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چکیده
و ،هـا، سـاختارها  گرایـی انتقـادي، بـه زمینـه    این پژوهش با تکیـه بـر پـارادایم واقـع    

با ها آندیالکتیکیۀهاي اجتماعی مولّد جراحی زیبایی مردان در تهران و رابطمکانیسم
اي مرحلـه روش سـه برمبنـاي  شناسـی پـژوهش  عاملیت انسانی پرداخته اسـت. روش 

از دو دسـته  ،آمبر فلچر استوار شده است. بـدین منظـور  کاويِو پس،توصیف، قیاس
از آمـده دسـت بـه هاي کیفی هاي ملّی پیشین و دادهاز پیمایشهشداستخراجکمیِةداد

نفر) و مردانی که خدمات ده(یافته با جراحان زیباییساختنیمهعمیقِۀطریق مصاحب
دهد ها نشان مینفر) استفاده شده است. یافتهچهارده(اندجراحی زیبایی دریافت کرده

و ارتباطـات  ،تأییـد اجتمـاعی  نفـس،  بـه که نارضایتی از تصویر بدنی، افزایش اعتمـاد 
اند. زنـان  هاي درونی مردان براي اقدام به جراحی زیبایی بودهانگیزهةاجتماعی در زمر

شـمار  افـزایش انـد.  هاي بیرونی مردان عمل کـرده عنوان مشوقهاي مشهور بهو چهره
هاي جراحی زیبایی و درآمـد طبقـات   مراکز جراحی محدود، کاهش شکاف بین هزینه

ةابـراز هویـت، رشـد فزاینـد    ةشـد هـاي پذیرفتـه  ط جامعه، فقدان تنوع در شیوهمتوس
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و کـاهش  ،جراحـی زیبـایی  ةهاي اجتماعی مجازي، بازار اقتصادي پررونق حوزشبکه
ها و شرایط اجتماعی الزم را براي جراحی زیبـایی مـردان   اهمیت اجتماعی دین زمینه

هاي علّی بـروز و گسـترش جراحـی    ارسازوکوي اجتماعیاند. ساختارهافراهم کرده
ایــران از ۀجامعــگــذاربودن درحــالنیــز عبــارت بودنــد از:زیبــایی مــردان در تهــران

هاي مـادي،  ارزشةزیبایی، رشد فزایندةشدن حوزگرایی، پزشکیگرایی به مدرنسنت
رهاسازي فضـاي پزشـکی جامعـه، رشـد خـودگرایی و      دروزارت بهداشتسیاست 

.یافتهل اعتماد تعمیمو زوا،خودمحوري
،هـاي علّـی  مکانیسـم ،کـاوي پـس ،گرایی انتقـادي واقع،جراحی زیبایی مردان:هاواژهکلید

.شدن زیباییپزشکی

مسئلهمقدمه و بیان. 1
بـوده مناقشـه موضـوع فرهنگـی یاطبیعیامريعنوانبهبشريجوامعدرهموارهانسانبدن

درتغییراتـی ایجـاد وبدنبهتوجهدهندمینشانشناسانهمردمهايپژوهشکهجاآنتا. است
بـدوي قبایـل فرهنـگ ازبخشـی ... و،ترشـدن زشتشدن،ترخشنزیباترشدن،منظوربهآن
مشـاهده قابلجهاننقاطبعضیدرچنانهمآننمودهايازبرخیامروزهکهرفتهمیشماربه

کشـیدن هندوئیسـم، دربینیکردنسوراخامروز،دنیايدربدنتغییراتازهایینمونه. «است
درهـا دنـدان کردنتیزخاورمیانه،وآسیاشرقجنوبدرحناتاتويآفریقا،وتایلنددرگردن

Barker(»شودمیشاملرابالی و ... and Barker 2002.(
ایـران منتشـر نشـده    ۀآمارهاي رسمی درخصوص مدیریت بدن در جامعـ که اینباوجود

ایران با اشکال متنـوع خـود   دربدنمدیریتدهد کهژورنالیستی نشان میهايبررسی،است
بـوده گسـترش درحـال تزایـدي روبـه سرعتباگذشتهۀدهدودرازجمله جراحی زیبایی،

بـه ایرانتبدیلمختلف،لباسمدهايوموهايمدلرواج. )1389دیگرانآرا و است (کیوان
Agner(جهـان درآرایشـی لـوازم مصـرف بازارهايترینبزرگازییک توجـه ،)297 :1991

ازچاقیبامقابلهتبافزایشوزمانیةبازایندرایروبیکوسازيبدنورزشبهبسیار
ژل،تزریـق ماننـد زیبـایی غیرجراحیهايروشرونقمختلف،غذاییهايرژیمطریق

جراحـی هـاي افزایشـی روش رونـد ،درنهایـت و،پوسـت شیمیاییبرداريالیهبوتاکس،
اخیـر ۀدهـ درتراشـی چربـی و،مـو کاشـت سـینه، پلـک، بینـی، جراحیچونهمزیبایی

ایـران، دربـدنی ۀجامعـ گیـري بـر شـکل  هستندروشنیشواهد) 1392دیگرانو خزیر(
Bryan Turner(ترنرکهگونهآن .کندمیمطرح)2008
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برمبنـاي  ی هسـتند کـه  نشدنکتمانیهایواقعیتةاجتماعی دربردارنداین تغییرات مهم 
ها، مدیریت بدن در دوران جدیـد از انحصـار زنـان خـارج شـده و مـردان در رقـابتی        آن

سـازي،  بـدن وخطرتر مدیریت بدن مانند مدل مو، پوشش،هاي کمتنها در شیوهنه،معنادار
آورد زنـان  هـاي زیبـایی نیـز هـم    تر و پرخطرتري نظیر جراحیهاي تهاجمیبلکه در شیوه

Davis(اندشده گـرایش مـردان بـه    . البته براساس برخی تحقیقـات، رونـد روزافـزونِ   )2003
هـا  تأثیر فرهنگ سلبریتیجراحی زیبایی و ساخت بدنی مطابق با استانداردهاي معاصر، تحت

شوند واقـع شـده   هاي جمعی نظیر سینما و اینترنت ارائه میمشهور که از طریق رسانهو افراد 
Pitts-Taylor(است 2007.(

دهـد  نشان مـی ) 2016و2013(المللی جراحان پالستیکانجمن بینۀآمارهاي ساالن
ـ    2015در سال کهینباوجوداکه  چهـارم جهـان را   ۀایران در جراحـی زیبـایی بینـی رتب

بیسـتم  ۀهاي اخیـر در رتبـ  هاي جراحی زیبایی در سالدرمجموعِ انواع روشاما ،داشته
تفکیک جنسـیت ارائـه نشـده اسـت،     ایران بهبارةقرار داشته است. هرچند این آمارها در

منـاطق مختلـف کشـور و    درپزشـکی مراکـز زیبـایی غیررسمی جراحاناظهاراتطبق
افـزایش اخیـر سـال پنجدرزیباییجراحیاعمالبرايمردانۀمراجعویژه در تهران،به

.استداشته زیاديبسیار 
و سـاختارهاي دینـی   ،هـا، هنجارهـا  بر ارزشامروز ایران مبتنیۀجامعکه اینباوجود

کـه  نحـوي بـه مردان را از مدیریت بـدن اشود و حتی برخی فقهاي شیعه آشکاراداره می
)، رونـد  1395زاده(فـالح اندکردههاي زنانه نزدیک شود منعشخصیت مردانه به ویژگی

اخیر در اغلب منـاطق کشـور و   ۀمردان براي جراحی زیبایی در یک دهۀمراجعةفزایند
گـر شـکاف میـان    کـه نمایـان  ،اي اجتماعیمسئلهۀمثابشهرها، خود را بهویژه در کالنبه

ورت ضـر ،آشکار ساخته است. بنابراین،استهاي رسمی و غیررسمی در جامعه ارزش
شـهر کـالن درمردانزیباییجراحیگسترشوگیريشکلدارد که با بررسی چگونگی

ـ )دلیل اهمیت و اثرگذاري بر دیگر نقاط کشوربه(تهران ازگرایانـه واقـع یتبیینـ ۀو ارائ
وسـو یکازآنةوجودآورندبهاجتماعیِهايکاروسازوساختارهابیندیالکتیکیروابط

در جامعـه  را این تحوالت ارزشی و هنجاري ،دیگرسويازاجتماعیگرانکنشعاملیت
.بررسی کنیم

سـبب  درواقع، سؤال اصلی پژوهش این اسـت کـه تحـت چـه شـرایط اجتمـاعی و بـه       
بـراي شـهر تهـران   علّی مـردان در کـالن  يهاسازوکارعملکرد کدام ساختارهاي اجتماعی و

کنند.میاقدام جراحی زیبایی 
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تجربی پژوهشۀپیشین. 2
خصـوص بـه وردداقـرار خودفعالیتابتدايدرایراندربدنشناسیجامعهپژوهشةحوز

، تالش شده اسـت  اینباوجود.استبودهمواجهبزرگیغفلتبامردانبهمربوطهايعرصه
ایـن پـژوهش   ۀنزدیک به موضـوع موردمطالعـ  شناختیِهاي جامعهبه معدودي از پژوهشتا

اشاره شود.
شناسـی کیفـی و تکنیـک    در پژوهشـی بـا اسـتفاده از روش   )2018(کاظمی و همکاران

بـه  ،کننـدگان آمده از مصاحبه با مشارکتدستهاي بهتحلیل محتوا براي تجزیه و تحلیل داده
انـد. براسـاس   جراحـی زیبـایی پرداختـه   براي عمـل هاي شخصی مردان و زنان ایرانی انگیزه
ـ      هاي شخصی بـه انگیزه،هاي این پژوهشیافته اصـلی  ۀعنـوان تـم اصـلی، شـامل سـه مقول

نشـدن توسـط خویشـاوندان و جامعـه     و تـرس از دیـده  ،احساس ناکـامی، فـرار از تنهـایی   
جراحی زیبایی بوده است.ويسکنندگان بهگر مشارکتهدایت

دهاي مـ آپـی و، دالیـل »ايزمینهۀروش نظری«) با استفاده از 1396(محمودي و همکاران
شـرایط و به این نتیجه رسیدند کهندتهرانی را بررسی کردمردانوزنانزیباییهايجراحی

ذهنـی تصـویر وطردشـدن ازتـرس «زنانبرايو»بینیمخودکوحقارت«مردانبرايعلّی
و بـراي »جامعههايخواستهبانواییهم«مردانبرايمحوريةپدید. استبوده»بدنازمنفی
.استبوده»بدنابرازوزیباییبهمیل«زنان 

اي، علل و عوامل مـرتبط بـا   زمینهۀنیز با استفاده از نظری) 1395(همکارشوپورنصیري
عـواملی کـه انـد دادهنشـان وکـرده جراحی زیبایی زنان و مردان در شهر آسـتارا را مطالعـه   

عنـوان بههمسریابیةانگیزو،زیباییاهمیتوادراكنقش،هايمدلنفوذوهارسانهازجمله
وايزمینـه شـرایط مـالی شرایطو،هنجاريفشار،عملفراگیريوشدهشناختهعلّیِشرایط
.استبینیزیباییجراحیةدربارگرمداخله

Alharethy(الحارثی افـراد سـعودي، عربسـتان درکـه دهـد مینشانپژوهشیدر)2017
هـا  آن%63.8متأهل،ها آن%46.8.دارنددانشگاهیتحصیالتعمدتاًزیباییجراحیمتقاضی

ایـن . اندداشتهقرارباالنسبتاًدرآمدباوسال40تا20سنیگروهدرمتقاضیان% 70و،شاغل
بسـتگی هـم زیبـایی جراحـی هـاي شیوهوجنسیتبینکهاستدادهنشانچنینهمتحقیق

.داردوجودمعناداري
Ashikali(همکارانو آشیکالی et al. 2014 (دختـران هـاي دیـدگاه بررسیباپژوهشیدر

کـه انـد دریافتهموضوعی،محتواي تحلیلروشازاستفادهبا ،زیباییجراحیةدربارنوجوان
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گروهیهايرسانهواستمتغیرآندادنانجامدالیلبهتوجهبازیباییجراحیپذیرشقابلیت
.کنندمیایفاآنبامرتبطخطراتدادنجلوهرنگکموجراحیسازيعاديدرمهمینقش

زیبـایی جراحـی بـاالي سطوحبهپژوهشیدر) 2012(همکارشو)Holliday(هالیدي
بـر تمرکـز کـه انـد رسیدهنتیجهاینبهها آن.اندپرداختهجنوبیةکُردرمردانوزناندرمیان

درخصـوص راهـا  آنسـنّتی باورهايوهاايکُرههویتیهايگفتمانغربیفرهنگیهژمونی
اشـتراك را که»غربیبدن«ة شدپذیرفتهمفهومها آندرنهایت،. دهدمیقرارتأثیرتحتزیبایی
کنند.مینقدداردغربیواقعیزنانبدنبااندکی
پـژوهش  بـا مـرتبط موضـوعات بـارة درخـارجی وداخلـی تحقیقاتاجمالیبررسیبا

زیبـایی  جراحـی درخصـوص شـناختی جامعـه مطالعاتیةحوزکهشودمیمشخصحاضر،
بـر تکیـه بـا تحقیقـات ایـن ازهریکدیگر،سوياز. استعلمی مواجه منابعکمبودبامردان

عینـی (اجتمـاعی واقعیـت ازبخشیکبه،)کیفی یا کمیازاعم(خاصپژوهشیطرحیک
بـه نزدیـک یتبیینـ ۀارائـ وزمانهمطوربهدیگروجوهبهپرداختنازوکردهتوجه) ذهنییا

کارگیري طرح پژوهشـی متناسـب   کند با بهپژوهش تالش میاین رو، ایناز.اندماندهبازواقع
هاي پیشین، وجوه عینی و ذهنی و نیـز سـاختاري   با بازنمایی واقعیت موجود در سپهر نظریه

ن بررسـی و تبیینـی نزدیـک بـه     زمامرتبط با جراحی زیبایی مردان در تهران را همو عاملیتیِ
ند.کواقع ارائه 

نظري و مفهومی پژوهشۀپیشین. 3
تـوان مـی ،درواقـع . انـد داشـته بـدن بهمتفاوتیرویکردهايشناسیجامعهمختلفهايسنّت

غفلـت مـورد 1980ۀدهـ تـا اجتمـاعی، وفرهنگیيامرمثابۀبه»بدن«کهکردبیانگونهاین
میشـل کارهـاي بـا کـه بوددههایندروداشتقرارشناختیجامعههايسنّتاتفاقبهقریب
ـ بـه وخارجطبیعیزیستیامریکازبدن)،Michel Foucault(فوکو وفرهنگـی امـري ۀمثاب

.  شددركاجتماعی
بـدن کـه ايگونـه بـه کند،میتحلیلقدرتهايمکانیسمباارتباطدرراآدمیپیکرفوکو

تجلـی مـدرن ماقبـل دورانچـون همکهآنجايبهقدرتاینوشودمیقدرتکانونانسان
گیـرد مـی قـرار بـدن حرکـات اراديکنتـرل ازناشیدرونیانضباطتحت،کندپیدابیرونی

وکـار بـا افرادکهاستاهدافیبهنیلحکمدرامراینفوکوبراي). 1381چاوشیانوآزاد(
فوکـو، از نظر).1389اخالصیوفاتحی(کنندمیمراقبتخودازخود،بدنرويبرنظارت

. شـود مـی برسـاخته گفتمـان همـین توسـط بلکـه ،یابدمیمعناگفتمانطریقازبدنفقطنه
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شـکل اجتمـاعی یموجودیتعنوانبهورودمیبیناززیستیيموجودنعنوابهبدندرواقع،
Shilling(است ناپایداربسیاروپذیرانعطافنهایتبیکهگیردمی 2003: 65.(

کنتـرل تحـت راافـراد کـه هـایی قدرتتوسطبدنتنظیمةنحوبهکهفوکوبامقایسهدر
تأکیـد )Erving Goffman(گـافمن اروینـگ هـاي نوشـته رسدمینظربهکند،میتمرکزدارند
کـه اسـت مندعالقهگافمن. دارندانسانیعاملناپذیرجداییبخشعنوانبهبدنبريتربیش

روزمـره زنـدگی جریاندرمداخلهبهقادرراافرادتفاوتایجادطریقازچگونهبدندریابد
ازاوتحلیـل . نیسـتند خودمختـار گـافمن کارهـاي در»منـد بدن«افراد،اینوجودبا. کندمی

وظـاهر ازمـردم دركکـه ) غیرکالمـی زبـان متعارفاشکالیا(»بدنزبانمشتركواژگان«
کـه کنـد مـی فـراهم يااجتمـاعی هـاي محدودیتحسکند،میهدایترابدنعملکردهاي

Shilling)شودمیواقعآنتحتبدنمدیریت 2003: 72).
هویـت وافـراد فـردي هویـت میـان گـري واسـطه درمهمـی نقشبدنگافمن،کاردر

ضـمیمه خاصـی بـدنی ظواهروهاشکلبهکهيااجتماعیمعانی. کندمیایفاها آناجتماعی
احسـاس وخـود ازفـرد دركبـر راقدرتمنـدي تأثیرودارندشدندرونیبهتمایلاندشده

Shilling(دهندمینشاناشدرونیارزش 2003: 73.(
خـود «بـا اجتمـاعی هویـت یا»اجتماعیخود«بینکهاستباوراینبرگافمناروینگ

واجتمــاعیهــاينقــشخــود،نمایشــیرویکــردبــااو. داردوجــودفاصــلهفــرد»واقعــی
شـوند مـی اجـرا روزمـره زنـدگی درکـه بینـد میهایینمایشتنهارااجتماعیهايموقعیت

).155: 1385اسکاتولوپز(
ــدنز  ــونی گی ــدگاه آنت ــدر)،Anthony Giddens(از دی ــأخرۀمدرنیت ــا،مت ــدب ــرش ۀروحی

درراافـراد ازهریـک سـهم کـه استآمدهوجودبهزندگی متمایزيهايسبکگرایی،مصرف
مشـخص آنـان مـوردنظر اهـداف بـه رسیدنبراي... و،اقتصاديفرهنگی،اجتماعی،مناسبات

برخـورداري درکـه باشندداشتهرازندگیازسبکیکوشندمیافرادۀهماساس،اینبر. کندمی
امـروزه ودسـت بیاورنـد  بـه رفیـع جایگـاهی اجتماعیمبادالتدروجمعیوفرديمنافعاز

گیـدنز، نگـاه از. شـود مـی حاصلها آنمدیریتةنحووهابدنطریقازجایگاهیچنینتحقق
بلکـه باشـند، دادهتخصیصمابهراآنمالکیتکهنیستطبیعیموجودیتنوعیفقطماپیکر
شـدن ورغوطـه وهاسـت واکـنش وهـا کـنش ازايمجموعه؛استمتحركدستگاهنوعیبدن

مفهـوم تحکـیم وداشـت نگـاه ةعمـد ارکـان ازروزمـره زندگیمتقابلهايکنشدرآنعملی
بـا زوال  نظـر گیـدنز،   بـه .)144: 1385(گیـدنز استشخصیهویتازايپارچهیکومنسجم

در ايشناسـانه یو هسـت يوجـود خاطرهايینانکه اطم،در غربیرسمینیديهاارچوبهچ
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بـدن در فرهنـگ   ةو ظهـور گسـترد  ،کـرد یمـ یـت حماهـا  آنو ازسـاخت یاز افراد مـ یرونب
ۀیتـ کـه در مدرن گیـرد یدر افراد شکل میلیتماین،نماديهاارزشحاملعنوان کننده بهمصرف
Shilling(قائل شوند» خود«ةعنوان سازندبدن بهيبراتريیشبیتاهممتأخر، 2003: 2.(

Chris(شـیلینگکریس Shilling يناپـذیر پایاناعیاجتموزیستیةپدیـدرابـدن)2003
جامعـه، درمـشارکتۀنتیجـدرانـسانجـسمانیبدنکهاستباوراینبروکندمیمعرفی
»شـدن «درمعـرض پیوسـته کهاستماهیتیبدنوي،نظربه. استدگرگونیدرحالپیوسته
فـردي هویــت ازبخـشیچونهمراآنوکردکارآنرويبایدپیوستهکهايپروژه؛است
Nettleton(کردتکمیلانسان 2013: 109-110.(

ـ نگـرش بـه بـدن بـه    ۀهاي نوین در توسعوي با تأکید بر فناوري اي ناتمـام،  پـروژه ۀمثاب
هـاي معطـوف بـه بـدن     هاي مجـازي و فنـاوري  اهمیت روزافزون بدن را در دو بعد فناوري

هـاي فضـاي مجـازي از طریـق سـینما، تلویزیـون،       شیلینگ، فنـاوري کند. از نظربررسی می
راحتـی  هاي انسانی از بدن را بـه و تجربهدازندپرمیو ... به تسهیل ارتباطات انسانی ،اینترنت

که شـامل وسـایل   ،هاي معطوف به بدندیگر، فناوريسويدهد. ازدر اختیار دیگران قرار می
امکانـات و تجهیـزات الزم را در اختیـار    ،استهاي جراحی زیبایی و تکنیک،زیبایی، داروها
و بـراي سـاختن و مـدیریت    بگیرنداي ناتمام در نظر دهد تا بدن خود را پروژهافراد قرار می

Shilling(ندکنآن اقدام 2005: 173.(
شناسـی جامعـه مباحثگیريشکلبازمانهم،»جامعهشدنپزشکی«پردازينظریهۀحیط

پردازان متعددي در ایـن خصـوص   نظریه.استشدهمطرحمیالدي1970ۀدهاواخرازبدن،
اي اهمیـت و جایگـاه ویـژه   )Peter Conrad(پیتر کـانراد  ۀنظری،میاناین در .اندفعالیت داشته

).1386دیگران(قاضی طباطبایی و دارد
حالـت، ،آنموجببهکهداندمیفرهنگیواجتماعیفراینديراشدنپزشکیکانرادپیتر

تحـت اغلبپزشکی،ايمسئلهمنزلۀبهشد،میانگاشتهغیرپزشکیقبالًکهايمسئلهیا،واقعه
Conrad(شودمیدرماندرنهایتوتلقی) نظمیبی(اختاللیاناخوشیعنوان 1992.(
شـده و  تحـوالت اساسـی  شدن دچار تغییر و حاضر، فرایند پزشکیحالباور کانراد، دربه

هـاي  پزشـکی، جنـبش  ۀبـر حرفـ  کـه مبتنـی  ،سابق خـود را ۀنیروهاي مولّد و موتور متحرک
هـاي  خواسـته ۀبر پایکنونو ااست از دست داده ه،سازمانی بودهاي میانو فعالیت،اجتماعی
هـاي  و کمپـانی ،هـاي بیمـه  پسند، شـرکت مشتریان آگاه و مشکل،کنندگان یا درواقعمصرف

ـ        ي زیسـتی عمـل مـی   فناور گـذار از  ۀکنـد. بـر ایـن اسـاس، جوامـع انسـانی درحـال تجرب
Conrad(هستند»بر بازارشدن مبتنیپزشکی«به »ايشدن حرفهپزشکی« 2005.(
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پیتـر و،شـیلینگ، آنتـونی گیـدنز   اروینگ گافمن، کـریس نظریاتاز،پژوهشاین در
عنـوان بـه ،آمـده در پـژوهش  دستهاي بههایی از واقعیتبخشدلیل امکان تبیین بهکانراد،

کـه ،انتقـادي گرایـی واقـع شناسـی معرفتطبق. استشدهاستفادهموجود پیشیننظریات
نیافتـه تعـین هاينظریهسرشار ازاجتماعیجهان،استشدهاستوارآنبرتحقیقاینبنیان
Fletcher(است گرایانـه واقـع تحلیلیموجود،هاينظریهبهتوجهبدونتواننمیو) 2016

گرایـی انتقـادي   درواقع، نظریـات پیشـین در پـارادایم واقـع    .کردارائهاجتماعیواقعیتاز
ها بخشی از مفاهیم و کـدهاي اصـلی   هم در هنگام کدگذاري داده،جایگاهی دوگانه دارند

ـ     گران قـرار مـی  را در اختیار پژوهش کمـک  ی نهـایی بـه  دهنـد و هـم در زمـان تبیـین علّ
آیند.گران میپژوهش

ممکـن موجـود هـاي نظریـه کهباشیمداشتهنظردررانکتهاینبایداوصاف،اینۀهمبا
تعهـد گونـه هراز«باسکارچونهمبایدوندهندبازتابهستکهطورآنراواقعیتاست

راآننتـایج ۀهمـ مشـروط ماهیـت وکـرده اجتنـاب خـاص هـاي نظریـه محتوايبهنسبت
Bhaskar(»کنیمشناسایی 1979: 6(.

تحقیقروش. 4
انتقـادي گرایـی واقعۀفلسفدر قالب طرح پژوهش کیفی و براساستحقیقاین شناسیروش

کـار  طریـق از1980و1970هـاي دهـه طـی گرایـی انتقـادي  واقـع .شـده اسـت  پیکربندي
Roy(»باسکارروي« Bhaskar(گرایـی برسـاخت وگرایـی اثبـات بـراي جـایگزینی عنوان، به

Denzin(استشدهمطرح and Lincoln راهـردو شناختیروشاصولازعناصرياما). 2011
ایـن انتخـاب اصلیدلیلدرواقع،.کندمیطرحخودشناسیمعرفتوشناسیهستیشرحدر

واقعیـت مختلـف وجـوه ازاسـتفاده ونگـري کلّیهمینحاضرپژوهشبرايشناسیروش
.  استگرایی انتقادياجتماعی در پارادایم واقعهايپدیدهتبیینمنظوربه

سـطح نخست،:شودمیتقسیمسطحسهبهواقعیتانتقادي،گراییواقعشناسیهستیدر
شـامل میـانی سـطح . کنـیم میتجربهراها آنماکهاسترویدادهاییقلمروکهاستتجربی

تفسـیر یـا تجربهچهوکنیمتفسیریاتجربهراها آنماچهدهارویدا. حقایق و رویدادهاست
مشـاهده تجربـی سـطح درچـه آنبـا اغلـب حقیقیرخدادهاياینوافتندمیاتفاق،نکنیم

Danermark(ندامتفاوتشوندمی et al. 2002: »واقعـی «کـه اسـت سومسطحدرنهایت،). 20
هـدف .دارنـد وجود»علّیسازوکارهاي«یا»علّیساختارهاي«سطح،ایندر.شودمینامیده
ایـن بـه هـا  آنارجاعطریقازرااجتماعیرویدادهايکهاستاینانتقاديگراییواقعاصلی
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»واقعیـت ۀالیـ سهشناوریخکوه«سرتاسردرتوانندمیها آنکهتأثیراتیوعلّیهايسازوکار
Fletcher(دهدتوضیحباشندداشته 2016.(
واسـت شـده طراحـی کیفـی تحقیـق طـرح براسـاس پـژوهش ایـن کـه  ایـن بهتوجهبا

وکمـی ةدادگونـه دواز،زمانهم،قرار داردانتقاديگراییواقعارچوبهچدر،دیگرسوياز
وارزشـی تغییـرات تطبیقـی تحلیـل وتجزیـه طریقازکمیهايداده. استبردهبهرهکیفی

هـاي پیمـایش در1394و،1380،1382هـاي سـال طـی کـه ،تهـران شهرساکناننگرشی
طریـق ازکیفیهايدادهوآمددستبه،شدهمنعکسایرانیانهايو نگرشهاسنجش ارزش

سـال پـنج درکـه تهـران سـاکن جراحان زیبایی و مـردان بایافتهساختنیمهعمیقۀمصاحب
هـاي کمـی و   اخـتالف زمـانی میـان داده   علت.شدگردآورياندداشتهزیباییجراحیاخیر،

منظـور کشـف شـرایط سـاختاري کـالن و     هـاي کمـی، بـه   دادهازکیفی این بوده است کـه 
گرایـی  کـه طبـق منطـق واقـع    شده اسـت  موردمطالعه استفاده ةهاي علّی مولّد پدیدسازوکار

در انـد. قَّق شـده تري محمشاهده و در فرایند زمانی طوالنیقابلةانتقادي، پیش از وقوع پدید
کـه بتوانـد تصـویر    نحـوي ها از مسیرها و منابع مختلف، بهگرایی انتقادي، گردآوري دادهواقع

Fletcher(شـود مجـاز شـمرده مـی   ،موردبررسی ارائه کندةتري از پدیدواقعی ةشـیو ).2016
غیرتعمیمـی در  به هـدف تبیـین علّـی    توجهباکهبودهدفمندگیرينمونهبرمبتنیگیرينمونه
هـاي  منظور کـاهش هزینـه  (که بهمحدودجراحیمرکزچندبهگرایی انتقادي، با مراجعهواقع

منـاطق درتأسـیس شـدند)  1373شدن در سـال  هاي سرپایی و بدون نیاز به بستريجراحی
پژوهشـی  طـرح اینباهمکاريبهمایلکهافراديبامصاحبهطریقاز وتهرانشهرمختلف

ةکننـد دریافـت مـرد چهـارده وزیبـایی جـراح ده بـا عمیقۀمصاحبازپس. شدنجامابودند
ـ   مشارکت24(و درمجموع زیباییجراحیخدمات الزم کـه  ۀکننده) و تحقـق حـداقل نمون

Creswell(شودمورد در نظر گرفته میبیست .شدحاصلنظرياشباع،)2007
هـاي خـود اسـتفاده    تجزیـه و تحلیـل داده  هاي مختلفی برايگرایان انتقادي از شیوهواقع

، مطابقـت  اسـت ) معرفی کرده1978(که باسکار، RRREةبا شیوها آنۀاما تقریباً هم،کنندمی
ــه  ــن مراحــل شــامل تجزی ــد. ای ــلودارن )، re-description()، بازتوصــیفresolution(تحلی

Harrisشود (می) eliminate(و حذف موارد اضافی،)retroduct(کاوي عللپس 2013: 63(.
ـ 2016(اي آمبـر فلچـر  مرحلهبا تکیه بر فرایند سه،پژوهشاین در  توصـیف بـا   ۀ)، مرحل

آمـده بـه   دسـت هـاي بـه  قیـاس، داده ۀتجزیه و تحلیل ادغام و سپس با ورود به مرحلۀمرحل
کـانراد  پیترو،گیدنزآنتونیشیلینگ،کریسگافمن،هاي پیشین شامل نظریات اروینگنظریه

هاي علّی و شرایط ساختاري مولّـد  با کشف سازوکار،کاويپسۀعرضه شد. سپس در مرحل



1399شمارة اول، بهار یازدهم،سال ،یفرهنگیپژوهجامعه10

نزدیـک بـه واقعیتـی از    دیالکتیکی آن با عاملیت، تبیـین علّـیِ  ۀجراحی زیبایی مردان و رابط
کاوي، این دو مرحلـه  شدن بخش قیاس و پسدلیل طوالنیدست آمد. بهموردمطالعه بهة پدید

ز در یک بخش گزارش شده است.نی
گرایـی انتقـادي، از طریـق دو شـاخص اصـلی سـنجیده       اعتبار روشی در تحقیقات واقع

هاي اصـلی  مؤلفه). این دو شاخص1393(زاهد»کفایت شناختی«و » کفایت عملی«شود: می
ارزیابـان  يبراتبیین نهایی، ۀگرایی انتقادي هستند که پس از ارائارزیابی اعتبار تحقیقات واقع

ند.هستپیگیري قابل
اسـتفاده در  دهـاي مور منظور افزایش سطح اعتبار و قابلیت اعتماد پژوهش، برخـی روش به

(نظارت و کنترل مراحل مختلف پـژوهش  گیري از تکنیک ممیزيچون بهرهتحقیقات کیفی هم
کنندگان مشارکتآمده به دستنتایج بهۀ(ارائتوسط چند متخصص) و اعتباریابی توسط اعضا

است. شدهها) نیز در این پژوهش استفاده آنرهايرس و دریافت نظدر دست

هاي پژوهشیافته. 5
بـه  توجـه و سپس بایمکنمیتوصیفراکنندگان در این پژوهشدر این بخش، ابتدا مشارکت
و ،هسـ یقامبه توصیف و تجزیـه و تحلیـل اولیـه،    ،گرایی انتقاديفرایند تجزیه و تحلیل واقع

.پردازیممیهاي گسترده و متمرکز کاوي دادهپس

کنندگانشناختی مشارکتتوصیف جمعیت1.5
کـه در پـنج   هستند مردانی گروه اولْ:کنندگان در این پژوهش شامل دو گروه بودندمشارکت

گیـرد کـه  بر مـی پزشکان و جراحانی را درو گروه دوماندسال گذشته جراحی زیبایی کرده
کننـده در ایـن   کننـد. هفـت نفـر از جراحـان مشـارکت     جراحی زیبایی فعالیت مـی ۀدر زمین

جراحـی زیبـایی بـر روي    ۀزن بودند که همگـی تجربـه و سـابق   شانمرد و سه نفرپژوهش
سـال داشـت و میـانگین    60جراحتریننمسسال و 40ترین جراحسنمردان را داشتند. کم

سـال و  12کننـده  مشـارکت جراحی درمیان جراحـانِ ۀرین سابقتسال بود. کم50ها آنسنی
سـال بـود.   19هـا  جراحـی آن ۀسال بود و میانگین سابق32جراحی بالغ بر ۀترین سابقبیش

نفـر متخصـص   5متخصص فک و صورت، یـک نفـر جـراح عمـومی،     یک نفر از جراحانْ
زیبایی بودند.پالستیک و جراحی تخصص نفر فوق3و ،بینیوحلقوگوش

تـرین سـن   نفر مجرد بودند. کم5متأهل و کننده در این پژوهشنُه نفر از مردان مشارکت
سـال بـود. چهـار نفـر از     35هـا  سال بود و میانگین سـنی آن 45ترین سال و بیش18ها آن
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و یـک نفـر   ،ندتکارشناسـی داشـ  مـدرك  نفـر  9، ندکنندگان داراي مدرك دیپلم بودمشارکت
هاي خصوصی نفر کارمند بخش5ارشناسی ارشد داشت. نُه نفر شغل آزاد داشتند و مدرك ک

نفر 9زیر سه میلیون تومان داشتند، ۀکنندگان درآمد ماهیانیا دولتی بودند. سه نفر از مشارکت
ـ   2کردند و بین سه میلیون تا پنج میلیون تومان دریافت می 5تـر از بـیش ۀنفـر درآمـد ماهیان

پـایین  ۀطبقـ ةنفر خود را در زمر2کنندگان، میلیون تومان داشتند. طبق خودارزیابی مشارکت
دانسـتند. توزیـع نـوع    متوسط جامعـه مـی  ۀنفر خود را جزو طبق12کردند و جامعه تلقی می

5مـورد جراحـی زیبـایی بینـی،     8نحوي بود کـه  کنندگان بهجراحی زیبایی درمیان مشارکت
اي از معـده  (بریدن بخش عمدهمورد جراحی پلک، یک مورد اسلیو معده3، مورد کاشت مو

مردان) و یـک  ۀ(جراحی سینمنظور تسریع در فرایند کاهش وزن)، یک مورد ژنیکوماستیبه
مشـاهده بـود.   ویژه در اطراف شکم)، قابلبه،تراشی اعضاي بدن(چربیمورد نیز لیپوساکشن

دو نوع جراحی زیبایی را داشتند.ۀکنندگان تجربنفر از مشارکت5است که گفتنی
بــایافتــهســاختنیمــههــايمصــاحبهازحاصــلهــايداده(کیفــیمتمرکــزهــايدادهاز

زیبـایی جراحانازکد201اولیه،کدگذاريشدن انجامازپس) پژوهشدرکنندگانمشارکت
از.شـد اسـتخراج داشـتند زیبـایی جراحـی ۀسـابق کهايکنندهمشارکتمردانازکد276و

در این مرحله، از مفـاهیم اصـلی نظریـات    . آمددستبهمفهومیکد15نیزگستردههايداده
آمـده  دسـت هـاي بـه  ها در قالب کـدهاي اصـلی داده  نظري دادهةکنندعنوان هدایتپیشین به

شـد. در هاي پژوهش حاصلصورت مستقیم از دادهاستفاده شد. تعداد دیگري از کدها نیز به
کـدهاي دیگـر، کـدهاي ادغـام باواهمیتکدهاي بیبرخیحذفبادوم،کدگذاريۀمرحل

کـد 3بـه نیـز گستردههايدادهکدهايویافتکاهشکد41بهمتمرکزهايدادهازحاصل
زوالروبـه رونـد «و،»خودمحوريوخودگراییرشد«،»ماديهايارزشةفزایندرشد«مهم 

ـ نظریـه ۀعرضـ ونهـایی تحلیلوتجزیههنگامدرنهایت،. یافتتقلیل»یافتهتعمیماعتماد ه ب
وتحلیلـی مدلواردمفهومیکد18نهایی،کاويپسوقیاسفرایندوآمدهدستبههايداده

.شدندپژوهشایندرماانتقاديگراییواقععلّیتبیینمفهومی

گرایی انتقادي: توصیف و تجزیـه و  اول فرایند تجزیه و تحلیل واقعۀمرحل2.5
تحلیل اولیه

انتقـادي گرایـی واقـع تحلیـل وتجزیهفرایند«کند، ) اشاره می2016(که فلچرطورهمان
:اسـت اصـلی ۀمرحلچندینشاملانتقاديگرایی، واقعاینوجودبا،نیستخطیلزوماً
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شـناخته نظـري مجـدد توصـیف عنـوان بـه که(قیاسخاص،هايمنديقاعدهشناسایی
هـاي  دادهۀاول، ابتدا به توصیف و تجزیه و تحلیل اولیۀدر مرحل». کاويپسو) شودمی

هـاي  و سـپس داده پردازیممیکنندگانهاي عمیق با مشارکتمتمرکز حاصل از مصاحبه
را توصــیف هــاي ایرانیــانهــا و نگــرشهــاي ملّــی ارزشمنبعــث از پیمــایشگســتردة 

کرد.خواهیم

عمیق)ۀ(مصاحبهاي متمرکزدادهبرمبناي توصیف جراحی زیبایی مردان1.2.5
گرایی انتقـادي، توصـیف   هاي واقعبه اهمیت مفاهیم ساختار و عاملیت در تحلیلتوجهبا

گراییواقعدهیم. رویکرداصلی ادامه میۀجراحی زیبایی مردان را در قالب این دو مقول
ازهریـک کـه شـود میشروعشناسانههستیادعاياینازعاملیتوساختاربهانتقادي
برخوردارنـد متمـایزي قـدرت وهـا ویژگـی ازخودشـان جـاي درعاملیـت وساختار

)Carter and New 2004: 5(.

شده در قالب عاملیتتوصیف مفاهیم کدگذاري1.1.2.5

عاملیتمفاهیم در قالب يکدگذارجینتا.1جدول 
هامقولهمفاهیم

به بدنفقدان حس خوب نسبت
نارضایتی از تصویر بدنی نبودن با عناصر چهرهراحت

به اندامحس نفرت نسبتجادیا
اندامتیوضعلیدلبهدیجدیشغليهادادن فرصتازدست

ینفس کاففقدان اعتمادبه به چهرهگرانیتوجه دلیدلنکردن در جمع بهصحبت
ییبایزینفس پس از جراحبهاعتمادشیافزا

ییبایزیبعد از جراحیبهبود روابط اجتماع
یاجتماعدییبه تأازین یاجتماعیبدن در زندگادیزتیاهم

یو اجتماعيفردتینقش بدن در ابراز هو
گرانیاز تمسخر بدن توسط دیتینارضا

یبه ارتباطات اجتماعازیشدن و ندهید
ترمطلوب

ییبایزیجراحقیجلب توجه جنس مخالف از طر
یمردانگيارهایدرخصوص معگرانیترس از قضاوت د

یبدنلیاز حضور در جمع به دالدنیکشخجالت
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منظور ایجاد نظم در توصیف مفـاهیم مـرتبط بـا عاملیـت، کـدهاي مـوردنظر را در دو       به
هاي درونی شامل ایـن  بندي کردیم. انگیزههاي بیرونی دستههاي درونی و مشوقانگیزهۀمقول

تأییـد بـه نیـاز «،»کـافی نفـس بـه اعتمـاد فقـدان «،»بدنیتصویرازیتینارضا«:استمقوالت 
بـدنی تصـویر ازنارضـایتی .»ترمطلوباجتماعیارتباطاتبهنیاز«و،»شدنیدهدواجتماعی

اي کـه  سـاله 41. مـرد  اندکردهکنندگان در این پژوهش اظهار مفهومی است که تمام مشارکت
اون«کنـد: گونه بیـان مـی  جراحی زیبایی بینی و کاشت مو انجام داده است حس خود را این

داشـت دیگـه کـه خـودم بزرگبینیازوخودمکچلیاز. داشتمبدياحساسدیگه،اواخر
».شرشازبشمخالصزودترخواستممی. اومدمیبدم،گرفتمیروصورتمتربیش

از »زیبـایی عمـل ازبعدآنافزایشوجراحیازقبلنفساعتمادبهنداشتن «،دیگرازسوي
. نـد بودبه آن اشاره کـرده کنندگان در این پژوهشتمام مشارکتی بود کهدیگر مقوالت مهم

گویـد: مـی خود نفس بعد از عمل زیبایی افزایش اعتمادبهۀتجربةدربارايساله27پسر مجرد 
واقعـاً . نفسـم بـه اعتمـاد خدايدیگهناآلاما. نداشتمنفساعتمادبهخیلیمنعمل،ازقبلتا«

.»برمیاددستمازکاريهراآلن. گممی
مـردان  هاي قدرتمند اقـدام  ازجمله انگیزه» شدندیدهاصطالحبهواجتماعیتأییدبهنیاز«

انـد. پسـر   کنندگان در این پژوهش به آن اشاره کردهمشارکتۀبه جراحی زیبایی است که هم
خیلـی دیگـران درمـن اززیبـا تصـویر ایجـاد منبراي«:اي اظهار کرده استساله28مجرد 
شـما بـه نسبتنباشهدیگرانمقبولظاهرتونوقتیباشیدکه همدنیااستادبهترینشما. مهمه
».گیرنمیجبهه
درونـی مهـم دیگـري اسـت کـه مـردان       ةانگیـز » تـر مطلوباجتماعیارتباطاتبهنیاز«

اي سـاله 40سمت جراحی زیبایی سوق داده است. مرد متأهل کننده در پژوهش را بهمشارکت
اثر جراحی زیبـایی را بـر روي روابـط اجتمـاعی     ، که جراحی پلک و لیپوساکشن انجام داده

بـین ازداشـتم کـه روخجالتیاندك زیباییجراحی«گوید:و میکندمیخود مثبت ارزیابی 
.»استبرده

دلیـل ارتبـاط نزدیـک و    بـه انـد، مفـاهیم سـاختاري  ةزمـر که در هاي بیرونی با آنمشوق
گیري مردان در اقدام بـه جراحـی زیبـایی، در    گران و تأثیر مستقیم بر تصمیمتنگاتنگ با کنش

مـردان دادنسـوق درزنانتأثیرهاي بیرونی شاملاند. این مشوقشدهبخش عاملیت گزارش 
وهـا سـلبریتی تـأثیر و) دختردوستو،خواهرمادر،همسر،از(اعم یباییزیجراحسويبه

و ،هنرمنـدان یگران،(اعـم از بـاز  زیبـایی جراحـی بـه مـردان گـرایش درمشهورهايچهره
.هستند) یخارجژهیوبهویرانیاکارانورزش
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یکـی از  عنوانبه» زیباییجراحیسويبهمرداندادنسوقدرزنانتأثیر«در این پژوهش،
هاي بیرونی مردان در اقدام بـه جراحـی زیبـایی پدیـدار شـده اسـت. تمـام        ترین مشوقمهم

یمردان در اقدام به جراحـ یمر تصمدزنان یربر تأثیدضمن تأکپژوهشدرکنندگانمشارکت
انـد.  آوردهیـان سخن به میمردانگیسنتيهازنانه بر مالكیباییزيهامالكۀاز غلبیبایی،ز

بـودن متأهـل بـاوجود راخـود پلـک جراحـی ومـو کاشـت کـه ايساله44ةکنندمشارکت
کند:خانمی در محل کارش انجام داده اظهار میدوستتأثیرتحت

کـرد  از زمانی که موهام شروع به ریزش کرد، خانمم ترغیبم مـی ،اگر بخوام صادق باشم
کردم. وقتی بـا ایـن خـانم در    که بِرم کاشت مو انجام بدم. اما من خیلی بهش توجه نمی

محل کارم دوست شدم، ایشون اصرار کرد که هم کاشت مو انجام بِـدم و هـم جراحـی    
پلک. من هم هردو رو انجام دادم.  

مـردان گرایشهاي بیرونی مؤثر درازجمله مشوق»مشهورهايچهرهوهاسلبریتیتأثیر«
اي کـه  سـاله 40ةکننـد زیبـایی بـوده اسـت. مشـارکت    جراحیکننده در پژوهش بهمشارکت
کند:، اشاره میاست) ITتی (آيکارشناس

جامعـه یکفضايوقتی. مشهورافرادهايفیلموتصاویراینازاستپرمجازيفضاي
داره،وجـود پزشـکیش تکنولـوژي وهستامکاناتشوشهمیزیباییتبلیغاتازآکنده
هـم تیاسـم لیـ وایـ تیـ نداره. مثالً برَد پيرادیاچی. از نظر من هم هنشهاستفادهچرا

.دادندانجامییبایزیجراح

ساختارقالبدرشدهکدگذاريمفاهیمتوصیف2.1.2.5
موردمطالعـه، برطبـق مـدل تحلیلـی     ةمـرتبط بـا پدیـد   در بعد ساختاريِ کدها و مفـاهیم  

(سـاختارهاي کـالن   هـاي علّـی  شـرایط اجتمـاعی و مکانیسـم   ۀگرایی انتقادي، دو مؤلفواقع
تـوان  ها را مـی شده از مصاحبهند که برخی مفاهیم و کدهاي استخراجاتعریفاجتماعی) قابل

هـاي مـرتبط بـا عاملیـت     از انگیزهفقطها نهشوندهبندي کرد. درواقع، مصاحبهطبقهها آنذیل
گشـاي  توانـد راه به ساختارهاي کالن هم میها آنتوانند سخن بگویند، بلکه اشاراتخود می

کمی نیـز  ةهاي گستردشده از دادهترین کدهاي استخراجگرایی انتقادي باشد. مهمتحلیل واقع
در بعد ساختاري تحلیل قرار گرفتند.

گرایـی انتقـادي در نظـر گرفتـه     هـاي تحلیـل واقـع   ترین مؤلفهمهمزاشرایط اجتماعی
Zachariadisشود (می گرایـی انتقـادي   کـه در واقـع  ،هـاي علّـی  ). درواقع، مکانیسـم 2013



15)دیگرانوالعابدین جعفريزین(...تهران؛درمردانزیباییجراحی

همـواره تحـت شـرایط    ،رونـد شـمار مـی  مشاهده بـه هاي قابلنیروهاي مولّد اصلی پدیده
یابند.  اجتماعی خاصی بروز می

هـاي  گذشته که با هـدف کـاهش هزینـه   ۀدر یک دهمحدودجراحیزمراکةفزایندرشد
بـه اذعـان جراحـان    ،تأسیس شـده بودنـد  1373شدن بیماران در سال درمانی و زمان بستري

هـاي زیبـایی درمیـان زنـان و     کننده در این پژوهش، از عوامل مهم افزایش جراحیمشارکت
هـاي  کننـده در پـژوهش نیـز جراحـی    مشارکتاتفاق مردان بهمردان ایرانی بوده است. قریب

افـزایش مراکـز   ،ترتیـب زیبایی خود را در مراکز جراحـی محـدود انجـام داده بودنـد. بـدین     
یکی از شرایط ساختاري مؤثر در افزایش گـرایش  عنوانبههاي اخیر جراحی محدود در سال

دیـالکتیکی  ۀفهـم اسـت کـه در یـک رابطـ     مردان به جراحی زیبایی تشخیص داده شد. قابل
توانـد در رشـد   منظور جراحی زیبایی نیز مـی فراخوان، افزایش مراجعات مردان و زنان بههم

تخصص جراحی پالستیک و زیبایی ایـن واقعیـت   مجدد این مراکز تأثیرگذار باشد. یک فوق
کند:را بدین شکل مطرح می

ينهادهـا ،کنـه یمـ یـدا پیشافـزا یبـایی زیجراحيجامعه برايتقاضایوقت،هرحالبه
خـاطر بهلزوماًمحدودجراحیمراکزافزایش. باشندنیازاینگويپاسخیدهم بایپزشک

نـاگزیر . کنـه فراهمنیازاینبرايپاسخیتونستامانبود،جامعهدرزیباییجراحیتب
جراحـی بـه زنـان گـرایش افزایشدرخودشونسهمبهتوننمیهممراکزاینافزایش
.باشهکردهکمکهااونتبعبهمردانطوریناول و همۀوهلدرزیبایی

جراحی زیبایی در ایـران  ۀبودن هزینبینی درخصوص کموحلقویک متخصص گوش
گوید:چنین می

سـمت بـه اومدندرآقایونطورهمینومردمعمومبرايروراهکهمهمیدالیلازیکی
نـرخ معموالً. هستزیباییهاي جراحیهزینهنرخبودنپایینکنهمیباززیباییجراحی

حـدود حاضـر درحالKهر. سنجنمیKضریبنامباضریبیباروهاي جراحیهزینه
شـده. ایـن  گرفتـه نظـر درK60ۀهزینبینی،جراحیبرايودارهارزشتومن45000

.هستکمخیلیمردم،امروزدرآمدهايبهنسبتنرخ

مـردان در  »هویتابرازةشدپذیرفتههايشیوهدرتنوعفقدان«جراح دیگري درخصوص
توجه جنس مخـالف، نقـش دیـن در پرهیـز     از کدهاي محدودیت مردان در جلبکهایران (

مردان از خودنمایی و نقش عرف اجتماعی در محدودسازي ابـراز هویـت مردانـه برسـاخت    
گوید:چنین می،شده است)
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بـه توجـه بـا مـا مثـل کشـوري شـرایط تـوي میـان، یزیبـای بـراي صـرفاً کـه هاییاون
روخودشـون دیگـه جاهـاي درتـونن نمـی ودارهوجـود کهاجتماعیهايمحدودیت

دیگـه کشـورهاي درحـاال . شـن مـی کشـیده سـمت اینبهکنن،) وجودابراز(پِرِزِنت
ودارنزیـادي دیسکوهايدارن،آزاديهايساحلکار؛اینبرايهستزیاديامکانات
.دیگهچیزهاي

اخیـر هـاي سـال دراینستاگراموتلگرامنظیرمجازياجتماعیهايشبکهةفزایندرشد
هاي مختلف زنـدگی اجتمـاعی ایجـاد کـرده اسـت.      اي در حوزهتغییر و تحوالت گسترده

هاي ارتباطی و شـغلی خـود در   کنندگان در پژوهش نیز با اشاره به فعالیتاغلب مشارکت
اي ساله27دانند. پسر مجرد شدن و ابراز هویت میرا محملی براي دیدهفضاي مجازي، آن 

خـاطر وضـعیت   من قبالً به«کند:که جراحی زیبایی و کاشت مو انجام داده است اظهار می
اما از وقتـی جراحـی زیبـایی انجـام دادم، هـر روز      ،ام، خیلی توي اینستا فعال نبودمچهره

پسـر  ». پیـدا کـردم  ی هـم فـالوئر  لکنم. کرو شیر میذارم. عکس خودم و دوستامپست می
وقتـی عکـس پروفایـل    «اي که جراحی زیبایی بینی انجام داده بر این باور بود کـه ساله28

قدر جذّاب هستن یا توي اینستاگرام عکس و فیلم از خودشـون  هبینه که چبقیه رو آدم می
مشکلی هم داشـته باشـی مثـل    خصوص اگهبه،شه دیگهباالخره آدم وسوسه می،ذارنمی

».بینی بزرگ که من داشتم
اززیبـایی جراحیپزشکانوسیعتبلیغاتوزیباییجراحیةحوزپررونقاقتصاديبازار

هاي مجـازي نظیـر تلگـرام و    ، شبکهیاتنشرهاي نظیر تبلیغات اینترنتی، آگهیمختلفطرق
. بنـا  استگرایش مردان به جراحی زیباییاز دیگر شرایط ساختاري مؤثر در اینستاگرام و ...
جراحـی زیبـایی   ةکننـده در پـژوهش، رونـق حـوز    اتفاق جراحان مشارکتبهبه اذعان قریب

مرتبط با زیبایی نیز به این حـوزه کشـیده شـوند.    باعث شده است که بسیاري از جراحان غیر
گوید:اي میساله40جراح زن 

هـاي  توانم روي موارد آپاندیسیت و غدهیقدر مهعنوان یک جراح عمومی، چمن به
کوچک حساب کنم؟! باالخره مـا هـم بایـد زنـدگی کنـیم. اآلن مـن مجبـور شـدم         

هاي ویزیت مختلف چاپ کنم که مردم متوجـه  هاي مختلف اینترنتی و کارتآگهی
اي از بیمـاران مـن   دم. خب اآلن بخش عمدههاي زیبایی هم انجام میبشن جراحی

از جراحـی گـوش گرفتـه تـا لیپوساکشـن و      ؛کـنن بایی مراجعه میبراي جراحی زی
تزریق بوتاکس.
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یکی از شـرایط اجتمـاعی مهـم در    عنوانبهدر این پژوهش دیناجتماعیاهمیتکاهش
کننـدگان  گرایش مردان به جراحی زیبایی نمایان شـده اسـت. براسـاس اظهـارنظر مشـارکت     

شناسـایی شـد:   هـا  آنخود، پنج نوع رویکرد به دین درمیـان داريدیندرخصوص وضعیت 
و ،دینـی محـور، رویکـرد غیـر   اخـالق داريدینمحور، خودداريدینمحور، اعتقادداريدین

داريدیـن کننـدگان، هرچـه از   نظـر مشـارکت  بـه اظهـار  توجهدینی به زندگی. بارویکرد ضد
هــاي مـدرن و شخصـی و حتــی   ريدادیـن سـمت  و بــهگیـریم مـی اعتقـادي فاصــله  سـنتی 

بـه مـدیریت بـدن و انجـام     مـردم دینی و ضـددینی حرکـت کنـیم، تمایـل    رویکردهاي غیر
یابد.  هاي زیبایی متنوع افزایش میجراحی

ــال ــذاربودندرح ــگ ــرانۀجامع ــنتازای ــیس ــهگرای ــدرنب ــیم ــه گرای ــا ب ــر ی تعبی
هـاي  تـرین مکانیسـم  ترین و زیربناییمدرن کژقواره، ازجمله مهمۀ)، جامع1392(پورجالیی

هاي اخیـر  ایران در دههۀعلّی تأثیرگذار در اغلب تغییر و تحوالت فرهنگی و اجتماعی جامع
انـد،  کنندگان در پژوهش به این مقوله اشاره کردهنفر از مشارکتسهفقطکه بوده است. با آن

هـاي علّـی   ترین مکانیسمشناسان ایرانی، یکی از مهمو جامعهگرانباور بسیاري از پژوهشبه
اسـت  مسـئله  ایـران معاصـر همـین    ۀجامعـ فعال در تغییر و تحوالت فرهنگـی و اجتمـاعی   

ـ بـه زیـادي گـران پـژوهش ). 1393ابـاذري ؛ 1385معیـدفر ؛ 1378پور(رفیع ۀجامعـ «ۀمقول
ویژگـی ایـن درهـا  آنۀاما هم،اندپرداختهمتضادگاهومختلفرویکردهاياز»گذارحالدر
ۀوارد مرحلـ هکنند، جامعـ سنتی حاکم شروع به فروپاشی میهايارچوبهچکههنگامی«که

نظر دارند.) اتفاق1389(نبوي»شودگذار می
مکانیسـم علّـی مهـم دیگـري اسـت کـه برخـی از جراحـان         یباییزةحوزشدنپزشکی

ایـن مقولـه از یکـی از    ،که پیداستطوراند. همانکننده در پژوهش به آن اشاره کردهمشارکت
ـ  ،شـده هـاي پیشـینی اسـتخراج   نظریه هـاي جراحـان   زاي بیرونـی آن در مصـاحبه  اولـی مابِِ

ند که مالك و معیارهـاي سـنتی زیبـایی    بر این باورها آنکننده وجود دارد. درواقع،مشارکت
هـاي پزشـکی ازجملـه لیـزر و     فناوريشده و تحول در زنان و مردان دچار تغییرات بنیادین

تخصـص  ابزارهاي دقیق جراحی این روند را تسـریع کـرده اسـت. یکـی از جراحـان فـوق      
کند:اظهار میچنین پالستیک و زیبایی 

اما قـدر مسـلّم   ،شدن در کل جامعه اتفاق افتادهیقاطع بگم که پزشکتونم به ضرسنمی
سـت. مـن تـا    اآشـکار  شدن زیبایی در جامعه کـامالً هایی از پزشکیاین است که نشانه

اما اآلن حداقل چهل درصـد از بیمـاران   ،ندرت مراجع مرد داشتمچهار پنج سال پیش به
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درصدشون مشکل حـاد  تونم بگم که هشتاد ت میئجردن که بهمن رو مردها تشکیل می
نظر برسن.خوان زیباتر بهندارن و فقط می

آخرین مکانیسـم علّـی   بهداشتوزارتتوسطجامعهپزشکیفضايرهاسازيسیاست
جراحـان  ۀاذعـان همـ  کننـدگان در ایـن پـژوهش اسـت کـه بـه      شده توسط مشـارکت اشاره

گرایش مـردان بـه جراحـی زیبـایی داشـته اسـت.       دريیادزاثرکننده در پژوهش، مشارکت
کننـده در ایـن پـژوهش بـه ایـن مقولـه از طریـق اشـاره بـه          اتفاق جراحان مشارکتبهقریب
بودن نظارت بر فضاي پزشکی و جراحی کشـور، وجـود فسـاد مـالی درمیـان برخـی       ناکافی

یاسی مسـئوالن  هاي اقتصادي و سدلیل مشغلهپزشکی بهةناظران و پزشکان و رهاسازي حوز
از سیستمی کـه درگیـر مسـائل و مشـکالت     «گوید:اند. یکی از جراحان میتوجه نشان داده

ره که بتونه فضاي پزشکی جامعـه رو کنتـرل   اقتصادي و سیاسی فراوان هست انتظار هم نمی
».و مدیریت بکنه

کمیةهاي گستردتوصیف داده2.2.5
هـا و  هـاي سـنجش ارزش  نتـایج پیمـایش  ۀمقایسـ کمی در این پژوهش از ةهاي گستردداده

موسوم بـه مـوج اول، مـوج    1394و ،1382، 1380هاي هاي ایرانیان که در طول سالنگرش
دست آمد.و موج سوم انجام شده به،دوم

) در پژوهشی که به بررسی روند دگرگونی ارزشـی  1389(محمدرضا طالبان و همکاران
هـاي  ها و نگـرش هاي سنجش ارزشبر پیمایشد و عالوهنپرداز) می1388- 1353در ایران (

هـاي اجتمـاعی در   هـاي فرهنگـی و نگـرش   هایی نظیر گـرایش هاي پیمایشایرانیان، از داده
انـد ) استفاده کرده1374(ها و رفتارهاي فرهنگی و اجتماعی در ایران) و نگرش1353(ایران

ۀهاي مادي در جامعـ زمانی موردبررسی، اهمیت ارزشةاند که در دوربه این نتیجه رسیدهو
هاي معنوي کاهش پیدا کـرده اسـت.   هاي ارزششاخصزمان اغلبِایران افزایش یافته و هم

ـ    کنندگان در پژوهش نیز در خالل صحبتبرخی از مشارکت مهـم  ۀهاي خـود بـه ایـن مقول
.اندکردهی هایهاشار
بـود  یهـاي مهمـ  نیز از مقوله»یراخيهاسالدر گراییخودومحوريخودةفزایندرشد«

هـاي مـذکور کـه در    نتـایج پیمـایش  ۀهاي کمی حاصل شد. براساس مقایسکه از طریق داده
رشـدي  هاي اخیر رونـد روبـه  خودگرایی و خودمحوري در سال،آورده شده است2جدول 

نزد مردم تهران داشته است.
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1394تا 1382هاي ن سالهاي خودگرایی در تهران بیشاخص.2جدول 
13821394جامعهدرخودگراییوجود

آنبهیابیدستراهنهاستدرآوردنپولمهم
7/945/84مخالف

29/6نظربی
3/36/8موافق

برمبنايعمل
اجتماعیمصالحنهوشخصیتمایل

6/923/65مخالف
6/26/16نظربی

8/41/18موافق

هـاي مرجـع   اعتمـاد افـراد بـه گـروه    ةدهنـد کـه نشـان  یافتهتعمیماعتمادزوالروبهروند
یکـی از  «... اسـت و  و،دانشگاهانداها، استن، معلمان، ارتشییااجتماعی نظیر خانواده، روحان

شـمار  شـناختی بـه  هاي نظم و انسجام اجتماعی در اغلب نظریـات جامعـه  ترین شاخصمهم
دیگري است که در گرایش مـردان بـه جراحـی    ۀ) مقول1388(معیدفر و جهانگیري»رودمی

دران،یـ رانیايهـا نگرشوهاارزششیمایپيهادادهبراساستواند نقش ایفا کند.زیبایی می
).3(جدول شودیممشاهدهیاندکیکاهشروند1382تا1380يهاسالنیب

1382تا 1380هاي سالۀیافته در شهر تهران در فاصلهاي اعتماد تعمیمدادهۀمقایس.3جدول 
بهیافتهتعمیماعتماد
اجتماعیهايگروه

زیادمتوسطکم
138013821380138213801382

1/162/159/325/35513/49کارگران
3/457/157/17803/77معلمان
3/116/114/244/323/6456پزشکان
8/257/286/29367/443/35قضات

3/64/66/201/231/725/70دانشگاهاندااست
6/423/393/399/432/178/16کسبه
4/273/288/258/307/469/40نیاروحان
4/133/135/317/305556هاارتشی

کاهشـی شـیب   ایـن رونـد  ، 1394هاي پیمایش موج سوم در سـال  اما در مقایسه با داده
کـه  ،»یافتـه تعمـیم اعتمـاد زوالبـه «آنازتـوان مـی کـه نحـوي بـه ،اسـت یافتهبسیار تندي 

اي بـه افـراد جامعـه ارائـه     پارچـه ها و هنجارهاي اجتماعی منسجم و یـک توانست ارزشمی
دهند.خوبی نشان میاین تغییرات را به4و 3هايتعبیر کرد. جدول،نماید
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مـوج اول و دوم االتبـا سـؤ  1394یافتـه در سـال   نوع سؤاالت مربوط به اعتماد تعمـیم 
هـاي مرجـع اجتمـاعی    میزان اهمیت و اعتماد مـردم بـه گـروه   ةدهندبازتاباما،متفاوت بود

اعتمـاد  زوال روبـه زمان با افزایش خودگرایی و خودمحـوري، رونـد  ترتیب، هم. بدیناست
هاي جدي و عمیقی در انسجام اجتماعی جامعه باشد.گر شکافیانتواند بیافته میتعمیم

1394هاي مرجع اجتماعی در نزد مردم تهران در سال هاي مربوط به اعتبار گروهداده.4جدول
بودن نظر مراجع اجتماعیمهم

در مسائل و موضوعات مهم
1394

خیربلی
1/329/67خانواده
3/127/87ننیاعلما و روحا

991مراجع تقلید
1189دانشگاهاندتااس

9/21/97معلمان
2/148/85الن کشورئومس

7/93/90هاي سیاسیگروه
1/39/96سفیدانبزرگان و ریش
3/17/98هنرمندان

5/15/98کارانورزش
3/77/92دوستان

زیـادي  هـاي مرجـع اجتمـاعی تـا حـدود      دهد که گـروه خوبی نشان میاین جدول به
توانند بـر روي تصـمیمات مـردم    و نمیانداخیر از دست دادهۀجایگاه خود را در یک ده

اثرگذار باشند.

کاوي(بازتوصیف نظري) و پسگرایی انتقادي: قیاسدوم تحلیل واقعۀمرحل3.5
را به نظریات پیشـین عرضـه   آمدهدستبههاي توصیفی کنیم دادهتالش می،در این مرحله

و یـابیم کاوي، به تبیین علّی دست سپس با پس.بپردازیمها آنو به بازتوصیف نظرينیمک
گـران اجتمـاعی را   و عامالن و کـنش ،هاي علّی، شرایط اجتماعیروابط حاکم بر مکانیسم

آشکار سازیم.
هـاي  عاملیـت در دو بعـد انگیـزه   ۀهاي پژوهش که در قالب مقولبراساس بخشی از یافته

بـه  عموماً،هاي درونیشده در ذیل انگیزهمفاهیم اشاره،هاي بیرونی ارائه شدوقدرونی و مش
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هاي بدنی و تصـویر نـاقص بـدنی خـود     یند مردان در مواجهه با نقصآهاي ناخوشاحساس
اند درپـی آگـاهی از تصـویر    شود. درواقع، مردانی که اقدام به جراحی زیبایی کردهمربوط می

پزشکی نـوین در رفـع   فناوريرك از وجود امکانات و تجهیزات و بدنی نامطلوب خود و د
بخش مهمی از هویت فردي و اجتماعی خـود،  ۀمثابتصویر بدنی بهينواقص و بهبود و ارتقا

ها، نارضایتی از تصویر بـدنی و تـأثیر منفـی آن    این یافتهۀاند. بر پایکردهاقدام جراحی زیبایی 
هاي مهم گـرایش  هاي ارتباطی و شغلی و تحصیلی از انگیزهنفس فرد در موقعیتدر اعتمادبه

دهنـده بعـد عاملیـت و    کـه نشـان  اسـت کننده در پژوهش به جراحی زیبایی مردان مشارکت
.استگري افراد آزادي عمل در کنش

گـافمن،  هايههاي مرتبط با این موضوع، نظریهاي موجود در حوزهنظریهدر بازگشت به
مـدیریت  بـارة ند. در امتـداد نظـر گـافمن در   هسـت هـا  این یافتـه ةکنندو گیدنز تأیید،شیلینگ

میـان  خصوص وفور جراحی زیبایی بینـی در و به،توان جراحی زیبایی مردانتأثیرگذاري، می
هـاي  خـود و دیگـران در کـنش   ۀیرگذاري این افراد در مواجهرا شکلی از مدیریت تأث،هاآن

متقابل اجتماعی در نظر گرفت.
اتفـاق  بـه ناتمام بـدن، تقریبـاً قریـب   ةپروژبارة) در2003(کریس شیلینگۀبراساس نظری
مـدیریت بـدن خـود اشـاره     ةبـودن پـروژ  نوعی بر ناتمامکننده در پژوهش بهمردان مشارکت

منظـور بهبـود تصـویر    بودند که اگر در آینده نیاز به جراحی زیبـایی بـه  و بر این باورندکرد
این کار را انجام خواهند داد.مجدداً،بدنی خود داشته باشند

انـد بـا مـدیریت    مردانی که جراحی زیبایی انجام داده،)1385(براساس نظر آنتونی گیدنز
غلی بهتـري هسـتند و در ایـن    هاي اجتماعی و شهاي خود، درپی کسب منزلت و پایگاهبدن

را بپردازند.جراحیهاي راه حتی حاضرند تیغ جراحی را به جان بخرند و هزینه
ةهاي مشهور بر تصمیم مردان به جراحی زیبـایی در زمـر  ها و چهرهتأثیر زنان و سلبریتی

هـاي  هاي بیرونی قرار داشت. بـا بررسـی نظریـه   مشوقۀشده در ذیل مقولبنديمفاهیم دسته
انـد و  نظـري نکـرده  اظهـار درخصوص تأثیر زنان بر جراحی مردانْها آنیک ازموجود، هیچ
توانـد  و تبیین علّـی در پـژوهش حاضـر مـی    استپردازي در این موضوع خالی جاي نظریه

سزایی در این بخش داشته باشد.هسهم ب
مطالعات فرهنگی مرتبط بـا جراحـی   ةویژه در حوزبه،نظریات موجودتراما بررسی دقیق

گـذارد.  هاي جراحـی زیبـایی اثـر مـی    ها بر کنشسازد که فرهنگ سلبریتیآشکار می،زیبایی
افـراد  ةاز فرهنگ جراحی مورداستفادچگونه افراد دهد که نشان می)2007(یلورتـیتزپۀنظری

خـود  یی بـدن و بـازآرا ينـوآور و بـه گیرنـد مـی الهـام  ،هـا اصطالح سـلبریتی و به،مشهور
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شـود،  یمـ یجکـه در فرهنـگ عامـه تـرو    »بـدن بازتراشی«مفهوم او با استفاده از . پردازندمی
یـد اشـکال جد ،افراد مشهور و فرهنگ عامهها آنیقکه از طرکندیی میشناسایندهایی را افر

بخشند.یبهبود مي راو خودسازیخودطراح
وزیبـایی هـاي جراحـی  هزینـه بـین شکافمحدود، کاهشجراحیمراکزةفزایندرشد

زیبـایی همگـی جـزو    جراحـی ةحوزپررونقاقتصاديو بازار،جامعهمتوسططبقاتدرآمد
ـ کـه  ) 2005(نظـرات متـأخر   ۀشدن جامعه هستند. برپایشرایط اجتماعی مرتبط با پزشکی هب

ایـن شـرایط   ،کندشدن آن اشاره میشدن و بازاريتغییر و تحوالت اساسی در فرایند پزشکی
ند.اتوضیحاجتماعی قابل

دلیـل شـرایط خـاص    اند بهکننده در این پژوهش که جراحی زیبایی کردهمردان مشارکت
هـایی  سازد، راههایی مواجه میرا با محدودیتها آناجتماعی که امکان ابراز هویت اجتماعی

عنـوان بـه از جراحی زیبایی ها آنکنند.میپیداتأیید اجتماعی نو براي ابراز هویت و دریافت 
بـدن مربـوط   ةکـه بخـش مهمـی از آن بـه حـوز     ،هاي موجود براي ابراز هویـت یکی از راه

کند.) هم تأیید می1385(گیدنزۀکنند. این نکته را نظریاستفاده می،شودمی
کـه بـه اهمیـت    ،ر شـیلینگ نظـ برمبنـاي  مجـازي نیـز  اجتمـاعی هايشبکهةفزایندرشد
هـاي انسـانی از   گذاشتن تجربهاشتراكهاي مجازي در گسترش ارتباطات انسانی و بهفناوري

.استتوضیح قابل،پردازدمواجهه با بدن می
یکـی از شـرایط اجتمـاعی مـؤثر در     دیـن نیـز  ،اجتمـاعی اهمیتدرخصوص کاهش

گیـدنز درخصـوص  ۀتوان با مراجعه به نظریمی.گرایش مردان به جراحی زیبایی شناخته شد
تبـع آن تبیینـی   یـافتن بـدن بـه   متـأخر و اهمیـت  ۀزوال جایگاه اجتماعی دیـن در مدرنیتـ  

گرایانه ارائه کرد.واقع
تـرین عوامـل تغییـر و    گرایی از مهممدرنبهگراییسنتازایرانۀجامعبودنگذاردرحال

پـاي ایـن عامـل مهـم     هـاي اخیـر اسـت. رد   ر دههایران دۀتحوالت اجتماعی مختلف جامع
هـا و تغییـر و تحـوالت مهـم     جامعه را با ساختارشـکنی ساختاري را که در فرایند بروز خود

هـاي اجتمـاعی معاصـر    هـا و آسـیب  در اغلـب پدیـده  ،سـازد ارزشی و هنجاري مواجه مـی 
گرایی، جامعه بـا  گرایی به مدرنبا استمرار شرایط گذار از سنت،توانیم دنبال کنیم. درواقعمی

تبـع آن، رشـد   و بـه شـود مـی هـاي مـادي مواجـه    هـاي معنـوي و رواج ارزش  افول ارزش
تـوجهی افـراد بـه    یافته و بـی خودگرایی و خودمحوري موجب زوال اعتماد اجتماعی تعمیم

تاري درکنار هم باعث توجـه افـراد   این عوامل ساخۀشود و همهاي مرجع اجتماعی میگروه
د.شومی،ازجمله جراحی زیبایی،مختلفيانحابه بدن و مدیریت آن به
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ایـران و ابتنـاي   ۀبه اهمیت دین در ساختار رسمی قـدرت در جامعـ  توجهدیگر، باسوياز
هـاي  سیاسـت رفت که نهادهـاي حـاکمیتی  هاي اسالمی، انتظار میقوانین بر اصول و ارزش

هـا و هنجارهـاي دینـی در جامعـه     تقویت ارزشبراي اي بردي ویژههاي راهو برنامهمناسب
اقـدامی  هیچ نهاد فرهنگی و اجتمـاعی بـدین منظـور    فقطاتخاذ کنند. برخالف این انتظار، نه

ةکنترل و بازرسی حـوز ومدیریتۀکه وظیف،انجام نداده، بلکه وزارت بهداشت و درمان نیز
پزشــکان جــراح زیبــایی و کامــل ایــن عرصــه را رهــا کــرده تــاطــوربــه،پزشــکی را دارد

، بـه تعامـل و تبـادل خـدمات     هاي بازارقواعد اقتصاد آزاد و ویژگیبرمبناي کنندگانمراجعه
جراحی زیبایی و منافع مالی و مادي خود مشغول باشند.

گرایی انتقادي گرایش مردان به جراحی زیبایی در تهرانتجربی تبیین علّی واقعـمدل مفهومی.1شکل 

سطح تجربی واقعیت
مشاهده)(پدیدة قابل

واقعیتحقیقیسطح
(رویدادهاي 

مشاهده یا قابل
نشدنی)مشاهده

واقعیتواقعیسطح
(ساختارهاي 
اجتماعی و 

هاي علّی)مکانیسم

عاملیت

ساختار

هاي علّی:ساختارهاي اجتماعی کالن و مکانیسم
گرایی،مدرنبهگراییسنتازایرانجامعۀبودنگذاردرحال

سیاستمادي، هايارزشفزایندةرشدزیبایی،حوزةشدنپزشکی
، رشد بهداشتوزارتتوسطجامعهپزشکیفضايرهاسازي

یافتهزوال اعتماد تعمیمروبهروندخودگرایی و خودمحوري، 

هاي اجتماعی:شرایط و زمینه
بینشکافکاهش،جراحیمراکزفزایندةرشد

طبقاتدرآمدوزیباییهاي جراحیهزینه
هايشیوهدرتنوعفقدانجامعه،متوسط

هايشبکهفزایندةرشد،هویتابرازشدةپذیرفته
حوزةپررونقاقتصاديبازار،مجازياجتماعی
دیناجتماعیاهمیت، کاهشزیباییجراحی

هاي درونی:انگیزه
نفس کافی، نیاز به تأیید اجتماعی و فقدان اعتمادبه

ترشدن، نیاز به ارتباطات اجتماعی مطلوبدیده

ان به جراحی زیباییگرایش مرد

هاي بیرونی:مشوق
جراحیسمتبهمرداندادنسوقدرزنانتأثیر

حرکت از ساختار به عاملیتمشهورهايچهرهوهاسلبریتیتأثیرو زیبایی
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سـه سـطح واقعیـت    ةدهنـد کـه بازتـاب  ،پـژوهش این تجربی ـ مدل مفهومیسان،بدین
ارائه شده است.1در شکل است،جراحی زیبایی مردان در تهران 

گیرينتیجهوبحث. 6
يارتقـا وبخـش رضـایت هویتیبهیابیدستوخودۀبهینۀارائمنظوربهآنمدیریتوبدن

هاي اخیر اهمیتی مضاعف یافته است. رونـد  و اقتصادي خود در سالاجتماعیهايموقعیت
هـا  آنهاي مادي درشدن ارزشغربی که نهادینهۀروزافزون اهمیت بدن در کشورهاي پیشرفت

هـاي جدیـد ارتبـاطی بـه     فناورياز طریق گسترش ارتباطات و ورود ،اي طوالنی داردسابقه
تـأثیر  و در کشوري ماننـد ایـران نیـز کـه تحـت     اي عمومی در سطح جهان تبدیل شدهپدیده

هـاي معنـوي و   اخیـر ارزش ۀهاي اسالمی، در چهـار دهـ  حکومتی برخاسته از دین و آموزه
قـراوالن مـدیریت   پـیش زنانْکه ایناي یافته است. باوجود، رونق فزایندهرا ترویج دادهدینی 

ایـران و نیـز شـرایط    ۀعـ جاماکنـون در وضـعیت فعلـیِ   ، انـد بدن در جوامع مختلـف بـوده  
تــرین و المللــی، برخــی مــردان نیــز بــه مــدیریت بــدن روي آورده و حتــی از ســختبــین

پژوهش با رویکـرد  این کنند. استقبال می،که جراحی زیبایی است،هاي آنترین شیوهپرهزینه
کیفـی و  هاي زمان از دادهبردن همگرایی انتقادي و با تکیه بر طرح پژوهشی کیفی و بهرهواقع

تـرین علـل و دالیـل گـرایش مـردان بـه       تبیینی نزدیک به واقعیت از مهمۀکمی، درصدد ارائ
گرایی انتقـادي، از نظریـات اروینـگ گـافمن،     تحلیل واقعبرمبتنیجراحی زیبایی بوده است. 

ۀرسـانی بـه مرحلـ   منظـور کمـک  تیلور بـه ـو پیتز،آنتونی گیدنز، کریس شیلینگ، پیتر کانراد
ها و نیز در بخش تبیین نهایی بهره گرفته شد.اري دادهکدگذ

شده در پرتو نظریات پیشین براي ما آشکار ساخت که بـروز و  هاي گردآوريتحلیل داده
(عامـل) و  گـر گسترش جراحی زیبایی مردان در تهران تابع روابط دیالکتیک بین مردان کنش

بوده است. بدین ترتیـب سـاختارهاي   علّی (ساختار) هايشرایط اجتماعی خاص و مکانیسم
گرایـی، مـدرن بهگراییسنتازایرانۀجامعبودنگذارهاي علّی نظیر درحالکالن و مکانیسم

مادي، رشد خودمحـوري و خـودگرایی،   هايارزشةفزایندرشدزیبایی،ةحوزشدنپزشکی
پزشـکی فضـاي يرهاسـاز سیاسـت اعمـالِ  ویافته در جامعـه اعتماد تعمیمزوالروبهروند

جراحـی مراکـز ةفزایندبهداشت در شرایط اجتماعی خاصی نظیر رشدوزارتتوسطجامعه
فقـدان جامعه،متوسططبقاتدرآمدوزیباییهاي جراحیهزینهبینشکافکاهشمحدود،

بـازار مجـازي، اجتمـاعی هايشبکهةفزایندرشدهویت،ابرازةشدپذیرفتههايشیوهدرتنوع
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مـردان را درمعـرض   دیـنْ اجتماعیاهمیتکاهشزیبایی وجراحیةحوزپررونقاقتصادي
هـاي مـدیریت بـدن در دوران جدیـد قـرار      یکی از شـیوه عنوانبهمواجهه با جراحی زیبایی 

مـردان دسـت بـه جراحـی زیبـایی      ۀمعناي آن نیست که همدهد. اما تحقق این شرایط بهمی
را به جراحی زیبایی ترغیب کنند و نیز تـأثیر  ها آنبلکه حضور زنانی درکنار مردان که،بزنند

هـاي بیرونـی   مشـوق عنوانبهالگوهاي زیبایی نوین، ۀهاي مشهور در ارائها و چهرهسلبریتی
کـافی، نفـس اعتمادبـه فقدانبدنی،تصویرازچون نارضایتیهایی همضرورت داشته و مقوله

عنـوان بـه تـر  مطلـوب اجتماعیارتباطاتجويوجستوشدندیدهواجتماعیییدتأبهنیاز
اند. درواقـع، منطقـی   سمت جراحی زیبایی نقش داشتهدر هدایت مردان بههاي درونیانگیزه

نفـس کـافی   بـه رسد که مردي که از تصویر بدنی خود رضایت ندارد و فاقد اعتمـاد نظر میبه
دنبـال ارتباطـات اجتمـاعی    گیـرد و بـه  اطرافیـانش قـرار نمـی   است و چندان هم موردتوجه

(چه همسـر و چـه دوسـت) و    اش وجود داردتأثیر زنی که در زندگیتر است تحتمطلوب
بـراي  ايجراحی زیبـایی را گزینـه  هاي مشهور هنري و ورزشیچهرهةکنندهاي خیرهزیبایی

هـاي جراحـی زیبـایی    هزینهةه از عهدویژه در شرایطی کمدیریت بدن خود در نظر بگیرد. به
هـاي اجتمـاعی در تـرویج    جا سـخن و تبلیـغ جراحـی زیبـایی باشـد و شـبکه      برآید و همه

الگوهاي زیبایی نوین بکوشند و راه دیگري براي ابراز هویت مردانـه جدیـد وجـود نداشـته     
اجتماعی خـود در  یک عامل تاریخی مهم در کنترل سنتی بدن، نفوذ عنوانبهباشد و دین هم 

زندگی مرد را از دست داده باشد و مراکز جراحی فراوانی هم بـراي انجـام جراحـی زیبـایی     
جراحـی  ،هاي جراحـی را کـاهش دهنـد   دیگر، هزینهوجود داشته باشند که در رقابت با یک

تـأثیر  این شـرایط تحـت  ۀنماید. البته نباید فراموش کرد که همزیبایی مردان بسیار محتمل می
بـه گرایـی سـنت ازایـران ۀجامعـ گـذاربودن چـون درحـال  هاي ساختاري علّی هممکانیسم

گرایی که اساساً موجد بسیاري از تغییر و تحوالت اجتماعی معاصر ایـران بـوده اسـت،   مدرن
ةفزاینـد رشـد شده اسـت، منجر زیبایی که به رونق بازار زیبایی پزشکی ةحوزشدنپزشکی
هاي فرامـادي را بـه محـاق بـرده و موجـب      به معنویات و ارزشمادي که توجه هايارزش

اعتمـاد زوالروبـه خودگرایی و رونـد وخودمحوريرشدافزایش توجه به بدن شده است،
ۀپـارچگی اجتمـاعی جامعـ   دیگر، انسجام و یکجامعه که دست در دست یکدریافتهتعمیم

فضـاي رهاسازيدر بهداشت وزارتتسیاسو نیزاندالشعاع قرار دادهمعاصر ایران را تحت
،پزشکی و جراحی زیبایی دامـن زده اسـت  ةحوزکنترلغیرقابله به فضاي کجامعهپزشکی

اخیـر در  ۀوجود آمده و عرصه را براي بروز و گسترش جراحی زیبایی مردان در یک دهـ به
تهران فراهم کرده است.
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هـاي  ارزشةایران، رشد فزایندۀجامعگذاربودن حالساختارهاي اجتماعی کالنی مانند در
شـدن  یافتـه، پزشـکی  مادي، رشد خودمحوري و خودگرایی، زوال اعتمـاد اجتمـاعی تعمـیم   

هـاي  مکانیسـم ۀمثابزیبایی و سیاست رهاسازي فضاي پزشکی جامعه توسط دولت بهةحوز
ختارهاي سـا هـا  آنانـد. علّی مولّد جراحی زیبایی مردان در سطح تجربی واقعیت عمل کرده

گرایی انتقادي تعلّـق دارنـد.   کالن اجتماعی هستند که به سطح واقعی واقعیت در تحلیل واقع
تواننـد موجـب بـروز و پدیـداريِ    بدون وجود شرایط اجتماعی مسـاعد نمـی  این عواملاما

شـده بررسـی ةشرایط اجتماعی الزم براي تحقق پدیـد ،سطح تجربی واقعیت شوند. بنابراین
کـاهش محـدود، جراحـی مراکـز ةفزاینـد اشته باشد که در ایـن تحقیـق، رشـد   باید وجود د

درتنـوع فقـدان جامعـه، متوسـط طبقـات درآمـد وزیبـایی هاي جراحیهزینهبینشکاف
اقتصـادي بـازار مجازي،اجتماعیهايشبکهةفزایندرشدهویت،ابرازةشدپذیرفتههايشیوه

عنـوان سـطح حقیقـی    دیـن، بـه  اجتمـاعی اهمیـت کـاهش زیبایی وجراحیةحوزپررونق
مردان جامعه در چنین شـرایطی و  ۀواقعیت، شرایط اجتماعی الزم را فراهم کردند. اما آیا هم

ننـد؟ ایـن پـژوهش آشـکار     کمـی اقـدام  جراحی زیبایی برايهاي علّی تحت چنین مکانیسم
هـاي درونـی و   گیـزه تـأثیر ان گران اجتمـاعی، تحـت  عامالن و کنشعنوانبهکند که مردان می

هـا  آنکننـد. هاي بیرونی خاصی، مدیریت بدن از طریق جراحی زیبایی را انتخاب مـی مشوق
دنبـال تأییـد   نفـس کـافی ندارنـد و بـه    بـه که از وضعیت بدنی خود راضی نیسـتند و اعتمـاد  

تـر در دنیـاي واقعـی و فضـاي مجـازي هسـتند و       اجتماعی و ارتباطات اجتمـاعی مطلـوب  
کنند و الگوهـاي زیبـایی   را به جراحی زیبایی ترغیب میها آنزنانی قرار دارند کهتأثیرتحت

جراحی زیبایی را فرصتی بـراي ابـراز وجـود بهینـه و     ،افراد مشهور جهان را در اختیار دارند
هاي ارتباطی و شغلی بهتـري  پندارند تا از این طریق بتوانند فرصتیابی نوین خود میهویت

م کنند.براي خود فراه
گرایی انتقادي، علّیت در علوم اجتماعی بـا علّیـت در   است که براساس منطق واقعگفتنی

هـاي  دلیـل بـازبودن نظـام   هاي بنیادین دارد. علّیت در علوم اجتماعی بـه علوم طبیعی تفاوت
). 1393(سـایر اسـت  اجتماعی، شامل روابط دیالکتیک بین سـاختارها و عـامالن اجتمـاعی    

گیـري  ها و شرایط اجتمـاعی موجـب شـکل   اي سطح واقعی اگرچه از طریق زمینههواقعیت
در گذر زمان با اقدامات و تصمیمات عـامالن اجتمـاعی،   ،شوندها در سطح تجربی میپدیده

مهـم دیگـر   ۀتواند ساختارهاي اجتماعی را دگرگون سازد. نکتشوند که میدچار تغییراتی می
هـا کـه   ویـژه آن دسـته از پـژوهش   بـه ،گرایـی انتقـادي  اقعهاي واین است که نتایج پژوهش

فقـط تـر نیسـتند و   گبـزر ۀتعمیم به جامعـ قابل،شوندپیکربندي میهاي کیفیبراساس طرح
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تـر دسـت   اي جـامع توان به نظریهموردمطالعه، میةتحقیقات دیگر در حوزدادنپس از انجام
عـاري از خطـا و اشـتباه    ۀداشت که هیچ نظریهمان زمان نیز باید توجه ،اینیافت. با وجود

بـر  هـاي جدیـدتر و منطبـق   وجود نـدارد و تغییـر و تحـوالت سـریع جوامـع مـدرن تبیـین       
سازد.هاي سیال را گریزناپذیر میواقعیت
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