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 داروها، بهداشتي، آرايشي وسايل غذايي، هاي مكمل پروتزها، نظير هايي ابژه همچنين. بخشند مي تشكّل
 ياگر نظريه اساس بر. شوند مي محسوب سامانه اين مادي تجليات ها، دستورالعمل و ها شاپ بادي محصوالت

 اي گفتمانه مداوم و حصر و حد بي رشد آن نتيجه كه است جوشي درهم گفتماني توده بر مشتمل بدن سامانه
 در( مطبوعات و رسانه و پزشكي مدرنيته، گفتمان كه بود آن مؤيد همچنين مطالعه اين نتايج .است بدن

 همپوشاني اي اندازه تا بدن مديريت و كاري دست مشروعيت و بخشي رسميت بر تأكيد با) جهاني ساحت
 مضمون محوريت اساس بر حقوقي گفتمان و محوري سالمت و ريسك پزشكي، گفتمان ديگر سويي از. دارند

 و بدن مديريت معارض هاي گفتمان. كنند مي پيدا گفتماني همپوشاني مسئوليت و پزشك تخصص گفتماني
 شناسانه روان گفتمان حدي تا و زيبايي گفتمان پاد و پساساختارگرايي فمينيسم، هاي گفتمان مدرنيته،
 عوارض و بدن كاري دست ياد،انق سلطه، اساس تم بر پساساختارگرايي و فمينيسم گفتمان اشتراك كه هستند

 .است آن
 توده گفتماني، ساحت گفتماني، تاروپود بدن، سامانه ياگر، زيگفريد اجتماعي، بدن: كليدي واژگان

 بدن. ناهمگن و جوش درهم گفتماني

 مقدمه
 محافل توجه. است بوده آدمي انديشه تاريخ در مطرح موضوعات از يكي همواره بدن از بحث

 رابطه در گرفته صورت بنيادين تغييرات به واكنشي بايست مي نيز را بدن حوزه به علمي و دانشگاهي

 اهميت كنار در ورزش و سالمت تغذيه، هاي فناوري رشد دانست. جامعه و فناوري اقتصاد، بدن، بين

 و اجتماعي مطالعات در مهم موضوعي به را شدن بدني بدن، شديد گرايي مصرف و عامليت يافتن
 ).1386ذكايي،(است ساخته تبديل معاصر هجامع فرهنگي

 علوم در موضوع اين ديرپايي دهنده نشان اگرچه بدن پيرامون ارسطو و افالطون فلسفي مباحث
 رسد مي نظر به« اند؛ بوده مؤخر و اندك نسبتاً باره دراين شناختي جامعه هاي بحث اما است، انساني

 مناسبات در همچنين و عمومي فرهنگ در كه مسلطي نقش رغم علي زيباشناختي، مناسبات
 »است قرارگرفته غفلت مورد شناسي جامعه رشته در كند، مي بازي اجتماعي و شخصي

 انسان بدن به وبلن و 1زيمل تنها كالسيك شناسان جامعه ميان از اگرچه .)67:1990سينوت،(
 امروزه اما دادند، ننشا مندي عالقه حوزه اين به 3مارگارت ميد و 2موس مارسل بعدها و پرداختند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Simmel, G 
2 Mead, M 
3 Mauss, M 
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 ميان در 1بدن شناسي جامعه چون هايي حوزه در موضوعات اين سمت به اي فزاينده اقبال
 ).15:1386ژيانپور،( است آمده وجود به شناسان جامعه

 قبلي هاي كتاب. شد مطرح ميالدي نود دهه در ترنر برايان توسط بدن شناسيجامعه مفهوم
 بنديطبقه پزشكي شناسي جامعه حيطه در توانند مي يهمگ) 1992 و 1987 و 1984( ترنر
. داد تعميم بدن شناسي جامعه به پزشكي شناسيجامعه از را خود مباحث تدريج به وي ولي. شوند
 عنوان به بدن گيري شكل نحوه به كه است شناسي جامعه هاي حوزه از يكي بدن شناسي جامعه
 پردازد مي قدرت الزامات با متناسب رفتار شيوه و فيزيكي ظاهر تندرستي، سالمت، جايگاه

 دهه اواسط از كه است اي رشته بين رويكردي بدن شناسي جامعه ديگر بيان به .)164: 1380آلبرو،(
 شناسي، انسان هاي رشته در معرفتي گسترده تغييرات پي در ميالدي 70 دهه اواسط تا 60

درهم محصول رشته، اين گيريشكل اقعدرو. كرد ظهور شناسي زبان و روانشناسي شناسي، جامعه
 مطالعات مدرنيسم، پست فمينيسم، همچون اجتماعي علوم در مختلفي فكري هايگرايش آميزي

 وينمان. است بوده ميالدي 90 دهه در شناسيروان و فرهنگي شناسيجامعه فرهنگي،
 قرن اواخر در اجتماعي علوم در مندي بدن و بدن مبحث است معتقد زمينه اين در) 44:2010(

 بلكه نبوده مستقل دو هر كه كرد تأكيد هويت و بدن رابطه بر و شد گشوده و مطرح بيستم
 .بودند هويت ساخت روند در متقابل هاي هستي

 بدن براي و كرده تأكيد بدن و اجتماعي زندگي ميان متقابل پيوند به كل طور به شناسان جامعه
 بدن و جسماني بدن مقوله دو در را ها آن همه توان مي هك اند كرده ذكر گوناگوني ابعاد انسان

 آدمي طبيعي و مادي كالبدي همان كه جسماني بدن). 25:1388اخوت،( داد جاي فرهنگي-اجتماعي
 عنوان به و دارد را فرهنگ مختلف هاي عرصه بازنمايي قابليت اجتماعي بدن اما است،) خون و گوشت(

. شود مي محسوب ها گفتمان استقرار براي پايگاهي است متعددي معاني حامل كه ها نشانه از نظامي
 بدن كه اي را شيوه اجتماعي، بدن گويد؛مي »2ريسك و خلوص« كتاب در داگالس مري اين بر افزون

 هاي بندي طبقه با هميشه بدن جسماني تجربيات و كند مي تعيين شود، مي فهميده فيزيولوژيك
 بدن دو اين بين داگالس عقيده به. كند مي تغيير دهند، مي رائها بدن از خاص نگاهي كه اجتماعي
 بدن وي. دهد مي قرار تأثير تحت را ديگري باشد تر قوي كه هركدام و دارد وجود متقابلي رابطه هميشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sociology of Body 
1 Purity and Danger 
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 غذا گيرد، مي آرام كند، مي حركت بدن كه فرمي. داند مي بيان براي اي محدودشده ميانجي و واسطه را
 بدن( اند شده پذيرفته اجتماعي نظر از كه هستند هايي فرم همگي خندد؛مي كند، مي هگري خورد، مي

 نقل به ؛1995( نيكلسون همچنين). گيرد مي شكل و شود مي محدود جامعه قوانين توسط ما طبيعي
 از شود، مي آويخته آن از فرهنگي معاني كه است چارچوبي منزله به بدن است معتقد) 1387باركر، از

 .كند مي استفاده بدن براي آويز رخت استعاره از وي رو نهمي
 رويكرد از استفاده و تحليلي توصيفي روش با تا شد خواهد تالش مطالعه اين در اساس همين بر
 و گرفته پي مطالعه هاي پرسش اي كتابخانه و اسنادي صورت به اطالعات گردآوري و 2ياگر 1اي سامانه
 هاي گفتمان احصاي از پس و شود انجام آن به ناظر هاي رفتمع و بدن به نسبت جامع نگاهي

 توضيح مورد و شده شناسايي ها گفتمان از هركدام گفتماني بندي مفصل و مركزي هاي دال مربوطه،
 .گيرند قرار تفسير و

 است اين قدرت مفهوم با ارتباط در انتقادي گفتمان تحليل در مهم انداز چشم يك دانيم مي
 اغلب متون گفت توان مي رو همين از. باشد فردي هر اثر متن كه رسد مي نظر به بعيد بسيار كه

 و ستيزند مي متن در كه را متفاوت هاي ايدئولوژي آثار ها آن كه نحوي به اند، كشمكش از هايي محل
 تاريخ ادوار تمام در بدن رو همين از). 2001ياگر،( دهد مي نشان را كنند مي نبرد سلطه براي
 مالحظه مورد مختلفي اشكال به رايج هاي پارادايم و معرفتي هاي حوزه فرازوفرود سير در و بشري

 حوزه سر بر و شده رانده حاشيه به بعضاً و متن به گاه است؛ قرارگرفته تفسير و پردازي نظريه و
 بدن كه فرض پيش اين پذيرش با درنتيجه. است درگرفته وسيعي مباحثات آن داللتي و معنايي

 و مستقيم تعامل در و دارد مستقر خود در را سركوب و قدرت روابط معاني، كه است اي انهسام
 معنايي افتراقات و تشابهات به پرداختن ضمن مطالعه اين در دارد، قرار اجتماعي بدن با مستتر
 شود. داده زير پاسخ سؤاالت اين به تا شد خواهد تالش بدن پيرامون هاي گفتمان

 بايد؟ مي بنديصورت چگونه و است اجزايي چه شامل منظومه اين ؟چيست بدن سامانه 
 هركدام موضع چيست؟ يك هر محوري موضوعات و كدامند بدن پيرامون هاي گفتمان انواع 

 است؟ چگونه بدن به نسبت
 كنند؟ مي برقرار يكديگر با نسبتي چه ها گفتمان اين كالن اجتماعي فضاي در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 dispositive Siegfried JaÈger 
2 Siegfried JaÈger 
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 مؤثر و موجود هاي قدرت نقش بررسي چارچوب اين در بدن ايه گفتمان طرح از هدف عالوه به
 اين). 84:1391پور، امن و ذكايي( است فرهنگي و تاريخي برساختي عنوان به بدن اجتماعي تعين در

 است آن پي در و بوده بدن سازنده تاريخي خصوصيات و ها ويژگي بازگوكننده حقيقت در ها گفتمان
 را جامعه افراد بدن درباره كردن صحبت امكان اقتداري چه با و يزمان چه در كسي، چه بگويد كه

 .كند مي تعيين عرصه اين در را اجتماعي روابط و معنا و دهد مي شكل را ها آن ذهنيت دارد،

 مطالعه ضرورت
 اجتماعي پردازينظريه سازي،مفهوم به دست، ازاين مباحثي به پرداختن كه داشت انتظار توان مي 
 مطالعاتي چنين همچنين. كند كمك ايران در بدن كاري دست فرهنگ و مديريت همسئل فهم و

 است، روزمره تعامالت و تجارب اصلي محمل كه متني مثابه به بدن كه كرده فراهم را امكان اين
 و ذكايي( شود استفاده تنوعات و گوناگون سياسي و اجتماعي هاي نظام شناخت در تأمل براي
 امكان حوزه، اين اي رشته بين روشي و مفهومي فضاي به توجه با ويژگي ينا). 13:1391پور، امن

 درنتيجه و ساخته فراهم را نظري متفاوت هايگيريجهت با محققان تجارب انباشت و اشتراك
 به مربوط هاينظريه و هاديدگاه نقد احتماالً و اصيل و بومي دانشي توليد براي را بيشتري امكان

 .سازد مي مهيا رويكردها اين مناسب گيري بهره راستاي در را جسماني تحوالت

 مطالعه مفهومي چارچوب
 درك ارگانيسم هاي استخوان و 1خون گوشت، از فيزيكي مجموعه صورت به طورمعمول به بدن،

 فرهنگ سيطره تحت و نقش اجراي سبك، داراي مفهوم اين فرهنگي مطالعات در اما شود، مي

 و بدني تمرينات و غذايي هاي رژيم قالب در بدني كار يا نقش ايفاي براي اوممد صورت به و شده شمرده
 پذيررؤيت كالبد تمامي همچنين بدن .)786:1387باركر،( شود مي فراخوانده زيبايي هاي جراحي
 شامل كه است پيوسته هم به كليتي معنا، اين در بدن. است آن اجزاي از يك هيچ حذف بدون انساني
-اجتماعي بافت درون تاريخي، فرايند طي كه) 83:1386ذكايي،( است نشانگان و گانرمز از نظامي

 .است وابسته خود سازنده بافت عوامل و اجزاء به شدت به و يافته هستي خود خاص فرهنگي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پيگيري كرده و با  آن را مانياهايرؤاست زيبايي تركيبي از گوشت و پندار است كه ما در  ) معتقد3:1999اتكاف (  1

 ايم. ها و اميال خود اشباع ساخته هوس
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 فهم و جهان درباره گفتن سخن براي خاصي شيوه را گفتمان) 1389( فيليپس و يورگنسن
 زبان واسطه به اجتماعي روابط و ها هويت جهان، درباره فتنگ سخن هاي شيوه. دانندمي آن

 از. دارند تغييرشان و ها آن ايجاد در فعال نقشي بلكه دهند،نمي بازتاب خنثي شكلي به را واقعيت
 اجتماعي گراييبرساخت موجود رويكرد چند از يكي صرفاً گفتمان تحليل متفكر، دو اين نظر
 تحليل در هستند، مشترك مختلف رويكردهاي اين تمامي در كه هم هايي فرض پيش لذا. است

 بديهي دانش به انتقادي رويكرد به توان مي هافرضپيش اين ترين مهم از. است صادق نيز گفتمان
 اجتماعي كردارهاي ديدن گفتماني و اجتماع در هاانسان بودن فرهنگي و تاريخي و شده انگاشته
نمي واقعيت از صرف بازتابي را خارج جهان به ما دانش كردهاروي اين تمامي درواقع. كرد اشاره
 تحليل). 18:همان( دانندمي گفتمان محصول يا جهان بنديمقوله محصول را آن بلكه دانند،

 درباره خود ديدگاه برساختن براي زبان از افراد چگونه دهد نشان كه است آن پي در گفتمان
 .كنند مي استفاده اجتماعي جهان

 شامل خود انتقادي شناسي زبان و انتقادي گفتمان تحليل: ياگر اي سامانه گفتمان تحليل
 اصلي هاي شاخه از يكي). 2001دايك، ون ؛2001وداك، ؛1379 فركالف( است مختلفي هاي شاخه
 تأثير تحت مكتب بسيار اين. است شده شناخته 1دويسبورگ مكتب عنوان تحت معرفتي، حوزه اين

 بر تأكيد كه است ياگر زيگفريد آن نامدار و برجسته نمايندگان از يكي و است فوكو نظريه
 و يورگنسن ؛1388گودرزي،( دارد سامانه مفهوم و متون اي نشانه و زباني كاراكترهاي
 اجتماعي دانش همه يا دانش جريان را گفتمان) 1993،1999،36:2001( ياگر). 1389فيليپس،
 تعين را ها واقعيت دهد، شكل را جامعه بخشد، شكلت را جمعي كنش و افراد كه شده ذخيره
 را خود طرح فوكو از تأسي با پرداز نظريه اين. سازد مي تعريف كند، مي اعمال را قدرت و بخشند مي

 و كند نمي كفايت گفتماني نظام براي اپيستمه مفهوم است معتقد وي. نامد مي اي سامانه گفتمان
 در اي ويژه صورت به و دهد مي بسط را آن و كرده اختيار را فوكو انديشه در سامانه مفهوم بنابراين
 مطرح جنيست تاريخ كتاب در ميالدي هفتاد دهه اوايل از مفهوم اين. 2گيرد مي كاربه اش انديشه

 ).88: 2010بوسوليني،( شود مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 Duisburg school 

. كند ينمحل  آن رااما  كشد يمنويسد فوكو مبحث رابطه بين گفتمان و واقعيت را پيش  ياگر در اينجا با نقد فوكو مي 2
كه جهان اشيا و واقعيات با  كند ينمك دوانگاري بين واقعيت و گفتمان پيش كشيده و بدين امر توجه وي ي درواقع
و چه نسبتي  دنتيه هسچ ها ابژهوجود ندارند. در حقيقت در نظريه فوكو مشخص نيست  مستقالًمرتبط بوده و  ها گفتمان
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 كه ودش مي اطالق معنا شبكه به سامانه يا ديسپوزيتيو ،)225:1389( رابينو و دريفوس باور به
 معنا شبكه. اوست مورد بررسي فرهنگي كردارهاي ساختار هم و بالفعل تاريخ مورخ روش هم

 گفتماني غير و گفتماني كردارهاي دربرگيرنده كه شود مي متمايز اپيستمه از دليل اين به عمدتاً
 كوفو. آورد مي هم گرد خاصي تحليلي شبكه درون را دانش و قدرت معنا، شبكه يا سامانه. است
 و دانش انواع حامي نيروهاي روابط هاي استراتژي تشخيص در ما وقتي گويد مي ارتباط  دراين
 شامل كه( اپيستمه برخالف سامانه. داريم دست در معنايي شبكه آنگاه شديم موفق آن مخالف
 و گفتماني غير و -زباني-گفتماني كردار از متشكل) بود ها آن نظم و نوشتاري و گفتاري دانش
 براي است توصيفي فوكو انديشه در سامانه مفهوم). 41-44: 2001ياگر،( است ناهمگن اسرسر
 نهادها، ها، سازمان ها، گفتمان دربرگيرنده ناهمگون مجموعه اين. ناهمگون كامالً مجموعه يك

 هاي اهرم و اقدامات معناها، ها، ابژه قوانين، بخش، تنظيم و كننده تعيين تصميمات ساختارها،
 از نقل به ،1978:119 فوكو( است اخالقي و فلسفي تعاليم و علمي نظرات يي،اجرا
 و ناهمگون مجموعه اين كه است 1تشكل نوعي يا اي شبكه سامانه ديگر بيان به ).40:2001ياگر،
). شود مي تنيده يا بافته اجزا اين بين كه است اي شبكه( دهد مي پيوند يكديگر به را اي تنيده درهم
: كند مي فعاليت باهم ارتباط در كه است بعد سه از متشكل سامانه بود معتقد) 60:2001( ياگر

) / بروزات( تجليات و 3گفتماني غير) كردارهاي( ها كنش ،)دانش بافت( 2گفتماني كردارهاي
 است) دانش فعال و اجرايي وجوه و گفتمان عيني هاي ابژه محصوالت، و نمودهاي( 4سازي ماديت

 و ها سوژه و دارند ماديت بلكه نيستند ايدئولوژيك صرفاً ها گفتمان فهم، اين در). 46:همان(
 نوعي به بدن سامانه گفت توان مي ياگر نظريه چارچوب در بنابراين سازند؛ مي را اجتماعي واقعيات
 ناظر علوم ها، گفتمان علمي هاي گزاره( گفتماني كردارهاي مجموعه شامل وسيع شبكه و تشكل

 بدن، مديريت پزشكي، هاي مشاوره زيبايي، هاي جراحي( گفتماني غير كردارهاي و) بدن به

                                                                                                                                               
در  كه يدرصورتمفهوم اپيستمه بيشتر نظري و زباني است بر  ديتأكبا واقعيت و گفتمان دارند. درك فوكو از گفتمان و با 

-42: 2001ياگر،( ابندي يم؛ اهميت شود يميي كه بر اساس دانش توليد ها ابژهي و گفتمان ريغمبحث سامانه، كردارهاي 
 ستو منازعات ا ها جنبشكاركرد استراتژيك دارد و ابزار مفهومي مناسبي براي فهم تكثر نيروها در  سامانه ).40

) در حقيقت اين مفهوم توجه ما را به مفهوم قدرت در ميدان اجتماعي همواره پويا و فعال جلب 90: 2010(بوسوليني،
 ).2010بوسوليني،كند ( يم

1 Formation 
2 discursive practices 
3 non-discursive practices 
4 manifestations/ materializations 
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 و) تلويزيوني هاي برنامه و تبليغات اي، تغذيه هاي رويه و عادات ايروبيك، و الغري هاي ورزش
 داروها، بهداشتي، آرايشي وسايل غذايي، هاي مكمل پروتزها،( عيني تظاهرات و ها ماديت

 .شود مي) ها باشگاه ها، ورزشگاه ها، دستورالعمل ،ها شاپ بادي محصوالت

 
 )1( شكل

 
 هاي اليه يا مو درخت مانند متنوع و متعدد هاي گفتمان كند مي اضافه همچنين محقق اين
 پيوسته حركت يك در بلكه نيستند ثابت ها آن. هستند شده پيچيده هم به و شده بافته هم در طناب

 و تشكل را »پيچيده و عظيم 1جوش درهم گفتماني توده« يك تماميتش در زمان خاللِ در
 تحليل و هستند ها گفتمان پيوسته و فراوان رشد نتيجه زمان هم صورت به كه دهند مي بندي صورت
 كند باز را آن هاي گره و بپردازد گفتماني توده پيچيده تنيدگي درهم اين به خواهد مي گفتمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Discursive Milling Mass 
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 از متنوعي جمع كل طور به اجتماعي گفتمان يك در). 35 ،50،46:همان) (دهد انجام واسازي نوعي(
 تاروپود« اش نام دهد مي وحدت گفتمان يك به مضموني لحاظ به آنچه. شوند مي ظاهر مضامين
مي را 2گفتماني تاروپود اي تنيدگي درهم و شده تركيب ها گفتمان اجزا ديگر بيان است. به» 1گفتماني
 رسانه، سياست، علم، نظير هاييزمينه بر گفتماني تاروپود يا مجموعه يك). 47:همان( سازند

 يا 3گفتماني ساحت را آن نام كه گذاردمي تأثير غيره و اجرايي امور تجارت، روزمره، زندگي آموزش،
 تأثير يكديگر بر ها اين. گذاريممي افتدمي اتفاق آن درون مباحثه و گفتار كه اجتماعي موقعيتي

 زندگي گفتمان خود رسانه، گفتمان مثالً كه شاهديم همچنين 4هستند. مرتبط يكديگر با و دارند
 يعني گفتماني كردارهاي بعد اجزاء تا شد خواهد تالش ادامه در). 49:همان( دربردارد را روزمره
 قرار تدقيق و توصيف مورد ها آن موضوعات و مضامين و ها گفتمان اجزاء و بدن به ناظر هاي گفتمان
 .گيرد

 بدن هاي گفتمان اعانو
 محقق دكارتي بدن و ذهن دوگانه از فراروي با بدن و گفتمان ميان نسبت برقراري: گفتماني بدن
 تنانگي، هاي سويه و شده بدل زباني صور از بخشي به تن دكارتي، دوگانه از عبور با درواقع. شود مي
 گفتمان مبحث در خاطر ينبد). 1392كاشي، غالمرضا و ستوده( يابد مي نمادين و گفتماني وجه
 بدن حالت اين در. شود مي بحث اجتماعي موجود هاي قدرت و افراد بين متقابل رابطه از بدن
 نهادينه خاصي هاي گفتمان طريق از و شود مي توليد نو از قدرت جريان در گفتماني صورت به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 Discourse Strand 
3 Entanglements of discourse strands 
4 Discursive Plane 

گيرد. همچنين سامانه تحت تأثير  ياگر معتقد است سامانه ثبات خاصي دارد اما متأثر از تغييرات تاريخي نيز قرار مي  4
ها يك گذشته و حال و  قاد او گفتمانها بوده و اين مسئله بايد مورد مالحظه قرار گيرد. همچنين به اعت ديگر سامانه

الين فرايندهاي گفتماني روشن شود تا قدرت، تراكم اين پيچيدگي،  يا تايم ميفر ميتااي دارند؛ بنابراين الزم است  آينده
صورت يك سناريو روشن شوند تا به تأسي از فوكو نوعي  ، رخدادها بهباز ظهورها، ها يمسكوت ماندگها،  تغييرات، شكاف

و  دهد ي پيشين خود را از دست ميمعنا همها ابژه  تغيير گفتمان با )51:2001شناسي دانش صورت پذيرد (ياگر، تانباس
ويژه پس از مشروطه و خاصه در دوران پهلوي و  بدن به حوزه). در كشور ايران نيز 43همان:شود ( متفاوتي بدل مي ابژه

وقوع پيوست.  اجتماعي تغيير داد و تحوالتي در اين عرصه به رخدادي گفتماني همچون انقالب وضع بدن را در فضاي
 مستند تحليل در وداك روث تاريخي گفتمان رويكرد كاربست بيني؛ بدن« عنوان با ديگري مقاله در) 1396نگارندگان (

 و اجتماعي سياسي كالن هاي گفتمان نسبت اجتماعي، روندهاي به مشروح و مفصل بصورت »ايراني سبك به دماغ
 .اند پرداخته مشروطه از پس تاريخي ادوار از كدام هر در بدن بندي مفصل
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 يابد مي تبلور آن در و وليدت گفتمان وسيله به تاريخي اي سازه منزله به چارچوب اين در بدن. شود مي
 براي موضوعي فردي، هويت ثقل نقطه مثابه به بدن گفتماني، منظر از). 76:1391پور، امن و ذكايي(

 اي عرصه به را بدن آشكارا بخش هويت ماهيت اين و بوده تاريخ پهنه در رفتاري و گفتماني منازعات
 ).13:1391پور، امن و ذكايي( است كرده بدل فرهنگ سياست براي

 اين فرايند در و شود مي ساخته سخنگويانش وسيله به بدن چگونه كه دهد مي نشان بدن گفتمان
 كه است معنا بدين فرض، اين ديگر بيان به) 85:همان( كند مي پنهان را ها آن خود مداخله سازندگي

 شان انتخابي شرايط با كامالً استفاده اين اما كنند؛ مي استفاده آن از و ساخته را خود هاي بدن افراد
 ؛1991فرانك،( دارد قرار ايدئولوژي پايه بر ها آن هاي برساخت بر مبتني و نيست منطبق و هماهنگ

 دادن نشان همچنين بدن به گفتماني رويكرد اتخاذ از مقصود). 62:1391پور، امن و ذكايي از نقل به
 و بدن هاي گفتمان توليد رايندف بر شناختي و تاريخي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، عوامل تأثير

 متون و سخنگويان وسيله به ايدئولوژي كه دانيم مي است؛ ايدئولوژي و بدن رابطه آشكارسازي
 شرايط و عام عرف كه دارند سعي انتقادي گفتمان تحليل محققان لذا شود مي بازتوليد نوشتاري
 از نقل به 2001فركالف،( يرندگ نظر در آن منازعات و قدرت مناسبات محصول عنوان به را موجود
 تالش و است جاري بدن هاي گفتمان ميان معنايي هاي كشمكش دهند نشان و) 70:2010وينمان،

 .سازد مرجح و حفظ را خود معناي ديگري، معناي طرد با كه است آن جهت در گفتماني هر
 پيرامون مختلف و متنوع هاي گفتمان كه است ضروري مقاله از قسمت اين در نكته اين به اشاره

 فرايندي در بدن حوزه تجربي و نظري ادبيات مرور و اي كتابخانه گسترده مطالعات از پس بدن
 مطالعه اين دستاوردهاي از يكي گفت توان مي اساس اين بر. آمد دستبه شناسانه گونه و استقرايي

 نظري هاي رهيافت شناختي گونه معيار بر تأكيد با مطالعه اين كه است اين آن، بودن خاص يا
 سيزده مباحثات، اين شدن مطرح زماني محور و) پسامدرنيته مدرنيته، پيشامدرن،( شناختي جامعه
 آن هاي نسبت و تعارضات ها، همپوشي مقاله فرجام در كه كرد شناسايي بدن حوزه در را گفتمان نوع

 .شد خواهد ارائه شماتيك قالبي در يكديگر با ها گفتمان
 و بدنشان با ارتباط در افراد موقعيت تاريخ، گستره در انساني جوامع در: درنپيشام گفتمان

 ديوانگان باستاني، جوامع در نمونه براي. است بوده متفاوت بسيار بدن پيرامون ارتقاء شانس يا
 ويژه حقوقي از و يافتندمي تقدس حتي گاه و شدندنمي رانده بيرون آن از و بوده جامعه از بخشي
 جهاني، اين بينايي قدرت فقدان كه بود صادق نيز نابينايان درباره امر همين. شدندمي ربرخوردا

 گفتمان در). 1386فكوهي،( ساخت مي »جهاني آن« و »شهودي« ديدي داراي را ها آن گاه
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 بدن هايگفتمان به نسبت مقاطعي در را هاييتعارض و تمايزات اگرچه سنت، و پيشامدرن
 جسم بر) جان( روح جسماني، غير و جسماني بدن به دوتايي نگرشي در حال نبااي يافت، توان مي
 پيشامدرن گفتمان در. شودمي ارزيابي آن آييني كاركرد واسطه به بدن معنوي ارزش و بوده اولي
 جمع از را خود اعتبار بدن دهد، مي نشان مسيحيت ديني گفتمان از را زيادي تأثيرپذيري كه
 است ابزاري ترين طبيعي گفتمان، اين در بدن. شود مي محسوب تاريخي افر مفهومي و گيرد مي
 به پيشامدرن رويكرد در درمجموع. شود گرفته كار به مادي فرا نيروهاي جلب براي تواند مي كه
 تغيير و آرايش درزمينه بخش معنا هايدال ترين مهم اجتماعي عوامل و فرامادي نيروهاي بدن
 صاحبان و سخنگويان گفتمان، اين در). 375: 1391پور، امن و ذكايي( آمدندمي شمار به بدن

 كه هستند تاريخي و فرهنگي اي، اسطوره باورهاي و رسوم فرافردي، و جمعي نيروهاي سخن،
 .است بشريت تاريخي گذشته و نيافته توسعه جوامع آنان كنش قلمرو عمدتاً

 در بدن با مرتبط هاي بحث جايگاه ي،اجتماع و انساني علوم شدن مطرح از پيش: دين گفتمان
 دوركيم نظريه بر تكيه با) 2010( شيلينگ و ملور). 1387حميدي، و اباذري( است بوده اديان قالب

 و لومان و بكفورد و وبر نظريه همچنين و اجتماعي واقعيت يا امر غيرماديت و ات مادي بعد پيرامون
 سنت در اجتماعي امر عنوان به بدن و دين فتنگر نظر در با توان مي معتقدند فوكو موس مارسل
 مذهبي و ديني مايه ته كه كرد صحبت بدني وارانه عادت الگوهاي و بدني تربيت نوعي از مختلف اديان
 تمايالت نوعي و رسد مي قديس آكويناس سنت به كه است مفهومي وارهعادت آنان اعتقاد به. دارد
 اعمال به را آنان و بخشيده خاص مفهومي و تصور نسلي هر به كه است اجتماعي ساختارمند بدني

 و اسالم در 1بدن ديني تربيت و وارهعادت اين نگارندگان، باور با). 30( سازد مي رهنمون خاصي
برخالف  اما تأكيددارند خدا اراده و خواست تحقق در دو هر اگرچه متفاوتند. يكديگر با مسيحيت

مبتني  خوردن و نوشيدن هاي آيين و مناسك بر مبتني ضايتر و سازي دروني نوعي بر مسيحيت كه
 نوعي) صالت( نماز مثال براي. دارد دين هاي سوژه برداري فرمان و اطاعت بر تأكيد است؛ اسالم

 به دادن سالم خاص، مكاني در گرفتن قرار بدن، تطهير بر مبتني ديني بدني فيگور يا وارهعادت
 دروني و پروردگار مقام برابر در بودن تسليم و بندگي نمايش و اعالم و) زنان براي حجاب( خدا،
 .است اسالم دين سازي
 اجتماعي، فضاهاي و ساختارها انتظام و تعيين در عامل ترين مهم تاريخي بستر در دين ايران در
 است بوده روزمره زندگي متن در آن مختلف هنجارهاي و جسماني هايكنش هيجانات، در تحوالت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Body pedagogic 
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 انتظام و مدرن گفتمان و هنجارها الشعاع تحت مدرن دوران به مربوط تحوالت مسير در گرچه كه
 هايانگيزش و هاداللت همچنان حال بااين قرارگرفته، دولتي هايبوروكراسي قدرت به مربوط بخش
 هاي گفتمان سياق همين به و ساخته فراهم جسماني هيجانات و كردارها براي را زيادي بخش معنا
 گرايانه لذت و مصرفي ايدئولوژي برابر در قدرتمندي ديلبه گفتمان نيز بدن مذهبي و لوژيكايدئو

 پرداخت و بازنمايي توجه، در مهمي مرجع گفتمان اين ها، جوان از طيفي براي و آيند مي شمار به بدن
 بدن موضوع طرح ايراني جامعه در ديگر عبارت به ؛)129:1386ذكايي،( شود مي محسوب خويش بدن
 رفتار در ديني هنجارهاي و باورها ديرباز از و است ارتباط در ديني هاي آموزه با اي پيچيده شكل به

 مقوالت اين بر را خود سايه ديني سنت و ها آموزه گفت توان مي كه طوري به بوده؛ مؤثر ايرانيان بدني
 تأثير ها بدن برساخت كه ما فرهنگي نظام از بخشي و) 120:1387غراب، و ارمكي آزاد( است انداخته

 مستقيم پيوند ديني هنجارهاي). 1390پور، سيار و جاه رفعت( گيرد مي نشئت مذهب از گذارد، مي
 بسياري در كننده كنترل نقشي گفتمان اين و كنند مي برقرار فردي هيجانات و رفتارها از بسياري با
 هاي ارزش و جمع درون بدن، حوزه در انساني عامليت گفتمان اين در. دارد بدني هاي پروژه از

 و ذكايي( گردد مي مادي فرا و ديني امر تابع بدن و شود مي كنترل و پذيرفته محدوديت جمعي
 اي وسيله و بوده روح مركب و الهي وديعه جسماني، كالبد ديني، گفتمان در). 99:1391پور، امن
 ندارد خود بدن بر مطلقي حق انسان و است آن اصلي مالك خداوند و است عبادت و سعادت براي

 و مطرود اسالم ديدگاه از باشد درد و آسيب موجب كه آن در تصرف و دخل هرگونه لذا) 95:همان(
 وجود پرهيز و نهي مورد در قطعي احكام بلكه، نشده صادر آن براي مجوزي تنها نه و است ممنوع
 را آلايده تصوير و داده ترجيح را بدن از متعادلي و طبيعي رژيم ديني، گفتمان درمجموع. دارد

 ها بدن افول ديني تلقي در). 412:همان( پندارد مي بدن از آرايش بدون و پيرايه بي ساده، تصويري
 آن به مربوط مصارف و بدن با يابي هويت و شده تلقي خلقت فلسفه بر منطبق و عادي واقعيتي
 هاي كنش پيشيني، مقوالت اي پاره ناداست به كنشگران ديني، گفتمان در درنتيجه. است اي حاشيه
 كننده ارائه كه معنايي گسترده نظام يك با مرتبط و دار جهت را »بدن مديريت« ازجمله و خود

 و اجتماعي فضاي گفتمان اين عمل حوزه. دهند مي بروز است، هستي از شمول جهان تفسيري
 نهاد به وابسته ديني روحانيان و متالهان دين، عالمان آن، سخنگويان و است ديني جوامع عمومي
 .هستند دين

 سه بدن به نگرش با ارتباط در »هويت و بدن« عنوان با اي مقاله در) 1387( غراب و ارمكي آزاد
 اين از يكي. باشند مي بدن با ارتباط در خاصي ديدگاه واجد هركدام كه ساخته شناسايي را سنخ
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 واجد نوعي به و دارد سنخيت ديني گفتمان با كه است طبيعت مثابه به بدن رويكرد رويكردها،
 است الزم كه است الهي امانت يك بدن رويكرد اين در. آيد مي حساب به گفتمان آن مفروضات

 خاكي و فاني و شود مي گرفته پس بشر از زودي به امانت اين چون شود مراقبت و نگهداري خوبي به
 براي ابزاري و مركب نوعي به و ذهني و روحي غايات براي اي وسيله بدن ديدگاه، اين در. است

 و جراحي به اقدام كه اجتماعي كنشگر معتقدند اينان. است الهوتي ساحت به شدن نزديك
 پروژه يك سنخ اين براي بدن كل طور به است؛ كرده مداخله خدا كار در كند، مي بدنش كاري دست
 ).1081:همان( است شده تمام

 دين، گفتمان هاي زيرمجموعه از يكي منزله به »معقول حيات« نظريه: معقول حيات نظريه
 انساني حيات صحيح تفسير جهت در فلسفي ابتكارات از ،»محض طبيعي حيات« نهاد برابر عنوان به

 به نظريه آن دهنده تشكيل عناصر حكمت، معناي به فلسفه و دين علم، و) 1381فر، مهدي( است
 و طبيعي حيات تفاوت: داشت نظر مد بايد را محور چند نظريه اين چارچوب در. روند مي شمار
 حيات نظريه اين در. معقول حيات در بدن مصرف فرهنگ، و معقول حيات رابطه معقول، حيات
 باشند شده لحاظ »متعادل« اي شيوه به يادشده عناصر كه رسد مي فعليت به زماني انساني، طيبه

 آفرينش نبودن عبث و احسن نظام اصل به عنايت با نظريه، اين واضعان). 1389اخالصي، و فاتحي(
 و فيزيولوژيك جبر يك تواند نمي آدمي، عمر افزايش ديني، كنشگر نگاه از كه معتقدند انسان
 پلك ترميم« همچون اي گرايانه مداخله فرايندهاي با آن عيني نمود باشد الزم كه شود تلقي هدف بي
 حوزه از گيرد، مي صورت تفنن سر از بلكه ضرورت، سر از نه بسياري موارد در امروزه كه - ،»بيني و

 قدم زندگي تر عالي درجات به فرد، كه زماني ترتيب، بدين. شود پنهان عامل فرد و ديگران ديد
 براي كودكانه تفريح و بازي وسايل سان به خود طبيعي خلقت كاري دست و بدن مديريت گذارد، مي
 عاليه مقاصد به وصول در را او مساعي كه وسايل آن به اشتغال از و داشت خواهد مزاحمت جنبه او

. )1389 اخالصي، و فاتحي از نقل به ؛1376جعفري،( كرد خواهد اجتناب كرد، خواهد خنثي زندگي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توان در روابط  ي بهره گرفته شود در نتيجه ميخوب بهي ميانجي دانسته كه اگر از آن مثابه نوع بهسنخ دوم بدن را   1
ل ساخت و روابط را مديريت و راهبري كرد. اجتماعي امتيازات بيشتري به دست آورد، رضايت خود و ديگران را حاص

يك خواست اجتماعي و امري اختياري است كه داراي كاركردهاي اجتماعي است. سنخ سوم  جهت  نيا اززيبايي 
شناسايي شده معتقد بودند انسان چيزي جز جسم و بدنش نيست و در نتيجه اين گروه بدن را عيناً مترادف با هويت 

شان تجربه  دانند. در واقع اين سنخ خودشان را از طريق بدن هماني ساخته و يكي مي شان اين با بدن داند. آنان خود را مي
 ) است).1995كنند (يادآور مفهوم دختر مادي بوردو ( مي
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 هاي رويه فاني، عالم ترك بودن ناگزير به علم با حيات، يگراي غايت به معتقد كنشگر ديگر بيان به
 بسياري بنابراين كند؛ مي اتخاذ ديگر حيات و باقي مصالحِ با انطباق در را خود دنيوي نظري و عملي

 اين در چهره دادن نشان تر جوان و واقعي سن كردن پنهان نظير بدن، مديريت افراطي وجوه از
 .شود مي منتفي گفتمان

 و طبيعي علوم محققان مانند سخنگوياني گرا، طبيعت گفتمان در: گرايي طبيعت نگفتما
 مبناي داراي و »اجتماعي ماقبل« اي پديده را بدن علم، نهاد بر تكيه با شناسان زيست

 گردند مي استوار آن بر »جامعه« و »خود« هاي روساخت كه كنند مي فرض »شناختي زيست«
 پي در نابرابري، گوناگون انواع درنتيجه ؛)1389اخالصي، و فاتحي از نقل به 1993گ،شيلين(

 مدلول جنسيتي نابرابري نمونه براي 1كند. مي پيدا مشروعيت شناختي زيست بدن هاي ويژگي
 براي همواره زنان بدن است، معتقد راستا همين در ترنر. شود مي پنداشته زنان هاي بدن ثباتي بي

 اخالصي، و فاتحي از نقل به 1987 ترنر،( است شده محسوب تهديد جامعه اخالقي و اجتماعي ثبات
 حوزه در خنثي عقالنيت از كه يافته يتترب اي گونه به آنان احساسات فيزيولوژيك ساخت زيرا )1389
 .شودمي متمايز عمومي
 بر تأكيد با اجتماعي علوم و شده تعريف طبيعي علوم حوزه در بدن دراز ساليان براي دانيم مي
 راجع پردازي مفهوم فقدان درواقع). 86:1391پور، امن و ذكايي( كرد مي غفلت بدن و جسم از ذهن
 2تجسدي انسانِ براي ندرت به شناسي جامعه كه بوده دليل اين به شناسي نظريهجامعه در بدن به
 تلقي طبيعي و شخصي مالكيت قالب در انساني بدن و است كرده توجه اساسي هدف يك عنوان به

 را بدنش فرد يك كه طبيعي كامالً اي شيوه) 102:1997( موس مارسل اعتقاد به وليكن. است كرده
 اساس بر انسان بدني و جسماني هاي كنش همه موس باور به. اردند وجود دهد قرار مورداستفاده

 شيوه تفكر، اين در. يابد مي تشكُل »بدني هاي تكنيك« قالب در فرهنگي و شده آموخته اي شيوه
 زمينه ديگر بيان به. دهند مي شكل را آن بلكه كنند، مي كنترل را انسان بدن تنها نه فرهنگي نيروهاي
 ).68-71: 1391انگليس،(كند  حجاري مي را بدن از خاصي شكل و پرورانده را انسان بدن فرهنگي

 در كه هستند نويسندگاني و عرفا شعرا، ادبا، گفتمان اين قائالن و سخنگويان: ادبيات گفتمان
 وابستگي كه – ايراني كهن و كالسيك غنايي، عرفاني، ادبيات و منثور و منظوم متون ارتباطي قالب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اي ايستا و تغييرناپذير  گرايي با گفتمان بدن بيولوژيك متفاوت است؛ در گفتمان بيولوژيك، بدن، پروژه گفتمان طبيعت  1
 .كنند يمطبيعي رشد، روند محتوم و رو به افولي را تجربه  چرخهزندگي و  دورههاي انساني به اقتضاي  ست؛ بلكه بدنني

2 Embodied human 
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 همه اما دارد وااليي و شريف جايگاه بدن كه بودند آن بر -است مشهود عرفان و ندي گفتمان به آن
: سرايد مي سعدي نمونه براي( است شده نهاده وديعه به تن اين در كه است جاني درگرو شرافت اين
 آن تعالي و روح برخالف امري بدن عرفاني نگرش در). 1آدميت جان به است شريف آدمي تن

 تا شود مي طرد آن، نيازهاي و بدن كه است بوده آن دوانگاري، و تقابل اين نتيجه .شود مي نگريسته
 و روح زندان و حصار بدن عرفاني، ادبيات در اين، بر افزون. فراهم شود روح تعالي و رشد براي فضا
 كل طور به و) بدنم از اند ساخته قفسي روزي چند/ خاك عالم از نيم ملكوتم، باغ مرغ( است جان
 امري همچنين ادبي گفتمان در بدن). 91:1391پور، امن و ذكايي( دارد روح از تر پايين مرتبتي نبد

 افق اين در. است آن آييني كاركرد در آن معنوي ارزش همه و شده محسوب جسمي و مصرفي
 تشبيه متعلقات و آن اجزاء و بدن به درآيد فهم به آنكه براي است؛ مجرد و مادي فرا آنچه معنايي،

 گفتماني بدني تربيت و ورزش كه دهد مي نشان ادبي آثار مرور اين بر افزون). 95:همان( شود مي
 جسماني سالمت دربرگيرنده توأمان كه سالمتي و تندرستي فارسي ادب و فرهنگ در و است متأخر

 بر كيدتأ گفتمان اين در. دارد غالب داللت است، بوده) دومي به بخشي اولويت با اغلب و( نفساني و
 همين از و است بوده تأكيد مورد نيز اخروي و دنيوي سعادت براي شرطي مثابه به جسماني سالمت

 در غربي فرهنگ در اما پردازند؛ مي سالمت و بهداشت به ديني احكام از زيادي بخش كه است رو
 مورد را خود بدن كه افرادي كه شود مي القاء و تقويت اسطوره و پنداشت اين ادبيات، قالب
 ادبيات قالب در همچنين اند؛ داشته آن به راجع غامضي و پيچيده احساسات اند؛ داده قرار كاري دست

 نشريات، بدن، با ارتباط در و شود مي ارزيابي زيبا و غرورآميز فاخر، كردار اين غيرداستاني و داستاني
پديد  غرب در تخصصي انتشاراتي همچنين و متعددي تبليغي و تلويزيوني هاي شبكه و ها مجله
 ).22:2010وينمان،(اند آمده

 در منزلت كم اي تااندازه و ايحاشيه اهميت، كم سنتي از بدن مطالعات حوزه: مدرنيته گفتمان
 به اخير دهه چند در شناسيجامعه ويژه به و اجتماعي علوم هايشاخه و هاسنت مراتبسلسله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و وجوه الهوتي آن.  صورت بهسيرت در ادبيات عرفاني و جايگاه برتر سيرت نسبت  –صورت  دوگانههمچنين توجه كنيد به  1

يي ظاهري و نيكي اخالق و بايزيي ميان گرا دوگانهافالطون بازجست. در تفكر وي  شهياندرا در اين تفكر  شهيرشايد بتوان 
حقيرتر از روح است بلكه يك  تنها نهبدن چه زيبا باشد و چه نباشد، «شود:  روحي، در رابطه ميان بدن و روح نيز تكرار مي

و يكسان  اند شده كيتفكاز يكديگر  تنها نهدن و روح در اين رويكرد ب». دشمن، يك گورستان و يك زندان براي روح است
 ).1386شوند (ژيانپور، فرودست و فرادست در نظر گرفته مي عنوان بهبوده و  باهمنيستند بلكه در تضاد 

 



  1397  بهار/ بيست و ششم شماره/ هفتم سال/  عه، فرهنگ و رسانهترويجي جام -علمي  فصلنامه 74
 

 

 غربي غير و غربي شناسيجامعه هايسنت در محققان از روزافزوني طيف براي جاذب و پويا اي حوزه
 مطالعات با اخير دهه چند در كه بدن مطالعات فرهنگي سنت شايد بين دراين. است شده تبديل
 پديد را زيادي مطالعات و آثار بدن فرهنگي تاريخ مستقل سنت قالب در و پيونديافته نيز تاريخي
). 1391ذكايي،( دانست حوزه اين در مطالعاتي ويكردهاير ترين پررونق ازجمله بتوان را است آورده

 آورده ميان به صحبت اي اندازه به آن حول مباحث و بدن از معاصر دوره در اجتماعي نظريه همچنين
 ميان به سخن »جسماني اي جامعه« سمت به چرخش از تا داشته آن بر را متفكران از برخي كه

 در بدن پيرامون مدرن گفتمان در عمدتاً نظري باحثاتم اين). 1387 حميدي، و اباذري( آورند
 ترنر. اند گذاشته فرهنگي و اجتماعي نظريه عرصه به پا گرايي طبيعت و سنت گفتمان با تقابل

 ادبيات در همچنين بدن. پرداخت بدن شناسي جامعه به مستقالً »بدن و جامعه« كتاب با) 1996(
 باور به. است قرارگرفته بررسي و واكاوي مورد زندگي كسب مانند مفاهيمي ذيل شناسي جامعه نوين

 ميان تودرتو و پيچيده متقابل، نقش تحليل براي تواندمي زندگي سبك مفهوم) 1996( روزنگرين
 .شود استفاده روزمره زندگي فرهنگ و) ها رسانه توليدات خاص طور به( فرهنگ
 يك عنوان به انسان بدن ،اخير هايسال در آن، هاي شاخص و زندگي سبك چارچوب در

 اين در شده مطرح مسائل از يكي. است قرارگرفته معاصر شناسانجامعه موردمطالعه مهم، موضوعات

 از بدن، مديريت زيرا است، يافته عموميت جوانان بين در امروزه كه است بدن مديريت مقوله حوزه،
 سازي،بدن( ورزشي يقسال نوع بدن، آرايش ظاهري، پوشش مثل كردارهايي و اعمال طريق

 در بدن جواني و زيبايي به توجه مانند مواردي همچنين. شوندمي بيان غذايي هايرژيم ،)ايروبيك
. كرد اشاره) سالي ميان در( آن تداوم و حفظ براي تالش و جواني به عالقه افزايش جمعي، هاي رسانه
 و ادراك دريافت، توجه، رسيد ظرن به و شد مشاهده توسعه به رو و مدرن جوامع در مقوالت اين
 تفاوت اين و باشد متفاوت سنتي جوامع انسان دريافت و رفتار با بدن، به نسبت مدرن انسان رفتار
 مثابه به بدن به فرهنگي مطالعات و شناسي جامعه متفكران انديشه دادن جهت در رفتار، و بينش در

 .است بوده مؤثر اجتماعي امري
 از بخشي عنوان به بدني جذابيت و زيبايي به معطوف رفتارهاي گذشته ههد دو يكي در دانيم مي
 رويكرد، اين. است گشته محققان مطالعه براي موضوعي مختلف، اقشار بخش تمايز زندگي سبك
 چون رفتارهايي اصلي دليل را نوين جامعه در مصرف بودن مداربدن و هويت بودن مدارمصرف
 عنوانبه بدني جذابيت و زيبايي به معطوف رفتارهاي درواقع. داندمي زيبايي جراحي و بدن مديريت
 راستا همين در. باشد مختلف اقشار بخش تمايز تواند مي حاضر حال در زندگي سبك يك از بخشي
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 وضع« بدن، مصرف به زنان گرايش مهم عوامل از يكي است معتقد نتلتون مانند محققي كه است

 اندازه به و مناسب را آن كه بدن به آرايشي و نمايشي عالقه نوعي ييعن است؛ »مصرفي جامعه در بدن

 هويت شدن بازتابي آن متعاقب و بدن يافتن اهميت همچنين. بماند زيبا و الغر بدن تا دارد مي نگه
 بدن ظاهري هايويژگي تغيير با افراد آن در كه است مصرفي جامعه اساسي پيامدهاي از افراد، بدني
 مقبول پوششي و آرايشي ظاهري، وضعيت نظر از كه بدني -اجتماعي بدن ساخت به مبادرت خود
 .كنندمي -است اجتماعي نظام

 بعد نفي و بدن »ناسوتي« بعد به سابقه بي و ممتاز جايگاه نوعي تخصيص با مدرنيته گفتمان
 تحقق را ياجتماع و فردي منزلت و موجود هاي فرديت كه پنداشته اي مقوله را بدن آن، »الهوتي«

 مدرن، انسان شناسانه هستي درزمينه تغيير با گفتمان اين در) 4: 2003گوين، و كوپالند( بخشد مي
 متغير، مادي، موجوديت بدن، عرصه در مفاهيم و معني و شده دگرگون بدن عرصه در چيز همه

 عمدتاً( اصرمع و مدرن جامعه آن تحقق زمينه كه مذكور گفتمان در. كند مي پيدا فردي و انتخابي
 كنترل در شخص كه است فرد مادي دارايي بدن كه پندارند مي اجتماعي علوم محققان است،) غربي

 و ذكايي( كنند مي مديريت و نظارت را آن تعامل منظور به افراد و است مختار آن ارزيابي و
 دارييهسرما مفهوم كردن مطرح با نيز) 28: 1991( فدرستون نمونه براي). 30:1391پور، امن

 در را خود نظريه زندگي، سطح تعيين براي افراد انتخاب قدرت و ها بدن ارزش مراتب سلسله مصرفي،
 بين انتخاب قدرت و داري سرمايه بازار كه است عقيده اين بر فدرستون. كندمي مطرح حوزه اين

 بهبود به ها انتخاب از اي مجموعه تنظيم با كه دهد مي افراد به را فرصت اين داري سرمايه كاالهاي
 از متأثر مصرفي فرهنگ وي نظر از. يابند دست) فردي ظاهر و بدن( خود اين كردن واقعي و خود
 را او و سپارد مي فرد خود به را بدن از نگهداري و حفاظت مسئوليت مدرن، صنعتي جامعه رشد

 اين و 1كند استفاده ويشخ بدن فساد و افول با مبارزه براي ابزاري راهبردهاي از تا كندمي تشويق

 در عنصر ترين مهم زيبا ظاهر و است ابرازي خود و لذت ناقل بدن كه كندمي ترويج را ايدئولوژي
 ).170:همان( است افراد اجتماعي پذيرش
 از »هويت رسانه مثابه به بدن« عنوان با اي مطالعه در نيز) 1381( چاوشيان و ارمكي آزاد
 شدن بصري مانند هايي رويه جهاني، كنوني مصرفي فرهنگ در دادند نشان مدرنيته گفتمان منظر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تر  هر چه سريع شده يدستكارو  فنّاورانههاي جديد، مرز ميان بدن فيزيكي و بدن  فناوري ريتأثهمچنين تحت   1

شود  نمي يساز مفهومي ثابت از طبيعت جزئ، بدن ديگر فنّاورانهاين ادغام فرايندهاي بيولوژيكي و  جهيدرنت .زدير يفروم
 ).1387؛ به نقل از حميدي و اباذري،1995(بالسامو،
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 ترين مستقيم هويت به دادن شكل براي بصري ظواهر بر نظارت و كاري دست منزلت، نمادهاي
 بودن، كامل به تمايل بدن به رنيستيمد هاي ديدگاه كل طور به. است فردي آزادي و هويت واسطه

 »بدن پروژه« به فزاينده نتيجه توجه را مصرف فرهنگ و خويش بدن بر كنترل به ميل بودن، خالق
 كه است معنا اين متضمن گفتمان اين در بدن »بودن پروژه«). 1386ذكايي،( دانند مي جامعه در

 بدن صاحب براي آن بازسازي براي لقوهبا طور به بدن محتويات حتي و شكل اندازه، ظاهري، نماي
 گذار سرمايه فرد و شود مي گذاري سرمايه نوعي عرصه بدن درنتيجه و است گشوده و باز ،)فرد(

 اين در). 2008اليوت،( نماند عقب رقابت جرگه از فرار و سيال جهان در تا كند تالش بايد همواره
 و تغيير قابل كه است جسماني اي پديده و اديم كالبد نشدني تمام پروژه يك مثابه به بدن گفتمان
 خواهد فرد حيات طول در زيادي تغييرات شاهد كه است بازانديشانه و ريزي برنامه كاري، دست
 »منعطف و ناتمام هاي بدن« عنوان تحت جهت همين از و) 1387حميدي، و اباذري( بود
 از خود يا بدن انضباط يا تنظيم دن،ب پيرامون پندارها اين گرفتن نظر در با. شود مي گذاري نام

 و زندگي شيوه ترويج وسيله يا انتقال ابزار مثابه به بدن در تصرف و دخل و كاري دست طريق
 .رسد مي ظهور منصه به جمعي و فردي هويت
 هاي هويت نمايش براي ايشيوه همواره جسماني بدن در انتخابي تغيير تلقي، طرز اين در
 با آمدن كنار براي اي وسيله شده تنظيم بدن كه جايي تا است شناسانه اييزيب خود و جمعي فردي،
 اساس بر بدن نظارت و كنترل خالل از خويشتن بازآفريني فرايند و شده بيروني واحوال اوضاع
 منزله به معنا اين در بدن). 65:همان( دارد فرهنگي ماهيت كه گيرد مي صورت تفاسيري و ها انتخاب
 شيوه هاي تفاوت نمايشگر و حامل تواند مي كه است قرارگاهي ترين دسترس در و ترين مستقيم
 سوژگاني منظر از. شود مي بدل هويت اصلي رسانه و سازه به جسم درنهايت كه جايي تا باشد زندگي

 خود/ بدن پذيري امكان معاصر جامعه در كه است آن بر بحث بدن مدرن گفتمان چارچوب در نيز
 گروه يك آرمان و هدف ديگر و است بازشده انبوه متقاضيان و عامالن روي به هپروژ يك مثابه به

 ديگر عبارت به ؛)59:1381ارمكي، آزاد از نقل به 13:1994ترنر،( نيست بورژوازي فرهنگ يا نخبه
 يك زيبايي جراحي مثال عنوان به يعني بود؛ ثروتمندان دسترس در فقط بدن كاري دست زماني
 و شده صنعتي جوامع در ثروت از سرشار و اي حرفه زنان بين ندار، زنان و دارا زنان ميان دوگانه

 راهي پي در كه فقيري زنان بود؛ آورده وجود به نشان نام بي و وكور سوت روستاهاي در خواهرانشان
 خود تناسلي هاي اندام زيباسازي پي در مرفه زنان اما بودند، ناسورشان هاي زخم ترميم و درمان براي
 دسترس در كااليي مثابه به تدريج به اما .)183:2012همكاران، و دينگمان( بودند دلخواه صورت به
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 از) 2003( بلوم كه گرفت قرار اقتصادي اجتماعي مختلف هاي پيشينه با طبقات از وسيعي گستره
 هنشان ديگر جراحي وضعيت اين در. برد مي نام امروز جامعه »پساجراحي فرهنگ« عنوان تحت آن

. است شده مردم روزمره زندگي و ها رسانه گفتماني موضوع بلكه نيست بخش نخوت و غرورآميز
 خطرها، تواند مي فرد هر كه شده تأكيد كنشگران عامليت به اشاره با مدرن گفتمان در همچنين

 كنند. اقدام عمل اين به سپس و بسنجد را بدن مديريت هاي رويه مسئوليت و نسبي فوايد
 وضع در بيروني هاي اندام و بدن داشتن نگاه پيشامدرن، و سنتي طب در: زشكيپ گفتمان

 بدن نوين پزشكي در اما ؛)390:1386ذكايي،( است بوده امر ترين مهم بهنجار و متعادل و طبيعي
 وضعيت اين و شود مي بدل تأمل و تحقيق ابژه و موضوع به جان، و روان و ذهن از مجزا و تنهايي به

 وضع كه است اجتماعي رايج هنجار اين بلكه شود، مي معرفي بهنجار وضعيت كه نيست طبيعي
 اخير دهه چند گوناگون اجتماعي تحوالت كل طور به) 391:همان( كند مي تعريف را بدن طبيعي
 اين. است كرده ايجاد را جسماني اي جامعه سوي به حركت و آگاهي بدن گسترش موجبات
 تصرف، و دخل براي را جديدي هاي فرصت و امكانات كه است وينين هاي فناوري شامل ها پيشرفت
 اعمال تمام بين در نمونه براي). 86: همان. (كند مي فراهم بدن در وتعديل جرح و كاري دست

 محصول عنوان به شود. مي ناميده »رينوپالستي« اصطالحاً كه بيني پالستيك جراحي زيبايي،
 سهم بدن از جديد پذيري انعطاف در است برخوردار خاصي هاي ويژگي از پزشكي فناوري پيشرفت

 به وابسته سخنگويان عنوان به) پرستار جراح، پزشك،( سپيدپوش خدايگان پزشكي گفتمان در. دارد
 زيبايي جراحي اعمال و بدن حوزه در و بوده فعال آموزش و درمان بهداشت، خاص بطور و علم نهاد

 و علم از تلفيقي حقيقت در و است جراحي مهارت از بيشتر يچيز عمل اين كه شود مي داده توضيح
 به يا واژگون اصالح، را خود از بشري وجود موقت تجسم تا دارند تالش جراحان اينجا در. است هنر
 بفروشند معيوب و ناقص هاي ابژه به زنان بدن تبديل درازاي را خدماتشان و سازند بدل ديگري چيز
 ؛2006گيبسون،( سازند بدل پزشكي واقعيتي به را بدن از نانهز نارضايتي روند اين در و

 امر اين بر همچنين پزشكي گفتمان). 186: 2012همكاران، و دينگمان از نقل به ،2008ميريول،
 احساس ايجاد زنندمي زيبايي جراحي عمل به دست افراد كه دليلي ترين مهم كه داشته تأكيد

 اين در زيبايي جراحي ديگر، عبارت به دهد؛ مي دست عمل از پس فرد به كه است خوشايندي
 و فردي مديريت شيوه و فردي مشكالت حل راه استراتژيك، و ساده راهكار گفتمان منزله به گفتمان،

 كه شود مي نفس اعتمادبه و روحيه افزايش باعث مسئله اين معتقدند ايشان). 2009لي،( است خود
 دهد. نشان فرد روزمره برخوردهاي و رفتارهاي در را خود تأثير تواندمي مسئله اين
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 و است محوري دالي تخصص پزشكي، گفتمان در شد بيان كه طور همان: حقوقي گفتمان
 غيرقانوني صورت به كه شود مي داده مراكزي با ارتباط در متقاضيان به هشدارها ترين مهم و بيشترين

 و صورت ويژه به بدن مختلف هاي بخش در زيبايي جراحي انجام به اقدام تخصص داشتن بدون و
 باعث زيبايي جراحي باالي درآمد حوزه، اين كارشناسان اعتقاد به. كنند مي شكم مانند هايي اندام
 مطروحه، ادامه مباحث در. 1كنند ها عمل اين انجام به اقدام با افراد از زيادي گروه است شده

 نهاد به وابستگي با شاكيان و وكيل دستان،دا قضات، نمايندگي به بدن پيرامون حقوقي گفتمان
 قرارداد و بيمار مسئوليت پزشك، تعهدات بر كه يافته تعين و تشكيل قانوني پزشكي و قضايي
 بيمارستاني، شرايط به دوسويه قرارداد اين( دارد تأكيد آور الزام تعهدات و مابين في دوطرفه

 متقاضي و بيمار حقوق جانب عمدتاً كل طور به و) است وابسته اي حرفه و پزشكي كلينيكي،
 و صالحي( است متقاضي حقوق رعايت و عمل بخشي نتيجه به متعهد جراح و شده گرفته

 به افراد مراجعه ميزان آمارها اساس بر) 1393( 2آرمان روزنامه گزارش به). 2014مانگيون،
 تقاضا باالي ميزان يجهدرنت. است يافته افزايش اخير هاي سال طي درصد 80 تا زيبايي متخصصان

 و باال تقاضاي به توجه با سو يك از زيرا است شده زيادي شكايات و تخلفات به منجر امر اين براي
 عمل اين انجام به اقدام زايمان و زنان متخصص يا عمومي پزشكان از اي پاره رشته اين بودن ساز پول
 شده تأسيس زيبايي غيرقانوني يا قانوني زمراك و ها كلينيك ديگر، سوي از و كردند خود هاي مطب در
 جايي تا شدند زيادي خسارات به منجر زمينه اين در الزم تجربه و تخصص نداشتن به توجه با كه
 هاي عمل به مربوط پزشكان از مردمي شكايات آمار بيشترين قانوني پزشكي آمارهاي اساس بر كه

 با رشته اين به غيرمتخصص افراد ورود دهد مي نشان خوبي به امر اين. است بوده زيبايي جراحي
 نظارت نبود در غيرقانوني تبليغات و فريبي عوام مثل ابزارهايي با و درآمدزايي مانند هاي انگيزه

 شده ساز مشكل پزشكي، آموزش و درمان بهداشت وزارت و پزشكي نظام سازمان فراگير و گسترده
 اعمال و شده شناخته رسميت به بدن كاري تدس گفتمان اين در است مشخص كه طور همان است.

 و سودجو افراد دخالت عدم و تخصص عنصر صرفاً بلكه شود نمي تقبيح و رد زيبايي جراحي
 .گيرد مي قرار تأكيد مورد رويه اين استانداردسازي و غيرپزشك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي  درصد كساني كه عمل 80 كه بود گفته شيپنيز چندي  الهوتي، دبير انجمن جراحان پالستيك ايران ديمج  1

(گزارش روزنامه شرق،  دهند، مدارك دانشگاهي الزم را ندارند ك و زيبايي را روي افراد متقاضي انجام ميجراحي پالستي
 ).1389ده بهمن 

2 http://www7.irna.ir/fa/News/81429453 26/9/1393: تاريخ خبر 81429453: كد خبر 
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 را خود بحث مدار عامليت و مدرن رويكردهاي نقد با گفتمان اين: پساساختارگرايي گفتمان
 شدن، عقالني اصل بر مبتني مدرن دوران معتقدند پساساختارگرا پردازان نظريه كند. مي طرح

 يافتن تداوم حضور، حق سو، يك از كه صورتي به گيرد مي پيش را 1جويانه سلطه و متناقض گفتماني
 به مكك براي نهادهايي ظاهر به حتي و شناسدمي رسميت به »اعضا همه« براي را جامعه در ارتقاء و

 محور كه سازوكارهايي طريق از و نهادها همين طريق از حال درعين اما آورد، مي وجود به امر اين
 است، جامعه در كنشگران »حضور شكل« كنترل طريق از قدرت بازتوليد امكان و سازي همگن ها آن
 كند مي حفظ يكسان براي فقط را حق اين مدرن گفتمان منظر اين از. آورد درمي انقياد به را آنان
 ،»زيبايي« ،»سالمت« همچون زيستي حوزه در چه اي شده تعيين پيش از هايچارچوب در كه
 و »بودن كارآمد« ،»بودن اجتماعي« همچون فرهنگي حوزه در چه و »هوشمندي« ،»جواني«
 در كه هايي گفتمان اهميت كل طور به پساساختارگرايي انديشه .اند قرارگرفته »بودن مسئول«

 دهد مي نشان را اند سهيم خود بدن به نسبت افراد گيري جهت ساليق، ها، وارهعادت تنساخ
 دهد؛ مي نشان را خود رسانه چارچوب در ها گفتمان اين از يكي نمونه عنوان به). 124:1386ذكايي،(

. ددهن قرار تمسخر مورد را چاق بدن و دهند جلوه را بدن از خاصي تركيب توانند مي ها رسانه يعني
 كنندمي كمك بدن از آلايده تصاوير به مربوط هاي گفتمان شدن ساخته به تنها نه معنا بدين ها رسانه

 كاريكاتورگونه تصويري به معادله اين از يافته تقليل و شده ساده صورت 2كنند.مي نهادينه را آن بلكه
 افراد بر ثروتمند افراد عيف،ض بر قدرتمند افراد زشت، بر زيبا افراد زنان، بر مردان كه است شبيه
 هر را خود مردانگي روابط نيز جنسيتي حوزه در .باشند داشته حاكميت ساالنكهن بر جوانان فقير،
 قاطع گيري،تصميم قدرت شجاعت، فيزيكي، توانايي هوشمندي، همچون مقوالتي در بيشتر چه

 مانند مقوالتي با خود نگيزنا كه درحالي كند؛ مي تعريف رهبري قدرت پذيري،مسئوليت بودن،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از برتر را انسان ذهن كه مدرن قهرمانانه باور و فردگرايي ) معتقد است، ايدئولوژي12:1392وردو (براي مثال ب  1

 كه را كاري هر توانند مي خود، شرايط و نژاد و جنس از نظر صرف كه سازد متقاعد را دارد افراد سعي داند، مي زيچ همه

 و ناقص و معيوب همه كه كند مي صادر را پيام اين انِيگرا مصرفدهند. از سوي ديگر نيز ايدئولوژي  انجام خواهند مي
 بازار خود را بهتر سازند. كاالهاي و خدمات از استفاده با بايد و هستند ناكافي

شكل و شمايل دختران و توان  اند كه مي ) بر اين عقيده1387رسانه و ماهواره مانند عليخواه ( حوزهبرخي محققان در  2
جديد  كاالي ساخت. به باور ايشان هربيني  هاي ماهواره قابل پيش هاي ديش بي آن اه به جهت البا نگ را ايراني جوانان

معرفي و  ايراني جامعهبه  اي اي و در كل فضاي رسانه ماهواره هاي شبكه طريق از مصرفي و هر الگوي مواجهه با بدن ابتدا
 شود. مي عرضه
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 بر افزون). 1386فكوهي،( شود مي معرفي انديشينازك عطوفت، مهرباني، طنازي، زيبايي، ظرافت،
 و قدرت زبان، بلكه ندارد، وجود زيستي و طبيعي اي پديده مثابه به بدن پساساختارگرايان براي اين
 به دسترسي رو، ازاين. بخشند مي معنا بدان و دهند مي شكل را آن كه است بازنمايي هاي صورت ديگر

 همچنين سنت اين). 123:1386ذكايي،( است زبان تابع آن تجليات و بدن از تفسيري هرگونه
 دارد وجود گفتمان) نظام( قالب در و تنها بدن كه است شناسانه شناخت نگرش اين دهنده ترويج

 اخالقي، و ورزشي پزشكي، هاي نگفتما كه شود مي فرض پساساختگرا گفتمان در) 38:1984ترنر،(

 .هستند مقبول و جذاب زيبا، بدن از ما فهم و بدن سازنده
 با ارتباط در را آدمي پيكر فوكو،. است 1فوكو ميشل نظري سنت اين در مهم متفكران از يكي
 متن در »انضباطي قدرت« ظهور بر بيشتر را خود توجه و داده قرار تحليل مورد قدرت هاي مكانيسم

 قدرت كانون صورت به انسان، بدن مدرن، دوران در فوكو، باور به. است گردانده معطوف جديد عهجام
 اباذري( گيرد مي قرار بدن حركات ارادي كنترل از ناشي دروني انضباط تحت قدرت اين و آيد درمي

 ند،بگير قرار انضباطي هاي فناوري تحت ها سوژه كه مادام فوكويي، رهيافت در). 1387حميدي، و
 نظارت، كنترل، غايي مكان بدن بود معتقد فوكو). 2007هيِس،( اند شده قدرت مناسبات درگير
 از). 2003:گوين و كوپالند از نقل به 1994الپتن،( است مندي قاعده و ايدئولوژيك سياسي، تنظيم
 مورد همواره بدن كه اي گونه به دارند، بدن با بالفصل چسبيدگي نوعي ،»قدرت روابط« وي نظر

 در شركت« ،»وظايف انجام« براي و گيرد مي قرار »تربيت« و »گذاري نشانه« ،»گذاري سرمايه«
 جديد شيوه است، معتقد فوكو. گيرد مي قرار فشار تحت »ها نشانه انواع كردن ساطع« و »مناسك

 الاعم سركوب طريق از بدن بر كنترل كه است اي گونه به معاصر مصرفي جامعه در سلطه و كنترل

- است 2استانداردسازي چارچوب در و گيرد مي صورت اغوا و تحريك طريق از كنترل بلكه شود، نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفهومي دارد. داگالس بر چگونگي گره خوردن نهادها در  ديدگاه فوكو همچنين با رهيافت داگالس مشابهت  1

و » مديريت اخالقي بدن«كند. وي كاركردهاي اجتماعي نهادها را در ارتباط با  هاي تشبيه شده به بدن تأكيد مي ساخت
هاي  ن تجربهكه براي بيا ها، شرايط اجتماعي و نمادهاي مبتني بر بدن رغم اشتراك بدني انسان داند. علي آن مي ديبازتول

كه بدن  داند. او ضمن بيان اين متفاوت است. داگالس بدن را نمادي از جامعه مي باهمروند،  اجتماعي گوناگون به كار مي
هاي رايج درباره بدن و عقايد  هاي ميان ايده از نظام اجتماعي است، وجود شباهت دسترس قابلمستعدترين تصوير 

 .دهد قرار ميمرسوم درباره جامعه را مورد تصريح 
است كه  افتهي توسعههاي استاندارد و  هاي همنوايي در طي پذيرش رويه در رهيافت فوكويي، استاندارد شدن شيوه  2

 ).17:2007هيس،بخشد ( احساس فرديت و اجبار و تبعيت به سوژگان مي زمان هم
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 در بدن رهيافت اين در كه است واضح). 57:1980فوكو،( -باش برنزه باش، ظاهر خوش باش، الغر
 1شود. مي نهادينه و توليد نو، از گفتماني، امري مثابه به »قدرت« جريان
 نش اعتقاد به و است بوده پسامدرنيسم فلسفي و فكري زمينه تارگراييپساساخ دانيم مي
 فرهنگي تغييرات پسامدرنيسم دارد؛ تعلق انديشه قلمرو به منحصراً پساساختارگرايي كه درحالي
 است مرتبط اجتماعي بندي صورت يك عنوان به پسامدرنيته عنوان با كه دربردارد را وسيعي

 پسامدرن فرهنگ گفت بايد ارتباط اين در) 1390:122آمدي، خوش و رباني از نقل به ،1384نش،(
 هاي برنامه در را فرهنگ اين نمود. است شده گذاري نام 2»ظاهرسازي يا كردن بزك« فرهنگ نام به

 آن، سازي روز به و مد هاي رويه وزن، كاهش آشپزي، غذايي، هاي رژيم اي، تغذيه عادت به مربوط
 در افراد چارچوب اين در). 20:2007هيس،( يافت توان مي ظاهر و چهره تغيير شخصي، بهداشت
 دائماً پسامدرن فرهنگ و) 21:همان( دارند قرار هويت و بدن بازخلق براي دائمي فشار معرض
 ارتقاء را آن تا كرد كار ها بدن روي بايد همواره و نداشته وجود نهايي محصول هيچ كه كرده گوشزد
 ).2008جونز،( است ناپذير پايان نمايش يك البته ها رويه اين داد؛

 عقيده اين بر حوزه، اين متفكران ترين شاخص از يكي عنوان به) 2005 ،2000،2001( باومن
 و وار ديوانه حريصانه، جستجوي نياز، جاي به ميل اهميت فرهنگ مدرن، پست فرهنگ كه است
 سريع، و مداوم دگرگوني و غييراتت ناپايداري، قطعيت، عدم زندگي، براي دستورالعمل پايان بي

 ).152 و 74:همان(است خود ابداع و بازتوليد و مداوم هيجانات
 متصلب ها رويه و عادات است، سياليت بر مبتني كه پسامدرن گفتمان در كه بود معتقد باومن 
 ايستايي هرگونه دوراز به و غيرمسلم واقعيتي به جسماني نمادهاي و بدن بنابراين و رسد نمي نظر به
 شدني برساخت و متغير غيرقطعي، نامتعين، امري به هويت خاطر بدين. شود مي تبديل قطعيتي و

 اين آنكه ارزيابي براي معياري و خطاست و آزمايش فرايند مستلزم هويت باومن زعم به. شود مي بدل
 هويت امروزه نچهآ باومن اعتقاد با. ندارد وجود نه يا است پيشرفت روبه هويت سازي متحقق فرايند
 بر بنا. است بدن قالب در »نفس دهي شكل« غيرخطي و مداوم فرايند دهد، مي شكل را عامالن
 اخذ گردآوري، بر مبتني بلكه نيست؛ تراكمي و انباشتي »نفس مونتاژ« فرايند باومن، نظريه
 در( است فراموشي و يادگيري مداوم فرايند و قديم هاي ويژگي ريختن دور و جديد هاي ويژگي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ي عرصه ناامني براي ا كننده وسيمأ صورت به) معتقد است بدن 84: 1387، به نقل از اباذري و حميدي،1998فيسك ( 1

 هاي قدرتمند و فراگيري براي نظارت بر بدن خلق و توسعه داده است. كنترل اجتماعي بوده، لذا جامعه سازمان
3 makeover culture 
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 يا كردن بزك فرهنگ چارچوب در است معتقد) 79:2000( باومن). ها رويه و الگوها با ارتباط
 ديروز آنچه و شده گشوده كاري دست نهايت بي و غيرقطعي امكانات كليه روي به بدن ظاهرسازي،
 معتقد باومن ناي بر عالوه. رسد مي نظر به دردنخور به و كننده نگران امروز بوده، طبيعي و پذيرفتني

 كرد، مشاهده آن، در را نفس دادن شكل هاي فعاليت آثار و تداوم توان مي كه موضعي يگانه است،
 سياليت از نمودي شده، ترميم هاي بدن شدن پالستيكي است معتقد وي( است بشري جسمِ

 كل حامل و مادي ظرف ناپايدار، و متغير هاي هويت ميان در ثابت سازه اين). است پسامدرن
 ايجاد و جسم پرورش است، معتقد باومن اساس همين بر. است آينده و حال گذشته، هاي هويت

 سياست« اساسي محور ذيل پسامدرن عصر در نفس مونتاژ محوري ابعاد از يكي آن در تغييرات
 ).437- 444:1387 پور، جاليي( است »ميل

 را مصرف كه هايي نشانه كاري دست نميدا در كه است آن بر نيز فرانسوي انديشمند بودريار، ژان
 كه دهد مي توضيح وي. است اجتماعي و گذاري سرمايه قابل شيء زيباترين بدن كنند، مي مشخص

 جذاب مكاني مثابه به را خود بدن امروزه داري، خويشتن طوالني دوران و تقواگرايي هزاره يك از پس
 و فيزيكي آزادسازي قالب در را خود بدن، دوباره كشف و ساخته مطرح اجتماعي گفتمان براي

 بدل رهايي موضع به را بدن همه و همه كه درمان و غذايي هاي رژيم بهداشت، كيش جنسي،
 گفتمان جايگزين مصرفي اخالق تأثير تحت بدن گفتمان بودريار باور به. دهد مي نشان اند، ساخته
 كنشگر به ناخودآگاه صورت به تلذ به الزام نوعي چارچوب اين در است معتقد وي. است شده روح
 دهد مي سوق ها نشانه بازي يك بر بنا جويانه لذت مصرفي رفتارهاي سوي به را وي كه شود مي القاء

 ).122- 123: 1392بروتون،(
 استعمار به براي فناوري است معتقد پسامدرن، دوران در بدن و فناوري رابطه زمينه در ويريليو
 يافته انتقال حيواني بدن به سرزمين از توجه كانون و گيرد مي قرار تفادهمورداس انساني بدن درآوردن

 گسترش عرصه بايد زمانه، اين در انساني بدن كه كند مي تأكيد همچنين نظريه ويريليو. است
. برد مي نام »درون شدن مستعمره« عنوان تحت آن از وي كه باشد سرعت گرفتن پيشي و فناوري

 انساني بدن و قلب در آن به وابسته هاي ماشين ميكرو و فناوري داخلهم با درون شدن مستعمره
 شدن مستعمره فرايند در ديگر عبارت به گشايد؛ مي را انسان كنترل امكان درون از كه دارد سروكار
 بدني استعمار براي) قلب باتري مانند( ريز بسيار هاي دستگاه يا ها ماشين ميكرو به سلطه درون،
 به ويريليو همچنين. دهد پرورش خود در را سرعت بايد اينجا در انساني بدن. است يافته انتقال
 هاي فناوري اگر گويد، مي و كرده اشاره بيرون و درون تمايز محو و ها ايمپلنت گذاشتن كار موضوع
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 درون هستند كه را هايي آن اند، بيرون كه ها آن و باشند داشته وجود ما درون و ما از بيرون
 امر اين كه است روشن افزايد مي ويريليو. يابيم مي پايان كجا آدميان مقام در ما آنگاه زانند،برانگي

 ).430- 434:1389 ريتزر،( آورد مي خود با را انگيزي رعب و جديد امكانات
 ناظر مدرن هاي ديدگاه معارض درمجموع پساساختارگرايي گفتمان شد، مالحظه كه گونه همان

 محوريت با را بدن مديريت گفتمان پاد شاكله گفتمان اين گفت توان مي كه حدي تا بود بدن بر
. زند مي رقم كننده كنترل و ساز يكسان گرانه، سلطه وجوه بدن، دستكاري هاي عارضه نظير مضاميني

 انواع با هاچشم و صورت مو، آرايش با سر معتقدند محققان بدن مديريت گفتمان پاد مبحث در
 باسن و پاها جراحي، با شكم و ها سينه پوست، كشيدن با گردن ژل، تزريق با ستپو آرايشي، وسايل

 زنانه بدن مديريت حوزه در ديدگاه اين متفكران. شوندمي كاري دست همگي ليپوساكشن با
 قرار مداخله مورد »كامل زن« يك به شدن تبديل براي كه نيست بدن از عضوي تقريباً معتقدند،
 كاركرد عنوان به درگذشته آنچه حاضر عصر در پزشكي هاي پيشرفت قتحقي در. باشد نگرفته
 البته و است گرفته نظر در كنترل اعمال و دخالت براي قلمرويي عنوان به را بود معروف بدن طبيعي
 گرانهحمايت هاي نظريه و كاربردي توجيهات با را خود نازيباي چهره هميشه پزشكي گفتمان سلطه

 صنعت بسط جديد، زيبايي جراحي صنعت شود مي فرض اينجا در. است كرده نپنها) گرانه درمان(
 به استعمار از اغلب گذشته در كه گونههمان كه شود مي داده توضيح گفتمان اين در. است زيبايي

 جواني و زيبايي نام به را زن بدن ،1زيبايي صنعت نيز امروزه شد، مي برده نام شدن متمدن فرايند نام
 وجهي خود كه جراحي با زنان هاي بدن و) 155: 1998مورگان،(است درآورده خود سيطره تحت

 بر گفتمان اين در. است درآمده) 2رام بدن( منقاد و ابژه صورت به است، يافته جهاني و كاالگونه
 شده اعتنا ها جراحي اين بودن دردآور شدن، دفرمه اعمال، اين پيامدهاي و معايب

 با حتي و رفته سؤال زير ها عمل اين سازي جذاب كاركردهاي ساًاسا و) 79:2000گيملين،(
 كه جايي تا شوند مي سازي منفي نيز »زيبايي زخم« و »قيمت؟ چه به زيبايي« مانند هايي عنوان
 صالحيت و كند مي ياد رسان آسيب فرهنگي هاي رويه عنوان به زيبايي جراحي از) 2005( جفريز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توان از آن با عنوان صنعت بدن نام برد  گيري نظام جديدي از توليد، توزيع و مصرف در سطح گسترده كه مي شكل 1

بر اساس گزارش موسسه پژوهش و بازار از بازار جهاني محصوالت زيبايي، گردش مالي اين ). 1387اد ارمكي و غراب،(آز
بيني كرده است كه اندازه  اين گزارش پيش .ميليارد دالر رسيد 380ميالدي به حدود  2013بازار در جهان طي سال 

 .ميليارد دالر بالغ شود 461ميالدي به  2018بازار محصوالت زيبايي و آرايشي در سال 
2 Docile body 
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 ادامه در كه آنگونه بدن مديريت پادگفتمان. برد مي سؤال زير را زيبايي جراحي و پزشكي گفتمان
 .شود مي تعميق فمينيستي پردازان نظريه توسط شود مي تشريح

 عمومي حوزه در زنان حوزه پژوهشگران و فعاالن توسط فمينيسم گفتمان: فمينيسم گفتمان
 با ارتباط در است ذكر به الزم. يابد مي معنا و داشته فعاليت جهاني جامعه كلي فضاي و جامعه
 خود گفتمان اين ديگر بيان به. دارد وجود 1مختلفي هاي گرايش گفتمان اين در مندي بدن مبحث
 درون اجزاء همگي بايد غيرعلمي هاي گفتمان ياگر اعتقاد به. است 2هايي گفتمان درون واجد

 درون سمت به) اصخ هاي گفتمان( نيز علمي گفتمان اجزا. شوند گرفته نظر در ها گفتمان
 مقوله به همساني موضع فمينيستي پردازان نظريه. )47:2001ياگر،( شوند مي سرازير ها گفتمان
 موجه را پالستيك جراحي هافمينيست بدن، مديريت مبحث با ارتباط در گرچه ندارند بدن و زيبايي
 مثال طور به). 6:1392نز،جو و هيز( هستند نرمال و طبيعي بدن دستكاري منتقد عموماً اما دانسته،

 اعمال به زنان دادن سوق طريق از كه را هنگفتي سود و داريسرمايه ماركسيست، هايفمينيست
 گونه اين رواج و تبليغات مهم داليل از شود، مي دارانسرمايه نصيب آرايش لوازم از استفاده و جراحي
 داري سرمايه مصرفي نظام بدن، از گيبيگان اصلي مقصر نظريه، اين در .دانندمي جامعه در اعمال

 و كاالها خريد براي هزينه گرتحميل و خويش بدن از زنان نارضايتي مروج كه شود مي معرفي غربي
 ).1386ذكايي،( كنند جبران را نقيصه اين تا است خدماتي

 هك دهند مي نشان شناسي نشانه و پساساختارگرايي نظريه بر تكيه با فمينيستي شناسي جامعه
 گزينند برمي ديگران هاي كنش طريق از زيادي حد تا را خود زندگي قواعد و ها ارزش زنان

 يعني ديگري چشم از را خودشان كه شوند مي پذير جامعه اي گونه به قشر اين و) 191:1386شارون،(

 فرهنگي فشارهاي تأثيرات ديگر بيان به). 509:1389ريتزر،( بينند مي بيگانه هويت يك عنوان به مردان
 ايجاد باعث ايكليشه جنسيتي هايآرمان با تطابق براي زنان بر پزشكي و مردساالر نظام و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي طبيعي  پردازان بين بدن زنانه و مردانه تفاوت امري طبيعي است كه نظريه مثابه بهدر گفتمان فمينيسم، يا بدن  1

ي اجتماعي برساختي فرهنگي و اجتماع سازه مثابه بهشود. يا اينكه بدن  موجود بوده و همين بنيان نابرابري اجتماعي مي
) است. فمينيسم Groszشود. اين ديدگاه متعلق به گروتز ( يا اينكه بدن امري متجسم فرض مي شود يمغالب شمرده 

تجسم يافتن بدن را طرح كرده كه در اين فهم بدن امري فيزيكال و  دهيا) در حقيقت Corporeal Feminismجسماني (
كردارهاي گفتماني  لهيوس بهد، زمان و مكان وابسته است و پويا بوده كه در چارچوبي مشخص تعين نيافته بلكه به فر

) و جسمانيت فيزيكال embodied subjectivityيافته ( ي تجسمسوژگو مفاهيمي مانند  شده فيتعرفرهنگي و اجتماعي 
)psychical corporeality50:2010شوند (وينمان، ) وضع مي.( 

4 interdiscourse 
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 در زنان بدن ابژگي به همچنين ها آن. شود مي هايشانبدن بر زنان كنترل توانايي در محدوديت
 و نمايش وجه اهميت بر تأكيد با وارگي، شي رويكرد در. دارند اشاره زيبايي جراحي اعمال جريان
 با مطابق نقص، بي تجملي، زيبا، بايد شده جنسي اشياي مثابه به زنان بدن خود، شناسانه زيبايي

 براي .باشد كننده تحريك و جذاب ها، آن جنسي لذايذ جهت در و مردانه اميال با مطابق استانداردها،
 ساز يكسان استانداردهاي شود، مي اداره مردان توسط عمدتاً كه بهداشتي و آرايشي هاي شركت نمونه
 القاء چنين زنان، تحريك و اغوا براي جديد تبليغاتي هاي آگهي و داده قرار كار دستور در را زيبايي
 و پيتس( باشند خود جذابيت و ظاهري آرايش به توجه افزايش پي در بايستي زنان همه كه كرده
 در كه معتقدند ها فمينيست تيجهدرن). 379:1391پور، امن و ذكايي از نقل به ؛146:2008تيلور،

 به 69: 1990كالينز،( 1شود مي بدل پذير انقياد ابژه به زنان بدن طريق، هزاران به تبليغات چارچوب
 ).1387حميدي، و اباذري از نقل

بدن آرماني هايتيپ كه كنندمي استدالل چنين نيز اجتماعي گرايبرســاخت هايفمينيست
 از ويژه به ها آن از برخي. هستند جنسيتي جامعه قشربندي نظام و ايدئولوژي محصول همه ها،

 قرار جراحي معرض در زيبايي نام به را خود تا كند مي تشــويق را زنان كه كنندمي انتقاد فرهنگي
 نظريه در قاعده اين بر. بينندمي رسان آســيب بســيار زنان براي را زيبايي جراحي و دهند

 فرهنگي، مخدري شدن، قرباني فرايند عنوان به زيبايي جراحي و بدن كاري دست از فمينيستي
 بر هافمينيســت). 48:2010وينمان،( شود مي ياد زنان عامليت محدودكننده و بردگي چاقوي
 طور به. كنندمي تأكيد پزشكان اين از قانوني حمايت و هاكلينيك قدرت پزشكي، پدرساالرانه ماهيت
 از زنانه بدن استعمار و زيبايي جراحي چاقو، و زنان« عنوان با جستاري در) 1991( مورگان مثال

 اي فزاينده صورت به زنان غربي، شده صنعتي جوامع در نويسد مي »انتقادي و فمينيستي منظري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شود  ). در اين زمينه گفته مي23:2014ها بوده است (آماليا، ها تصوير زنان در رسانه ستفميني موردعالقهموضوع ديگر  1

. زنان و دهند يرا هدف خود قرار م ي زنانهها ، اغلب بدنشود يها ارائه م جنسيتي كه از زن و مرد در رسانه يها شهيكلكه 
شود كه زنان هدف  . در اين فهم نظري فرض ميصخا يها ، افرادي هستند با بدنشوند يها ارائه م مرداني كه در رسانه

 ،زيبا ،، اغلب زناني جوانكنند يزناني كه كاالهاي تجاري را تبليغ مها هستند و بنابراين  اصلي فرهنگ مصرفي و رسانه
ب . اين تبليغات اغلشوند يم معرفيعنوان افرادي شاد و موفق  اغلب به كه شاداب هستند يها الغراندام، ظريف، باپوست

تنها بايد الغر  است. زنان نه و متناسب زن موفق و شاد، زني جذاب، جوان و با الگوي اندامي خاص ؛پيام روشني دارند
) نيز 134:1392). بروتون (1391ي،ريم يحاج( بدني خاص هاي باشند، بلكه بايد اندامي عالي داشته باشند با اندازه

ما با نوعي استبداد نسبت به بدن  كه يطور بهاست  شده ليتبدپايان  بي معتقد است: ظاهراً بدن به يك صنعت باره نيدرا
كند و بيشتر به يك شيء خواستني  ي آن روبرو هستيم كه در خيال غربي بيشتر مفهوم بدن را مجسم ميابژه ساززن و 

 شود. و نه يك سوژه تبديل مي
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 شكل تضمين كه چاقوهايي. شوند مي پذير جامعه فناورانه چاقوهاي پذيرش با پدرساالرانه اي درزمينه
 چاقوهاي ها اين. است روزمرگي و زشتي از خروج و ما جذابيت و جواني احياي و ما يها بدن به دادن

 مسئله و آزادي اختيار، نقادانه رويكردي با سان بدين مورگان .)32:2010وينمان،( هستند جادويي
 تأكيد فناورانه اجبارهاي و استعمار ايجادشده، ما خود دست به كه هايي زخم بر و كرده رد را انتخاب

 .هستند شده دروني تعدي نوعي قرباني ها سوژه درواقع). 57:2010وينمان،( كند مي
 كلي انتقادات رغمعلي آنان. اند كرده اتخاذ ترمعتدل رويكردي ها،فمينيســت از ديگري گروهي

 و عامليت بروز به قادر زيبايي جراحي بيماران كه كنند مي استدالل اين بر زيبايي جراحــي به
 زنان گفتمان عامليت، گفتمان در سخن ديگر به. هستند شان جراحي بر خودكنترلي و تعقالني

 و اجتماعي فشار زده فلك قربانيان تصوير و داده ازدست را تأثيرش پزشكي كاري دست 1قربانيِ مثابه به
 و بودن عادي و دلخواه هويت احراز براي راهي بدن مديريت فهم اين در. است شده مستهلك تبليغات
 زيبايي جراحي درنتيجه) 58:2010وينمان، از نقل به ؛1995ديويس، ،2009فريزر،( است تناسب

 از نقل به ديويس،( است »گرفتن خود دستانِ در را زندگي« فرايند اعالي نمونه بهترين و نخستين
 همكاران و دينگمان مانند زنان حوزه گران پژوهش و فعاالن برخي ديگر سوي از). 1995بوردو،

 كه كشيده پيش را سؤال اين اكنون پزشكي هاي پيشرفت كه ساخته مطرح را موضوع اين) 2012(
 موجوداتي چه آينده در آنگاه دهند، تغيير پزشكي فناوري واسطه به را ظاهرشان بدن زنان اگر

 در آنچه و شخصي و وجودي حيث از زن بين مطابقت عدم نوعي باعث روند اين آيا بود؟ خواهند
 جديد عشق يك اعطاي كه است اين اكنون پرسش همچنين شود؟ نمي دهد، مي نشان خود از بيرون

 امري زيبايي جراحي واسطه به جواني احياي و بيشتر توجهات جلب اسباب يا سابق عشق نگهداري و
 ارزد؟ مي چقدر توجه جلب اين كه است اين مسئله اما است، مثبت
 فشــارهاي مقابل در فردي هايانتخاب واسطه به زنان معتقدند ها فمينيست برخي زمينه اين در

 صورت زيبايي هايجراحي كه باورند اين بر ايشان. كنندمي بهتري مقاومت پدرساالرانه، فرهنگي
 عامليت از نيز ليبرال هايفمينيست است. زنانه قدرت به دهيشكل براي زنانه گفتمان يك عنوان به

 و خود بر كنترل از اينشــانه را آن و گويندمي ســخن آورند،مي روي زيبايي جراحي به كه افرادي
 قــدرت زيبايي، جراحي به اقدام در هافمينيست از دسته اين. دانندمي فردي انتخاب و استقالل
 ممكن زنان اگرچه معتقدند اســاس اين بر و گيرندمي نظر در عامل يك عنوان به را 2زنان انتخاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 victimhood 

دهد. چنين زني احساس  مي »كنندگي خود تعيين«ان متوسطي از حداقل ميز زنانانتخاب نحوه تغيير شكل بدن، به  2
 .را انتخاب كرده است شكه خود، هويت كند يم
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 رضايت، از حسي اقدام اين در اما بياورند، روي زيبايي جراحي به فرهنگي فشارهاي تحت است
 .1كرد توجه آن به هاتحليل در بايد كه است موجود بدن كنترل براي مبارزه و بخشيعينيت

 شرايط از خاصي مجموعه و هنجارها كه هستند عقيده اين بر نيز مدرن پست هاي فمينيست
 تعامل به خاص تاريخي هاي دوره با زنانه ذهنيت و بدن لقخ در سياسي و اقتصادي اجتماعي،

 ازآنجاكه عالوه به. هستند اجتماعي هاي برساخته جنسيت هم و جنس هم آنان نظر از. پردازند مي
 در زبان لذا شوند، مي منتقل زبان طريق از بدن، اجتماعي برساخت با مرتبط قوانين و هنجارها

 باتلر). 152:1387حميدي، و اباذري( آيد درمي حياتي و مهم زارياب صورت به زنانه بدن آشكارسازي
 فوكو ميشل و دريدا از الهام با مدرن پست فمينيستي نظريه پردازان نظريه از يكي عنوان به نيز
 معتقد باتلر. است قدرت بندي صورت يك نتيجه ميل و جنسيت و جنس اساسي مقوالت نويسد، مي
. گيرد مي جان اش بندي چارچوب طريق از و شود مي بندي وبچارچ پيوسته صورت به بدن است
 فرايندي اين باتلر اعتقاد به. است يافتن ماديت حال در همواره مندانه جنسيت بدن اين، بر افزون
 است نوسازي حال در همواره ها بدن بلكه يابيم، نمي تجسد باره يك به اصالً ما و است تكراري و مداوم

 موقت را آن بايد كه دارد وجود اجتماعي چارچوبي يافتن جنسيت و تنياف تجسد درك براي و
 گيري شكل چگونگي تبيين براي است معتقد همچنين وي). 113:1392گين، در باتلر( دانست
 بازگشت روانكاوي گفتمان به بايد بخش قاعده هنجارهاي دست به جنسي هاي سوژه

 تعريف، به ها گفتمان كند، مي عنوان فوكويي فضايي در وي). 1387باركر، از نقل به ؛22:1993باتلر،(
 برند مي پي ها بدن چيستي به افراد ها، گفتمان طريق از و پرداخته ها بدن توليد و برساختن

 آغاز همان از جنس مقوله است، معتقد همچنين وي). ناپذيرند جدايي ها بدن تحقق و ها گفتمان(
 به. كند مي توليد را خود امر تحت هاي بدن كه است بخشي قاعده عمل از بخشي و است هنجار
 پيدا تحقق زمان خالل در و منعطف شكلي به كه است آلايده اي برساخته جنس باتلر، اعتقاد
. شوند مي برساخته اجراشدن، خالل از و هستند اجرايي جنسيت، و جنس افزايد مي باتلر. كند مي

 رفتن راه و زباني هاي سنت پوشيدن، لباس بكس جنسيتي، هاي فرم و هنجارها اجراي معنا بدين
 است قرار كه دهد مي شكل را هويتي يعني هستند؛ جنسيت) شده آموخته نمايش( اجرا نوعي همگي
 به. آورد مي همراه به را آن پذيري انعطاف و سياليت جنسيتي، هويت ثباتي بي نوعي اين و باشد
 ثبات بي اي پديده جنسي هويت و بوده متغير ارض،متع متعدد، معاني واجد همواره جنسيت او اعتقاد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ...  آورند، چون زنان به جراحي زيبايي روي مي گزارش پايگاه تحليلي خبري زنان و خانواده:  1

http://www.mehrkhane.com/fa/news/5010 
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 ما كه است عقيده اين بر باتلر كل طور به. است اجتماعي جاري كشمكش موضع مقوله، اين و بوده
. كنيم عمل زنان يا مردان همچون كه آموزيم مي بلكه بشويم؛ زن يا مرد كه گيريم ياد نمي

 مانند پردازاني نظريه نقد مورد باتلر رويكرد البته 1د.شو مي ايفا يا بازي جنسيتي هويت ديگر بيان به
 ازحد بيش جنسيت درباره او ديدگاه معتقدند آنان است قرارگرفته ماتيو كلود نيكل و بورديو ير پي
 .)103:1392كركوف،(است گرايانه اراده و آليستيايده

 مانند كنشگراني و سخنگويان توسط بدن پيرامون رسانه گفتمان: مطبوعات و رسانه گفتمان
 گفتمان، اين ياگري مفهومي در. يابد مي مشروعيت اي رسانه فعاالن و مجريان بازيگران، ها، سلبريتي

 تلويزيون، پسند، عامه هاي رسانه: شنيداري ديداري، چاپي، هاي رسانه( گفتماني ساحت يك
 و متفاوت وضعيت ود داخلي قلمرو و جهاني سطح در كه است) مجازي فضاي اي ماهواره هاي شبكه

 قادر تنها نه ما كه كرده القاء گونه اين اي رسانه ايدئولوژي جهاني، سطح در. دارد يكديگر با نامتجانس
 مسئول تلويحي صورت به بلكه هستيم فردي خواست اساس بر هايمان بدن به دادن شكل به

 كنيم مي احساس ودخ بر نيز را ها رسانه شده بازتوليد و تجويزي گفتمان با آن همنواسازي
 گفتارها، پاره معتبر، تجويزي گفتمان اين مقابل در ياگر ديدگاه اساس بر عالوه به). 20:2006تيلور،(

-به. شود مي محروم منابع و ها رسانه به آسان دسترسي از و شود مي طرد ديگر موضوعات و ها ديدگاه
 و مشابه هايبدن ظاهرسازي، اي كردن بزك فرهنگ قالب در اي رسانه متون چارچوب در كل طور

) 2009( لي مطالعه نتايج بر بنا. شود مي عرضه و شده بازتوليد يكسان بدني هاي آلايده و متجانس
 با تلويزيوني، هاي برنامه و پسند عامه متون نشريات، در زيبايي جراحي پيرامون روايات و ها گفتمان
 عامل جراحي گفتمان، اين در). 516: همان( فريبد را مي مخاطبان فانتزي و خيالي دنيايي خلق

 و شادي احساس تقويت عامل سپس و زنانه جواني و زيبايي افزايش فيزيكي، نقايص سازي برطرف
 شود مي بازنمايي و شده قلمداد عاطفي روابط و شغلي موفقيت در اساسي ركن و كاميابي

 در وجودي نقص هر كه است وژيايدئول اين حاوي رسانه گفتمان حقيقت در). 31:2010وينمان،(
 ).184:2012همكاران، و دينگمان( است ايشان خوشبختي و آنان بين مانعي زنان، بدن

 به جذاب غير و غيراجتماعي موجوداتي از بدن مديريت هاي رويه واسطه به زنان ساحت اين در
 از رضايت و شادي سمت به اشك و 2اندوه قطب از و شده بدل اجتماعي و خواستني موجوداتي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )performative theory of genderشود ( اجراي جنسيت گفته مي هينظربه اين ديدگاه  1
سازي بدن طبيعي، تحت  بدن نوعي نارضايتي پيرامون بدن را در چارچوب واژگون شده يتكاردسهاي مدافع  گفتمان  2

 كند. هاي اضافي، گوشزد مي عناويني مانند دفرمه بودن، بدن ناكافي يا اضافه، برآمدگي نازيباي بدن و چربي
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 از گذار »1افراطي كردن بزك« مانند هايي برنامه مثال براي. كنند مي حركت اجتماعي زندگي
 گفتمان اين حقيقت در. سازند مي تصوير را بودن جذاب و بودن برو تودل به ريختي بي و بدشكلي
 لبدكا روي مداوم كار و آنان بدن سازي ابژه را زنان موفقيت فردي مشكالت حل الزمه، شرط

: 1391باركر، از نقل به ؛1993( بوردو 2داند. مي زيبايي استانداردهاي به رسيدن براي جسماني
 اشتغاالت نفس، كنترل و غذايي رژيم به توجه و بودن اي تركه كه است باور اين بر نيز) 558
 انضباطي فرهنگي هنجار يك صورت به ها بازنمايي اين و است غرب اي رسانه فرهنگ عمده فكري
 سبك و همگاني هاي رسانه واسطه به زيبايي جراحي نيز) 2008( اليوت باور به. است درآمده
 معرض در را عادي مردم آيد، درمي نمايش به پسند عامه هاي رسانه در كه ها سلبريتي زندگي
). 62:2010وينمان،( شود مي تقويت »3سيندرال گفتمان« نحو اين به و داده قرار بدني هاي نگراني

 ترميم براي بدن، پيرامون مدرنيته گفتمان از متأثر جهاني سطح در رسانه گفتمان ديگر بيان به
 در رواياتي و ها مدل و زيبايي جراحي نسخه ناخوشايند، احساسات سريع درمان و بدني نقايص
 آماليا مطالعه همچنين). 2007هيس،( كند مي ارائه عمل اين گزاف دستاوردهاي و موفقيت مورد

 خود 4زيبايي پوند 200 نظير هاي فيلم تماشاي با) جنوبي( اي كره زنان كه دهد مي نشان) 2014(
 شغلي هاي شانس كسب شدن، غربي منظور به سپس و كرده ارزيابي فرودست هاي گروه مثابه به را
 شيوه بدين و كرده جذابيت و زيبايي بدن، درزمينه فرهنگي هاي نرم از تبعيت به اقدام اي حرفه و

 وضعيت ملي اي رسانه فرهنگ و داخلي سطح زنند، اما در مي رقم جديدي هويت خود براي
 شناسانه روان گفتمان با پيوند در عمدتاً مطبوعات و رسانه گفتمان اينجا در. است ديگر اي گونه به

 مشكالت و دردسرها عوارض، بر عمدتاً حوزه، اين در تخصص اهميت بر تكيه با تا دارد سعي است
 فر زاهدي. كند تأكيد) زودرس پيري سالمتي، افتادن خطر به مانند( زيبايي جراحي از شينا
 است، داده انجام 1379 -1387 هاي سال بين در كشور نشريات بر كه اي مطالعه در) 1388(

 عناوين و استهزاء و تمسخر با همراه تحقيرآميز عناوين رسانه، ساحت در دهد مي نشان
. است بندي تقسيم قابل زيبايي جراحي و بدن پيرامون اجتماعي و فردي دابعا در هشداردهنده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 Makeover Extreme  

 خ انتشار است.كارلي اسپوزتو است؛ فاقد هرگونه تاري نوشتهاين جستار كه   2
 http://roanacsrtn.dynu.com/cosmetic-surgery-essay-794165.html 

 ).2008مبتني بر ساخت يك خود جديد، نمايش و آشكارسازي خود دروني، نمايش مراقبت از خود (اليوت،  3
بزرگ تلقي شده  ) چاقي مترادف زشتي و گناهيPounds Beauty 200) در اين فيلم (36:2014به اعتقاد آماليا (  5

 كند. شود و جامعه با او بدرفتاري مي اي مي است و فرد چاق (هانا) بدل به عضوي حاشيه
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 اعمال متقاضيان كه است اين كند، مي القا خود بينندگان و خوانندگان به گفتمان اين آنچه
 سرمايه ترين مهم از خود، ساختن زيباتر براي كه هستند نازيبا اما مرفه، افرادي زيبايي، جراحي
 ايرشته عنوان به را ايران در پالستيك جراحي گفتمان، اين. گذرند يم جانشان يعني زندگي
 به افراد براي را ناگواري منفي پيامدهاي خود، كاري هاي زمينه گسترش با كه شود مي معرفي
 استهزاء و تحقير بر عالوه ژورناليستي هاي گزارش نوع اين در حال، درعين. 1است آورده همراه

 جراحان كلي عنوان با كه نيز عمل اين عامل پزشكان نوعي به ي،زيباي جراحي عمل متقاضي
 از بسياري كه شود مي تأكيد حتي و شده معرفي الزم صالحيت فاقد شوند، مي معرفي پالستيك

 هشدارهاي درمجموع. دهند مي كشتن به را ها آن خود، مراجعان ساختن زيباتر عوض در ها، آن
 دسته در. تفكيك هستند قابل اجتماعي و فردي دسته دو رد مطبوعاتي هاي عنوان اين در نهفته

 و داده قرار هدف را جراحي عمل آتي متقاضيان مستقيم طور به عناوين برخي فردي، هشدارهاي
 و دارند زيبايي جراحي عمل هرگونه انجام از گروه اين كردن منصرف در سعي ها آن به هشدار با

 تحريك با و داده قرار هدف را جامعه جمعي وجدان و مسئول نهادهاي ها، عنوان ديگر دسته
 روايت كل طور به. كنند ايجاد فوق روند در را هايي محدوديت كنند مي تالش عمومي، احساسات
 جراحي، اعمال گونه اين انجام آتي متقاضيان و افراد ترساندن با دارد تالش سو يك از ژورناليستي

 رو روند و پالستيك جراحي به نسبت منفي رويكرد با ديگر، سوي از دارند؛ باز كار اين از را ها آن
 طبقه اختيار در غيرضروري، و تجملي امري را گفتماني كردار اين دارد، جامعه در كه رشدي به

 عنوان به). 1388فر، زاهدي( كنند مي توصيف جامعه شئونات و فرهنگ مخالف حال، درعين و مرفه
 را اينفوگرافيكي گزارش ،1173 شماره شرق روزنامه در) 1389/ 10/11( مرادي و خليلي نمونه
 به مصور كه كرده آماده »تيغ زير« عنوان با ايران در زيبايي جراحي وضعيت با ارتباط در

 گوشه در سرنگ سوزن و آن حاشيه در خون بزرگ قطرات و صفحه ميان در بزرگ چاقوهايي
 درصدي هشتاد رشد« و »دنيا بيني احيجر پايتخت ايران« بزرگ تيتر دو داراي كه است صفحه
 نظير موضوعاتي و بوده صفحه راست سمت در »گذشته دهه در پالستيك جراحي به گرايش

 درصد هشتاد« يا »شود مي ناگهاني مرگ و فلج موجب تقلبي، هاي آمپول و داروها از استفاده«

 هاي پرونده درصد پنجاه« ،»ندارند دانشگاهي مدارك كنند،مي پالستيك جراحي كه كساني
 پزشكان محكوميت ميزان 88 سال در« ،»است زيبايي هاي جراحي به مربوط پزشكي دادسراي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ».زير تيغ« اي» خطر در كمين است« با عناويني همچون 1
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 حاوي كه مفصل گزارش و مقاله اين. است گنجانده خود در را »است داشته افزايش درصد 7/5
 عمل اين وضعيت به راجع آمارهاي ارائه و پالستيك جراحي تاريخچه زيبايي، جراحي انواع تعريف

 هايي بخش در است، آن چندوچون و اعمال اين انجام هاي هزينه ارائه همراه به ايران در
 كرده ذكر را اند داشته بيني جراحي سابقه كه كساني متقاضيان، پزشكان، هاي گفته و اظهارنظرها

 و ايران در پالستيك جراحي به نسبت پزشكان هشدار پيرامون مطالبي به خود دوم صفحه در و
 و مصرح ايدئولوژي گفت توان مي كل طور به. است پرداخته زيبايي جراحي با مرتبط هاي كايتش

 مانند متني هاي دال و سرنگ خون، چاقو، مانند ديداري عناصر كارگيري به با متن، اين ضمني
 ضمني صورت به و غيرتجويزي رويكرد آن، مشخصاً ناگوار پيامدهاي و جراحي عوارض و شكايت

 .دارد زيبايي جراحي به نسبت هكنند نهي
 روز در زن دو« عنوان با گزارشي در) 16/5/1385( خود 827 شماره در روزنامه همين

 در هم گزارش اين. پردازد مي آن حواشي و زيبايي جراحي تاريخچه وضعيت، به ،»ميرند مي
 در. دهد مي نشان را شناسانه روان گفتمان با خود پيوند ديگر بار مطبوعات و رسانه گفتمان چارچوب
 در زيبايي جراحان پزشكان از عديده هاي شكايت وضعيت بر نخست، شرق روزنامه گزارش

 از پس وضعيت نبودن دلخواه شدن، دفرمه جراحي، از ناشي صدمات خاطر به تهران دادسراهاي
 مانند يهاي دال با ادامه در نگارنده و شده آورده ميان به صحبت تنفسي مشكالت آمدن پديد عمل،

 اين. است كرده اقدام كنش و گرايش اين سازي منفي به »آور سرسام« هاي هزينه و »تصنعي زيبايي«
 براي رفتاري معيارهاي فقدان و پزشكان نزد زيبايي جراحي عمل شدگي تجاري بر همچنين گزارش
. كند مي ياد »انهمتأسف« لفظ با ايران در زيبايي جراحي افزايش به رو روند از و كرده تأكيد جوانان
 عمل از پس زيبايي جراحي كانديداهاي تمام كه نداده نشان تحقيقي هيچ افزايد مي نگارنده
 1نفس اعتمادبه بودن پايين هويت، فقدان خاطر به معضل اين و اند كرده كسب بيشتري نفس اعتمادبه

 .است جوان نسل زندگي كيفيت آمدن پايين و
 آمريكا پالستيك جراحان انجمن رئيس ناهاي، فؤاد تردك: محوري سالمت و ريسك گفتمان

 چهره و اند كرده پيدا اعتياد زيبايي به نسبت نحوي به بدن زيبايي جراحي متقاضي افراد است معتقد
 است، معتقد وي .)2زيبايي انگاري اعتياد يا زيبايي به دستيابي ولع( اند كرده فراموش را خود واقعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تأكيد، بر ميزان باالي اين سنخ مديريت بدن »تاب مستوري ندارد رو يپر«براي مثال گزارشي در سايت فرارو با عنوان   1

 پايين، عدم خودباوري اجتماعي و ناقص انگاري فردي است. نفس اعتمادبهكه اين مسئله ناشي از  شده انيبشده و در ادامه 
 اصطالح از نگارندگان مقاله است.  2
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 و است شده شروع پيشرفته كشورهاي در آن فزاينده حالت از تمايالت اين پسرفت موج خوشبختانه
 خواهان پزشكان به مراجعه ابتداي در و اند شده آن بودن غيرطبيعي و عوارض متوجه تدريج به مردم

 برچسب و ناتوان ديده، آسيب هاي بدن مذكور گفتمان در. 1هستند زمينه اين در كافي اطالعات
 آموزش و درمان بهداشت و پزشكي نهاد به وابسته بدن بر ناظر هاي عرفتم از ديگري قلمرو خورده
 مورد مرتباً آن مخاطرات ولي شود نمي رد پزشكي علم دستاوردهاي و گفتمان نيز ايران در. است
 اين در. شود مي پافشاري نام صاحب مراجع و متخصصان به رجوع به و گيرد مي قرار تأكيد و توجه

 شود مي ايجاد بيني زيبايي نامناسب و بد عمل اثر در كه عوارضي كه شود مي حتصري و بيان گفتمان
 جسمي و روحي صدمات دچار قدري به افراد اين زيرا است؛ قلب عمل عوارض از بدتر مراتب به
 اعمال اين از ناشي عوارض كه است ممكن نيز موارد برخي در. بود خواهد ناپذيرجبران كه شوند مي

 مزبور گفتمان در. باشند برگشت قابل درصد 10 تا تنها جراحي عمل زيادي عدادت انجام با حتي
 به بيني تنفسي عملكرد كه است مطلوب حدي تا بيني شدن كوچك شود مي گفته همچنين
 استخواني، هاي بافت ازاندازه بيش شدن برداشته و بيني اندازه ازحد بيش كاهش. نيفتد مخاطره
 مشكالت با بيني تنفسي مسير دادن دست از خاطر به را فرد المتس است ممكن پوست، و غضروفي
 .سازد مواجه جدي

 و پزشكان روان شناسي، روان پردازان نظريه گفتمان اين سخنگويان: شناسانه روان گفتمان
 شناسي آسيب در درمان هدف نتيجه در و مشكالت علت معتقدند كه هستند مشاوره علم متخصصان

). 1386ذكايي،( شود مي ديده) خانواده مانند( كوچك هاي بندي گروه سطح در حداكثر يا و فردي
روان. 2دهند مي قرار مبنا را فردي مفروضات عموماً بدني رفتارهاي از همچنين روانكاوانه تعاريف
 هايانگيزه از متأثر جامعه يك در زيبايي هايجراحي نامطلوب گسترش كه معتقدند شناسان
 قرار موردتوجه به نياز ويژه به جوانان عاطفي نيازهاي كه طوري به. است دافرا عاطفي و شناختي
 معتقدند ايشان طرفي از. است تصنعي زيبايي كسب اصلي هايانگيزه از جامعه، وسيله به گرفتن
 ترينظاهري ترتيب اين به و رسانند خودياري هويت شناخت در را جوانان اندنتوانسته مرجع هايگروه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) 1392آفتاب (سايت  زيبايي به چه قيمت؟ وب  1

http://www.aftabir.com/articles/view/health_therapy/other 223505: كد خبرA 
 فرهنگي اختالالت و اجتماعي متن گرفتن ناديده واسطه به يا روانكاوانه و يشناخت روان هاي الزم به ذكر است كه تبيين  2

 قرارگرفته انتقاداتي مورد خانوادگي و يا فردي شناسي مانند آسيب جزئياتي به ناكافي توجه و بدن به مرتبط مشكالت و

 .است
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 منظر از .راندمي حاشيه به را اش وجودي ابعاد ديگر كه شود مي برجسته چنان فرد هر هويت اليه
 بارزي وسواسي هايويژگي دهند،مي انجام زيبايي جراحي كه افرادي اغلب شخصيت شناسي،روان
 خود به متمركز ها آن گراييكمال كه خودشيفته شخصيت داراي افراد دوم، درجه در و دارد خود در
 گفتمان در همچنين .دهندمي جراحي اعمال اين به تن است، جذابيت افزايش دفه با و

 دارد وجود رابطه رواني اختالالت ويژه به فردي عوامل و زيبايي جراحي عمل انجام بين شناسانه روان
 هاي دسته از يكي در بايد لزوماً كه شده برساخت رواني بيماران زيبايي جراحي عمل متقاضيان و

 ضداجتماعي، خودشيفته، نمايشي، وابسته، شخصيت افسردگي، مانند( رواني ختالالتا مختلف
 .2)1388فر، زاهدي( گيرند قرار) 1بدن بدشكلي يا بدريختي اختالل دچار پرخاشگر، وسواسي،

 جراحي مانند هايي رويه و كاري دست بدن، مديريت از فهم اين در: عامليت و مقاومت گفتمان
 در ديگر عبارت به گيرد؛ مي قرار تأكيد مورد گفتماني كردار اين سياسي هاي ويهس آرايش، يا زيبايي
 جراحي و دارند قرار حاكمِ نظام يا دولت با پيوسته ستيز نوعي در اجتماعي هاي سوژه گفتمان، اين

 سياسي يأس و نارضايتي اين بيان و ابراز براي اي شيوه جسماني بدن به پرداختن و آرايش يا زيبايي
 جامعه) حجاب هاي محدوديت( اجتماعي فرهنگي ارزشي نظام با مجادله و حاكمِ سيستم به سبتن

 آنجايي و يافته گفتن سخن محل غربي هاي رسانه توسط بيشتر گفتمان اين. شود مي محسوب
 هاي رويه تحليل و توصيف به تصميم غربي هاي ژورناليست يا محققان كه يابد مي جلوه بيشتر
 گفتمان كه دانيم مي. گيرند مي غربي غير جهان در آن هاي انگيزه و بدن مديريت يا زيبايي جراحي
 هويت و شده جايابي كليدي دالي پيرامون كه هست افراد و اشيا كدها، از اي مجموعه بندي صورت
 ذكايي از نقل به 1379فركالف،( آورد مي دست به ها غيريت از اي مجموعه برابر در همواره را خويش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Body dysmorphic disorder 

شان را  گردند تا شكل بيني كه به دنبال يك جراح ماهر مي ييها اغلب آنگويد:  مي ساالرايدكتر رضا كدر اين زمينه   2
 كلشانياحي، دستي در صورت و ههاي مدرن جر كه به كمك ساير تكنيك ييها تر كنند و اغلب آن زيباتر و امروزي

 نيز نفس، كمبود اعتمادبهبلكه از فقط از كمبود زيبايي در رنج نيستند.   روزتر كنند، تر و به برند تا ظاهرشان را شيك مي
نفس انجام  ها بيشتر براي احساس رضايت از ظاهر خود و به تعبيري افزايش اعتمادبه جراحي گريد انيب بهبرند.  ميرنج 
شده كه اغلب در كشورهاي  هاي انجام با توجه به بررسيبوده كه  موردبحثهمچنين در اين گفتمان اين مسئله  .شود مي

دهند مبتالبه اختالالت  درصد افرادي كه جراحي زيبايي بيني انجام مي 20اروپايي و آمريكا بوده است، حدود 
ز مبتالبه اختالل شخصيت خودشيفته و اختالل درصد ني 70نژندي مانند اضطراب، وسواس و افسردگي و حدود  روان

ها  جراحي(يا)  درصد اعمال جراحي ناشي از حالت واقعاً غيرطبيعي بيني است 10شخصيت وسواسي هستند و فقط 
 شود. نفس انجام مي بيشتر براي احساس رضايت از ظاهر خود و به تعبيري افزايش اعتمادبه
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 و خود معنايي نظام ساختن برجسته به سازي، ديگري با گفتمان كه طوري به). 84:1391پور، منا و
 ميان معنايي هاي كشمكش نيز بدن حوزه در. پردازد مي ديگري معنايي نظام راندن حاشيه
 خود معناي ديگري، معناي طرد با كه است آن جهت در گفتماني هر تالش و است جاري ها گفتمان

 اي مقاله 2001 سال در 1كلر ماري مجله مثال براي نيز خاص موضوع اين در. سازد مرجح و حفظ را
 و رسانده چاپ به ايران در زيبايي جراحي وضعيت مورد در »2كوچك هاي دماغ انقالب« عنوان تحت
 برخي با مصاحبه و مختلف هاي نشانه ،)3انفجاري زيبايي تيترِ مانند( بياني تمهيدات با آن در

 حاكمه نظام كه كند تقويت را ايدئولوژي اين تا دارد تالش زيبايي، جراحي به كنندگان تمبادر
 امر اين و اند مانده غافل اجتماعي بدنه در تغييرات گردونه از روحانيان و دارد بدن ضد هاي سياست
 اضياعتر به اقدام جنسيتي برابري و خود حقوق احقاق سيستم، با مقابله براي زنان تا شده باعث

 سياسي سويه عمدتاً موضوع اين به غرب اي رسانه رويكرد درمجموع. كنند) بيني جراحي( 4خونين
 در غرب سياسي نظام تقابل با مستقيم و روشن نسبتي نيز انفجار و انقالب مانند هايي دال و داشته
 ما( گونه تقابل و) گرا بيگانه( اگزوتيك رويكردي متون اين همچنين. دارد ايران اسالمي نظام برابر
 و) ايرانيان جاي به( پارسيان مانند هايي دال و داشته اجتماعي پديده اين و موضوع به) ها آن برابر در

 بازنمايي را امر اين شرقي، پريان دختر قالب در ايراني دختران و زنان روايت به دادن اي اسطوره وجه
 ).246:2010وينمان،( سازد مي

 گيري نتيجه و بحث
 تغييرات روند نيز و جامعه فرهنگي كالن تحوالت از تصويري بدن فرهنگ معاصر جامعه در مداني مي

 هاي شيوه ها، ارزش عمومي، فرهنگ از مهمي وجه نگاه اين در بدن). 1386ذكايي،( كندمي ارائه آن
 قدرت، روابط دهنده انعكاس اجتماعي متني مثابه به و كند مي روشن را سرزمين يك ساكنان زندگي
 اجتماعي و فردي بدن رابطه مطالعه رو همين از. است ها آن به ما واكنش نحوه و ها گفتمان

 تالش مطالعه اين در نيز دريچه همين از. نيست پذير امكان قدرت روابط مالحظه بدون) فرهنگي(
 هايبدن كه ايويژه موقعيت و منديمتن بودن، تاريخي بر تأكيد با و گفتماني منظري از تا شد

 و بدن مقوله بر دگربار تأملي داشته، اجتماعي كالن و خرد هاي حوزه واسطه مثابه به اجتماعي
 .شود گرفته پي آن در دخيل اصلي هاي گفتمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Marie Claire 
2 The Revolution Of The Small Noses 
3 Explosive Beauty 
4 Bloody Protest 
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 و نبوده همگون هايش فرورفتگي درهم و پيچيدگي در فراگير اجتماعي گفتمان ياگر اعتقاد به
 است پيچيده درهم و يكديگر به وابسته و دار ريشه شبكه كلي گفتمان. است نامتجانس ذاتاً

 شده بافته درهم و دامنه پهن و گسترده شبكه يك ياگري فهمي در نيز بدن سامانه). 50:2001ياگر،(
 ناظر مقررات احكام، بدن، پيرامون متنوع و متكثر مختلف، هاي گفتمان دربردارنده كه است عظيمي

. شود مي بدن پيرامون هاي ابژه و معناها ها، هآموز و تعاليم مندانه، بدن هاي دانش بدن، بر
 از آميزه و جوش درهم توده و تركيب مثابه به گفتماني تاروپودي از اعم بدن سامانه ديگر عبارت به

 است گرديده مند شبكه و يافته تشكل ويژه و خاص اي گونه به كه است بدن پيرامون هاي گفتمان همه
 همين در). شد خواهد ارائه مبحث اين پايان در شماتيك تصوربه گفتماني عظيم تاروپود اين(

 افراد، ها، گفتمان از اي پيچيده شبكه با بايد بدني اعمال نوع هر است معتقد) 25:2003( فريزر راستا
 اين لحاظ بدين شود؛ فهم موارد آن خالل از و شود مرتبط ها مكان و ها فناوري ها، سازمان و نهادها
 اين. است درگير درهم و متداخل هاي گفتمان و پيچيده و متناقض هاي ارزش از اي شبكه با كنش
 عرصه بدن بود معتقد كه است) 100:2000( باومن نظريه مؤيد حاضر عصر در بدن وضعيت از فهم

 بدن مديريت نيز) 1993( بوردو باور به. است هويتي دروني هسته بدون متعدد، خودهاي پروراندن
 كردار و بورژوامآبانه صنعتي زيبايي، جراحي است معتقد او. است صرف فردي انتخاب يك وراي

 است مرتبط عامه هاي رسانه و تبليغات گرايي، مصرف به كه است تزايد به رو هنجاري فرهنگي
 بر گذاري سرمايه عامليت، با بدن مديريت گفتمان تركيب بر تلقي طرز اين). 67:2010وينمان،(

 كه است بومي بدن، بوده معتقد) 2007( شيلينگ همچنين. دارد تأكيد ريسك و مخاطره بدن،
 تبلور آن در مصرفي جامعه و فناوري جنس، و جنسيت قدرت، فرهنگ، جامعه، مانند مفاهيمي

 اكنون زيبايي جراحي است معتقد) 2009( مورگان همچنين. است هويت و منزلت نشانگر و يابد مي
 و سوژگي شهروندي، شدگي، رام و انقياد مسئوليت، قاومت،م پريشاني، قدرت، عامليت، با پيوند در

 ).2010،71وينمان،( است اخالق
 بدن عظيم و كلي سامانه در كه است آن بيانگر بندي جمع مقام در مطالعه اين تتبعات و نتايج

 باهم بدن پيرامون پزشكي و مدرنيته گفتمان شد، خواهد ارائه نيز شماتيك صورت به ادامه در كه
 موضوعات و مضامين در يكديگر با گفتمان دو اين يعني دارند؛ مطابقت و همپوشاني اي ندازها تا

 سوژه گري انتخاب بر تأكيد و جان و روح بر بدن اولويت جذابيت، و زيبايي مانند گفتماني
 عامليت گفتمان ديگر سويي در. كنند مي تقويت را يكديگر حتي و دارند گفتماني پيوند اجتماعي

 اشتراك فردي مقاومت محوريت و اجتماعي سوژگي برتم مبتني مدرنيته گفتمان با راضاعت و
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 اساس بر بدن پيرامون حقوقي گفتمان و پزشكي گفتمان ديگر سويي از. كند مي پيدا گفتماني
 اجتماعي حرفه اين خطير مسئوليت و اهميت و پزشك تخصص گفتماني مضمون محوريت

 .دكنن مي پيدا گفتماني همپوشاني
 و پساساختارگرايي فمينيسم، هاي گفتمان مدرنيته، و بدن مديريت معارض هاي گفتمان
 و سلطه اساستم بر پساساختارگرايي و فمينيسم گفتمان قرابت و مشابهت كه هستند پسامدرنيته

 بدن كاري دست و سلطه مضمون دو اساس بر پسامدرنيته و فمينيسم گفتمان همپوشاني و كنترل؛
 است. آن عوارض و

 سطح در و دارد همپوشي مدرنيته گفتمان با جهاني سطح در اما مطبوعات و رسانه گفتمان
 محوري، سالمت و ريسك گفتمان با بدن كاري دست زايي آسيب و هشدار مضمون در داخلي

 1گفتماني موضوع يا درتم محوري سالمت و ريسك گفتمان همچنين. كند مي پيدا همپوشاني
 پيرامون شناسانه روان گفتمان اين بر افزون. دارد همپوشاني حقوقي و شكيپز گفتمان با تخصص
 ،)داخلي بعد( مطبوعات و رسانه گفتمان با جسماني و رواني هاي آسيب حوزه در زيبايي جراحي
 .كند مي پيدا همپوشاني پساساختارگرايي و فمينيسم محوري، سالمت و ريسك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Discourse topic 
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 منابع
 ،6 دوره زنان، پژوهش مناقشات، اي پاره و بدن شناسي جامعه) 1387( نفيسه حميدي، و يوسف اباذري، 

 زمستان ،4 شماره
 تيسا انتشارات مرادي، عليرضا: مترجم روزمره، زندگي و فرهنگ) 1391( ديويد انگليس، 
 .تهران خجسته، نشر قدرت و بدن شناسي نشانه درباره تأمالتي شاه، بدن دو). 1388( احمد اخوت، 
 چهارم، سال ارتباطات، و فرهنگي مطالعات فصلنامه هويت، و بدن) 1387( ناصر غراب،. تقي ارمكي، آزاد 

 101 -122 صص زمستان، ،13 شماره
 ني نشر تهران، صبوري، منوچهر ترجمه شناسي، جامعه مقدمات ،)1380( مارتين آلبرو، 
 حميدي، نفيسه و فرجي مهدي ترجمه عملكرد، و نظريه فرهنگي، لعاتمطا) 1387( كريس باركر، 

 اجتماعي و فرهنگي مطالعات پژوهشگاه
 ثالث نشر فكوهي، ناصر ترجمه بدن، شناسي جامعه) 1392( لو داويد بروتون، 
 نشر تأليف، و ترجمه شناسي، جامعه متأخر هاي نظريه) 1387( جمال محمدي، و حميدرضا پور، جاليي 

 تهران اول، پچا ني،
 ،4 ش ايران، شناسي جامعه هويت، رسانه مثابه به بدن) 1381( تقي ارمكي، آزاد حسن، چاوشيان، 

 زمستان
 و شناسي انسان سايت قدرت، ◌ٴ ابژه مثابه به زنانه بدن بدن، و قدرت) 1391( فاطمه ميري، حاجي 

 فرهنگ،
 تحليل در وداك روث تاريخي تمانگف رويكرد كاربست بيني بدن) 1396( علي رباني،. آرش پور، حسن 

 96 زمستان انتشار، دست در كاربردي، شناسي جامعه فصلنامه ايراني، سبك به دماغ مستند
 روزنامه زيبايي، جراحي وضعيت از اينفوگرافيكي گزارش تيغ؛ زير) 1389( آرزو مرادي،. ولي خليلي، 

 1173 شماره بهمن، ده يكشنبه، پنجم، سال شرق،
 حسين ترجمه هرمنوتيك، و ساختارگرايي فراسوي فوكو، ميشل) 1389( پل رابينو، برت؛هيو دريفوس، 

 .تهران هفتم، چاپ ني، نشر بشيريه،
 تيسا، انتشارات ايران، در بدن فرهنگي تاريخ بر درآمدي) 1391( فاطمه پور، امن سعيد، محمد ذكايي، 

 تهران دوم، چاپ
 آگه انتشارات مؤسسه تهران، ايران، انجوان شناسي جامعه )1386( سعيد محمد ذكايي، 
 آگه انتشارات مؤسسه تهران، جوانان، مطالعات فرهنگ )1386( سعيد محمد ذكايي، 
 گفتمان، تحليل به انتقادي رويگردهاي تطبيقي بررسي) 1390( مرتضي آمدي، خوش. علي رباني، 

 پاييز ،68 شماره هفدهم، سال انساني، علوم شناسي روش فصلنامه
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 طريق از هويت بازنمايي بر مؤثر و فرهنگي اجتماعي عوامل) 1390( فاطمه سيارپور، مريم، ه،جا رفعت 
 تابستان ،23 شماره هفتم، سال ارتباطات، و فرهنگي مطالعات فصلنامه بدن،

 مسمي شهناز ترجمه آن، كالسيك هاي ريشه و معاصر شناختي جامعه نظريه مباني) 1389( جورج ريتزر، 
 ثالث نشر پرست،

 گزارش 88 مهرماه يكم و بيست ،زيبايي جراحي اعمال به اقدام علل واكاوي) 1388( پروانه فر، زاهدي 
 ايران شناسي جامعه انجمن نشست

 نامه پايان اصفهان، شهر در زيبايي جراحي بر مؤثر يشناخت جامعه عوامل بررسي) 1386( مهدي ژيانپور، 
 .اصفهان دانشگاه انساني، علوم و ادبيات دانشكده شناسي، جامعه ارشد كارشناسي

 ني تهران، صبوري، منوچهر ترجمه شناسي، جامعه ديدگاه از پرسش ده )1386( جوئل شارون، 
 19/1/1387 ملي، اعتماد روزنامه با وگو گفت )1387( فردين عليخواه، 
 حيات نظريه مبناي بر آن نقد و بدن شناسي جامعه گفتمان) 1389( ابراهيم اخالصي، ابوالقاسم، فاتحي، 

 82 ـ 57 ص ،1389 بهار دوم، شماره اول، سال فرهنگي، معرفت مجله اسالمي، بيني جهان و معقول
 ارشاد فرهنگ وزارت يگران،د و پيران شايسته مترجمان، گفتمان؛ انتقادي تحليل) 1379( نورمن فركالف، 

 .ها رسانه هاي پژوهش و مطالعات مركز اسالمي،
 شناسي انسان سايت ايراني، سبك به دماغ مستند فيلم به نگاهي لعنتي؛ دماغ اين) 1386( ناصر فكوهي، 
 فرهنگ و
 پس نايرا در زنانه تن بر نظارت گفتمان واكاوي) 1392( مينا ستوده، هاللي غالمرضا، محمدجواد كاشي، 
 پاييز ،32 شماره نهم، سال ارتباطات، و فرهنگي مطالعات فصلنامه اسالمي، انقالب از

 خدامي، عليرضا ترجمه فردي، امر و جمعي امر بين نوين، هاي شناسي جامعه) 1392( فيليپ كركوف، 
 تهران پاييز، اول چاپ آمه، كتاب انتشارات

 ماه دي ،22 شماره اجتماعي، علوم ماه كتاب انتقادي، گفتمان تحليل) 1388( محسن گودرزي، 
 شناسان، جامعه انتشارات زاده، مهدي محمدرضا ترجمه اجتماعي، ◌ٴ نظريه آينده) 1392( نيكالس گين، 

 تهران اول، چاپ
 تفسير بر تأكيد با( جعفري محمدتقي عالمه ديدگاه از معقول حيات )1381( حسن فر، مهدي 

 باقرالعلوم عالي آموزش مؤسسه: قم شد،ار كارشناسي نامه پايان ،)البالغه نهج
 پرنيان، حميد: مترجم جنسيت، عصر در زيبايي جراحي). 1392( مرديت جونز، و ج. كرسيدا هيز، 

 خردادماه، ،13 شماره زنان، مطالعات كنشگران و پژوهشگران نشريه نگار زن اينترنتي ◌ٴ مجله
Www.Zannegaar.Net 

 نشر جليلي هادي ترجمه گفتمان، تحليل در روش و نظريه) 1389( لوئيز فيليپس، و ماريان يورگنسن، 
 ني
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