحلیل که به کند  می ایجاب دارند، ها  جراحی این از زنان که اي  گسترده استقبال و ها  جراحی

درپی یافتن  ،ما در این پژوهش. دشو توجه زیبایی هاي  جراحی به زنان گرایش ةانگیز و علل
چیسـت؟   زیبایی هاي  جراحی به گرایش از زن کنشگران ةانگیز: هستیم ها پرسشپاسخ این 

منظـور   بهافراد  طریق ازهاي معنادارکردن چنین موقعیتی   بدن و شیوه دربارةذهنیت کنشگران 
  دخل و تصرف در بدن چگونه است؟

  
  تحقیق پیشینۀ. 2

هاي بسـیار زیـاد و     هاي اخیر، پژوهش هاي زیبایی در ایران در سال  با توجه به رواج جراحی
 ها و ابزارهاي متفاوت در کشـور انجـام شـده     شناسانه با روش  با نگاه جامعهویژه  به ،متنوعی

بررسی گـرایش  «پژوهشی با عنوان ، 1391در سال عباس توسلی و فاطمه منیري   غالم. است  
هدف از این پژوهش، بررسی . اند  انجام داده» هاي زیبایی در سطح شهر تهران  زنان به جراحی

هـاي مـذکور     در تمایل زنان به جراحـی مؤثر شیوع جراحی زیبایی در زنان تهرانی و عوامل 
نتـایجی کـه در ایـن    . است   نامه انجام شده یمایش و با ابزار پرسشپشیوة که به  است،   بوده

تـرین انگیـزه در تمایـل زنـان بـه ایـن        کـه بـیش   دهد می   نشان است دست آمده هپژوهش ب
این و است    اعتماد به نفس معرفی شدهارتقاي عاملی براي منزلۀ  بهها، کسب زیبایی   جراحی

هاي خـارجی    الزامتأثیر تحت  ،ردي و از طرف دیگراز خصوصیات فمتأثر  ،از طرفی ،تمایل
که در افراد مجرد، افراد با تحصیالت باالتر، افراد داراي تصویر منفی از بدن   طوري هب. است
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و خـانواده، دوسـتان، فامیـل، همسـر،     است تر  تر بیش  خویش و افراد با اعتماد به نفس پایین
مهـري بهـار و   . مؤثرنـد ایـن تمایـل   بـرانگیختن  در  ،ترتیب به ،پزشکان، ماهواره و تلویزیون

تحلیـل گفتمـان   «در پژوهشـی بـا عنـوان    ، 1390در سـال  محمدرضا وکیلی قاضی جهـانی  
هاي زیبایی را در چـارچوب    گرایش دختران جوان به جراحی ،»هاي زیبایی صورت  جراحی
. اند بررسی کردهمالی، نظیر مالکیت  ،مرفه وبلن و الگوهاي اجتماعی مورد نظر اوطبقۀ نظریۀ 

آمـده از    دسـت  بـه هـاي    وگـو   در این پژوهش، از روش تحلیل گفتمان بـراي تحلیـل گفـت   
کـه دانشـجویان    ،آمـده   دست بهو این نتایج است   شده   یافته استفاده  ساختار  هاي نیمه  مصاحبه

جـاي    اجتماعی تازه بهـ   نیروي فرهنگیمنزلۀ  بهاي و   از مالکیت نشانه ،جاي مالکیت مادي  به
محسـن  . انـد   روي آورده) زیبـایی ( اي  نشـانه متظاهرانۀ چشمی مالی و نیز مصرف  همو  چشم

بر انجام جراحی مؤثر عوامل اجتماعی «، پژوهشی با عنوان 1389در سال  نوغانی و همکاران
اعی مرتبط هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و تبیین عوامل اجتم. اند  انجام داده» زیبایی زنان

و به این اند  دادهاي انجام   مقایسهـ    زنان با روش علیکه  است ا انجام عمل جراحی زیباییب
ــ   فشـار هنجـاري و پایگـاه اقتصـادي     و فرهنگیسرمایۀ که متغیرهاي  اند  یافته   نتایج دست

و متغیرهاي تصـور از  دارد  يمثبت و معناداررابطۀ اجتماعی با احتمال انجام جراحی زیبایی 
هایی که در   پژوهش. منفی داردرابطۀ بدن و روابط اجتماعی با احتمال انجام جراحی زیبایی 

ترین   ، نزدیکشدهاي زیبایی مطرح   جراحی بارةشده در انجامهاي   تحقیق  نمونۀ  منزلۀ بهجا  این
شـود، بـه     مشـاهده مـی  طور که  اما همان ند،ها به لحاظ موضوعی با پژوهش حاضر پژوهش

 ،که ما در این پژوهش جمله این از ؛تفاوت بسیار اساسی با این پژوهش دارند ،لحاظ روشی
یابی به نوعی تهاي زیبایی و دس  زنان از گرایش به جراحیانگیزة درپی بررسی کیفی و عمیق 

بۀ مصــاحاسـاس روش کیفـی و بـا اسـتفاده از ابـزار       بـر  ،هـا   شناسـی در ایـن انگیـزه     سـنخ 
اي کـه ایـن     مقایسـه ـ   گفتمـان یـا علـی      هاي کمی، تحلیـل   و روش هستیم یافته  ساخت  نیمه

سمیه قاسمی در پژوهشی با عنوان . نیست نظر مامداند،   ها انجام شده آن بر اساسها   پژوهش
انجام  1389که در سال ، »بر جنسیتتأکید بر گرایش افراد به جراحی زیبایی با مؤثر عوامل «

ها و تفاسیر افراد از جراحی زیبایی بـا    ها و برداشت  ، به بررسی و شناسایی انگیزهاست شده
که در  است یافته   است و به این نتایج دست   روش کیفی و استفاده از روش مصاحبه پرداخته

دهنـدة    نشان ،هایی وجود دارد که به نوعی  ها و تفاوت  شباهت ،جراحی زیبایی مردان و زنان
در جراحی  احساس رضایت شخصی و عاملیت فرد ،همچنین. مدرن استجامعۀ اقتضائات 

بـه لحـاظ موضـوعی و     ،این پژوهش نیز. است   داشته نقش مؤثري ،شده بررسیزیبایی افراد 
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 شـده،   بررسیجامعۀ اما به لحاظ  ،شباهت دارد با پژوهش حاضر ،روشاستفاده از  ،همچنین
و  تـر بـر جنسـیت    بـیش تأکید  ،و همچنین اند، جراحی زیباییبۀ تجرکه زنان و مردان داراي 

اسـت؛  متفـاوت   هاي هر دو جـنس از جراحـی زیبـایی     ها و برداشت  انگیزهتوجه و مقایسۀ 
زنـان از گـرایش بـه    انگیـزة  و درپی بررسـی   اند زنان کنیم می بررسی اي که ما هجامعچراکه 
  .ها هستیم  شناسی در رابطه با این انگیزه  یافتن به نوعی سنخ  هاي زیبایی و دست  جراحی

  
  نظري مقدمات. 3

هاي زیبایی را با توجـه بـه سـطوح تحلیلشـان       بدن و جراحی ةحوزشده در  مطرحنظریات 
تـوان بـه     مـی  ،در نظریات سطح خرد. کردتوان به سه سطح خرد، کالن و تلفیقی تقسیم   می

گـافمن چنـین   . متقابـل نمـادین، اشـاره کـرد    پـرداز کـنش     نظریات اروینگ گافمن، نظریـه 
کـه   اي از خود را نمایش دهنـد   کوشند جنبه  پنداشت که افراد در هنگام کنش متقابل، می  می

داند که کنشگران براي   را از شگردهایی میثیرگذاري أتاو مدیریت . پذیرند آن را میدیگران 
کنند   ها استفاده می روبرو شوند از آنممکن است در این زمینه با آن  حل مسائلی که احتماالً

فعالیت خـود را   شود، معموالً  که فرد در مقابل دیگران ظاهر می  زمانی). 292: 1374، ریتزر(
صورت ناپیـدا یـا      که ممکن است در غیر اینییدآمیزي أتآمیزد تا حقایق   هایی درمی  با نشانه

اگر قرار است فعالیت فـرد در   زیرا کند؛یید أمبهم باقی بمانند به شکلی نمایشی برجسته و ت
نظر دیگران مهم جلوه کند، او باید آن را طوري انجـام دهـد کـه در خـالل کـنش متقابـل،       

در  ،بـه نظـر گـافمن   ). 42: 1391گافمن، (چیزي باشد که قصد انتقالش را دارد  ةدهند  نشان
که براي خـود شـخص و    ،هرظا. اولیه مهم استثیرگذاري أتها،   زندگی روزمره و رویارویی

کـار   هاي براي تفسیر کنش ب  نشانه منزلۀ بهتواند   می ،است یدادن نمایشو  دیدنیبراي دیگران 
اي عملی براي کنارآمدن با اوضـاع و    بلکه وسیله ،تنها موجودیتی ساده نهبدن  ،در نتیجه .رود

هـایی اسـت کـه      نهاحوال بیرونی است و حاالت چهره و حرکات بدن، محتواي اساسی نشا
که بتـوانیم نظـارتی مـداوم و موفـق بـر       هاست و براي آن ما مشروط به آن ةروزمرارتباطات 

 آن را بپذیرنـد همگـان  دهیم کـه    اي از خود را نشان می  چهره و بدن خود اعمال کنیم، جنبه
ها   نوع، زشتیاولین  ؛برد  گافمن سه نوع داغ ننگ متفاوت را نام می). 61: 1381آزاد ارمکی، (

کمبودهـاي   نوع دوم، نواقص و .هاي جسمانی  انواع بدشکلی است؛و معایب مربوط به بدن 
اي است که   سومین نوع، داغ ننگ قومی و قبیله و شود  مربوط به شخصیت افراد را شامل می

). 34- 33: 1386 گـافمن، (هاي مربوط به نژاد، ملیت و مذهب اسـت    داغ ننگ ،منظور از آن
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 یبـا تالشـ   ،ممکن است در واکنش به این موقعیت ،برد  که از زشتی رنج می ،خورده داغ فرد
مثل اقدام به جراحی  ،از بین ببرد رود را می شمار بهمبناي عینی نقصش  مثابۀ هآنچه ب ،مستقیم

  ).39: همان(پالستیک 
بدن  بارةفمینیستی درهاي ترنر، وبلن و نظریات   توان به نظریه  می ،در نظریات سطح کالن

از نظر او، وجه بیرونی . کند  ترنر بدن را به دو قلمرو داخلی و بیرونی تفکیک می. کرداشاره 
، در فضاهاي اجتماعی اند ها، که حامل شخصیت و هویت انسان  بدن به چگونگی ظهور بدن

ناها و نیازها بـه  تمو  داري، یعنی کنترل امیال  این وجه بدن، به پرهیز از خویشتن. توجه دارد
هاي خـارجی بـدن را در     ترنر جنبه. و تثبیت نظم جامعه مربوط است ،نفع سازمان اجتماعی

اسـت کـه   بر این بـاور  ثیر فوکو، أتحت ت وي. دهد  کانون مطالعات فرهنگ مصرفی قرار می
هـا نیـز     موضوع بدن نباید فقط در سطح فردي مطالعه شود، بلکه الزم است به بدن جمعیت

مرتبط با یکدیگر، یعنی بازتولید اجتمـاعی و تنظـیم   مسئلۀ دو  ،در این صورتو  جه شودتو
ترنر معتقد است که با یـاري تکنولـوژي   ). Turner, 1994: 58-59(شود    میاجتماعی مطرح 

هـا    خلـق بـدن  ایدة هاي پالستیک و زیبایی، دندانپزشکی و غیره،   پزشکی، از طریق جراحی
سبب  ،شدن، فردگرایی و مدرنیته صنعتیتغییراتی چون  ،به عبارت دیگر. است   وجود آمده هب

و بدن در این دوران با هویت و مفهوم خود ارتبـاط یافتـه اسـت و    است توجه به بدن شده 
  ).ibid, 1996: 6(گرایی و مصرف مرتبط است   مصرفتوسعۀ با  ظهور خودمدرن کامالً ،البته

موضوع زیبایی را  ،»فراغت تظاهري«و  »مصرف تظاهري«وبلن با طرح مفاهیمی چون 
بود باور او بر این . زند  قشربندي پیوند میحوزة به  ،مصرف و در سطحی باالتر   پدیدةبه 
تنگاتنگ وابسـته بـه   اي  گونه بهشود که   شان ارزیابی می  اشیا با توجه به زیباییفایدة که 

زنانۀ ر بحثش از معیارهاي اعتبار، زیبایی او د). Veblen, 1953: 94(گرانی آن اشیاست 
تنهـا   نهاز نظر وبلن، زن زیبا نمادي منزلتی است و ). ibid:107 (مطلوب را بررسی کرد 

منظـور   بـه استفاده از زیبایی . تواند کاري هم انجام دهد  بلکه نمی ،دهد  کاري انجام نمی
 ازاز نظر او، ). ibid(باالیی است دادن این نکته است که او متعلق به پایگاه اجتماعی  نشان

هاي متمدن کنونی، مرز جدایی طبقات اجتماعی مبهم و متغیر است،   در جامعه«که  جا آن 
بـاالتري را تقلیـد   الیۀ اجتماعی، آرایش سبک زندگی متداول الیۀ در نتیجه اعضاي هر 

کوشند الاقـل در    می، اند هاي باالیی محروم  ها چون از شهرت و احترام الیه این. کنند  می
). 122-121: 1383وبلن، (» ها همنوایی کنند آنشدة  پذیرفتهبا قوانین و هنجارهاي  ،ظاهر

 مصرف نیـابتی « و» )vicarious leisurre( فراغت نیابتی« اش، مفاهیم  وي در چهارچوب نظریه
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)vicarious consumption( «ایـن   ،تـرین شـکلش    منظور وبلن در ملموس. کند  را مطرح می
  ).همان(دهند   است که مردان قدرت و ثروت خود را از طریق زنانشان نمایش می

نظریات فمینیستی در ارتباط با بدن، زنان را بیش از حد معمول منفعل و قربانی شـرایط  
سـازي   ءیشـ کشند و نیاز آنان به زیبابودن را   به تصویر می... گوناگون اقتصادي، اجتماعی و 

هـاي گونـاگون آن، کـانون      رویکردهاي فمینیسـتی و نحلـه  . کنند  توصیف میکاذب از خود 
هـاي    مردساالر، فرهنگ مصـرفی و بازنمـایی   ۀجامعهاي مردانه،   توجه خود را متوجه ارزش

پـردازان فمینیسـت بـا اسـتفاده از       نظریه). 124: 1386ذکایی، (دانند   اي از جنسیت می  کلیشه
کـه   براي فهم تجربیات بـدن زنانـه در فرهنـگ غـرب و ایـن     رویکرد برساختگی اجتماعی، 

فـراهم  چارچوب ارزشمندي ، دشو  میبه تصویر بدن منفی  چگونه این تجربیات بدنی منجر
هـا ایجـاد     ها و فشار رسانه  از طریق نقش ،تجارب منفی بدنی در زنان ،آنانبه باور . اند  کرده
نمـایش تصـاویر   «). 14: 1390به نقل از ریـاحی،   ،182: 1996 ید،و ها ینلیک مک( شود  می
بـر اهمیـت ظـاهر و چهـره     کیدي أتهاي زیبا، جوان و در طلب لذت، فراغت و نمایش   بدن

در تـرویج   ها  شده در مجالت و دیگر رسانه ارائهتصاویر  ).,Featherston 170 :1991( »است
در جوانان برانگیختـه   شدیدي هاي هیجانی  دارد و واکنش یبسزایثیر أت ،مصرفی این فرهنگ

هایی نیز برجاي   جمله لذت، تمایل و خودشیفتگی، اما در همان حال، تردید و ترس ازاست؛ 
روانـی و اجتمـاعی ایـن تصـاویر و تبلیغـات، کـانون       تأثیرگذاري کار  ساز و. گذاشته است

داري را منـوط    سـرمایه مردسـاالرانۀ  است که ارزش زنان در نظام    هاي فمینیستی بوده  تحلیل
  ).121: همانذکائی، (دانند   زیبایی میشدة  تعریفها به استانداردهاي  شدن آن نزدیکبه 

مدرن ة دور او. است کرده مطرح بدن ةحوز در را هایی  نظریه تلفیقی، نگاهی با گیدنز
). 86: 1378گیدنز، (باشند    اندیشی داشته  باز ،ها باید در مفاهیم  که انسان داند  اي می  را دوره
تـأثیر  تحـت   زیـرا عمیقـاً   ؛دانـد   نوعی موجودیت فیزیولوژیک نمی بدن را صرفاً گیدنز

رابطۀ از نظر وي، در دنیاي جدید، ). 305: همان(گرفته است  بازتابندگی عصر تجدد قرار
که این مسئله را باید در بدن  مرتبط استما با محیط اطرافمان با تغییرات تکنولوژیکی 

مهم در نقش  یآگاهی موجب تغییرات بدن. کرد جوو شده جست بازتابیفرد مدرن شدة  آگاه
هـاي    آگـاهی موقعیـت   بـدن دیگر وجـود نـدارد؛    ،هاي ثابت  است و نقش   ها شده  انسان

اهمیت اجتماعی  شناختی  زیباییابژة  ،مثالبراي . کند    میفراهم براي بدن و افراد گوناگونی 
، تیغ زده شود، تراشیده شود، پوشیده شود، آمیزي شود رنگتواند   که می یابد میاي   پیچیده

جاي بدن  سوراخ کوچکی در هر ،اي باریک و تیز  یعنی با وسیله ،)Pierce( سوراخ شود
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موها کشیده شود . ه شودنقاشی یا تاتو شود، یعنی نقشی دائمی بر بدن کشید. شود ایجاد
که با دیگران در تولید  از نظر گیدنز، براي این). 33: 1386سعیدي، (یا موهایی کاشته شود 

شریک شویم، باید قادر باشیم نظارتی مداوم و به یک اندازه و بازتولید روابط اجتماعی 
چیزي است جنبۀ ترین   کنترل بدن اساسی. آمیز بر چهره و بدن خویش اعمال کنیم  موفقیت
چون چارچوب الزم بـراي چیـزي اسـت کـه     ؛ یم آن را با کلمات بیان کنیمتوان  که نمی

  ).89: همانگیدنز، (توانیم بگوییم   می
بوردیو هدف . کردبندي   توان در سطح نظریات تلفیقی طبقه  نظریات پیر بوردیو را نیز می
وي در تحلیـل خـود از بـدن بـه     . دانـد   تمایز و پایگاه می و مدیریت بدن را اکتساب منزلت

. دشـو   میفیزیکی ظاهر  ۀسرمایصورت  هکند که ب  شدن بدن در جوامع مدرن اشاره می  کاالیی
اي که بـدن    گونه بهداند؛   فیزیکی را در گرو رشد وگسترش بدن می ۀسرمایبوردیو تولید این 

شکل جـامعی از   در حکمدن از نظر بوردیو، ب. شود میهاي اجتماعی   حامل ارزش در زمینه
 ۀسـرمای تبـدیل  . منزلت اجتماعی و اشکال نمادین متمایز اسـت  ةفیزیکی، دربردارند ۀسرمای

فیزیکی درواقع به معناي ترجمه و تفسیر حضور بدنی بر حسب اشـکال گونـاگون سـرمایه    
بـه    Shilling, 1393: 127( اسـت ... در میدان کار، فراغت و) اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی(
  ).18: 1387ل از فاتحی و اخالصی، نق

  
  روش تحقیق. 4

 ۀمطالعـ تحقیق کیفی ارتباط خاصی بـا  . در این پژوهش روش کیفی است شده استفادهروش 
تغییـرات  . اند  ها متکثر شده  جهان  روابط اجتماعی دارد و وامدار این واقعیت است که زیست

ها به شکل روزافزونی محققان اجتماعی را   جهان  آن، تنوع زیست ۀنتیجسریع اجتماعی و در 
قدري بـراي آنـان     به ،این مسائل. کنند  هاي جدید مواجه می  هاي اجتماعی و دیدگاه  با زمینه
و فرضیات تحقیق  ها پرسشاستخراج  ـشان    هاي قیاسی سنتی  شناسی  که روش است نوظهور

گونـاگونی موضـوعات،    ۀواسـط  هب ، ها در برابر شواهد تجربی ناز الگوهاي نظري و آزمون آ
اي وادار بـه اسـتفاده از     رو، تحقیق اجتماعی بـه شـکل فزاینـده     ازاین. دیگر پاسخگو نیست

جاي شـروع پـژوهش    بههاي اجتماعی   زمینه ۀمطالعبراي . هاي استقرایی شده است  استراتژي
کـه بـرخالف      حـالی  در. نیاز اسـت  »برانگیز حساسیت«ها، به مفاهیم  ها و آزمون آن  از نظریه

 ،جـا  اما در ایـن  ،ثرندأمتموجود، این مفاهیم، خود از دانش نظري پیشینی  ةگستردسوءتفاهم 
  ).13: 1387فلیک، (شوند   اساس مطالعات تجربی تدوین می ها بر  نظریه
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مصـاحبه  . اسـت یافته     ساخت  نیمه ۀمصاحبآوري اطالعات،   جهت جمع شده ابزار استفاده
زیـرا بررسـی    ؛هاي کیفی است  هاي مفید گردآوري اطالعات در میان روش  صورتیکی از 
: 1385هـومن،  (سـازد    و عموم مردم را ممکـن مـی   گوناگونهاي   ها و ادراکات گروه  دیدگاه

هاي   جراحی زیبایی در سال ۀتجرب که اند یما در این پژوهش، زنان شدة بررسی ۀنمون).  108
برفـی    گیري، نظري هدفمند و از نـوع گلولـه    روش نمونه. را دارنددر تهران  1392تا  1390
 ازنفـر   11 بااز این تعداد، . استساله 34- 20نفر از زنان  30 شده بررسی ۀنمونتعداد . است
جمله مرکـز جراحـی فـک و     هاي واقع در مناطق مختلف تهران، از  مراجعه به کلینیک طریق

بیمارسـتان  ، بیمارسـتان دي ، کلینیک جراحی زیبایی مینا، کلینیک مرکزي شهر، صورت ایران
متخصص گوش و حلق و بینی و  و مطب پزشکان بیمارستان شریعتی، فوق تخصصی هاجر

در مناطق شمال، غرب، شرق و مرکز تهـران   که به لحاظ موقعیتی تقریباً ـ جراحی پالستیک
تـر تـالش در    ها، بـیش   مطبها و   هدف از انتخاب این کلینیک. شده استمصاحبه  ـ  بودند

هـاي    به لحاظ ترکیب جمعیتی بود تا نمونـه    تر  هاي متفاوت و متنوع  جهت دستیابی به نمونه
 9هـاي دانشـگاهی و     نفر در محیط 10از . ، اقشار متفاوتی از افراد را دربر گیردشده مصاحبه

بودنـد     دهکـر هـا معرفـی     شونده مصاحبهدوستان و آشنایان و کسانی که خود  میاننفر هم از 
هـا بسـتگی دارد و بـه      حجم نمونه در مطالعـات کیفـی بـه سـطح اشـباع داده     . شدمصاحبه 

هـاي   پرسـش شده به  دادههاي   شود که پاسخ  هاي کیفی اطالق می  اي از گردآوري داده  مرحله
شـده از   گـردآوري هـاي    چراکه داده ؛رسند  شده کافی به نظر می انجامهاي   تحقیق یا مصاحبه

پـس از   ،در ایـن پـژوهش   ،این اسـاس  بر. شوند  طریق انجام مصاحبه، مشابه و تکراري می
. ها حاصل آمد  ، اشباع دادهداشتند جراحی زیبایی ۀتجربکه  یعمیق با زنان ۀمصاحب 30انجام 

وقتـی پژوهشـگر   . گیري تئوریک است  هاي کیفی، نمونه  گیري رایج در پژوهش  روش نمونه
 ۀنظریکند، مثل   کدگذاري و تحلیل می و آوري  ها را جمع  پیوسته و مستمر، داده يیندافری ط

اولـین  . شـوند     همراه با پیشرفت کـار اتخـاذ مـی    ۀنمونهاي مربوط به حجم   نگر، تصمیم  داده
شوند تا رشد و   شوند و موارد بعدي افزوده می  مورد یا موارد، طبق مقاصد نظري انتخاب می

 ؛هـایی اسـت    چون پرورانـدن نظریـه متکـی بـه مقایسـه      ؛نوظهور را تسهیل کنند ۀنظرینمو 
اشـباع  « ،، یکی از مفاهیم مهمیندافردر این . دشواین کار تسهیل  کهشوند   مواردي افزوده می

وقتی ؛ تا شودنشوند که دیگر بینش و بصیرتی افزوده   موارد تا جایی افزوده می. است »نظري
ـ . شـود   اي کشـف نمـی    پژوهشگر متوجه شود دیگر چیز تازه ایـن روش   ةدربـار مهـم   ۀنکت

بـودن پـیش     بحـث نمایـایی و معـرف   که گیري آن است که دیگر هیچ مناسبتی ندارد   نمونه
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ــود  ــی، (کشــیده ش ــن در ).268- 267: 1390بلیک ــژوهش، ای ــول در پ ــراي مصــاحبه، ط  ب
 هـا  پرسش ةنحو نظري، گیري  نمونه اساس بر و شوندگان  مصاحبه ذهن ژرفاي به یافتن  دست

 بـا  و شـونده   بر اسـاس هـر مصـاحبه    ،مصاحبه طول در ها پرسش یعنی دادند؛ تغییر بارهارا 
مـا در ایـن   . کـرد   دادند تغییـر مـی    قبلی می پرسششوندگان از   ه به پاسخی که مصاحبهتوج

، هـل أتافرادي بودیم که از نظر سـن، تحصـیالت، درآمـد، وضـعیت      درپیتر  پژوهش، بیش
 تحصـیالت  شـده  مصـاحبه  زنان تحصیالت، سطح نظر از. متنوع باشند.... موقعیت شغلی و

 شـوندگان   مصاحبه تر بیش ،متوسط طور هب اما ،دارند شدرا  کارشناسی حداکثر و دیپلم حداقل
  .دارند دانشگاهی تحصیالت

بررسـی  هـا، مـتن و محتـواي مصـاحبه را بارهـا        کردن مصاحبه پیادهپس از گردآوري و 
به ایـن صـورت کـه     ؛بندي و کدگذاري مطالب مصاحبه پرداختیم  به طبقه رفته رفتهو  کردیم

بودنـد،     شـونده مطـرح کـرده     نکات و اطالعاتی که افراد مصاحبه یمتن، تمام ۀمطالعپس از 
م مشترکی داشـتند در یـک طبقـه قـرار دادیـم و      مضامینی که مفاهی ،استخراج کرده و سپس

در . شده دسـت یـافتیم    هاي عام و تلخیص  درنهایت، بر اساس این مفاهیم مشترك، به مقوله
. تـر پـیش بـرویم     تر به مفاهیم کلی  از مفاهیم سادهاست این بوده  تالش بر ،کدگذاري یندافر

  .دهد  ها را نشان می  مصاحبهرسیدن به کدهاي کلیدي از محتواي  ةنحو، 1 ةشمارجدول 
  ها و مقوالت کلیدي  کدگذاري محتواي مصاحبه .1جدول 

  مقوالت  ها  مؤلفه  کدها
کردم   می اعتماد به نفس نداشتم، فکر رفتم، اصالً  بیرون می

  . کنند  همه فقط به دماغم نگاه می
  نفس  به  اعتمادنداشتن 

  سطح خرد
  )هاي فردي  انگیزه(

  نارضایتی از بدن و ظاهر  .اي که داشتم متفاوت بود  آل ذهنی  ایدهظاهرم با تصویر 
  زیبایی  .دارم خوشگل باشم   دوست ،روم وقتی بیرون می

  جویی برتري  .این عمل را انجام دادم ،که بهترین باشم براي این
 هم داشته چیز تقارن و تناسب کاملی با  دارم همه   دوست

اجـزاي صـورتم خیلـی     يروشد  باشند و این باعث می  
  .حساس باشم

  بودن حساس و   نگري  جزئی

  طلبی  تغییر و تنوع  .باشم   جدیدي داشته ةداشتم چهر   دوست
گفتند بینیت عقابیه، دمـاغتو    خانواده، خیلی به من میدر 

  ....جمع کن و
الگوي رفتـاري تحقیرآمیـز در   

  خانواده: سطح میانی  خانواده
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هایم عمـل کردنـد، مـن هـم فکـر        دخترداییو  خواهرم
  .کردم که باید عمل کنم  می

چشمی در خانواده   چشم و هم
  و فامیل

هاي   انگیزه(
  )فرافردي

خواستم از همه  خواستم جلو دیگران کم نیارم، می  می
  .سر باشم

  رقابت در خانواده و فامیل

گفت بینیت  که می تر من را حساس کرد، این همسرم بیش
 رخ خوشگل نیست، همین من را بـه انجـام عمـل    نیماز 

  .تر کرد  مصمم
  همسر

خواهم، بعد از انجام عمل   من زیبایی را براي همسرم می
  .تر بود  هم رضایت همسرم برایم مهم

  کسب رضایت همسر
  خانواده: سطح میانی

اما  ،گفت  چیزي نمی ممستقیم در مورد ظاهر مهمسر  )هاي فرافردي  انگیزه(
اظهـار نظـر   داشـتند  در مورد کسانی که ظـاهر زیبـا   

  .کرد  نوعی مقایسه هم می بهخوب ؛ کرد  می

 توسط با زنان زیبا شدن مقایسه
  همسر

دماغشـون رو   وندرصدشـ  90هاي دانشگاه مـا،    بچه
ــل    ــام عم ــواع و اقس ــد و ان ــل کردان ــا  عم  رو رو ه

انجام دادند، من هم همین دماغ را دوست صورتشون 
  .نداشتم

  اجتماعی دانشگاه جو فضا و

شرایط : سطح کالن
  اجتماعی

هاي   انگیزه(
  )فرافردي

من به هرچیزي که خواستم رسیدم، اما همیشه در مورد 
آلم را پیدا کنم، دچار   که فرد ایده ظاهرم، در مورد این

گفتم طرف مقابل ممکـن اسـت از     مشکل بودم و می
  . من خوشش نیادقیافۀ 

جـذب جـنس    جلب توجه و
  مخالف

که خودش عمل زیبایی انجـام   ،ترین دوستم  صمیمی
   .کرد  تشویقم میبود، خیلی    داده

  گروه دوستان

نظر برسد و در  بهایران، یک خانم باید زیبا جامعۀ در 
تـأثیر  آن بخشی که خیلی در زیبایی  ظاهر هم مسلماً

  .گذارد بینی است  می

بـا   شـدن  رنـگ  هـم (نـوایی   هم
  )هاي اجتماعی  خواسته

بایـد   ،ازدواج کـنم است اگر بخواهم با کسی که مدنظرم 
سر کار هم زیبایی به براي رفتن . باشم   قبولی داشتهمظاهر 

  .ها، اولین معیار زیبایی است  در بعضی از شغل؛ مهم است

هـاي اجتمـاعی     فرصت   کسب
  ...)ازدواج، اشتغال و(

گوییم قدرت و زور بازو   چطور می؛ زیبایی براي زن است
  .است، خوب لطافت و زیبایی هم براي زن است براي مرد

  هاي جنسیتی  کلیشه
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شـود    کاري ما چهره خیلی مهم اسـت و نمـی  حوزة در 
  .تفاوت از آن گذشت  بی

  فشار محیط کار

شرایط : سطح کالن
  اجتماعی

هاي   انگیزه(
  )فرافردي

  شدن پذیرفته  خواستم نداشتم  مقبولیتی که می ،اجتماعدر 
ایران جراحی زیبایی خیلی رایج است و همه این در االن 

  .دهند  کار را انجام می
  مد

زیبـا و بـدون نقـص در مـاهواره و سـایر       يوقتی ظاهر
نوعی خودش را بـا   بهآید، انسان   ها به نمایش درمی  رسانه

آن کند و در تالش است به لحاظ ظاهري به   آن مقایسه می
  .حد برسد

  ها  تبلیغات در ماهواره و رسانه

هـایی کـه ظـاهر      مردم عقلشان به چشمشان اسـت و آدم 
  .تري دارند در جامعه جایگاه بهتري دارند  مناسب

  فرهنگ جامعه

وجود یک دماغ ؛ ما کالس دارددر جامعۀ جراحی زیبایی 
  پرستیژ اجتماعیبردن  باال  .بودن کالس است نشانۀ پایینبزرگ در صورت، 

  
  هاي تحقیق  یافته. 5

  هاي زیبایی  زنان از گرایش به جراحی ةانگیز 1.5
هـاي    زنان از گرایش بـه جراحـی   ةانگیز، است دست آمده هآنچه در این پژوهش ب بر اساس

بنـدي    هاي فراشخصـی طبقـه    هاي شخصی و انگیزه  کلی انگیزه ۀدستتوان به دو   زیبایی را می
هاي فراشخصی   انگیزه و شود  بندي می  طبقه ،هاي شخصی در سطح تحلیلی خرد  انگیزه. کرد

 سـطح تحلیلـی میـانی و    گیرند بـه دو   بر حسب موقعیت و شرایطی که افراد در آن قرار می
در سطح میانی، خانواده و شرایط خـانوادگی و در سـطح کـالن،     .شوند میبندي   کالن طبقه

شوند   واقع میثر ؤممنشاء ایجاد انگیزه براي انجام جراحی زیبایی  در حکمشرایط اجتماعی 
  .اند که بر حسب موقعیت، متفاوت

  
  )هاي معطوف به خود  انگیزه(هاي شخصی   انگیزه 2.5

شوندگان دالیل متعددي   گردد، مصاحبه  نوعی به خود فرد برمی بهکه  ،هاي شخصی  در انگیزه
کسـب اعتمـاد بـه    . انـد   انجام عمل را زیبایی دانسـته  ةانگیزترین   اي مهم  عده. اند  عنوان کرده

هاي فردي براي انجام عمـل زیبـایی     جویی، از دیگر انگیزه  طلبی و برتري  نفس، تغییر و تنوع
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و  انـد  که با انجام عمل زیبایی، اعتماد به نفس باالیی کسب کـرده  برخی معتقد بودند. است
زیـادي  ثیر أتروابط اجتماعی و ارتباط با جنس مخالف  ردو  اند یافتهکردن  صحبتجسارت 

بهتـر   ،داشتهثیر أتم خیلی ا روي روابط اجتماعی«: گوید  ساله می 29ی یدانشجو. است   گذاشته
اگـر یـه کسـی     حـاال مـثالً  . تر جواب بـدم   قوياي   تو هر مسئلهشده، یه ذره باعث شده که 

ذاره، اگـه   هـایی مـی   شـرط   اد دوستیشم یه پیشتو همون پیشنه ،ده پیشنهاد دوستی به من می
ـ    م که میا گم من آدمی می ،اعتماد به نفسم باال باشه  ،دسـت بیـارم   هتونم بهتر از تـو رو هـم ب

: گویـد   پاسـخگوي دیگـري مـی   . »تونم این آدمو بذارم کنار دیگه می ،ها شرط  بدون این پیش
 ».خوبـه  ،زندگیش، یه تحولی داشته باشهکم تغییر کنه تو  یهتر واسه دل خودم بود، آدم  بیش«

تـونم تـو    نمـی  ،داغـونی دارم  و درب ۀقیافـ آدمی نیستم که بگـم  «: گفت  اي می  ساله 28دختر 
خوام بهترین  کم خودخواه هستم و می یهمن  .جوري نیستم  نه این ،و باال بگیرمر اجتماع سرم

  ».جام بدمخوام این عمل رو ان می ،که بهترین باشم براي این و باشم
  
  )هاي معطوف به فراخود  انگیزه( هاي فراشخصی  انگیزه 3.5

؛ انـد  هـایی کـه افـراد در آن قـرار دارنـد متفـاوت       حسب موقعیت هاي فراشخصی بر  انگیزه
هاي اجتماعی همـراه بـا مـوج و التهـابی       تواند برآمده از فشار ناشی از خانواده یا جریان  می

  .است... محیط دانشگاه ویا  ردوستی یا فشار محیط کاهاي   که برآمده از گروهباشد 
  
  فراشخصی سطح میانی ةانگیزشرایط خانوادگی،  4.5

ایجاد انگیزه براي انجام عمل زیبایی مطـرح  منشأ  منزلۀ به در سطح خانوادگی، فشار خانواده
گـن   اون چیزي که مامانم می ،ماخانوادة تو «: گوید  اي می  ساله 24 که دختر چنان؛ است   شده

گن  می مثالً. ولی یکی دو مورد، منو یکی از خواهرام این شکلی نیستیم ،و نرمال  همه طبیعین
من نظر  ،خوب. بهتره ،ولی اگه دماغمون عمل بشه ،اعضاي صورت مشکلی نداریمبقیۀ ما از 

گـن، اگـه عمـل بشـه      کنم دوستانه دارن بهم می چیزیه که فکر می. خانواده خیلی برام مهمه
ایجاد انگیزه در افراد  أاز عواملی است که منش ،الگوهاي رفتاري تحقیرآمیز در خانواده. »بهتره

ها بوده و تا   از دوران کودکی در خانواده ،این نوع رفتارها. است   براي انجام عمل زیبایی بوده
. اسـت    بدنش را فراهم کردهنارضایتی فرد از زمینۀ و است سالی نیز ادامه داشته  دوران بزرگ

؛ اطرافیان بودن ،و عمل کنمر خواستم بینیم ترین دلیلی که می  مهم«: گوید  اي می  ساله 26دختر 
ولـی دیـدي یـه چیـزي رو از یکـی دسـت        ،ها  گفتن بینیت زشته حاال نمی. خواهرم، برادرم
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شه آدم یـه ضـعفی    یاین باعث م. دست گرفته بودن وبینی من اوناکنی،  گیري، مسخره می می
ولی قبول دارین چند نفر هی بهت  ،ها  شاید بینیش خیلی خوشگل باشه. داشته باشه رو بینیش

در بـین  . »شه که بینیت این شکلیه ذهنت میملکۀ دیگه این  شکلیه، اصالً   بگن که بینیت این
زیبـایی مطـرح   انجـام عمـل   انگیـزة  ترین دلیلی که بـه عنـوان     بودند عمدهمتأهل کسانی که 

در مورد ظاهر و بینی  اًهمسرانشان مستقیم ،در مواردي. کسب رضایت همسر بود کردند،  می
کردنـد کـه همسرانشـان      کرده بودند و در مواردي هـم زنـان احسـاس مـی     ها اظهار نظر آن

 ،باره این در. کردند میتر بودند مقایسه   نقص  ها زیباتر و بی که از آن   با زنانیآنان را غیرمستقیم 
. شـوهرم بـود   ،و عمل کردمر ترین دلیلی که من بینیم  اصلی«: گفت  چنین می   ساله 26 یخانم

ولی بعد از  ،و ندیده بودر شاید عیب من ؛چون ما خیلی عشق و عاشقی با هم ازدواج کردیم
ایـن   .رخت خوشگل نیسـت  ولی از نیم ،ها  یکی دو بار به من گفت بینیت خوشگله ،ازدواج
منـو قبـول نـداره    قیافـۀ  کس   گفتم اگه هیچ گذاشته بود که من میتأثیر قدر رو من  اینحرف 

کردم   احساس می. بودن کردم کممن خیلی احساس  ،گفت ور بعد که این .همسرم قبول داره
شوهرم شاید در «: گفت  اي می  ساله  34یا خانم  .»جوري دیگه دوست نداره به من نگاه کنه یه

مـثالً  . کنـه  نظر میر اما در مورد دیگران که ظاهر بهتري دارن اظها ،نظر نکنه هارمورد من اظ
چهره یا دربارة اما  ،خواد  انگیزش چیه و چی می دونم دقیقاً  من نمی. قشنگی داره گه ظاهر می

حاال منم ببیینم اگه یه اشـکاالتی دارم کـه   . گه دیگه اندام کسایی رو که ببینه خوب باشه می
رقابـت،   شـوندگان،   براي برخـی از مصـاحبه  . »دم این کار رو انجام می ،برطرف کنم تونم می

هـاي فراشخصـی در سـطح      چشمی، حسادت، مقایسه در خانواده و فامیل، انگیزه  هم  و  چشم
دونـه کـه قشـنگ     دایی من خودش می  زن«: گفت  چنین می ساله27 يدختر. ست ا خانوادگی

جـور   یـه هاشـون   این به رخ کشیدن. کشه و به رخ میر دگیشزندیگۀ هاي   ولی جنبه ،نیست
شی  ناخودآگاه تشویق می ،گیري هایی قرار می تحقیرکردن دیگرانه و تو وقتی بین همچین آدم

حتی اگه اونا از  ؛از اونا سر باشی ،که یکیش ظاهر و قیافست ،هاي زندگیت  جنبههمۀ که تو 
چهـار پـنج   «: گفت  اي چنین می  ساله24 یا دانشجوي» در واقعیت ،نظر قیافه از تو سر نباشن

 .من از بچگی دوست داشتم که عمل کنم. هام عمل کردن  تر از من، دو تا دختردایی  سال قبل
یـا دختـر   . »داشتم که عمـل کـنم     تر دوست دیدم عمل کردن، بیش خوب اونا رو هم که می

دماغا کوچیک، خیلی همۀ دیدم،   و میر هام  خوب وقتی دماغ دختر عمه«: گوید  اي می  ساله29
هاي کسایی کـه هـر    و با دماغر کنی دماغت وقتی مقایسه می ،حال هر به .ذاشت دیگه میتأثیر 

  .»شی که بري عمل کنی کنی و مصر می تر احساس می یه ذره بیش ،بینیشون روز داري می
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  فراشخصی سطح کالن   هاي  شرایط اجتماعی، انگیزه 5.5

برخـی از  . هاي غیرشخصی، شامل عوامل متعـددي اسـت    شرایط اجتماعی، انگیزهدر سطح 
دادن موقعیت اجتمـاعی   نشاننمادي براي باالتر  ۀمنزل بهشوندگان، جراحی زیبایی را   مصاحبه

دختـر  . اند  دانستند و هدف از انجام این عمل را باالبردن پرستیژ اجتماعی خود بیان کرده  می
 ،یه دماغ بزرگ تو صورتت باشه .این کار کالس داره ،ماجامعۀ تو  واقعاً«: گوید  اي می  ساله25
تو تهران که من حاال دیگه باید بیـام تهـران و    بودن کالسه، مخصوصاً نشانۀ پایینجورایی  یه

تالش براي  ».بینی بزرگی داشته باشه اگه یه زن مثالً ،هم دیگه بدتره جا جا زندگی کنم، این این
شوندگان براي انجـام جراحـی     هاي مصاحبه  هاي اجتماعی از دیگر انگیزه  به فرصت دستیابی

هایی است که دختران در   ترین فرصت  کسب موفقیت از مهم ازدواج، اشتغال و. زیبایی است
ها   آوردن این موقعیت   دست بهها را در  و جراحی زیبایی شانس آن اند کسب آن درپیجامعه 
 بنابراین از هر ،شوند  ما دختران انتخاب میجامعۀ چون در بر این باورند اي   عده. برد  باال می

 24دانشجوي  دختر. آل خود را پیدا کنند  عیب و نقص باشند تا بتوانند فرد ایده بیجهت باید 
پس تو باید بمونی . طوري نیستیم که دخترا برن به کسی پیشنهاد بدن  ما این«: گوید  اي می  ساله

مورد، تو اگه از نظر ظاهر ایراد   تا اونا بیان، خوب تو همین آل باشی   یه کیس ایدهنظر  از همه
مردها هم ظـاهرگرا  همۀ  که مخصوصاً ؛ها جلو نمیان کیس% 90شاید بهت بگم  ،باشی   داشته
شـوندگان    جمله دالیلی است کـه مصـاحبه   ها هم از  دادن موقعیت   دستناکامی و از. »هستن
دادن    اي از پاسخگویان، ازدست  عده. اند    ایجاد انگیزه براي انجام عمل زیبایی عنوان کردهمنشاء 

ها معتقدند  آن. اند  هاي سنتی را یکی از این دالیل معرفی کرده  موقعیت ازدواج در خواستگاري
و  تـري دارد  بـیش تأثیر که در اولین برخورد، قیافه  اینعلت هاي سنتی به  که در خواستگاري

انجـام  انگیـزة  ترین   شود، اصلی  مقابل می فرد سوي حتی موجب قضاوت شخصیت افراد از
یه موردي پیش اومده «: گوید  اي می  ساله 28دختر . اند  عمل زیبایی را همین مسئله عنوان کرده

اي   واسطه. معرفی شده بودن؛ ایشون منو دیده بودنخانوادة بود، من نه ایشونو دیده بودم و نه 
بعد دیگه اینو . کم مخالفت کردن یهکه اینو فرستاده بود گفته بود که به خاطر قیافم، مادرشون 

خوب تو شـهر مـا   «: گوید  اي می  ساله  25یا دختر » .تر شدم  که شنیدم راستشو بخواي مصمم
هاش بـه    که خیلی  صورتی حاال تو همون دید اول در .بینن سنتیه که میان می ها خواستگاري

دیدم اون خواستگارهایی که  بعد می .جداي از اخالق و رفتار و اون چیزها ،خاطر ظاهره دیگه
حاال منم . جور جواب منفی بود یهیعنی ؛ است  ومدن جدیت نداره فقط در حد دیدار اولیه ا می
و کـه بـد   ر اخـالق خـودم   ؟تونن ببیـنن  و میر کردم که تو دیدار اولیه چی طور فکر می  این
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» .کردم که ظـاهرم یـه ایـرادي داره    به خاطر ظاهره و فکر می گفتم حتماً بعد می .دونستم نمی
انجـام عمـل   انگیزة اي جلب توجه جنس مخالف و ناکامی در جذب جنس مخالف را   عده

خوب من به هر چیـزي کـه   «: گفت  چنین می اي   ساله  24 دختر دانشجوي. اند  زیبایی دانسته
همیشه  ،و پیدا کنمآلم ر ایدهکه فرد  ولی همیشه در مورد ظاهرم، در مورد این ،خواستم رسیدم

فقط رو این حساب . من خوشش نیادقیافۀ گفتم شاید طرف از  همش می .دچار مشکل بودم
همین پاسخگو در . »تري برام پیش میاد هاي بیش کنم و موقعیت بود که اعتماد به نفس پیدا می

ومد، ولی اون با ا لیسانسم یه موردي بود که من ازش خوشم میدورة تو  مثالً«: گوید  ادامه می
هم صمیمی  ما خیلی با ،که حتی با دوست من دوست بشه قبل از این. دوست من دوست شد

چون همیشه با خـودم  ؛ دادم که ازش خوشم میاد وقت به اون نشون نمی  ولی من هیچ ،بودیم
تالش براي دسـتیابی بـه موقعیـت شـغلی     . »شش نمیادمن خوقیافۀ از  گفتم که نه مسلماً می

گرایش به جراحی زیبایی مطرح  ةشوندگان انگیز  مناسب هم از دیگر عواملی است که مصاحبه
هرحـال یـه بـازیگر     بـه  . م بازیگریـه ا همن رشت«: گوید  ساله چنین می 29دانشجوي . اند  کرده
که  بعدم این. ذاره میتأثیر کاریش خیلی وجهۀ چون رو . تر باشه بهتره براش  نقص کمش ا هچهر

کاري ما چهـره  حوزة تو  ،صورتهردر. رفتم تست بازي بدم وقت نمی هیچ ،من تا اون موقع
. اسـت هاي فراشخصی براي انجام عمل زیبـایی    فرهنگ جامعه از دیگر انگیزه. »خیلی مهمه

و عمل ر د من تصمیم بگیرم بینیمتري که باعث ش دلیل خیلی مهم«: گوید  اي می  ساله   27دختر 
کنم که عقلشـون   من دارم بین مردمی زندگی می .کنم کنم، فرهنگیه که توش دارم زندگی می

کنه، این  اذیت میمن رو خیلی داره  ،یعنی زندگی توي این فرهنگ ،این مسئله. به چشمشونه
خیلی دوست  به خاطر همین. مسلطه کنم روي زندگی من فرهنگی که دارم توش زندگی می

تر از طرف این فرهنگ و این شرایط و این مردمـی کـه دارم    دارم جوري زندگی کنم که کم
هاي فراشخصی براي   شدن از دیگر انگیزه پذیرفته» .آزار و اذیت ببینمکنم  میبینشون زندگی 

به نظرم کسی که ظاهر بهتـري  «: گوید  ساله می 25دختر دانشجوي . انجام عمل زیبایی است
  .»خواستمو نداشتم ولی من اون مقبولیتی که می ،تره تو اجتماع شته باشه مقبولیتشم بیشدا

  
  بدن و زیبایی دربارةذهنیت کنشگران  6.5

یعنی داشتن احساس رضایت یا نارضایتی از  ،بدن خود دارد ازاي که هر فرد   تصویر ذهنی
فرهنگی، اجتمـاعی در   عوامل فردي در سطح خرد یا عواملتأثیر تواند تحت   ظاهر، می

  .سطح کالن شکل بگیرد
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اي روانــی   شــوندگان نارضــایتی از بــدن را جنبــه  در ســطح فــردي، برخــی از مصــاحبه
کنی که یه چیزي رو دوسـت   که خودت فکر می این« :گوید  اي می  ساله 30خانم . دانستند  می

زي کـه باهـاش آفریـده    گن اون چی می مثالً .من خودم تعریفم از جراحی زیبایی اینه ؛نداري
کنی دوسـت داري کـه    اما از نظر روانی خودت احساس می ه،شدي شاید بهترین حالت بود

  ».کنی اگر یه جور دیگه باشه بهتره فکر می .جور دیگه باشه یه
شوندگان با بیان نارضایتی از ظاهر و بـدن خـود قبـل از      مصاحبه تر بیشدر سطح کالن، 

آلی که در ذهـن داشـتند     زیبایی را راهی براي رسیدن به تصویر ایدهانجام عمل، انجام عمل 
مانند فرهنگ جامعـه   ،در سطح کالنثر ؤماز عوامل ثر أمتآل را   این تصویر ایده و دانستند  می

هـایی همچـون     رسـانه ثیر أتکه از زیبایی در جامعه تحت  دانستند  می و تعاریف و معیارهایی
االن کـه  «: گوید  اي می  ساله 29دختر . مردان از زیبایی براي زنان دارندماهواره و تعریفی که 

براي خودم همون دمـاغ مهـم بـوده،    . ها همون دماغشونه ترین فاکتور زیبایی خانم  مهم فعالً
 ،شه بـا آرایـش درسـت کـرد     شه درست کرد، لبو هم می دونی چشمو با آرایش می چون می

بین پسرها صـحبتش  « :گوید  یا پاسخگوي دیگري می ».شه کرد ولی دماغو هیچ کاریش نمی
اون  رو میارن، قد بلند، هیکل خوب، الغر، تـو ظـاهرم کـه مسـلماً     شه همین معیارها که می

حتی اگر هم بینـی   ،کنه آدم بینیشو که عمل می. ذاره بینیه میثیر أتها خیلی  بخشی که تو خانم
آل   گیري تصویر ایـده   برخی شکل ».ذاره میثیر أتکل صورت خیلی  تو ،خودش هم زیبا نشه

ـ از دوران کـودکی و  ثر أمتذهنی را  هـاي تلویزیـونی در ایـن دوره      رسـانه و برنامـه  ثیرات أت
دختـر  . اند  آلی بوده  سالی درپی رسیدن به چنین تصویر ایده که در بزرگ طوري به ؛دانستند  می
فتـه بیـرون، همیشـه    ا می اش داشته باشه، بینییه بینی کوچولو که انحنا « :گوید  اي می  ساله  25

اي    ذهنیگفتم چقدر با تصویر  کردم، می رفتم تو آیینه نگاه می بعد خودم می .این تو ذهنم بود
بعـد   .کـردم   و انیمیشـن نگـاه مـی    خیلی کارتون ،بچه که بودم. که خودم داشتم متفاوت بود

هـاي   چشـم  ؛همین حـالتو داشـتن   دقیقاًها بودن  دخترهایی که تو اون انیمیشن خوب مسلماً
هاي خوشگل، خوب مـن خیلـی    ، لبدارکم انحنا یهو خوشگل، دماغاي کوچولوي  درشت

  . »جوري دوست داشتم، دوست داشتم خودمم این شکلی باشم  اون
  

  منظور دخل و تصرف در بدن بهافراد طریق  ازهاي معنادارکردن موقعیت عمل   شیوه 7.5
هایی که افراد در معـرض   کنشگران بر حسب موقعیت میانهاي معناداري کنش نیز در   شیوه

 وجـز شوندگان زیبایی را   در سطح فردي، برخی از مصاحبه. استگیرند متفاوت   آن قرار می
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 ،که زیبایی براي انسان امري ضروري است و در نتیجـه  این ؛دانستند  فطرت و ذات انسان می
خـانم  . کردنـد    مـی هـاي زیبـایی قبـول      یبایی را از طریـق جراحـی  تالش براي رسیدن به ز

قدر پیـدا   ولی این ،ومد، انحراف داشتا بینیم به صورتم می«: گوید  می باره اي در این  ساله  30
گه من زیبا هسـتم و   دیگه خدا هم می .رو دوست داره ها  انسان زیبایی ولی خوب کالً ،نبود

  ».جدیدي داشته باشم ةچهریه  منم خوشم اومد کالً .رو دوست دارم ها  زیبایی
امـا   ،پنداشـتند   خود را زشت نمی ۀقیافکه برخی ظاهر و  شوندگان با این  مصاحبه میاندر 

عوامل و شرایط متفاوت اجتماعی در سطح کالن را براي توجیه انجام عمل زیبـایی عنـوان   
از خیلـی وقـت پـیش از بینـیم خوشـم      مـن  « :گوید  دانشجویی می   ۀسال 25دختر  .کردند  می

 ومد و اصـالً ا خوشم نمی بگم زشت باشه یا گنده باشه نه، اما از ظاهرم اصالً ومد، مثالًا نمی
ومد، ا از دماغم خوشم نمی تو چهار سال لیسانسم هم اصالً .اون زمان اعتماد به نفس نداشتم

در  ».پسـندیدم   نمی اصالًرا م ولی ظاهر خود ،دختر شادي بودم .هیچ اعتماد به نفسی نداشتم
یعنی فضا و جـو دانشـگاه و    ،کسب اعتماد به نفس در شرایط محیطی ،فردي ةانگیز ،جا این
، انجام عمل زیبـایی را بـراي   رود شمار می بهبدن  ۀعرضمحیطی براي  منزلۀ بهکه دانشگاه  این

فضـاي اجتمـاعی    ازثر أمتـ هـاي زیبـایی     رسـیدن بـه کلیشـه   . است   قبول ساختهمفرد امري 
افـراد در سـطح    از سـوي هاي معناداري کنش   ، از دیگر شیوهها رسانه دست بهشده   برساخته

 ،تحـت شـرایط اجتمـاعی خـاص آن دوره     ،زیبـایی در هـر دوره   ،آنـان  باوربه . استکالن 
ها، فضا و جو اجتمـاعی خـاص     رسانهثیر أت علتتعریف متفاوتی دارد و مصادیق زیبایی به 

تعریف زیبـایی تـو هـر سـنی     « :گوید  می باره اي در این  ساله 30خانم . کند  تغییر می آن دوره
ـ شاید به خاطر  ،تعریفت از زیبایی یه چیز خاصیه مثالً ،تو یه سنی. کنه فرق می کمیـه   ۀتجرب
کنی که تعریف زیبـایی شـاید تـو ذهنـت      احساس می ،ره باالتر اما وقتی سنت می ،که داري
یعنـی یـه    ،خاطر چیزهایی که دیدم هراي من شاید به مرور زمان تغییر کرده، بب. کنه تغییر می

شاید از  ،در سطح جامعه بوده یه چیزي بوده که ناخودآگاه تو ذهنم رفته، مثالً ،یادگیري بوده
کنـه بـه    طریق ماهواره، تلویزیون، اینترنت، تبلیغات خود دکترها، همه چیز هی تشـویق مـی  

االن کـه تبلیغـات    .اون کـار رو بکنـین   ،ایـن کـار رو بکنـین    ،بهتر بشینکه بیاین  سمت این
  ».تلویزیونی هم زیاد شده

  
  گیري  نتیجه. 6

که امـروزه در   است  بررسی شده  اي اجتماعی  پدیدهمنزلۀ  بهدر این پژوهش، جراحی زیبایی 
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زنـان از  انگیـزة  . اند روز درحال افزایش  به روزما آمار بسیار باالیی دارد و متقاضیان آن جامعۀ 
هـاي معنـادارکردن     بـدن و زیبـایی و شـیوه    ازهاي زیبایی، ذهنیت زنـان    گرایش به جراحی

منظور دخل و تصرف در بدن، با توجه به سه سطح تحلیلی خرد، میـانی و    به ،موقعیت عمل
ــزار اســتفاده .اســت  شــده کــالن بررســی  مصــاحبۀ جهــت گــردآوري اطالعــات،  شــده اب

ها را مطالعـه    ا، متن مصاحبهه کردن آن  ها و پیاده  بعد از انجام مصاحبه. استیافته     تساخ  نیمه
و اطالعات و نکات موجود در مـتن را اسـتخراج کـردیم و سـپس بـه کدگـذاري مطالـب        

مواردي که مضامین مشترکی داشتند را در یک طبقه قـرار دادیـم   همۀ نحوي که  ؛ بهپرداختیم
هـاي سـطح     یعنـی انگیـزه   ،تـر   تـر و کلـی    هاي عام  را در قالب مقولهو سپس مفاهیم مشترك 

هـاي سـطح تحلیلـی کـالن مطـرح        هاي سطح تحلیلی میـانی و انگیـزه    تحلیلی خرد، انگیزه
تـوان بـه دو     زنان از انجام عمـل زیبـایی را مـی   انگیزة بر اساس نتایج این پژوهش، . کردیم
 ،هاي شخصـی   انگیزه. کردبندي   هاي فراشخصی طبقه  هاي شخصی و انگیزه  کلی انگیزهدستۀ 

ایـن  میـان  در . شـود   بندي می  در سطح تحلیلی خرد طبقه ،گردد  نوعی به خود فرد برمی بهکه 
هاي زیبایی، رسیدن به زیبـایی و دالیـل     ترین دالیل زنان براي انجام جراحی  ها، عمده  انگیزه

هـاي فراشخصـی بـر      انگیزه. استکسب اعتماد به نفس  و جویی برتريروانی تغییر و تنوع، 
سطح تحلیلی میانی و کـالن   به دو ،گیرند  حسب موقعیت و شرایطی که افراد در آن قرار می

ایجاد انگیزه در زنـان بـراي    در نهادیک منزلۀ  بهدر سطح میانی، خانواده . شود میبندي   طبقه
کـه   ،الگوهاي رفتاري تحقیرآمیز در خـانواده  .است   داشتهمؤثري انجام جراحی زیبایی نقش 
 اسـت،  سـالی نیـز ادامـه داشـته     ها بوده و حتی تا دوران بـزرگ   از دوران کودکی در خانواده

عیبی در ظاهر فـرد  اعضاي خانواده که  این. استیکی از دالیل ایجاد انگیزه در زنان منزلۀ  به
، متأهـل زنـان  میـان  در . کنـد   فـراهم مـی  نارضایتی فرد از بـدنش را  زمینۀ  کنند،برجسته را 

 در نقـش اصلی انجام عمل زیبایی و منشاء ایجـاد انگیـزه و هـم    مثابۀ انگیزة  بههمسران، هم 
هاي شخصی براي انجام عمل زیبایی نقـش    کننده و تشدیدکننده در کنار سایر انگیزه  تقویت
 ،در فضاي خانوادگی و فامیـل چشمی، حسادت، مقایسه   هم  و  رقابت، چشم. اند  داشتهمؤثري 

در سـطح  . اسـت هاي فراشخصی در سطح میانی براي انجـام عمـل زیبـایی      از دیگر انگیزه
یعنی شرایط اجتماعی، عواملی مانند باالبردن پرستیژ اجتماعی، تالش بـراي دسـتیابی    ،کالن

ـ      مثل ازدواج، اشتغال، کسب موفقیت، ازدسـت  ،هاي اجتماعی  به فرصت هـاي    تدادن موقعی
هاي سنتی، جلب توجه جـنس مخـالف، ناکـامی در جـذب جـنس        ازدواج در خواستگاري
یابی به موقعیت شـغلی مناسـب، فضـا و جـو اجتمـاعی دانشـگاه،       تمخالف، تالش براي دس
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منشـأ   ،فشار و فضاي اجتماعی محیط کار، فرهنگ و فضا و جو اجتماعی حاکم بـر جامعـه  
ذهنیـت زنـان از بـدن و زیبـایی، بـا توجـه بـه        . استیی ایجاد انگیزه براي انجام عمل زیبا

جـا   در ایـن . استعوامل فرهنگی، اجتماعی و روانی متفاوت تأثیر هاي افراد، تحت   موقعیت
بـر ذهنیـت   مـؤثر  تـوان عوامـل     می ،مدل تحلیلی سطوح خرد و کالن و میانی بر اساسنیز 

هـاي روانـی     جنبـه  ،در سطح فـردي  .کردآل ذهنی را تحلیل   گیري تصویر ایده  افراد و شکل
گیري تصویر ذهنی در فرد و ایجاد نارضـایتی از بـدن     بر شکلمؤثر عامل  در نقش ذهن فرد

اي چـون تعـاریف و معیارهـایی کـه از       در سطح کالن، شـرایط اجتمـاعی  . است   بودهمؤثر 
 ،مچنـین و هاسـت  هایی همچـون مـاهواره ایجـاد شـده       رسانهتأثیر   تحتزیبایی در جامعه 

گیـري تصـویر     برخـی شـکل  . اسـت    بودهمؤثر تعریفی که مردان از زیبایی براي زنان دارند 
هـاي تلویزیـونی در ایـن      رسـانه و برنامـه  تأثیرات از دوران کودکی و متأثر آل ذهنی را   ایده

. انـد   آلی بوده  سالی درپی رسیدن به چنین تصویر ایده که در بزرگ طوري هب ؛دانستند  دوره می
 از متـأثر  یـز ن یبـایی عمـل ز  دادن جلـوه موجـه   يافراد برا سوياز معناداري موقعیت طریقۀ 
 یبـایی ز که ینا مانند یعوامل: قرارند ینبد مؤثر عوامل فردي، سطح در. است متعددي عوامل
ماننـد فضـا و    اي  یاجتماع یطشرا کالن، سطح در دانستن، انسان ذات و فطرتاز  یرا جزئ

 هـاي   کلیشـه  بـه  رسیدن و دانستن بدن عرضۀ يبرا محیطیدانشگاه را  که ینجو دانشگاه و ا
  .رسانه سوي ازبرساخته شده  یاجتماع يفضا از متأثر یباییز

محققـان بـه نتـایج     ،اسـت    هاي زیبایی انجام شـده   جراحی ۀزمینهایی که در   در پژوهش
احساس رضایت شخصی ثیر أتبه  ،در پژوهش خود) 1389(قاسمی  .اند  یافته   متفاوتی دست

هاي   تر انگیزه یعنی بیش ؛است  یافته    و عاملیت فرد در گرایش به انجام جراحی زیبایی دست
توسـلی و  . اسـت    هاي زیبـایی دانسـته    در گرایش افراد به جراحیثر ؤمسطح خرد را عامل 

خـانواده، دوسـتان،   اند،   روش کمی انجام داده با 1390که در سال  ،در پژوهش خود مدیري
زنـان بـه انجـام    در ترتیب در ایجاد تمایـل   بهرا فامیل، همسر، پزشکان، ماهواره و تلویزیون 

ثر ؤمـ هـاي سـطح میـانی و کـالن را       تـر انگیـزه   یعنی بـیش  ؛اند  دانستهثر ؤمجراحی زیبایی 
که در گرایش رسیم  میهاي این پژوهش، به این نتیجه   که با توجه به یافته درحالی .اند  دانسته

بلکـه عوامـل متعـدد در     ،توان فقط یک عامل را مطرح کرد  هاي زیبایی نمی  زنان به جراحی
 ةانگیـز اگر فردي  ،مثالبراي . کنند  کنار یکدیگر شرایط را براي انجام چنین عملی فراهم می

شـرایط محیطـی، خـانوادگی و    ثیر أتـ شخصی بداند، این انگیزه تحت  ةانگیزانجام عمل را 
تـر    فـرد را در انجـام عمـل زیبـایی مصـمم      ،شود و در نتیجه میاجتماعی تقویت و تشدید 
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ـ   تحـت نیز ) میزان رضایت یا نارضایتی از بدن(چراکه ذهنیت افراد از بدنشان  ؛کند می ثیر أت
معناداري افراد بـراي انجـام عمـل نیـز      ةشیو ،کند و همچنین میهمین شرایط محیطی تغییر 

هـاي    زنان از گـرایش بـه جراحـی    ةانگیزبنابراین، . استاز شرایط محیطی و اجتماعی ثر أمت
و ) هـاي فـردي    انگیـزه (هاي معطـوف بـه خـود      انگیزه ؛توان این موارد دانست  زیبایی را می

از شـرایط خـانوادگی و   ثر أمتـ کـه  ) هـاي فراشخصـی    انگیزه(هاي معطوف به فراخود   انگیزه
، ذهنیتی که زنان از بدن و زیبایی دارند کـه موجـب ایجـاد احسـاس     استشرایط اجتماعی 

شود کـه ایـن نیـز      گرایش به انجام عمل زیبایی می ،رضایت و نارضایتی از بدن و در نتیجه
معنـاداري   ةشـیو و  اسـت هاي فردي و شرایط اجتماعی   شرایط خانوادگی، جنبهثیر أتتحت 

دادن انجام عمـل   جلوهعوامل فردي و اجتماعی به موجه ثیر أتکنش که در نهایت، فرد تحت 
  .ورزد  زیبایی مبادرت می
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