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 چکیده
-های مردان از تجربهمندی و برساخت مردانگی، به تحلیل روایتبدنپژوهش حاضر با هدف تبیین 

پردازد. بر همین اساس، با استفاده از آرا و نظرات شیلینگ به عنوان های زیبایی میکردن جراحی

مندی و برساخت ی چارچوبی مفهومی حول بدنمندی، درصدد ارایهی بدنی حوزهمتفکر برجسته

مندی به عنوان ه سواالت تحقیق برآمدیم. شیلینگ قایل به اهمیت بدن و بدنمردانگی به منظور پاسخ ب

ی چندبُعدی ساخت جامعه است و جراحی زیبایی در عصر زندگی مدرن را ابزاری برای واسطه

بیند. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از یافتگی سوژه میانطباق با محیط پیرامون و تجسم

نفر از مردان ساکن شهر  20ی باز با تعداد  های خود را از طریق صاحبه ، دادهروش تحلیل روایت

نفر پزشک متخصص در  4سنندج که یکی از انواع جراحی زیبایی را تجربه کرده بودند و همچنین 

گیری در این ها گردآوری نموده است. شیوه نمونه ی جراحی زیبایی به عنوان مرجع تایید دادهزمینه

ها از تکنیک تحلیل تماتیک استفاده شده برفی بوده و برای تحلیل محتوای مصاحبهولهپژوهش، گل

مفهوم اصلی  8ی محوری و مقوله 24مفهوم عمده،  97های تولیدشده در قالب است. در مجموع، داده

ی خود، بازنمایی  اند. مفاهیم اصلی به دست آمده شامل: ساخت بازاندیشانهکدگذاری و تحلیل شده

پذیری، مردانگیِ هژمونیک و  پذیری، خلق تکنولوژیکِ بدن، روئیت ن، مدیریت تاثیرگذاری، معاشرتبد

مندیِ مردانه و برساخت مردانگی در شهر سنندج، متاثر از دهد که بدنمُدگرایی است. نتایج نشان می

اطی نظیر های ارتبشد فناوریهای سنتی بر مردان، رگرایی و نظارتهایی چون زوال سنتمولفه

های تغییرشکل بدن، تغییر نگاه های اجتماعی در فضای مجازی، دسترسی آسان به تکنولوژی شبکه

 های مردانگی است. ی تعاریف جدید از مردانگی و زوال مرزبندیآل، ارایهجامعه نسبت به مردان ایده

 مندی، مردانگی، برساخت مردانگی، جراحی زیباییبدن، بدن واژگان کلیدی:
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 قدمه و بیان مسئلهم
هایی، آن گذاریشود که جامعه با نشانهبدن از نگاه انسان سنتی، فروتر از روان و روح قلمداد می

شده و آورد. در این جامعه، بدنِ فرد سرنوشتی از پیش تعیینرا تحت انقیاد خود درمی

ی  در جامعهغیرمحسوس دارد و ضمن آن که همه جا با اوست، از دسترس او خارج است. بدن 

سنتی متعلق به فرد نیست، بلکه متعلق به جامعه بوده و این جامعه است که آن را مطابق 

ی  ی افراد اهمیتی داشته باشد. اما در جامعهدهد، بی آن که فردیت و سلیقهمعیارهایش شکل می

جذابیت و شود. در واقع فرد برای گذاریِ بدن مستقیماً از سوی جامعه اِعمال نمی مدرن، نشانه

های اجتماعی به کند، در این حالت هم، جامعه و گروهگذاری میاش را نشانهزیبایی، بدن

ی سنتی که هویت فرد از پیش تعیین  صورت کامالً نامحسوس حضور دارند، اما برخالف جامعه

ی مدرن فرد باید آن را  شود، در جامعهشده است و از طریق عضویت گروهی به او تفویض می

اش به طور منظم در معرض دید های اجتماعیطور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیتبه 

ی بدن، (. به زعم بودریار، کشف دوباره230-233: 1395دیگران قرار دهد )موسوی و همکاران، 

-پس از یک هزاره تقواگرایی، خود را در قالب آزادسازی فیزیکی و جنسیِ بدن، حضور همه

های غذایی، درمان، وسواس ها یا کیشِ بهداشت، رژیمتبلیغات، مُد، فرهنگ توده ی آن درجانبه

های های غذایی و اسطورهپوشی، مردانه/زنانه، رفتارهای مقدس مرتبط با رژیمجوانی، شیک

گر آنها همه گویای آن هستند که بدن به موضوع رهایی بدل گشته است. گفتمان لذت احاطه

-123: 1396مصرفی، جایگزین گفتمان روح شده است )لوبروتون، بدن تحت تاثیر اخالق 

ها محسوب مندی در میان فرهنگهای غالب بدن، صورت1مندیهای مدرن بدن(. صورت115

های شدن در حال نفوذ و تاثیرگذاری بر دیگر سنتها با تشدید جهانیشوند، این صورتمی

 (. 25: 1394مند هستند )کریگان، وجود بدن

ای فعاالنه در پی های اتکینسون حاکی از آن است که مردان در حال حاضر به گونههشپژو

دهد که چگونه شان هستند. این نشان مییافته هایی برای بازنویسی داستان خودِ تجسمراه

ی نارضایتی از داری و فرهنگ زیبایی با تعهد به درمان پیشرفتهپیوستگی میان تکنولوژی، سرمایه

 (. 247: 2006، 2کند )واسکول و وانینیآوردن به جراحی پالستیک عمل میویبدن با ر

                                                           
1 Embodiment 
2 Waskul and Vannini  



 
 
 
 
 
 

 201 های زیبایی   ی جراحی مندی و برساخت مردانگی: روایت مردان از تجربه بدن
 

 

ی اینکه بدن مرد در جذابیت او نقش اندکی دارد و مهم رفتارها و باورهای پیشین درباره

ی  رود. امروزه بیش از پیش مردان نیز نسبت به ظاهر خود به مثابههای اوست، از میان میفعالیت

ای که تمایل دارند جوانی خود را اند، به گونه ت خویش دغدغه پیدا کردهپردازی جذابیصحنه

ی بدنی و حفظ ظرافت شناسانهخواهند میان سالیق زیباییحفظ کنند و البته در این راه می

ی (. اشتیاق جمعی مردان به تجربه252: 2006شان پیوند برقرار کنند )اتکینسون، ظاهریِ مردانه

تر )به قیافهتر و خوشتر، جذابتر، پرطراوتهای جوانکردن بدنرای دنبالهای جراحی بمداخله

های جمعی و هبیتاسهای آنها در حال ویژه حول صورت(، دال براین است که شاید حساسیت

ی کنونی بر سر تغییر است. این موضوع ممکن است نشانگر این باشد که چگونه مردان در برهه

ردانه مباحثه کرده و این مباحثه در نهایت به کردار بدنی زیبایی منجر پارامترهای هویتِ سنتیِ م

های اخیر افزایش تغییرات بدنی در میان مردان سنندج (. در سال68: 2008شود )اتکینسون، می

یابیم گرچه این شهر از بافتی به نسبت روند روبه رشدی به خود گرفته است، به طوری که درمی

های ا نسل جدید مردان به تاسی از فرهنگی غیربومی که متاثر از مولفهسنتی برخوردار است ام

تر در این شهر، نگاه به مختلف است، نگاهی دیگر به مردانگی و ظاهر مردانه دارند. اگرچه پیش

گرفت و صرفاً همانند بسیاری دیگر از شهرهای ایران، مردان کمتر تحت تاثیر ظاهر آنان قرار می

گشت، اما امروز این تعریف به نسبتِ گذشته ، عمل و بُنیه جسمی مردان برمیمردانگی به کردار

های زیبایی به شدت مورد نهی بخش سنتی و دینی جامعه قرار رنگ باخته است. گرچه جراحی

گرفته اما این گونه تغییرات بدنی در میان مردان در شهر سنندج روبه فزونی بوده و هر روز بر 

شود. دهند، افزوده مینوعی ظاهر خود را دستخوش تغییرات پزشکی قرار میتعداد مردانی که به 

بودن نتایج این بخشهای زیبایی نسبت به رضایتبا توجه به حساسیت متقاضیان جراحی

گیرد. از این رو، ارایه ها، غالب این کردارها در شهرهای بزرگی چون تهران انجام میجراحی

های زیبایی در میان مردان سنندج، عمالً غیرممکن است. با حیآمار دقیق در خصوص تعداد جرا

مندی و برساخت ها)مردان(از بدناین تفاسیر؛ هدف از پژوهش حاضر، تحلیل روایت سوژه

تر از های زیبایی است. از طرفی برای دستیابی به درکی ژرفشان به میانجی جراحیمردانگی

ها زیبایی نیز به عنوان مرجع تایید یا انکار داده یموضوع نیز، با تعدادی از متخصصان حوزه

 هایی انجام شد.مصاحبه
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 چارچوب مفهومی پژوهش
های ها و بررسیپردازان وجود دارد که بدن را کانون تحلیلنظریات و آرا مختلفی از برخی نظریه

برایان ترنر و  مندی بهپردازی حول بدن و بدنتوان گفت که خاستگاه نظریهاند. میخود قرار داده

گردد. به زعم او، در جوامع مدرن و صنعتی که فردگرایی روندی برمی "جامعه و بدن"کتابش 

(. 49، 1387فزونی یافته است، بدن با مفهوم هویت و خود ارتباط بیشتری پیدا کرده است )ترنر، 

، مایکل شناسی همچون کریس شیلینگ، سوزان بوردوپردازان جامعههای اخیر نظریهطی سال

شناختی خود قرار های جامعهاتکینسون و بسیاری دیگر نیز بدن را در کانون آرا، نظرات و دیدگاه

مندی و کردارهای اند که ژرفا و تحلیل موشکافانه شیلینگ از مباحث مرتبط با بدن، بدنداده

یلینگ یکی از زیبایی حول بدن ما را بر آن داشت که در پژوهش حاضر از آنها استفاده نماییم. ش

آید. او ضمن بازاندیشی در های اخیر به شمار میپردازان فرهنگی بدن در سالپُرکارترین نظریه

ها همواره در رساند که بدنهایمان، ما را به این فهم میخصوص رویکردهای ما نسبت به بدن

ن را تغییر داد. های مختلف در این فرآیند دخالت کرد و آتوان به شیوهحال تکوین هستند و می

در واقع این خود بخشی از ساخت هویت نفس است. شیلینگ بر این باور است که چنین 

ی رشد فردگرایی در جامعه و زوال نظارت سنتی بر افراد ای نسبت به بدن، نتیجهگیریجهت

اهر گذاری روزافزون برای ایجاد تغییر در ظها شاهد سرمایهاست. از این رو، زندگی مدرن انسان

 (.4-6: 2003است )شیلینگ، 

 رویکرد دیالکتیکی 

ی چندبُعدی ساخت جامعه ای است که در آن بدن به عنوان یک واسطهشیلینگ قایل به نظریه

کند و هم مولود جامعه شود، به زعم او، بدن چیزی است که هم جامعه را تولید میتلقی می

ص جذب و دفعِ همدیگر در جامعه قرار است و نیز مکانیسمی است که افراد را در روابط خا

ی عناصر معینی از گروه توان بر پایهی بدن را میجانبهی همهگوید که این نظریهدهد او میمی

(. این 208تر و اندیشمندان اخیرتر ساخته و پرداخته کرد)همان: پردازان قدیمیمتفاوتی از نظریه

نامد؛ او این اصطالح را با گرایی جسمانی مینظریه مبتنی بر آن چیزی است که شیلینگ واقع

گرایی جسمانی، برخالف تصور برخی از داند. واقعمرتبط می 1گرایی انتقادی روی باسکارواقع

                                                           
1 Roy Bahaskar  
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شناسد که جامعه و بدن نه صرفاً به عنوان تصورات یا نظران، این نظر را به رسمیت میصاحب

اند. این به آن هایی در حال تکوینند و پدیدهها بلکه به عنوان چیزهای واقعی وجود دارگفتمان

معناست که این دو را نباید هم چون ساختارهای غیرمتغیر ادراک کرد، بلکه باید آنها را به عنوان 

شونده و متغیر و در رابطه با یکدیگر و در جریان تاریخ در نظر های تکوینپدیده

گرایانه و پساساختارگرایانه توجه ت(. او به رویکردهای طبیع13-15: 2005گرفت)شیلینگ، 

دهد مندی ارایه میبیند و رویکرد سومی نسبت به بدن و بدننموده و آنها را عاری از ایراد نمی

گرایانه فقط ساختار . او بر این باور است که رویکرد طبیعت1تحت عنوان رویکرد دیالکتیکی

های ارگرایانه نیز بر اهمیت گفتماندهد و رویکرد پساساختبیولوژیک بدن را مدنظر قرار می

و تمایالت جنسیتی نسبت به بدن تاکید دارد. از دیدگاه شیلینگ الزم  2برساخت هبیتاس، ذائقه

ها ممکن است تحت ها نگریست. بدنی ابزاری فراتر از برساخت گفتمان است به بدن به مثابه

ها تقلیل داد. الزم است را صِرفاً به گفتمانتوان آنها ها قرار داشته باشند، اما نمیی گفتماناحاطه

ای مادی و واقعی نیز در نظر گرفت که هم تحت تاثیر دانش و جامعه بدن را به عنوان پدیده

(. رویکرد دیالکتیکی نخست، بدن 662-4: 1991گذارد )شیلینگ، است و هم بر این دو تاثیر می

طبیعت قرار دارد اما موضوعِ تغییر اجتماعی نیز  گیرد که درای مادی در نظر میرا به عنوان اُبژه

ی شوند بلکه به حوزهها نه تنها توسط روابط اجتماعی برساخت میباشد. دوم اینکه، بدنمی

ی ی توسعهیابند. سوم، اهمیت بدن در این ابعاد به واسطهبرساخت این روابط نیز نفوذ می

گردد. یابد و هم محدود نیز میهم تسهیل میتاریخیِ فاکتورهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی؛ 

دهد بنابراین شیلینگ معتقد است که گرچه رویکرد دیالکتیکی، جایگاه بدن را در طبیعت قرار می

بیند های مردانه و زنانه را به لحاظ طبیعی و در چارچوب شکل و سایزشان متفاوت نمیاما بدن

 (. 666-7ورزد )همان: ایانه اجتناب میگرگراییِ رویکرد طبیعتو از این رو، از ذات

 شدههای فنیبدن

اش مورد کند و تاثیر آن را بر انطباق بدن با محیط پیرامونشیلینگ به نقش تکنولوژی اشاره می

3شدههای فنیبدن"دهد. سنجش قرار می
-های امروز به کار میاصطالحی است که او برای بدن "

                                                           
1 Dialectic approach 

2 Taste 

3 Technologized bodies 
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شود. شیلینگ بر های تجسم یافته تبدیل میای برای سوژهصهگیرد که طی آن، زندگی مدرن به عر

مندی را در کانون توجه ای بدنتاثیر دو پیشرفتی که در ارتباط با بدن روی داد و به طور فزاینده

ی فضای مجازی و دیگری ظهور جراحی زیبایی به داد، تکیه دارد؛ یکی رشد و توسعهقرار می

دیده و افزایش تجلی بدن در جامعه. یم و جایگزینی اندامگان آسیبعنوان ابزاری برای کنترل، ترم

پردازان، رشد و گسترش فضای مجازی و حضور او بر این باور است که به زعم بسیاری از نظریه

های تغییر بدنی های فراوانی را برای آنان فراهم آورده که پروژهی افراد در این فضا، فرصتگسترده

گونه دغدغه و های خود برآیند، به طوری که هیچو در پی تغییر و رشد هویتخود را دنبال کرده 

های پذیر در مقابل نظارتهای بدنیِ آسیبای از باب قیدوبندهای سنتیِ مرتبط با سوژهنگرانی

کند که چنین سنتی نداشته باشند. از طرف دیگر، این دید نسبت به آینده این امکان را فراهم می

تواند به عنوان ترل ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیِ موجود درآمده و میفضایی تحت کن

ها، سازگار با هنجارهای اجتماعی مورد های بدنیِ سوژهامری برای بازسازی و بازتعریف هویت

ی خود به ای مهم در پروژه(.  از نظر او، بدن مولفه174-5: 2005استفاده قرار گیرند )شیلینگ، 

های دینیِ سنتی که حول نگاه به فرد از بیرون قرار آید. با زوال روزافزون چارچوبحساب می

ی بدن در شناختی برای بدن قائل بود، خیز برداشتن گستردههای ذاتی و هستیداشت و قطعیت

های فرهنگ مصرفیِ دوران معاصر، ارزشی نمادین یافته است. افراد تمایل بیشتری دارند که به بدن

های زیادی ی خودهایشان اهمیت دهند. در این راستا، پیشرفتدهندهی جزء تشکیل مثابهخود به 

هایی که افراد خود را به منظور ایجاد های بدنی حاصل گردیده است، رژیمیافتن رژیمدر شهرت

(. از 413کند )همان: هایشان و ایجاد یک حس رضایت در تعاقب، درگیر آنها میمطلوبیت در بدن

شناسیِ معاصر دخیل هستند که مندی در جامعهو، عوامل مهمی در اهمیت یافتن بدن و بدننظر ا

ای نسبت های تکنولوژیکی است که سبب شکاکیت فزایندهترین این عوامل، پیشرفتیکی از مهم

هایی مندی انسان روندی طبیعی را پیموده است یا نه، شد. پیشرفتبه واقعیت بدن و اینکه آیا بدن

های بنیادی و بسیاری تحقیقات دیگر، ی سلولهایی در حوزهقبیل جراحی پیوند عضو، پژوهشاز 

شرایط را برای کنترل هرچه بیشتر بر بدن هموار ساخت و سبب تضعیف مرزهای میان علم، 

شود و تکنولوژی و بدن گردید. بدن اینک نشانگر قابل انعطاف هویت و منزلت انسان تلقی می

ای برای ترویج پردازان فرهنگ مصرفی است. بدن، عرصهمُدگرایانه برای نظریهموضوع تخیالت 
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تر با محیط بیرونی خود است تر و بادوامی زیسته و پیوندی متعادلهای خاصی از تجربهگونه

 (. 9-10: 2007)شیلینگ، 

 پیشینه تجربی پژوهش

تهران؛ بررسی دیالکتیک جراحی زیبایی مردان در "در پژوهشی با عنوان جعفری و همکاران 

های کمی از طریق داده 1399که در سال  "گرایی انتقادیعاملیت و ساختار مبتنی بر واقع

ی عمیق آمده از مصاحبهدستهای کیفی بههای ملیِ پیشین و دادهشده از پیمایشاستخراج

خدمات زیبایی را نفر از مردانی که  14نفر از جراحان زیبایی و  10یافته با تعداد ساخت نیمه

-دریافت کرده بودند، به این نتیجه دست یافتند که نارضایتی از تصویر بدنی، افزایش اعتمادبه

نفس، تایید اجتماعی و ارتباطات اجتماعی فاکتورهای مشوق مردان برای دریافت خدمات 

، بازار زیبایی هستند. در کنار این فاکتورها، رشد زمینه و شرایط اجتماعی، کاهش اهمیت دین

-بخش برای رویاقتصادی پُررونق جراحی زیبایی، تشویق و ترغیب زنان از عوامل انگیزش

  آیند.آوردن به جراحی زیبایی به حساب می

ی اختالل تصویر تن، اختالل مقایسه"در پژوهش خود با عنوان  پایدار و همکارانذوقی

 1397که در سال  "اضی جراحی زیباییبدشکلیِ بدنی و گرایش به مُد در افراد متقاضی و غیرمتق

ای انجام دادند به نتیجه دست یافتند که افرادی با اختالل تصویر تن و مقایسه-با روش علی

های زیبایی برای ی جراحیبدریختیِ بدنی که گرایش به مُد نیز دارند، بیشتر تمایل به تجربه

 شان هستند. های بدنی خودانگاشتهآمدن بر نقصفایق

شناختی دالیل و ی جامعهمطالعه"ی خود تحت عنوان در مطالعه دی و همکارانمحمو

با رویکرد کیفی و  1396که در سال  "پیامدهای جراحی زیباییِ زنان و مردان ساکن شهر تهران

روش گراندد تئوری انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که پیامدهای و آثار جراحی زیبایی 

-نفس، صرفهس رضایت از خود و تایید دیگران و برای زنان، افزایش اعتمادبهبرای مردان، احسا

 جوییِ اقتصادی است. جویی در زمان و صرفه
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که در  "جراحی زیبایی و بدن نمایشی"ی خود تحت عنوان در مطالعه 1سَوپ و لِنونآل

ل خاصی که تحلیلی انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که اعما-با روش توصیفی 2017سال 

ی مضاعف میان یک گیرد، در چارچوب یک رابطهبرای تغییر و اصالح فیزیکیِ بدن صورت می

تری از آن بیگانه گشته و یک بدن فعال که خود با آن ارتباط صحیح "خود"شده که بدن اُبژه

  است. "بدن نمایشی"ی ساختن مقولهدارد نیست، بلکه در عوض، تغییر بدنی به منظور برجسته

مردها، ظاهر، و جراحی زیبایی: "ی خود تحت عنوان در مطالعه 2سیاردِلی و کالوری

با رویکرد کیفی و روش تحلیل روایت  2009که در سال  "نقش عزت نفس و آرامش بر بدن

دهی به چگونگی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هبیتاس فرد نقش مهمی در شکل

نظر مردها نسبت به اش دارد. از این رو، نگرش و نقطهذابیتبرداشت او از خود و میزان ج

هایشان تا حد زیادی، بازتابی از هبیتاس آنهاست، به طوری که نارضایتی از ظاهر بدن بدن

تواند تحقیر نفس و به تبع آن باالرفتن انگیزه برای اِعمال تغییرات بدنی از جمله جراحی می

 زیبایی را به همراه داشته باشد. 

کاوش زنانگیِ مردانه در بحران: مردان و جراحی "ی خود تحت عنوان در مطالعه 3اتکینسون

نگاری و مصاحبه انجام داد به این نتایج دست یافت که با روش مردم 2008که در سال "زیبایی 

تر، های جوانکردن بدنهای جراحی برای دنبالی مداخلهاشتیاق جمعی مردان به تجربه

های های جمعی و هبیتاستر، دال بر این است که حساسیتقیافهتر و خوشجذاب تر،پرطراوت

ی کنونی برسر پارامترهای هویت سنتیِ آنها در حال تغییر است و اینکه چگونه مردان در برهه

 شود. مردانه مباحثه کرده و این مباحثه در نهایت به کردار بدنیِ زیبایی منجر می

اند، اس روایت مردان از کردارهایی دارد که به آن دست یازیدهپژوهش حاضر سعی در انعک

ای برگزیند که به نوعی بالتکلیفی میان سنت های خود را از میان جامعهمحقق سعی دارد سوژه

ای که ایدئولوژی مسلط سعی در قُبح نشان دادن و مدرنیته گرفتار شده است، در چنین جامعه

های های خود را به تیغردان دارد، مردان جوان زیادی بدنشناسانه برای مکردارهای زیبایی

ی خود سپارند تا به زعم خودشان، بیشتر دیده شوند و جایگاه مسلط مردانهجراحان زیبایی می
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3 Atkinson 
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های ی جراحیهای آنان را از تجربهرا بازیابند. لذا محقق با مخاطب قراردادن این مردان، روایت

هایی یابد. پژوهشاین روایات به مقوالت مهم خود دست می زیبایی حکایت کرده و از میان

ی شود که به حوزهاینچنین در کشور، بیشتر در خصوص زنان بوده و اندکی پژوهشی یافت می

های زیبایی در میان مردان مردان پرداخته باشد و این در حالی است که روی آوردن به جراحی

گرفته در این خصوص، حول این های انجامبه شدت در حال افزایش است. خالء پژوهش

گرایی در تغییر بدنی و واقعیت است که به تدریج جراحی زیبایی در مردان نیز به نوعی افراط

هایی که شاهد جراحیرود، به طوریتمایل روزافزون به بازنمایی خود در هویتی زنانه پیش می

ی هنجارهای نو در جامعه ما نیز از آن خارج از عُرف بر روی اندامگان و جوارحی هستیم که حت

جویند و زنان هم که مشوق اصلی مردان برای جراحی زیبایی هستند، اینگونه کردارها تبری می

های پیشین های پژوهشدانند. از این رو در این پژوهش، کوشیده شده تا کاستیرا خوشایند نمی

 در این زمینه مرتفع گردد. 

 شناسی پژوهش روش

اتخاذ شده در پژوهش حاضر، کیفی و روش مورد استفاده نیز تحلیل روایت است.  رویکرد 

شود و همراه با ی اظهارات و اعمال افراد در متن موضوع شروع میتحلیل روایت از مطالعه

ای است، یعنی عبارت منفردی که قصد تفسیر آن را دارید )فلیک، شکل خاصی از نظم زنجیره

شوند تا بتوان براساس آنها ی روایی گردآوری میی مصاحبهه وسیلهها ب(. روایت368: 1387

(. اولین گام در تحلیل 182-185: 1995، 1فرایند زندگی افراد را بازسازی کرد)هرمانس

های غیرروایی و سپس های روایی، تحلیل صوری متن است که با حذف تمامی عبارتمصاحبه

ی بعد، توصیف گیرد. در مرحلهری آن انجام میشده به منظور تحلیل صوتقطیع متن پاالیش

گیرد. به لحاظ تکنیک نیز، از تکنیک تحلیل تماتیک )مضمونی( ساختاری محتویات انجام می

شود که در آن، سعی بر استفاده از مضامین یا کُد از طریق کُدگذاری محتوای استفاده می

های مختلف (. در میان شیوه123: 1990شده است)استراوس و کوربین، های انجاممصاحبه

ی تحلیلِ مضمونی و تحلیل ساختاری بیشترین کاربرد را دارند. تحلیل تحلیل روایت، دو شیوه

ها را ببینیم و با استفاده  های مستخرج از مجموعه دادهدهد تا تِممضمونی به ما این امکان را می
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کردن متن و بررسی کنیم. پس از پیاده های اساسی را شناساییاز یک دیدگاه پنهان، بتوانیم ایده

های اصلی و شود و کدگذاری برای یافتن بخشها، مصاحبه برای بار اول خوانده میمصاحبه

ی روایت، ارزیابی، حل مساله و عناصر ساختاری مربوط به هر داستان )درآمد، آشنایی، مساله

ویسی و طبقات اصلی آن استخراج گردد. سپس داستان توسط پژوهشگر بازنبندی( انجام میپایان

شود. سپس تحلیل موضوعیِ استقرایی به منظور یافتن تِم اصلی و و در یک جدول وارد می

 (. 12: 1394گیرد )نعمتیان و همکاران، ها در متن هر مصاحبه صورت میساب تِم

جربه ی آماری شامل مردانی است یکی از انواع جراحی زیبایی را ت در پژوهش حاضر، جامعه

ها و مصاحبه با آنها اند. برای یافتن نمونهکرده و در زمان انجام پژوهش ساکن شهر سنندج بوده

گیری در روش غیراحتمالی است مورد که چهارمین نوع نمونه 1برفیگیری گلوله نیز روش نمونه

 استفاده قرار گرفته است. 

 شونده : مشخصات مردان مصاحبه1جدول شماره 

 دارهای جراحی زیباییمردان مورد کر

 سن نام ردیف
وضعیت 

 تاهل

میزان 

 تحصیالت
 نوع کردار پزشکی شغل

 کاشت موی سر کارمند ارشدکارشناسی متاهل 41 1مصاحبه شونده  1

 کاشت موی سر دارمغازه ارشدکارشناسی مجرد 33 2شونده مصاحبه 2

 کاشت موی سر کارمند فوق دیپلم متاهل 36 3شونده مصاحبه 3

 کاشت موی سر کارمند فوق دیپلم متاهل 37 4شونده مصاحبه 4

 کاشت موی سر کارمند لیسانس متاهل 32 5شونده مصاحبه 5

 کاشت موی سر کارمند دیپلم متاهل 31 6شونده مصاحبه 6

 کاشت موی سر کارمند دیپلم متاهل 29 7شونده مصاحبه 7

 کاشت موی سر رمندکا ارشدکارشناسی متاهل 34 8شونده مصاحبه 8

 جراحی بینی سرباز دیپلمفوق مجرد 25 9شونده مصاحبه 9

10 
شونده مصاحبه

10 
 جراحی بینی دارمغازه دیپلم متاهل 26

11 
شونده مصاحبه

11 
 جراحی بینی آزاد دیپلم مجرد 21
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 شونده : مشخصات مردان مصاحبه1دول شماره ادامه ج

 مردان مورد کردارهای جراحی زیبایی

 سن نام ردیف
وضعیت 

 تاهل

میزان 

 تحصیالت
 نوع کردار پزشکی شغل

12 
شونده مصاحبه

12 
 جراحی بینی دارمغازه دیپلم مجرد 34

13 
شونده مصاحبه

13 
 لیسانس متاهل 25

بازیگر 

 تئاتر
 جراحی بینی

14 
شونده مصاحبه

14 
 جراحی بینی سرباز دیپلمفوق مجرد 26

15 
شونده مصاحبه

15 
 بوتاکس، سه مرحله کارمند دیپلمفوق لمتاه 33

16 
شونده مصاحبه

16 
 مرحله 1بوتاکس،  سرباز لیسانس مجرد 24

17 
شونده مصاحبه

17 
 بوتاکس، سه مرحله آزاد دیپلمفوق مجرد 26

18 
شونده مصاحبه

18 
 پیمانکار دیپلم متاهل 41

بوتاکس و جراحی 

 بینی

19 
شونده مصاحبه

19 
 لیزر موی صورت نکارپیما لیسانس مجرد 27

20 
شونده مصاحبه

20 
 لیزر موی صورت کارمند لیسانس متاهل 27

 
 : مشخصات پزشکان پوست، مو و زیبایی2جدول شماره 

 ی کارسابقه شهر محل کلینیک تخصص ردیف

 سال 9 سنندج پوست و لیزر 21شونده  مصاحبه

 سال 3 سنندج پوست، مو، زیبایی 22شونده  مصاحبه

 سال 14 سنندج پوست، مو، زیبایی 23شونده  مصاحبه

 سال 11 سنندج پوست 24شونده  مصاحبه
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 های پژوهشیافته
ی کردن و مراجعهی طرح پرسش و مقایسهها و با استفاده از رویه ی دقیق دادهپس از مطالعه

مفهوم  8 های خام به مفاهیم تبدیل شدند. سرانجام، در این مرحله تعداد ها، داده مکرر به داده

 ی عمده استخراج گردید.مقوله 97ی محوری، مقوله 24اصلی، 

 : مفاهیم اصلی، مقوالت محوری و مفاهیم عمده3جدول شماره 

 مفاهیم اصلی مفاهیم محوری مفاهیم عُمده

یت  خلق شخصیت از خِالل بدن، بدن به عنوان ابزاری هویت
های بدن در شاخصبودن کنندهآل، تعیینآل در گرو بدنی ایدهایده

 گزینشی

ی نمود  بدن به مثابه
 هویت

ساخت 
 ی خود بازاندیشانه

خوردن، دوری از سرخوردگیِ عاطفی، رهایی از فرار از برچسب
معیارهای سنتی حاکم بر زیبایی ظاهری، خروج از 

 های رواداشته شده بر بدن مردانه محدودیت

خروج از شرم ناشی از 
 اندام خویش

های کنونیِ زیبایی، بازخوردگیری اجتماعی،  خصسازگاری با شا
 های موجودتغییر نگاه به بدن مردانه و لزوم انطباق با شاخص

خودِ منطبق با معیارهای 
 کنونی جامعه

رضایت از خود، مغرور شدن، قائل به تاثیر بر اطرافیان، انتظار 
پذیرش از جانب دیگران، ایجاد نوعی احساس فرادست نسبت به 

 دیگران

 خودشیفتگی

پذیریِ بدن، سرمایه انگاشتن بدن، نمود بودن بدن، دسترسنمودی بازنمایی بدن
 مندانه،بدن

ای تجسم  بدن، سرمایه
 یافته

نمایش صورت و ظاهر، بازخورد دیگران، نقش محوری فضای 
 آلهای اجتماعی، بازنمایی رُخ ایدهمجازی، شبکه

 اشتراک چهره

رت و قیافه، خودِ فرد در قاب نمایش خود به میانجی صو
 داشتنصورت، قابلیت عرضه

 بیان خود

مدیریت 
 تأثیرگذاری

-آرایی هنجارمند و عامساخت ظاهر، تناسب ظاهر با انتظار، بدن

 پسند
 مدیریت ظاهر

-آفرینی، مورد قضاوت مثبتجذاب کردن بدن، دلربایی، موقعیت

 بودن
 بدن کاریزماتیک

های های اجتماعی، حضور در حلقهارتقا تعامالت با گروه
 دوستان، معاشرت با افراد از قشرهای مختلف

 پذیری معاشرت ارتقا روابط اجتماعی

ها، غلبه فرار از تنهایی، حفظ تعامالت اجتماعی با افراد و گروه
 بر فرایند طرد شدن اجتماعی

دوری از برچسب 
  خوردن
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 وری و مفاهیم عمده: مفاهیم اصلی، مقوالت مح3دول شماره ادامه ج

 مفاهیم اصلی مفاهیم محوری مفاهیم عُمده

شدن، تاثیرگذاربودن، دستیابی به منزلت دستیابی به حس پذیرفته
 اجتماعی

 کسب جایگاه اجتماعی
 

 دستکاری بدن بخشی، ایجاد صورت عروسکیزدایی، فرماِعمال تغییر، نقص

خلق تکنولوژیکِ 
 بدن

یجاد بدن مصنوعی، تقلید از بدن های زیبایی، ارشد تکنولوژی
 هاسلبریتی

 ای اندامگان رایانه

جلوگیری از پیرپوستی، پوشاندن نقص ظاهری، ایجاد جذابیت 
 گرایی ظاهریمصنوعی، جوان

 استتار مصنوعیِ بدن

دن به خود، زوال عزت نفس، نفی خود، عدم اهمیت دا
 زنی خودداغ

 خودخوارانگاری

و بدن خود، تحقیر نفس، نفرت از وضع موجود،  تنفر از خود پذیری روئیت
 تالش برای تغییر خود

 خودبیزاری

 اعتماد به نفس باالبردن روحیه، حضور در مالءعام، ابراز وجود کردن

باختن اقتدار پیشین، نفی هژمونی زدایی از مردانگی، رنگسنت
 های مردانگی شدن ویژگیمردانگی سنتی، جایگزین

 تیزوال مردانگیِ سن

 مردانگیِ هژمونیک
امکان ایجاد مردانگی دلخواه، مردانگی قابل انعطاف، قابلیت تغییر 

 های مردان در ویژگی
 تنظیم مجدد بدن مردانه

های جدید تعریف مرد و مردانگی، ساخت مجدد  رویش مالک
 مردانه، ساخت هویت نوین مردانه

های نوین  مالک
 مردانگی

ار از پیرپوستی، حفظ جذابیت سازی پوست، شادابی، فرجوان
 های نقص و پیریظاهری، پوشاندن نشانه

سازی تاثیر گذر  خنثی
 زمان

 مُدگرایی
شکل شدن، تقلید کردن، الگوبرداشتن، الگوساختن برای هم

 دیگران
 جورسازییک

نمایی، میل به جنس زدگی، دگرجنسپنداری، جنسیتذاتهم
 مخالف

 زنانگیِ مردانه

 دانی های مییر یافتهتحلیل و تفس

 ی خود ساختِ بازاندیشانه

ی خود که در کانون توجه گیدنز قرار داشت، حول گریز از یک هویت  ساخت بازاندیشانه

ساخته و پرداخته شده برای ما به صورت کورکورانه عمل کرده و در پی ایجاد هویتی متاثر از 

هایی تصویر کلی، تصویر مثبت آدم شرایط موجود و تعامالت و مناسبات آن دارد. در اینجا،
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از منابع فرهنگی فعاالنه استفاده  1است که برای پرورش خود و دستیابی به یک نوع تحققِ نفس

 (.259-260: 1394کنند )اسمیت و رایلی، می

به "گوید: ی کاشت موی سر میساله، متأهل، کارمند و دارای سابقه 41، 18شونده مصاحبه

کنه. همه اول قیافه رو نگاه روز، ظاهر هرکسی براش مثل ویترین عمل میی ام نظرم در جامعه

کنند. یعنی قیافه، صورت و ظاهر بدن به کنند و سپس در مورد شخصیت آدم اظهارنظر میمی

 اش تبدیل شده است. دادن هویت همان فرد به افراد پیرامونابزاری برای نشان

 گوید:ی بوتاکس میند و دارای سابقهساله، متأهل، کارم 33، 15شونده مصاحبه

شان بوده و این هایی توی پیشانیی من به صورت ارثی همیشه چین و چروکخانواده" 
ها رو داشتم. بعد از ربطی به سن و سال نداشته و ندارد. منم از نوجوانی این چین و چروک

ی تصادفی شنیدم که ی پدرخانمم باز شد، بعد از مدتاینکه ازدواج کردم  و پام به خونه
کنه، منم به روشون های پیشانیم رو مسخره میخواهر خانمم داره پیش زنم، چین و چروک

رفتم. کردم و توی فکر مینیاوردم ولی از اون روز دیگه همیشه توی آینه خودم رو نگاه می
ا کرد تکردم توی جمع خیلی نخندم چون واقعاً چروک پیشانیم قیافم رو زشت میسعی می

ام رو اینکه تصمیم به بوتاکس گرفتم. االن صورتم خیلی عالی شده و توی هیچ جمعی، خنده
 .  "کنم پنهان نمی

 گوید:ی پزشکی میسال سابقه 11، متخصص پوست با 24شونده مصاحبه

این طبیعی است که همه دوست داشته باشند که زیبا باشند، این زیبایی نوعی احساس "
کند. وقتی فردی از ظاهر خود احساس رضایت نداشته ر افراد ایجاد میخوشایند و انرژی د

شود، مخصوصاً هنگامی که در معرض باشد، به تدریج به یک دغدغه در او تبدیل می
ای های گاه و بیگاه دیگران نیز قرار گیرد. شرایط مسلط بر جامعه اوضاع را به گونهقضاوت
به ویژه صورت، احساس دغدغه کرده و از ترس  زند که فرد نسبت به ظاهر خود ورقم می

اش بپردازد تا خود را با معیارهای برچسب خوردن از طرف سایر افراد، به دستکاری صورت
ناپذیری برای موجود در جامعه سازگار کند. گاهاً وسواس ناشی از این کار، خطرات جبران

 ."های افراد به همراه داردبدن

ترین و در ای رقم زده که بدن هر فرد، ابتداییایط را به گونهرشد فردگرایی در جامعه شر

شود. در واقع هرگونه تغییر و دگرگونی در ترین ابزار برای ارزیابی هویت او تلقی میدسترس

                                                           
1 Self-actualization 
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بخشی به دهد که نقش او در هویتبدن سبب بروز تغییرات در هویت فرد شده و این نشان می

ی بدشکل در رفی، شرم ناشی از داشتن اندام یا چهرهخودش بسیار حائز اهمیت است. از ط

دارد. بسیاری از شان بازمیبسیاری از مواقع افراد را از ورود به روابط اجتماعی با اطرافیان

ای عمل هایی که امروزه به ویژه در سر و صورت افراد هویداست به عنوان بازدارندهبدشکلی

د را به خاطر ترس از دریافت انگ از سوی دیگران، از کنند که به لحاظ روانی و اجتماعی فرمی

ها در صورتی که دارد. در جوامع سنتی این گونه بدشکلیهای اجتماعی باز میورود به گروه

کرد، پذیرفتی بود. اما امروز به سبب رشد و های فیزیکی افراد ایجاد نمیخللی در فعالیت

توان بر این شرم غلبه کرد و به خود ستیک، میپیشرفت دانش پزشکی و به طور ویژه جراحی پال

آل در جامعه دست یافت. از این رو، با انطباق خودهایمان با خودهای مورد پسند جامعه از ایده

 گردیم.طرد و انزوای اجتماعی رها می

 بازنماییِ بدن

قع، باشد. در وای واقعیت بیرونی میکنندهگر است که منعکسنوعی عمل داللت 1بازنمایی

ترین تعبیر از بازنمایی که شده از واقعیت بیرونی است. سادهبازنمایی نوعی تصویر دستکاری

دادن عمل نمایش"کند؛ ی آکسفورد است، بازنمایی را این گونه تعریف مینامهبرگرفته از واژه

 . "های خاصکسی یا چیزی به شیوه

 گوید:ینی میی جراحی بساله، مجرد با سابقه 21، 11شونده مصاحبه
کنی؟ اینطور شد که زنه، چرا کاریش نمیات خیلی تو چشم میگفتند بینیقبالً همه بهم می" 

ام، فکر کنم از قیافهغرور میبه فکر جراحی بینی افتادم. االن خیلی خوب شدم، احساس 
با ربا کنم از همه سرترم. جراحی بینی خیلی روی جذب دختران تاثیر داره، انگار آهن می

ام، مشکل دیگری توی صورتم نداشتم و صورتم خودت داری، البته باید بگم که به جز بینی
از دید خودم و اطرافیانم خیلی جذاب است. حتی بعد از اینکه عمل کردم، توی اینستاگرام 

گفتند که قدت بلنده، پوستت بوره، صورتت دو بار بهم پیشنهاد مُدلینگ رو دادند. بهم می
 .  "دادندمن قبول نکردم چون پول کافی نمی جذابه، ولی

 گوید: سال سابقه پزشکی می 9، متخصص پوست و زیبایی، با 21شونده مصاحبه

                                                           
1 Representation 
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ی ما هم طوریه  بینند و متاسفانه جامعهخُب بدن انسان و به ویژه صورت چیزیه که همه می"
مثالً یه سری به من که صورت در روابط بین افراد از تاثیرگذاری باالیی برخوردار است. 

هامون هستیم، کالسیگویند که ما دانشجو هستیم، همش تو چشم همکنند و میمراجعه می
ها. مردانی هم هستن مان جوش داره، مو داره، لطفاً با لیزر بردارید و از این خواستهصورت

بزنم. به خواهند خط ریش دایمی براشون آید، لذا میکه به باور خودشان، ریش به آنها می
ای برای عرضه روند، چیز دیگهنظر من افرادی که به طور بیمارگونه دنبال این کارها می

های مختلف به طوری که توی جمع دیده  ندارند، فقط این صورت رو دارند که به روش
  "شود.کنند، بدن برای این گونه افراد یک سرمایه تلقی میشوند، آن را دستکاری می

 گوید: سال سابقه پزشکی می 3متخصص پوست، مو و زیبایی، با ، 22شونده مصاحبه
توان تصاویری از خود را در ای رقم زده که به راحتی میفضای مجازی شرایط رو به گونه"

گیریم، به راحتی به اشتراک هایی که از خود میاین فضا به دیگران نشان داد. عکس
راحتی مخاطبان را تحت تاثیر قرار داده و جذب  ها زیبا باشند، بهآیند، اگر این عکس درمی

گیرد، هایی که صرفاً به جهت باالبردن زیبایی و ظرافت فرد انجام میکند. به نظرم عملمی
ای افراطی نداشته باشد؛ مشکلی ندارد. در کل، اعمال زیبایی اگر برای فرد از لحاظ اگر جنبه

برد و هم برای اعتماد به ه را باال میسالمتی مشکلی نداشته باشد، خوب است. هم روحی
های زیباتر بیشتری شه، و آدمنفس خیلی خوب است. در ضمن فضای شهرمان نیز زیباتر می

 ."کنمبینیم. اگه عوارضی نداشته باشه، تجویزش میمی

( 1959ی نمایش گافمن )روابط و سازوکارهای اجتماعی در جهان معاصر ما، به سان صحنه

شود، نهایت تاثیرگذاری هر آنچه که روی صحنه و جلوی چشم افراد عرضه میکند. عمل می

بودنِ بدن نه از این لحاظ که خود یک هدف است، بلکه به این الزم را به همراه دارد. سرمایه

آل به آید. امروزه داشتن بدنی ایدهخاطر که ابزاری برای رسیدن به هدف است، به حساب می

های زیادی از جمله دستیابی به سرمایه اجتماعی، باشد، فرصتطوری که مجذوب جامعه 

ای  ی آن به همراه دارد. بدن از جانب بسیاری، سرمایهفرهنگی و اقتصادی را برای فرد دارنده

شود که بدون نیاز به تعریف، خود؛ معرفِ خود است و به بهترین شکل ممکن نمودی تلقی می

ی تجسم یافته، ذارد. در واقع، بدن به عنوان یک سرمایهگرو میتاثیر خود را بر مخاطب پیش

گردد. از طرفی، دسترسی به یهای خود محسوب مپردازیها و صحنهی خودنماییعرصه

-ها به هرچه بهتر دیدههای اجتماعی از طریق بستر اینترنت و فضای مجازی و تمایل انسان شبکه
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راد و به ویژه کاربران تبدیل کرده است. کسب شدن، اشتراک چهره را به اولویتی برای غالب اف

ی این افراد گذاری سبب باال رفتن روحیهبازخوردهای مثبت از مخاطبان در قالب الیک و کامنت

آورد. با توجه به اینکه شده و نوعی سرخوشی و سرزندگیِ موقتی را برای آنها به همراه می

تواند آل آن مید، نمایش هرچه بهتر و ایدهشوصورت فرد اولین جای قابل روئیت او قلمداد می

 پیامدهای مثبتی هم در فضای مجازی و متعاقباً در فضای حقیقی برای او به همراه داشته باشد. 

 مدیریت تاثیرگذاری
های بشری و بررسی ماهیت دفاع از خود در کُنش این مفهوم به شکنندگی بسیاری از کُنش

کُنشگران، تمهیداتی اندیشیده  ها از سویای حفظ این کُنشمتقابل با دیگران اشاره دارد. بر

گر با استفاده از این شود که به فنون تاثیرگذاری یا مدیریت تاثیرگذاری معروف هستند. کُنش می

 (. 1386خواهد بهترین تاثیر را بر مخاطبان خود داشته باشد )گافمن، فنون می

جراحی الزک چشم و جراحی بینی  یهساله، متاهل و با سابق 25، 13شونده مصاحبه

 گوید: می

گیرند. دهم. بیشتر اوقات پشت صحنه هستم و زیاد از ما عکس میمن کار سینما انجام می" 
کرد، هرکاری ام رو ضایع میماند، قیافهام میام و مخصوصاً جای عینکی که روی بینیبینی
ام را از بین ببرم. از این رو، ب بینیتوانستم عیکردم مثل دستکاری موی سر و ریشم، نمیمی

ها ظاهر بشم و بیشتر خودم را به کارهای تدارکاتی کردم خیلی کم توی عکسسعی می
ام کردم؛ تااینکه به اصرار زن و مادرم عمل جراحیِ بینی انجام دادم. االن صورتمشغول می

حت حتی سر صحنه هم کنه. االن دیگه رابینه، ازم تعریف میخیلی بهتر شده، هرکسی می
ها از اینکه ازم فیلم یا عکس بگیرن ها و قسمتحاضر میشم و تقریباً توی تمامی سکانس

 .  "هراسی ندارم

 گوید: ی کاشت موی سر میساله، متاهل و دارای سابقه 41شونده اول، مصاحبه

ن ممکن ها و تمام صفات خوبی که یک انسای ما طوری شده که باطن انسان امروز جامعه"
شود. مردم به راحتی با نگاه به ظاهر همدیگر، در مورد هم است داشته باشد، دیده نمی

کنند. یک فرد گیری میهای ظاهری نیز تصمیمکنند و بر اساس این قضاوتقضاوت می
ممکن است چندین توانمندی در وجودش باشه و یا ظرفیت باالیی در بسیاری از کارها 

کنند. ظاهرش مورد پسند جامعه نیست، در موردش قضاوت منفی میداشته باشه، اما چون 
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البته کسانی هم هستند که ظاهر زیبایی ندارند، اما مورد پسند جامعه هستند، ولی من یه فرد 
ی دیگری ندارم باید به ظاهرم برسم و به نوعی افسارش رو در دست داشته ام، چارهعادی

بکنم. به نظرم کاشت مویی که انجام دادم برام خوب باشم تا بتوانم در جمع عرضه اندامی 
   ."بوده و تونستم تغییری در خود ایجاد کنم هرچند بازم الزمه که ادامه بدم

 گوید: ی کاشت مو میساله، مجرد و دارای سابقه 33، 2شونده مصاحبه

ده. یه ام برای همه جذاب شکنم قیافهبعد از اینکه موی سرم رو کاشت کردم، احساس می"
بار توی تاکسی بودم، کنارم یه زن و شوهر میانسال هم نشسته بودند. مرده کچل بود، زنه 

داد که از من بپرسه کجا کاشت کردم و آدرس اونجا رو از من بگیرن تا همش بهش گیر می
بالیدم که کاشت موی سرم به این خوبی شوهرش هم بره کاشت کنه. خیلی به خودم می

 .  "زنندام به قدری جوان شده که دیگه مثل قبل بهم طعنه نمیفهجواب داده و قیا

های جراحی پالستیک و های مختلف پزشکی و رشد روزافزون تخصصدستیابی به فناوری

ترین توان در صورت استطاعت مالی، ظاهر را به بهترین و جذابای شده که میزیبایی به گونه

این کار غالباً تاثیرگذاری بر افراد پیرامون و دستیابی وجه ممکن مدیریت کرد. در واقع هدف از 

ای از مدیریت ظاهر به ویژه در فرهنگ ما، پرورانیم. بخش عمدهبه اهدافی است که در ذهن می

گردد زیرا با توجه به اینکه غالب اعضا و جوارح بدن تحت پوشش لباس قرار به صورت برمی

نمایاند. از این رو در کانون انواع تغییرات و میدارد، صورت بهتر و تاثیرگذارتر خود را 

ها به منظور تحقق مدیریت ظاهر قرار دارد. داشتن صورتی زیبا و دلربا از نگاه بسیاری دستکاری

 هایش داشته باشد. شود تا فرد جرأت بیشتری در بیان حرفها سبب میاز انسان

 پذیری معاشرت
خواهد بدون ری است، همان گرایش بنیادی که میپذی ی معاشرتاز نظر زیمل، بدن سرچشمه

انه تعامل کند. در واقع بدن گوشهرگونه مقصودی فراتر از خود تعامل، با دیگران بازی

ها قاعدتاً در شود. شکل و ریخت بدنپذیری میان افراد تلقی می ترین ابزار برای معاشرت اصلی

داشته و به میانجی همین بدن است که پذیری افراد با هم نقش اساسی  نوع و میزان معاشرت

توانند ارتقا بخشند. جایگاه زیبایی در میان افراد جامعه به پذیری خود را می افراد سطح معاشرت

گردد، لذا داشتن صورتی زیبا ای است که غالباً به صورت و اندامگان ظاهری محدود میگونه

 (. 493: 1394رایلی،  تواند سطح معاشرت افراد را نیز باال برد)اسمیت ومی
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 گوید:ی بوتاکس میساله، متاهل و دارای سابقه 33، 15شونده مصاحبه

کنم. اغلب من به غیر از کار اصلی خودم، بعدظهرها بازاریابی محصوالت پزشکی می" 
ها هم دختر هستند. دونید که اغلب منشیهاست. حتماً میها و کلینیکسروکارم با مطب

ی خوب و ینکه بتوانم محصوالتم رو تبلیغ کنم باید بتوانم رابطهخُب من به خاطر ا
صمیمی با آنها برقرار کنم. اولین چیزی که اونا بهش اهمیت میدن، زیبایی صورته. بعضی 

ها شاید اصالً یه محصولی رو هم داشته باشند، اما به خاطر اینکه بتوانند بیشتر با من وقت
دهند. مسلماً اگه صورت جذابی نداشته سفارش میدر ارتباط باشند، همان محصول را 

 . "گذارندباشم، بهم محل هم نمی

 گوید:ی جراحی بینی میساله، مجرد و دارای سابقه 26، 14شونده مصاحبه

پزشکه و شه که قصد ازدواج دارم، با یه خانمی نامزد کردم که خودش دندانچند وقتی می" 
های ی من از همان بچگی کج بود و البته دوستان و بچهبینیِ خودشو تازه جراحی کرده. بین

انداختند. نامزدم بهم گفت که بهتره جراحی کنم تا خدای نکرده فامیل و آشنا نیز خیلی دستم می
در آینده، توی مراسم عروسی و توی فامیل خودش و من کسی چیزی نگه. من هم علی رغم 

ام خیلی قشنگ راحی کردم. خداروشکر االن قیافهام را جهای پدر و مادرم رفتم و بینیمخالفت
 .  "کشماش خیلی زجر میشده، همه از جمله نامزدم راضی هستن ولی خودم از عوارض

 گوید:ی کاشت موی سر میساله، متاهل و دارای سابقه 31، 6شونده مصاحبه

اش دارد. ن اطرافیانبه نظر من زیبایی و جذابیت قیافه ارتباط مستقیمی با اعتبار فرد در میا" 
ام از من اینقدر تعریف عمل کاشت مویِ من طوری بوده که هر جا میرم، قبل از من، خانواده

گیرند. به نظر خودم، زیبایی برای ام میکنم فامیل و آشناها خیلی تحویلاند که حس می کرده
که احساس  ای بودهتیپی برای مرد. این کاشت موی سر برای من به گونهزن هست و خوش

 ."دهندهام گوش میگیرند و به حرفکنم بیشتر از قبل تحویلم میمی

های اجتماعی همواره در پی باالبردن تعامالت خود با سایر افراد افراد با قرارگرفتن در گروه

بوده تا از این طریق بتوانند حداقل، نیازهای خود را مرتفع سازند. این نیازها گاهاً روانی، 

ترین ابزار برقراری ارتباط اقتصادی و حتی سایر انواع نیازها نیز هستند. بدن ابتداییاجتماعی، 

هایشان با هم ارتباط دارند و بدون بدنی ها به میانجی بدنشود. انسانها تلقی میمیان انسان

مندانه فیزیکی، ارتباط معنایی ندارد، حتی ارتباطات مجازی نیز در نهایت مستلزم حضوری بدن

مندی از بدنی پذیرفته و جذاب از نگاه تند. امروزه غالب تصورات بر این است که بهرههس
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تواند سبب باال رفتن روابط فردی و گروهی افراد با همدیگر شود. از خِالل همین دیگران، می

های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره ها به بسیاری از فرصتروابط اجتماعی است که انسان

ای که قابل روئیت باشد همواره کنند. نقص عضو ظاهری در بدن به گونهمیدست پیدا 

ی آن به همراه دارد. وجود چنین نقایصی غالباً زندگی فردی و هایی را برای افراد دارندهبرچسب

الشعاع قرار داده و پیامدهای بسیاری از جمله مسایل و مشکالت روانی، اجتماعی افراد را تحت

های اجتماعی را به همراه دارد. لذا افراد برای غلبه بر این و طرد از جانب گروه انزوای اجتماعی

های در دسترس برای رفع پیامدها تصمیم به توسل به تغییر به میانجی ابزارها و تکنولوژی

 آیند. مشکل برمی

 خلق تکنولوژیک بدن

های زیبایی جی آنها جراحیهایی است که به میانژیمقصود ما از تکنولوژی، آن دسته از تکنولو

های بدنی در جوامع ما را ممکن ساخته است. این واقعیت که جراحی زیبایی از و دستکاری

های فرهنگیِ زیبایی و جذابیت زنانه مرتبط بوده، در مورد بافت اجتماعی همان آغاز با الزام

های فزون فناوریی امروزی نیز چیزهای زیادی برای گفتن به ما دارد. پیشرفت روزا جامعه

توان از بدن انسان، بدنی دلخواه و ای است که میی جراحی زیبایی به گونهپزشکی در حوزه

 (. 29: 2004مورد پسند ساخت )سولیوان، 

 گوید: ی جراحی زیبایی بینی و گوش میساله، مجرد و دارای سابقه 34، 12شونده مصاحبه
زدند، ولی یبایی کنم چون واقعاً تو ذوق میمن خودم خواستم که بینی و گوشم رو عمل ز"

شان شکل اند که صورتشون رو تغییر دادهبینم که آنچنان قیافهبعضی  از افراد را می
توانی عروسک شده است، بینی سرباال، صورت استخوانی و خیلی چیزهای دیگه. امروز می

ی طوری شده که وقتی ات بیاری. علم پزشکی خیلی پیشرفت کرده، حتهر بالیی سر قیافه
گذارند و ای را جلویت میروی، عکس یک هنرپیشهبرای جراحی بینی به یک کلینیک می

  . "ات شبیه بینی او دربیاید؟ گن دوست داری بینیبهت می

 گوید: ی پزشکی میسال سابقه 14، متخصص پوست، مو و زیبایی با 23شونده مصاحبه
تواند فرم تا بدان جا رشد داشته است که هر کسی میتکنولوژی در صنعت جراحی زیبایی "

اش ایجاد کند. گاهاً برخی افراد به صورت بیمارگونه به این گونه دلخواه خود را در صورت
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ی های پیشرفتهآورند و بدن دلخواه خود را به میانجی جراحیاعمال زیبایی روی می
 ."کنندپالستیک و زیبایی ایجاد می

 گوید: سال فعالیت پزشکی می 10ی سابقه متخصص زیبایی و لیزر پوست با ،21شونده مصاحبه

دهند. ها به این مسئله اهمیتی نمیآید. بعضیبا باال رفتن سن انسان، پیرپوستی به وجود می" 
بردار و رشد های الیههای پوششیِ پوست، کرمولی امروزه با رشد و گسترش استفاده از کِرم

کنند تا موهای زائد را از به لیزر پوست صورت، بسیاری مراجعه می های مربوطتکنولوژی
شان بزدایند یا اگر جای زخم یا جوشی بر صورت و ها و حتی سایر اعضای بدنصورت

   ."شان هست، با مواد خاصی آن را بپوشانندبدن

. رود آل و متناسب با هنجارهای اجتماعی پیش میدستکاری بدن در خدمت خلق بدن ایده

هایی بود که سبب اختالل در زندگی فیزیکی تر دستکاری بدن حول از میان برداشتن ضایعهپیش

های بدنی به میانجی ستکاریشد. اما امروزه دست زدن به دو سالمتی جسمی افراد می

اجتماعی دارد که طی -ی روانیی پالستیک و زیبایی بیشتر صبغههای متنوع و پیشرفته جراحی

وشد به اقناع درونی از خِالل کردارهای فرهنگیِ زیبایی دست یابد. انسان امروزی به کآن فرد می

شوند. ها شبیه هم میمه آدمرود. ه اش پیش میبودن و استتار مصنوعیِ بدنسمت مصنوعی

شوند؛ البته این افراد برای آنچه که ها بزرگ میها برجسته و لبها کوچک و سر باال، گونه بینی

های مصنوعی را فقط اند. این گونه زیبایی اندازی کردهگویند به مصنوعات چنگبایی میبه آن زی

 های مختلف، پرهزینه و پرخطر تحقق بخشید. توان از طریق جراحیمی

 پذیری روئیت
یعنی اینکه یک داغ ننگ چگونه حک شده است تا به دیگران اطالع دهد که فرد،  1پذیری روئیت

داشتن از آن تفکیک نمود. پذیریِ یک داغ ننگ را باید از آگاهی . روئیتحامل آن داغ ننگ است

ری تماس با دیگران منجربه زمانی که داغ ننگ یک فرد بسیار آشکار است، صِرف برقرا

اش یعنی، میزان های اصلی پذیری را باید از یکی از ویژگی شدن آن خواهد شد. روئیت شناخته

درنگ قابل مشاهده باشد، بازهم این مسئله را به ند هم بیمزاحمت متمایز کرد. یک داغ هرچ

گذارد که به چه میزان قادر است در جریان کُنش متقابل افراد اختالل ایجاد قوت خود باقی می

 (.74-75: 1386کند )گافمن، 
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 گوید: ی جراحی بینی میساله، مجرد و دارای سابقه 21، 11شونده مصاحبه

ات گفتن بینیام خیلی مهم بود. دوستام وقتی میترا در مورد قیافهراستش برای من، نظر دخ"
گفت، گذاشتم، ولی باور کنید هربار یه دختری این رو بهم میخیلی بزرگه، بهشون محل نمی

کردم خیلی جلو کردم و احساس میرفت، خودخوری میها حرفش از یادم نمیتا مدت
رغم ام نیز علیا در اوج بلوغ هم بودم و بینیهدوستام خوار و خفیف شدم. تازه اون وقت

شکر خدا االن معنای جذابیت رو اینکه خودش خیلی بزرگ بود، ورم هم کرده بود. اما 
ی خودم رضایت دارم. این جراحی بینی خیلی به فهمم، االن کامالً از این صورت و قیافه می

   ."نفعم تمام شد

 گوید:ی جراحی بینی میرای سابقهساله، متاهل و دا 26، 10شونده مصاحبه

ام ش همه مسخرهداد. راستام، صورتم خیلی بد ریخت نشان میقبل از جراحی بینی" 
گفتند این چیه دیگه؟ مثل یک تیکه خمیر نان روی صورتت افتاده! خیلی بهم کردند و می می

م و شر این بینی شدم تا اینکه گفتم باید حتماً جراحی کنخورد و از خودم متنفر میبر می
کنند. مخصوصاً خالص بشم. االن که جراحی کردم، دوستام و آشنایان خیلی ازش تعریف می

زد. شد، بهم زل میام بود، هر دختری رو که از کنارم رد میتا مدتی که اون چسب روی بینی
. کردندام میشدم و مسخرهبعد عمل تا مدتی که توی پادگان بودم، طوری دیگه اذیت می

 .  "گفتند مثل دخترا شدی، سوسول شدی!انداختند و میهای پادگان بهم تیکه میسایر کادری

 گوید: ی کاشت موی ترکیبی میساله، متاهل و دارای سابقه 36، 3شونده مصاحبه

یاره، اعتماد به از نظر من هرکسی، رو به این کارهای جراحی پالستیک و کاشت مو می"
تونی هرجایی حضور وقتی اعتماد به نفس نداشته باشی، راحت نمیاش پایینه. خُب نفس

کنی عیب تو رو زنند، همش فکر میکنی راجع به تو حرف میداشته باشی، همش فکر می
کردم رفتم احساس میکردم، هرجا میکنند. من که خودم اینطور فکر میبرای هم بازگو می

کنی، انگار از همه تی این عیب رو رفع میزنند. ولی وقدارند در مورد کچلی من حرف می
   ."بردتوانی نظر بدی. واقعاً اعتماد به نفس را باال میسرتری و هر جوری بخوای می

کنند نیست. ارتباط با بازخوردی که از دیگران دریافت میپنداشت افراد از خود، هیچگاه بی

دهند، دایماً در معرض ارزیابی دیگر یافراد با نمایشی که همواره در بافت جامعه از خود بروز م

افراد قرار دارند. هنگامی که تشخیص داده شود که فردی از عیب یا نقصی برخوردار است که 

زندگی اجتماعیِ او را تحت تاثیر قرار داده است، نوعی خودخوارانگاری در افراد به وجود 
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بل روئیت بودن عیب و نقص ی قاآید. در واقع بیزاری از خود و خودخوارانگاری نتیجه می

ظاهریِ بدن است و از طرفی، زیبایی و دلربایی ایجادشده در ظار افراد نیز به میانجی همین 

 دهد. پذیری خود را نشان میروئیت

 مردانگیِ هژمونیک
ای از مردانگی است که برای نخستین بار کانِل بدان توجه نشان داد. گونه 1مردانگیِ هژمونیک

شده از مردبودن در یک فرهنگ یا جامعه است که بیش از آنکه ونیک شکلی آرمانیمردانگیِ هژم

در افرادی واقعی در جامعه نمود پیدا کند، وجودی نمادین دارد. این مردانگی مثالً در آثار ادبی 

ای از و هنری و فرهنگ عامیانه و سایر اشکال موجود در گفتمان فرهنگیِ یک جامعه در برهه

 (. 2-3: 1392فرد، گرایانه دارد )عابدینیکند و نقشی کمالمیتاریخ بروز 

 گوید:سال سابقه پزشکی می 11، متخصص پوست و مو با 23شونده مصاحبه
شد خیلی سال پیش، در اگه یادتون باشه یه سریالی به اسم پدرساالر از تلویزیون پخش می" 

ز تاریخ بود. االن وقتی شرایط اون واقع اون سریال نمادی از مردانگی سنتی تو اون برهه ا
هایی  بینی که خیلی چیزها عوض شده. تعاریف و ویژگیکنی، میدوره را با امروز مقایسه می
های اون دوره بود، هم اینک دیگر شد و عمدتاً نیز مورد پسند زنکه اون دوره از مردان می

مردان امروزی نیز قبول  های مردانگی را در آن زمان، حتی رنگ باخته است. همان ویژگی
   ."ندارند، چه برسد به زنان

 گوید: ی کاشت موی سر میساله، متاهل و دارای سابقه 37، 4شونده مصاحبه
آری، خرج خانواده کنی، مرد بودن فقط این نیست که صبح تا شب کار کنی و هرچی درمی"

که مثل شوهرهای امروزی یا ات نیز از تو انتظار دارند بعد مدتی خواهی فهمید که خانواده
ای و هیچ زنی دوست ندارد شوهرش یا مثل پدرهای امروزی باشی و رفتار کنی. هیچ بچه

های کهنه و ای شلخته با لباسپدرش مثل مردهای قدیم، دستانی با پوست سخت، قیافه
 وارفته داشته باشه. مرد هم باید خودش رو با معیارهای حاضر جامعه وفق بده، باید به

 . "خودش برسه، برای خودش فرصت عرضه اندام کردن فراهم کند

 گوید:ی جراحی بینی میساله، مجرد و دارای سابقه 25، 9شونده مصاحبه
های استان کار یکی از شهرستانای در قبل از اینکه برم خدمت سربازی، تو یه اداره" 

اش را شت کرده بود یا بینیدیدم که موی سرش را کاای رو میکنندهکردم. هر مراجعه می

                                                           
1 Hegemonic masculinity 
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توانستم سعی اش بود، تا جایی که میجراحی کرده بود و مخصوصاً اگر چسب بر روی بینی
شان کنم دادم که با این سن و سال اندکم، نصیحتکردم راه ندم. حتی به خودم اجازه میمی

ت آمدم و خیلی که این کارها زنانه است و در شأن یک مرد نیست. اما بعد از اینکه به خدم
کردم. مردبودن به این ها معاشرت داشتم، دیدم من اشتباه میاز دوستانم رو دیدم و با خیلی

چیزها نیست و داشتن مردانگی به این معنا نیست که زندگی را به کام بقیه تلخ کرد. حاال به 
اشته نظر خودم مردانگی و مردبودن به اخالق خوب داشتن است نه اینکه سبیل یا ریش د

 .   "ها حرف بزنیباشی یا مثل الت

های سنتیِ مردان نظیر شجاع، مبارز، غیور، نترس، راد و غیره امروز دیگر در تعریف  ویژگی

ی  آید. در تعریف از مرد، مردانگی و جایگاه آن در جامعهآل معاصر آنچنان به کار نمیمرد ایده

زنان غافل ماند. از نظر بسیاری، برخورداری از  نظراتها و نقطهتوان از دیدگاهامروز، هرگز نمی

-قیافهفرم و خوشای، داشتن تحصیالت عالی، خوششخصیتی اجتماعی، داشتن پرستیژ حرفه

تواند های دیگر نیز به طور یکسان می بودن و بسیاری ویژگیبودن، با اخالق بودن، اهل معاشرت

شان)در قالب همسر، نامزد و یا س مخالفهای مردان و زنان نسبت به خود و حتی جناز دغدغه

دوست اجتماعی( باشد. خیلی از فاکتورها در کنار پیشرفت علم و تکنولوژی باعث شده تا 

شان دست بزنند. حتی در بسیاری آلهای ایدهامروزه مردان نیز بیش از پیش به ساختن بدن

ی ما  ی از تابوها را در جامعهمواقع، تنظیم مجدد بدن مردانه آن چنان پیش رفته است که بسیار

پیماید. داشتن بدنی مردانه وار، مسیر روبه جلوی خود را میزیر پا گذاشته و با تقلیدی سراسیمه

های بدن مردانه در آلبه معنای ورزشکاربودن، بدنی عضالنی، و در یک معنا، جذاب؛ از ایده

جراحی پالستیک و زیبایی مملو از های ی کنونی است. بدین خاطر است که امروزه کلینیکبرهه

 روند. هایشان بدان جاها میمردانی است که صِرفاً برای جذابیت ایجادکردن در بدن

 مُدگرایی

شود و در اصطالح عبارت از روش و مُد در لغت به معنای سلیقه، روش و اسلوب بکار برده می

یکی از  .کندزندگی را تنظیم میای موقتی که براساس ذوق و سلیقه افراد یک جامعه، سبک شیوه

هایی که نظام معنایی جسمانیت خود را در آن بازتولید کرده و بدین وسیله کارکرد نشانه

  .کند پدیده مُد استمشخص مادی خود را نیز حفظ و توجیه می

 گوید: سال پزشکی می 3ی ، متخصص پوست، مو و زیبایی با سابقه22شونده مصاحبه
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واست را دارند که موهای زائد کنند، این درخدی که به من مراجعه میبسیاری از افرا"
کنم که شان را توسط لیزر به صورت دایمی بردارم. حین انجام این کار، بسیار مشاهده می بدن

شان را دارند. در واقع دوست دارند هرطوری که شده اثرات پیری یا ی پوست صورتدغدغه
خواهند یا کنند و میردارند. مردان زیادی نیز مراجعه میشان را بهای صورتاحیاناً جوش

شان را بردارند البته آنکارد کردن خط ریش یا زیر موهای ریش، یا زیربغل یا سایر نقاط بدن

گردن و یا حتی برداشتن کلی موی صورت و زیر بغل برای مردان از نظر من، مشکلی نداره 
خواهند تا موهای بسیاری کنند و میاجعه میولی گاهاً بعضی مردهای نوجوان و جوان مر

پرسم ولی برای اش را از آنها نمیشان را لیزرسوز کنند که البته من دلیلدیگر از جاهای بدن
 .  "خودم نیز جای سوال دارد

 گوید: ی جراحی بینی میساله، مجرد و با سابقه 26، 14شونده مصاحبه 

خوره، درسته کنم، حالم از این دوران به هم میوقتی به این پسرهای نسل امروزی نگاه می"
های پدر و مادرم گوش که من هم خودم رفتم جراحی بینی کردم، به خودم رسیدم، به حرف

ام نامزد توانستم با دختر مورد عالقهام زشت بود، نمینکردم. ولی من مجبور بودم، واقعاً بینی
کنه، کنند. یه دوستی دارم توی صدا و سیما کار میروی میها دیگه زیادهولی االن خیلیکنم. 

 .  "شوندریم جلو، دخترها و پسرها بیشتر به هم شبیه میرفته گونه گذاشته. هرچه بیشتر می

 گوید: ی جراحی زیبایی گوش و بینی میساله، مجرد و با سابقه 34، 12شونده مصاحبه

شن، حتی در خیلی از جاها به نظر من ه زن و مرد تقریباً شبیه هم میامروزه دیگ"
خودرسیدن، موبرداشتن و خیلی از ادا و پوشیدن، بهی لباسجاهاشون عوض شده. شیوه

خوره. آخه پروتز لب برای یک پسر بینی، حالت بهم میاطوارها را از بعضی پسرها می
کنند یا ی شنیدم توی تهران پروتز باسن هم میهایی داشته باشه؟ من حتتوانه چه مزیتمی

دارند. خب این غیراز کارهای خالف عُرف و شأن مردانگی شان را برمیموهای تمام بدن
 .  "تونه چه معنایی داشته باشه؟می

های مختلف جراحی پالستیک و زیبایی و همچنین رشد های پزشکی در حوزهرشد فناوری

لیزرسوزی توسط پزشکان برای از بین بردن موهای زائد بدن و به  گرایش به استفاده از فناوری

برداریِ پوست سبب شده تا به تعداد افرادی که تمایل به انجام این گونه کردارهای نوعی الیه

غیرجراحی دارند، افزوده شود. به طور قطع مردان نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای انجام 

ی سنگین را به دفعات پرداخت کرده تا به باور خود، تنوعی در هااینگونه اعمال، هزینه
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شود تا زمان و هایشان ایجاد کنند. گرایش بیمارگونه به ایجاد زیبایی در بدن سبب می صورت

فرد به اقناع الزم دست پیدا  ی بیشتری را در این مسیر خرج نمود. در بسیاری مواقع،هزینه

آید که متاسفانه تر برمی های بیشتر و حتی خطرناکجراحی کند و در پی انجام کردارها و نمی

سازی های زیبایی و زیباییشان به این عطشبسیاری از پزشکان نیز برخالف اخالق پزشکی

دهند. امروز بیش از گذشته های جدی قرار میبدنی دامن زده و فرد مبتالبه را در معرض آسیب

پسندند و این در حالی است که خود زنان را بر خود میبا مردانی روبرو هستیم که ظاهری زنانه 

 دارند. نیز چنین ظواهری را برای مردان مورد پسندشان روا نمی

 گیریبحث و نتیجه
آل و مورد پسند های زیبایی در مسیر ایجاد یک بدن ایدهکردارهای زیبایی و به ویژه جراحی

های بیشتری برای افراد چه در و مزیت هاروند تا از این طریق بتوان فرصتجامعه پیش می

ها ایجاد کرد. امروز همه در پی بازنمایی خود ی روابط اجتماعی و چه در دیگر حوزهحوزه

ای، در روابط اجتماعیِ خود با دیگران، خود را عرضه نمایند. مردان کوشند به گونههستند و می

یژه در قیاس با زنان هستند. گاهاً این در صدد دستیابی به استیالی مجدد خود در جامعه و به و

ی اقتصادی یا سرمایه فرهنگی و یا هردو باهم ی برخورداری سرمایهاستیال و سلطه به واسطه

ی ها، سرمایهگردد، اما باید اذعان داشت که در صورت نبود هیچ یک از این سرمایهایجاد می

های اجتماعی نظیر شغل، اری از فرصتتری باشد. برخوردتواند جایگزین بهتر و آسانبدنی می

های انتخاباتی و های سیاسی و اجتماعی، حضور در کمپینازدواج، مشارکت فعال در گردهمایی

های اجتماعی دیگر مستلزم تاییدشدن اولیه به لحاظ ظاهری است. حتی ها و حلقهبسیاری گروه

های دولتی قرار ها و سازمانارگان کردارهای زیبایی در حالت متعارف نیز مورد تاکید بسیاری از

ها و قوانینی شان نیز دستورالعملها برای آراستگی کارکنانگیرند. بسیاری از این سازمانمی

کنند. امروز ساختارهای اجتماعی اند که عدول از آنها را مساوی با تخلف تلقی میتدوین نموده

ر رأس آن، صورت در اولویت بسیاری از کنند که ظاهر و دی ما عمل می ای در جامعهبه گونه

شود، ها قرار داشته و اولین چیزی که بر مبنای آن در مورد شخصیت افراد قضاوت میارزیابی

ظاهر است. لذا ساختارهای مسلط اجتماعی، دستکاری در بدن را به منظور رشد و ترقی فرد در 
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تغییری را به شرطی که مورد قبول جامعه، به صورت مستقیم و غیرمستقیم روا دانسته و هرگونه 

 کند. پذیرد و از آن استقبال میعُرف جامعه باشد، می

های زیبایی از توان ادعا کرد که دو عامل در سوق دادن مردان به سمت جراحیدر کل می

های اهمیت باالیی برخوردار هستند: زنان در نقش همسر یا دوست و فضای مجازی شامل شبکه

های خود از استقالل و آزادی بیشتری ای. امروز زنان در انتخابهای ماهوارهلاجتماعی و کانا

ربایی معیاری اولیه و مقدماتی برای انتخاب دوستی از جنس برخوردار هستند. زیبایی و دل

های اجتماعیِ نوین است. طبیعتاً بدن و به ویژه وجه ظاهریِ آن مخالف، همسر، و انواع دوستی

ین معیار برای انتخاب قرار دارد. مردان نیز به این امر واقف هستند که دیگر در کانون اصلی ا

شان در آینده رنگ باخته و رنگ و معیارهای پیشین مردانگی در جلب دوستان و شریکان زندگی

لعابی امروزی به خود گرفته است. لذا برای جلب رضایت زنان، بهترین اقدام را در ایجاد 

بینند. این گونه است که أبانه در ظاهر و به ویژه در سر و صورت خود میمهای زیباییدستکاری

های زیبایی، شاهد حضور شمار زیادی از مردان نیز هستیم که به موازات حضور زنان در کلینیک

 نمایند.پسندانه، اقدام به کردارهای زیبایی میبرای ایجاد نوعی زیبایی زن

های اجتماعی و ی فعال در فضای مجازی شامل شبکههااز طرف دیگر نباید از نقش رسانه

ای غافل ماند. جوامع به لحاظ فرهنگی، تاثیرپذیری باالیی از هم دارند و امر های ماهوارهکانال

ها و های جذاب مردانه در فیلمزیبایی و پرداختن بدان نیز از این زُمره جدا نیست. نمایش بدن

های اجتماعی تاثیر ها و پارتیلحاظ بدنی در انواع گروه های خوش فرم بهتاثیر حضور سلبریتی

های اجتماعی های زیبا برای دستیابی به برخی فرصتباالیی در سوق دادن مردان به سمت بدن

های مُدل مردانه و شوهای تبلیغاتی در ای با اختصاص کانالهای ماهوارهتاثیرگذار دارد. برنامه

هایی برنامهرهای زیبایی اثرگذار بوده، در این میان؛ پخش میانترغیب مردان به سمت انجام کردا

دادن اهمیتِ نشانبا هدف تبلیغ محصوالت زیبایی برای زنان و مردان و تالش در جهت محوری

ی مردان تاثیر داشته است. در مجوع مأبانههای زیباییپرداختن به ظاهر بیش از هرچیزی در کُنش

ی نسبتاً سنتیِ سنندج هستیم، اما  عریفی جدید از مردانگی در جامعهتوان گفت، گرچه شاهد تمی

گرایی قرار دارد که هرگونه تخطی از ی نوعی سنتهمین تعریف جدید نیز به شدت زیر سایه

اش به همراه دارد. هایی را برای مرتکبشود که برچسبآن به سان تابویی اجتماعی تلقی می

گونه تغییرات در نگاه به مردانگی، مرزبندی مشخصی قایل شد، توان برای این البته هرگز نمی
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ای بوده که سراسر جهان را دربرگرفته و مردانگی را در هر فرهنگ و زیرا اثرات مدرنیته به گونه

 قلمرو جغرافیایی دستخوش تغییر قرار داده است.
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