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آرشحسنپور،دانشجوي دكتري جامعهشناسي دانشگاه اصفهان ،ايران

علیربانیخوراسگانی،دانشيار ،گروه علوماجتماعي دانشگاه اصفهان ،ايران
بدن فرد ،بازنما و بازتوليدكنندۀ بدن جامعه است.
(بوردو)12 :6331 ،
چکیده
در فرهنگ مصرفي كنوني مقولۀ بدن و بدنپنداري ،ركن اساسي هويت شخصي شده است؛ درنتيجه در سالهاي اخير انواع مختلفي از جراحي
زيبايي در جامعۀ ايراني متداول شده كه باالترين ميزان مراجعات زيبايي ،متعلق به جراحي بيني است .در اين مقاله با تأكيدد بدر اهميدت بددن و
تمايل روزافزون به جراحي زيبايي بيني در جامعۀ ايراني و اشاره به تحوالت گفتماني بدن در ايران ،تالش شده است با الهام از نظريۀ بداومن و
باتلر در حوزۀ جنسيت ،روش تحليل گفتمان انتقادي و رويکرد تاريخي وُداک ،مستند اجتمداعي «دمدا بده سدبک ايراندي» توصدي ،،تفسدير و
معناكاوي شود .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد در مستند مذكور ،نهادهايي مانند تعليم و تربيدت (آمدوزش و پدرورش) ،ديدن ،پزشدکي و هندر،
موقعيت سخن گويي و موضع گيري پيرامون بدن و جراحي زيبايي دارند .فيلم مستند همچنين تنازعي گفتماني -ارزشي بين گفتمدان مدرسده و
پزشکي بهعنوان تأييدگران و مشروعيتدهندگان اين كردار گفتماني (جراحي زيبايي) و گفتمان دين و هنر بهعنوان نکدوه گدران ايدن كدردار
است و در اين ميان مبادرتكنندگان نيز در ديالکتيکهايي همچون اطمينان– ترديد ،تشوي

– لذت و خوشايندي و فرديت قدرار مديگيرندد.

تحليل گفتمان مستند مذكور همچنين نشان ميدهد هيچيک از گفتمان هاي مدذكور ،موقعيدت برتدر و فرادسدت را پيرامدون جراحدي زيبدايي و
تصاحب فضاي گفتماني آن ندرند و به همين دليل نميتوانند يکسره هژمونيک شوند و بر ساحت مذكور تفوّق پيدا كنند.
واژهها :مديريت بدن ،جراحي زيبايي ،تحليل گفتمان انتقادي ،رويکرد تاريخي وُداک ،مستند «دما به سبک ايراني» ،تنازعات گفتماني
کلید 

اين پژوه

در سنت تفسيري انتقادي و روش تحقيق كيفي معنا پيدا ميكند .از همين رو به تأسي از اين سنتِ روششناختي ،محقق بخشي از فرايند تحقيق اسدت و همچندين

مضمونسازي و جعل و برساخت مفاهيم و تمها در اينگونه پژوه ها اهميت مييابد .انتخاب عنوان «بدنبيني» هم برساخت ذهني پژوهشگران است كه از سويي به دو گانۀ بدن
و بيني اشاره دارد و از سويي ديگر واجد معناي ضمني تامل پيرامون بدن انساني است.
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از ده هددزار زن ،متقاضددي جراحددي بينددي و

مقدمهوبیانمسأله

هددماكنددون ب دي

انسان موجودي است كه كالبدي جسدماني دارد و بددن مدادي،

پالستيک هستند (رضايي و همکاران )6933 ،و كشدور ايدران ،در

9

1

سازهاي است كه در آن تفاوتهاي جنسيتي ،ندژادي ،قدومي و

ارتباط با جراحي بيني در رتبدۀ اول (ايدران پايتخدت جراحدي

طبقاتي شکل ميگيرد و خود را متجلدي مديكندد .از همدينرو

بيني دنيا دانسته ميشدود) و در مدورد حدذف چدينوچدروک

توجه به بدن و رواج آن در متون جامعهشناسي دو دهدۀ اخيدر،

صورت در رتبۀ سوم جراحيهداي معمدول در دنيدا قدرار دارد

مباحث گستردهاي را حول موضوعاتي نظير هويت ،جنب هاي

(گلشني.)16 :6933 ،

همانگونه كه توضيح داده شد اين تأكيد و تمركز بر بددن

اجتماعي ،فرهنگ مصرفي ،سبک زندگي و اخدالق برانگيختده

در سطح جهاني به سدطح داخلدي و محلدي نيدز اشداعه يافتده

است (ذكايي .)6936 ،همچنين رشد فناوريهاي تغذيه ،سالمت

است ،بهگونهاي كه خيابانهاي مناطق تهران بيشترين تابلوهاي

و ورزش در كنار اهميتيافتن عامليت ،جدواني ،فرديدتيدافتن

مراكز زيبايي ،جراحي و ليزر را دارد .عالوه بر ايدن ،تبليغدات

بدن ،بدنمحوري فرهندگ مصدرفي ،6بددن و بددنشددن را بده

روزنامهها و مجلهها نيز نشداندهنددۀ اهميدت روزافدزون ايدن

موضوعي محوري در مطالعدات اجتمداعي و فرهنگدي جامعدۀ

مقوله در زندگي روزمرۀ ايرانيان و طبقات متوسط جديد است

معاصر بدل كرده است (Shilling, 2003؛ ذكايي.)693:6936 ،

(احمدنيا ،)6931 ،بهگونهاي كه روزنامۀ اشدیيگل در گزارشدي بدا

يکي از مسائل مطرحشده در ارتباط با شاخصهاي سدبک

1

عنوان «جنون زيبايي در ايدران » در مدورد وضدعيت جراحدي

زندگي ،مقولۀ مديريت بدن است كده امدروزه در بدين جواندان

زيبايي ،تمايل به آراي

عموميت يافته است .مديريت بدن با اعمال و كردارهايي مثدل
پوش

ظداهري ،آرايد

مينويسد« :زيبابودن در ايران يکي از وظاي ،اصلي زنان است

بددن ،ندوع سدليقههداي ورزشدي و

و به يک كار روزانه تبديل شده است .خيابانهداي تهدران پدر

رژيمهاي غذايي بيان ميشود .گفتني است يکي از مؤلفدههداي

است از زنان و مرداني كه چسب بيني بدر دمدا خدود دارندد.

شاخص مديريت بدن را در چارچوب جراحيهداي زيبدايي و

زنان ايراني براي برنزهشددن تدا مدرز بديهوشدي زيدر آفتداب

راهکارهاي تغيير و دخل و تصرف در بدن ميتوان جستجو و
پيگيري كدرد .آمارهدا در مقيدا

جزغاله ميشوند و براي الغرشددن جرعدهجرعده سدركه سدر

جهداني در حدوزۀ جراحدي

مي كشند» .اين گزارش ميافزايد عمل زيبايي ،اكنون در ايدران

زيبايي نشان مدي دهدد در  61سدال گذشدته شدمار متقاضديان

شيک و مد روز به حساب ميآيد و زنان در ايران امکان ندارد

عملهاي جراحي زيبايي 77 ،درصدد رشدد داشدته اسدت .بده

يکددديگر را مالقددات كننددد ،امددا از زيبددايي و آخددرين عمددل

اعتقاد تحليلگدران و بده اسدتناد برخدي آمارهدا و شدواهد ،در

زيباييشان صحبتي به ميان نياورند.

سالهاي اخير در جامعۀ ايران نيدز توجده روزافدزون بده بددن

تلقي اين مطالعه از بدن ،زيبدايي و جدذابيت ،گفتمداني و

شتاب چشمگيري داشته است (زائر رضايي )6931 ،بهگونهاي كده
بر اسا

آمار غيررسمي ،هرساله بي

و مديريت بدن در بدين زندان ايراندي

تاريخي است .ازاينرو اين تلقي ،يدادآور نظريدۀ اكدو ()6937

از  96هزار ايراندي زيدر

است كه معتقد بود آنچه زيبا بده شدمار مديآيدد بدا دورههدا

تيغ جراحي زيبايي صورت مديروندد .گفتندي اسدت در ميدان
جراحيهداي مختلد ،معطدوف بده زيبدايي ،كشدور ايدران در
جايگاه بااليي قرار داشته و حداقل بهلحاظ عمل زيبايي بيندي،

9

رتبۀ نخست را در سال  2010به خدود اختصداد داده اسدت.

ميدانند و سن آنها را بين  61تا  11تخمين ميزنند.

بعد از كشور ايران نيدز كشدورهاي نظيدر امريکدا ،انگلسدتان و
فرانسه قرار دارند .2همچنين آمارها در اين زمينه نشان ميدهد

1

بهطور كلي گمانهزنيها بي
بر اسا

از  37درصد از مراجعهكنندگان براي اعمال زيبايي را زنان

آمارهاي غيررسمي اعالمشده ،ساالنه بي

از  277هزار عمل زيبايي بيني در

ايران انجام ميشود كه اين رقم هفت برابر تعداد اين نوع عمل در اياالتمتحده امريکا
است .به گزارش انجمن بينالمللي جراحي زيبايي ) (ISAPSدر سال  2013حدود
 671هزار عمل جراحي و غير جراحي زيبايي انجام گرفته است و از اين نظر ايران در

1

body oriented
2
گزارش پايگاه تحليلي خبري زنان و خانواده :زنان به جراحي زيبايي روي ميآورند،

1

چون http://www.mehrkhane.com/fa/news/5010 ...

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/04/086535.php

ميان ده كشور اول دنيا است.
لينک خبر
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بدنبيني؛ كاربست رويکرد گفتمان تاريخي رُوث وُداک در تحليل مستند «دما به سبک ايراني


تاريخى و فرهنگها مختلد ،ارتبداط دارد و زيبدايى هرگدز

چارچوبمفهومیمطالعه

مطلق و ثابت نيسدت و بدهتناسدب دورۀ تداريخى و سدرزمينى

چارچوب مفهومي اين مطالعه و مفاهيم بنيادين آن شامل بدن،

خاد ،جنبهها متفاوتى به خود گرفته اسدت .مبتندي بدر ايدن

مديريت بدن و جراحي زيبايي و تمايز آن با جراحي پالستيک

پي فرض در اين مطالعه معتقديم فرهنگ بدن را بايد منظري

و مفهوم گفتمان مي شود كده درادامده تعريفدي از آنهدا ارائده

دانست كه بده كمدک آن تحدوالت فرهنگدي و روندد آنهدا را

خواهد شد.

ميتوان ارزيابي كرد؛ به عبدارت ديگدر بددن ،عرصدهاي بدراي

بدن بهطورمعمول بهصورت مجموعۀ فيزيکي از گوشت و

بازآفريني فرهنگي و اجتمداعي اسدت و روشدنكننددۀ روابدط

استخوانهاي ارگانيسم درک ميشود؛ اما در مطالعات فرهنگي،

قددرت و نحدوۀ تأثيرگدذاري آن بدر تفداوتهدا و نابرابرهداي

اين مفهوم داراي سبک ،اجراي نق

و تحت سديطرۀ فرهندگ

اجتماعي است (ذكدايي .)6936 ،افدزون بدراين ،هددف از طدرح

شمرده شده و بهصورتي مداوم براي ايفاي نق

گفتمان هاي بدن ،بررسي نق

يا كار بدني در

قدرتهاي موجدود و مدؤثر در

قالب رژيمهاي غذايي و تمرينات بدني و جراحيهاي زيبدايي

تعيّن اجتماعي بدن بهعنوان برساختي تاريخي و فرهنگي است

فراخوانده ميشود (بداركر .)736:6937 ،بدن همچنين تمامي كالبد

(ذكايي و امنپور .)31:6936 ،اين گفتمانها درحقيقت بازگوكننددۀ

رؤيتپذير انساني بدون حذف هيچيدک از اجدزاي آن اسدت.

ويژگي ها و خصوصيات تاريخي سازندۀ بدن بوده و در پي آن

بدن در اين معنا ،كليّتي بههمپيوسته است كه شدامل نظدامي از

هستند كه بگويند چه كسي ،در چه زمداني و بدا چده اقتدداري

رمزگددان و نشددانگان اسددت (ذكددايي )39:6936 ،كدده در فراينددد

امکان صحبتكردن دربارۀ بدن افدراد جامعده را دارد ،ذهنيدت

تاريخي ،درون بافت اجتماعي  -فرهنگي خاد خدود هسدتي

آن ها را شکل مي دهند و معندا و روابدط اجتمداعي را در ايدن

مييابد و بهشددت بده اجدزاو و عوامدل بافدت سدازندۀ خدود

عرصه تعيين ميكنند .هدف همچنين نشداندادن تدأثير عوامدل

وابسته است.

اجتماعي و فرهنگي سياسي و تداريخي و شدناختي بدر فرايندد

مديريت بدن بهعنوان يکي از شاخصهاي سبک زندگي

توليد گفتمان هاي بدن و آشکاركردن رابطۀ بدن و ايددئولوژي

به هر نوع نظارت و دستكاري مستمر ويژگيهاي ظداهري و

است .با عنايت به مطالب مذكور ،در اين مطالعه بدا توجده بده

آشکار بدن گفته ميشود كده در قالدب رويّدههداي آرايشدي و

اهميت موضوع بدن بهطور كلي و وضعيت مسألهگون جراحي

اعمال جراحي انجام مديپدذيرد

پالستيک و ميل روزافزون به دست كاري بدن در كشور ايدران

 .)61تغيير و اصالح بدن نيز بهعنوان بخشي از مدديريت بددن،

بهطور خاد ،تحليل گفتمان انتقادي با رويکرد تاريخي مستند

شامل گستره وسديعي از سداز و كارهدا و اقدداماتي اسدت كده

«دما بده سدبک ايراندي» بده كدار رفدت و تدالش شدد بددين

كنشگر انساني با كمک ابزارهداي گونداگون و بده شديوه هداي

پرس ها پاسخ داده شود:

متفاوت با دخل و تصرف و دسدتكداري در انددامهداي بددن

 بدددن بددهمثابدده امددري گفتمدداني در ايددن مسددتند چگوندده
مفصلبندي شده است و فيلم بر كدام يک از گفتمانها راجدع
به بدن تأكيد كرده و كدام را از مركزيت عزل ميكند؟

(چاووشديان و آزاد ارمکدي:6936 ،

انجام ميدهد (ذكايي.)979:6936 ،
جراحي پالستيک يا جراحدي زيبدايي :بده تعبيدر وينمدان
( )2010: 16جراحيهايي كه بهدليل ترميم عضو مجروحشدده،

 به طور كلي جراحي زيبايي و بدن در مستند دما به سبک

ناقصشده و آسيبديده بهدليل سوانح يدا آفدرين

ايراني چه بازنمايياي يافته است؟

انجام مي شود ،جراحي پالستيک ناميدده مديشدود .بده اعتقداد

مدادرزادي

 فيلم مسدتند در چده گفتمدان اجتمداعي اي توليدد شدده و

هايکن ( )1997نيدز جراحدي پالسدتيک ،محصدول تحدوالت

چگونه اين فضاي گفتماني در فيلم بازنمايي شده است؟

فناورانه پس از جنگ جهاني اول است كه براي بهبود وضعيت

6

 موقعيت اجتماعي ،سياسي و فرهنگي كه باعث خلدق ايدن

جنگ زدگان و مجروحان پديد آمد .به ديگر سدخن ،هددف از

محصول رسانهاي شده ،چه زمينهاي است؟

جراحي ترميمي ،بازيابي ظاهر و يا متعارفكردن بددن پدس از
Haiken

1
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جراحت است .گاه نيز جراحي ترميمي بدراي اصدالح نقصدي

جاي داد (اخوت .)21:6933 ،مري داگال

2

انسانشنا

انگليسي

مادرزادي به كار ميرود؛ اما جراحي زيبايي ،جراحي با اهداف

نيز بر اسا

تقليد ،احياو و ارتقاو وجوه ظاهري و بصري بددن اسدت .ايدن

نشانۀ اجتماعي) ميداند كه ضمن انعکا

جراحي داللت و ضرورت پزشدکي نداشدته و صدرفا كداركرد

و اشتغاالت و اضطرابهاي يک فرهنگ خاد ،تجلي عيني به

زيباسازي دارد و در مورد كساني مصداق پيدا ميكند كه سالم

آن ميبخشد

هستند

سنت مردمشناسي ،بددن را متندي فرهنگدي (يدک
ارزشهاي فرهنگدي

(ذكايي.)622:6936 ،

)Weinmann,؛ جراحي زيبدايي ،بدرخالف جراحدي

باومن نيز فرهنگ پسدت مددرن را فرهندگ اهميدت ميدل

ترميمي بهدنبال بهتركردن اندامي است كه بدون انجام جراحي

بددهجدداي نيدداز ،جسددتجوي حريصددانه ،ديوانددهوار و بدديپايددان

ميگنجد (هيز و جدونز،

دستورالعمل براي زندگي ،عدم قطعيت ،ناپايداري ،تغييدرات و

 .)6932از اين منظر اين جراحيها به اعتقاد جونز ( )2008وجه

دگرگوني مداوم و سريع ،هيجانهاي مداوم و بازتوليد و ابداع

انتخابي و گزينشي دارند و از اين پس آنچه در اين مقاله اشاره

خود ميدانست ) .)Bauman, 2000:74; 2005:152وي معتقد بود

ميشود ،جراحي زيبايي و نه جراحي پالستيک ترميمي است.

در گفتمان پسامدرن ،هويت بهعنوان امري نامتعين ،غيرقطعدي،

(2010

هم در چارچوب هاي معمول و متعارف

تحوالت مفهوم بدن در نظريۀ جامعهشناسي :فقدان بدن و

متغير و برساخت شدني است .بهزعم بداومن هويدت ،مسدتلزم

مفهوم پردازي راجع به آن در جامعه شناسي به اين دليدل بدوده

فرايند آزماي

و خطا است و معياري براي ارزيابي آنکه ايدن

است كه جامعه شناسي بهندرت به انسان تجسددي 6بدهعندوان

فرايند متحققسازي هويت رو به پيشرفت است يا نده ،وجدود

يک هدف اساسي توجه كرده است و بدن انساني را در قالدب

ندارد .به اعتقاد باومن آنچه امدروزه هويدت عدامالن را شدکل

مالکيت شخصي و طبيعي تلقي كرده است؛ اما از اواسدط دهدۀ

ميدهد ،فرايند مداوم و غيرخطي «شکلدهي نفدس» در قالدب

 67تا اواسط دهۀ  77ميالدي در پي تغييرات گسدتردۀ معرفتدي

بدن است .بنا بر نظريۀ باومن ،فرايند «مونتاژ نفس» انباشدتي و

در رشتههداي انسدانشناسدي ،جامعدهشناسدي ،روانشناسدي و

تراكمي نيست ،بلکه مبتني بدر گدردآوري ،اخدذ ويژگدي هداي

زبانشناسي ،جامعهشناسي بدن بهعنوان رويکردي بينرشدتهاي

جديد و دورريختن ويژگيهاي قديم و فرايند مداوم يدادگيري

ظهور كرد؛ به عبارت ديگر شکلگيدري ايدن رشدته ،محصدول

و فراموشي است (دربارۀ الگوها و رويّدههدا) .عدالوه بدر ايدن

درهمآميزي گراي هاي فکدري مختلفدي در علدوم اجتمداعي

باومن معتقد است يگانه موضعي كه تداوم و آثار فعاليتهاي

همچددون فمينيسددم ،پسددتمدرنيسددم ،مطالعددات فرهنگددي،

شکلدادن نفس را در آن ميتوان مشاهده كرد ،جسدم بشدري

جامعهشناسي فرهنگي و روانشناسي در دهۀ  37ميالدي بدوده

است (وي معتقد است پالستيکيشدن بددنهداي تدرميمشدده،

است .وينمان ( )2010: 44در اين زمينه معتقدد اسدت مبحدث

نمودي از سياليّت پسامدرن است) .ايدن سدازۀ ثابدت در ميدان

بدن و بدنمندي در علوم اجتماعي در اواخر قرن بيستم مطرح

هويددته داي متغيددر و ناپايدددار ،ظددرف مددادي و حامددل كددل

و گشددوده شددد و بددر رابطددۀ بدددن و هويددت تأكيددد كددرد كدده

هويت هاي گذشته ،حال و آينده است .بر همين اسا  ،باومن

هستي هاي متقابل در روند ساخت هويدت بودندد .ايدن زميندۀ

معتقد است پرورش جسدم و ايجداد تغييدرات در آن يکدي از

مطالعاتي ،نحوۀ شکلگيري بدن را بهعندوان جايگداه سدالمت،

ابعاد محدوري مونتداژ نفدس در عصدر پسدامدرن ذيدل محدور

تندرستي ،ظاهر فيزيکدي و شديوۀ رفتدار متناسدب بدا الزامدات
قدرت بررسي ميكند (آلبرو .)661 :6937،جامعهشناسان بدهطدور

اساسي «سياست ميل» است

9

(جالييپور.)197- 111:6937 ،

باومن ( )2003: 94-97همچنين با استناد به نظريۀ هويدت

كلي به پيوند متقابل ميان زندگي اجتماعي و بدن تأكيد كرده و
براي بدن انسان ابعاد گوناگوني برشمردهاند كه همدۀ آنهدا را
در دو مقولۀ بدن جسماني و بدن اجتماعي فرهنگدي مديتدوان

2

Marry Douglas
 9باومن ( )2013: 115همچنين در نگاهي انتقادي بر اين اعتقاد اسدت كده محسدوب
كردن انتخاب آزاد در راهبرد نوين بازاريابي يا بهطور دقيق تر عرضۀ داوطلبانۀ بردگدي و
پايددار نگدداه داشددتن تسددليم بدده شددکل نددوعي پيشددرفت در آزادي و خودمختدداري فددرد

Embodied human

1

انتخابكننده ،مصداقي از «فتيشيسم ذهني» است.
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بدنبيني؛ كاربست رويکرد گفتمان تاريخي رُوث وُداک در تحليل مستند «دما به سبک ايراني


جنسي جوديت باتلر اشاره ميكند كه اين گفتمانهاي مختل،

باتلر بر اين عقيده است كه ما ياد نميگيريم مرد يا زن بشويم،

حاكم بر فضاي جامعده هسدتند كده جنسديت افدراد را شدکل

بلکه ميآموزيم همچون مردان يا زنان عمل كنديم .درحقيقدت
2

مي دهند ،بهگونهاي كه جنسديت افدراد در نقد هدا ،رفتارهدا،

هويت جنسيتي ،بازي يدا ايفدا مديشدود  .بداتلر معتقدد اسدت

حركات بدن ،برخوردها بروز پيدا مديكندد وي معتقدد اسدت

جنسيت همواره واجد معاني متعدد ،متعارض و متغيدر بدوده و

جنسيت را فرهنگ تعيين ميكندد و فدار از هرگونده ماهيدت

هويت جنسي ،پديدهاي بيثبات اسدت و ايدن مقولده ،موضدع

طبيعددي ،مدداهيتي تغييرپددذير ،موقددت و واژگددونشددونده دارد.

كشمک

جاري اجتماعي است .باتلر معتقد است بدن بهمثابده

هويت هاي جنسي نيز به همين شکل انعطافپذير ،تغييردادني،

امدددري كددده هميشددده چدددارچوببنددددي مددديشدددود و بدددا

ناپايدار ،ناكامل و غيرنهدايي و وابسدته بده انتخداب سدوژه يدا

چارچوببندياش جان ميگيرد ،همواره در حال ماديتيدافتن

شددخص هسددتند و ويژگدديهدداي طبيعددي بيشددتر از قبددل تددابع

است و اين فرايندي مداوم و تکراري است .به اعتقاد باتلر مدا

دستكداري و گشدوده بده روي انتخداب قدرار گرفتده اسدت؛

اصال يکباره تجسدد نمدييدابيم و بددنهدا همدواره در حدال

بنابراين فرد انتخابكننده بايد در برابر آن احسا

مسدؤوليت

كند و ديگران هم او را نسبت به اين انتخاب مسدؤول بدانندد.
باومن معتقد است به همين دليل انسان داراي جنسيت ،آكندده
از اضطراب ،نگراني بوده و محکوم است كه همواره نداقص و
ناراضي بماند .6باومن معتقد است عدم قطعيتدي كده بده جدان
انسان داراي جنسيت در مدرنيتۀ سيّال افتاده است ،فقط بهطور
موقت فروك كردني است .وي مديافزايدد همدواره مديتدوان
تقصير را به گردن انتخاب اشتباه انداخت.
باتلر ( )1993همچنين بدهعندوان يکدي از نظريده پدردازان
پسامدرن در فضايي فوكويي ميگويدد گفتمدانهدا ،بددنهدا را
تعري ،،برساخت و توليد ميكنند و با گفتمان ها ما به چيستي
بدن ها پي ميبريم (گفتمان ها و تحقق بددنهدا جدداييناپدذير
هستند) .وي معتقد است مقولۀ جدنس از همدان آغداز هنجدار
است و بخشي از عمل قاعدهبخشي است كه بدنهداي تحدت
امر خود را توليد ميكند .به اعتقداد بداتلر ،جدنس برسداختهاي
ايدهال است كه بهشکلي منعط ،و در خالل زمان تحقق پيددا
ميكند .همچنين باتلر مديافزايدد جدنس و جنسديت ،اجرايدي
هستند و از خالل اجرا شدن ،برساخته ميشدوند

(بداركر:6937 ،

 .)191درحقيقددت درآوردن اداي هنجدداري جنس ديتي ،پوشدديدن
لبا ها ،سبک لبا

پوشيدن ،سنتهاي زباني ،راهرفتن همگي

نوعي اجرا (يا نماي

آموختهشده) جنسيت هستند .بهطور كل

نوسازي است (گين.)669:6932 ،
تحوالتگفتمانیبدندرایران
بدن از منظري گفتماني ،رسانهاي اسدت كده روابدط قددرت و
سركوب را در خود مستقر دارد و در تعامل مستقيم و مستتر بدا
بدن اجتماعي قرار دارد .بدينسان ،فرهنگ بدن منظري اسدت
كه به كمک آن ،رابطۀ متقابل بين افراد و قددرتهداي موجدود
اجتماعي را ميتوان ارزيابي كرد .بددن در گفتمدان پيشدامدرن
جامعۀ ايراني ،تابع گفتمان سنت و ديدن بدود ،بدهگوندهاي كده
ميتوان گفت آموزههاي دين و سنت ديني ،سدايۀ خدود را بدر
مقوالت جسماني انداخته است

(آزاد ارمکدي و غدراب)627:6937 ،

و هنجارهاي ديني ،پيوندي مسدتقيم بدا بسدياري از رفتارهدا و
هيجانهاي ما برقرار كردهاند و اين گفتمان نقشي كنترلكنندده
در بسياري از پروژههاي بددني دارد .در گفتمدان ديندي ،بددن،
وديعۀ الهي ،مركب روح و وسيلهاي بدراي سدعادت و عبدادت
است و خداوند مالک اصلي آن محسوب ميشود و انسان حقّ
مطلقي بر بدن خود ندارد و هرگونه دخل و تصرف در آن كده
موجب آسيب و درد باشد ،از ديدگاه اسالم مطدرود و ممندوع
است و نهتنها مجوزي براي آن صادر نشده است ،بلکه احکدام
قطعي در مدورد نهدي و پرهيدز وجدود دارد

(ذكدايي و امدنپدور،

)31:6936؛ امددا گفتمددان مدرنيتدده از بطددن گفتمددان مشددروطه
برخاست و تحوالتي را در ارتباط با بدن ها پديد آورد .در اين

آن،

دوران ،طبقۀ متوسط و تحصيلكردۀ شهري ،مشداغل دولتدي و

بدن و چهرۀ زنان مطلوب شناخته ميشود ،به يکي از عوامل رنج و عذاب آنها تبدديل

نبض فرهنگي جامعده را در اختيدار گرفدت .بدهطدور كلدي بدا

 6به باور بوردو ( )6932جراحي زيبايي با باال بردن تدريجي معيارهايي كه بر اسا

شده است .ماهيت تبليغات و سرمايهداري مصرفگرا اين است كه نميگذارد انسان بده
آرام

برسد.
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جديد

اندامهاي آسيبديده و از بينرفتۀ جانبازان و مجروحان جندگ

انقالب مشروطه و تعامالت بيشتر با دنياي غرب ،دان

پزشکي به ايران رسوخ كدرد و بده تددريج مفداهيم سدالمت و

شد .چنين وضعيتي رشد و پيشرفت در خور توجده مهندسدان

بيماري از مضامين معنوي و فرامادي عاري شد .در اين زمانده

پزشکي و جراحان پالستيک را در بازسازي و ترميم اندام هاي

وضع قوانين و مقررات جديد ،شدکلگيدري نهادهداي جديدد

مصدوم در پي داشت.

چون مدرسده و بيمارسدتان ،رشدد طبقدۀ متوسدط و گسدترش

كشور ايدران پدس از رحلدت امدام و رياسدت جمهدوري

فضددداهاي شدددهري ،شدددرايط جديدددد و متفددداوتي را بدددراي

هاشمي وارد دروان جديدي شد .در اين دوران ،چهرۀ شدهرها

انضباطبخشي و مديريت بدن فدراهم كدرد كده خدود محركدي

دگرگون شد و دولت بهگونهاي فزاينده ،آيندهاي مملو از رفداه

براي ترويج ارزشهاي فردگرايانه به شمار ميآمدد؛ بده ديگدر

و توسعۀ اقتصادي و وفور را نويدد مديداد .تحدوالت در دهدۀ

از انقدالب اسدالمي بدا تغييدر

هفتاد به عرصۀ اقتصادي محدود نشد و در عرصۀ فرهنگي نيز

معيارهددا و ارزشهدداي زيبدداييشناسدانه كدده عمومددا از فضدداي

دانشگاه آزاد

سخن ،در دورۀ پهلوي و پدي

فرهنگي غربي جداري تدأثير مديگرفدت ،ايددئالهداي جديدد
به تدريج جايگزين ايستارهاي سنتي پيرامون بدن شد

(ذكدايي و

امنپور.)919:6936 ،

تحوالتي مانند افزاي
اسالمي و افزاي

ميزان دانشجويان ،گشاي

اسدتفاده از رسدانههداي جمعدي رخ داد .در

گفتمان دهۀ هفتاد به طور كلي دال هاي دنيوي مانند ثدروت در
تضدداد بددا ارزشهددا قددرار گرفددت و گفتمددان دنيددامحوري و

ايران در سالهاي پس از انقالب شاهد سادگي مفرط بود

فردگرايي بهتدريج زمينۀ بروز و نمود يافت (حسديني.)33:6932 ،

(ذكايي و فرزانه .)6937 ،درحقيقت دهۀ شصت در ارتباط با بددن

بدده بدداور حسدديني ( )263 :6932نتيجددۀ ايددن تحددوالت و

و ظاهر ،دهۀ سادگي و اولويت باطن و روح بر جسم بدود .در

ديالکتيکهداي گفتمداني« ،گفتمدان اميدال شدهري» اسدت كده

اين دوره متأثر از گفتار و رهبري امام خميني و رخداد انقالب

دال هاي محوري آن بازسازي مفهوم زن ،حاكميت قانون ،رفاه،

اسالمي ،دنياگريزي ،ايثار و ازخودگذشتگي بده مركدز گفتمدان

ارزش دنيوي ،زندگي تجملي ،رنگباختن ارزشهاي جندگ و

اين دهه آمد .گفتمان ايدن دهده بدا دفداع از وضدع موجدود و

كدداالييشدددن ارزشهددا اسددت .بدددن در دورۀ پسدداجنگ بددا

تبعيتنکردن از دنيا و اميدال دنيدوي همدراه بدود كده حسديني

بهمركزآمدن دالهايي مانندد برابدري ،مدردم ،آزادي و فرديدت،

( )6932از آن با عنوان «گفتمان تنزدودگي» يداد مديكندد .در

كالبد جسماني ،خود را به مثابده ابدزاري بدراي اثبدات خدود و

ارتباط با بدن زنانه بده بداور كاشدي و سدتوده ( )6932جامعدۀ

هويت مطرح كرد.

انقالبي و گفتمان حاكم بر جامعهاي عداري از هرگونده وجدوه

امددا گفتمددان دهددۀ هشددتاد متددأثر از دورۀ دوم رياسددت

جنسي تن زنانه بود و بر جامعدۀ پداک تأكيدد داشدت و زن بدا

جمهوري محمد خاتمي ،افول گفتمان اصالحطلبانده ،رياسدت

دالهدايي مانندد عفدت ،پدداکدامندي ،شدرافت و اسدالم پيونددد

جمهوري محمود احمدينژاد و تغييرات تدابع آن و مبدارزه بدا

ميخورد (كاشي و سدتوده .)33 :6932 ،البته نتايج مطالعۀ صادقي و

فقر ،فساد ،تبعيض و برقراري عدالت توزيعي است .به اعتقداد

نيکخواه ( )6936مبيّن آن اسدت كده زن در آيندۀ كدالم امدام

حسيني ( )231 :6932گفتمان اين دهه را «بگذار زندگي كدنم»

خميني در پيوند با مقوالتي چون ارزشهاي اسالمي ،انسانيت،

ميتوان نام نهاد .اين گفتمدان كده بدا تقويدت اميدال شدهري و

آزادي ،برابدري ،شدجاعت ،حدق و حتدي مشداركت در تعيدين

كاالييشدن ارزشها عينيت يافته ،درصدد اسدت بده بازتفسدير

سرنوشت خدود و بدرخالف دو نظدام معندايي سدنتي و مددرن

دالهداي محدوري دهددۀ شصدت ماننددد رزمندده و ارزشهددا و

بهعنوان سوژهاي فعال ،آگاه ،انتخابگر و مسؤول شناخته شدده

بازتفسير دال هاي مهم گفتمان اصالحات مانند توسعۀ سياسدي

است؛ اما حادثۀ جنگ تحميلي در ارتبداط بدا گفتمدان بددن و

دست بزند.

جراحي هداي پالسدتيک ،نقطدۀ عطفدي بده حسداب مدي آمدد.
بدين صورت كه واقعۀ جنگ باعث افزاي

تقاضا براي استفاده

از اندام هاي پروتز و جراحي پالستيک براي تدرميم و اصدالح
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رويکرد گفتمدان تداريخي وداک :ايدن مطالعده ،در سدنت

روشمطالعه

يورگنسن و فيليیس ( )6933گفتمدان را شديوۀ خاصدي بدراي

برساختي ،روش تحقيق كيفي و تحليل گفتمان انتقدادي ،مدتن

سدخنگفدتن دربدارۀ جهدان و فهدم آن مديدانندد .شديوههدداي

خود را تحليل خواهد كدرد .افدزون بدر ايدن ،رهيافدت نظدري

سخنگفتن دربارۀ جهان ،هويتها و روابط اجتماعي بهواسطۀ

مطالعه ،رهيافت جامعه شناسانه و مطالعدات فرهنگدي خواهدد

زبان ،واقعيت را بهشکلي خنثي بازتاب نميدهند ،بلکه نقشدي

بود .اهميت سنت مطالعات فرهنگي بهدليدل توجده بده پيوندد

فعال در ايجاد آنها و تغييرشان دارند .از نظر ايدن دو متفکدر،

متقابل ابعاد اجتمداعي فرهنگدي و جسدماني تجدارب انسداني

تحليددل گفتمددان صددرفا يکددي از چنددد رويکددرد موجددود

است و مطالعات فرهنگي به بدن ،تأثيرات نظام هداي مختلد،

برساختگرايي اجتماعي است؛ بنابراين پي فدرضهدايي هدم

سياسي و فرهنگي بر سياست بدن ،تغييرپذيري آنها بر اسا

كه در تمامي ايدن رويکردهداي مختلد ،مشدترک هسدتند ،در

هويتهاي قدومي و زبداني و ندژادي ،سياسدي و ايددئولوژيک

تحليل گفتمان نيز صادق است .از مهمترين اين پي فرضهدا

توجه ميكند (ذكايي .)61:6936 ،همچنين گفتني است پيچيددگي

بديهي انگاشدتهشدده و تداريخي و

و گستردگي مضاميني كه مطالعات فرهنگي با آنها سر و كدار

فرهنگيبودن انسانها در اجتماع و گفتمدانيديددن كردارهداي

دارد و نگاه بينارشتهاي حاكم بر آن ،جهتگيري روششناختي

اجتماعي ميتوان اشاره كرد .درواقدع تمدامي ايدن رويکردهدا،

آن را نيز پيچيده ،متنوع ،چندوجهي و متکثدر مديكندد

به رويکرد انتقادي به دان

دان

ما به جهان خارج را بازتابي صرف از واقعيت نميدانند،

بلکه آن را محصول مقولهبنددي جهدان يدا محصدول گفتمدان

(ذكدايي،

 )71: 6936و ايددن امددر بددا رويکددرد گفتمدداني انتقددادي و وجدده
بينارشتهاي آن قرابت پيدا ميكند.

ميدانند (يورگنسن و فيليیس .)63 :6933 ،تحليل گفتمان در پي آن

ولودوي دگ و وداک ( )1997: 271-280معتقدنددد تحليددل

است كه نشان دهد چگونه افراد از زبان براي برساختن ديدگاه

گفتمددان انتقددادي ندده يددک نظريددۀ همگددون بددا مجموعددهاي از

خود دربارۀ جهان اجتماعي استفاده ميكنند.

ابزارهاي تعري،شده بلکه برنامهاي پژوهشي با وجوه متعدد و

تحليددل گفتمددان خددود رويکردهدداي متفدداوتي را شددامل

رهيافت هاي مختل ،نظدري و روشدي اسدت؛ بده بيدان ديگدر

مي شود كه يکي از آنها تحليل گفتمان انتقادي است .رويکرد

تحليل گفتمان انتقادي به شاخههاي مختلفي مانند نشانهشناسي

انتقادي رهيافتي ميانرشتهاي به مطالعۀ گفتمان است كده زبدان

اجتمدداعي ،رويکددرد اجتمدداعي -شددناختي و رويکددرد گفتمددان

را به منزلۀ شکلي از رويّه يا كردار اجتماعي مديبيندد و توجده

تاريخي تقسيم مي شود .اين مقاله در چارچوب تحليل گفتمان
6

خود را صرف آشکارسازي شيوۀ سدلطۀ اجتمداعي و سياسدي

انتقادي بر تحليدل گفتمدان تداريخي وداک تکيده دارد .روث

(فرقددداني و

وداک بهعنوان يکي از صاحبنظران تحليدل انتقدادي گفتمدان،

اكبدرزاده )691:6937،در اين رويکرد ،صاحبنظران بر آن هسدتند

گفتمان را امتزاج پيچيدهاي از كن هاي گفتماني مديداندد كده

كه در تحليل متنها افزون بر جنبدههداي صدوري و واژگداني،

بهطور همزمان و پيدرپي با هم مرتبط هستند و خدود را درون

دارندد.

و ميان حوزههاي اجتمداعي كدن  ،ژانرهدا ،نشدانههدا و متدون

درواقع پيروان اين رويکرد آنجا كه متدون تحليلدي را بررسدي

گفتاري يا نوشتاري نشان ميدهند .به اعتقاد

وداک (2001: 11-

ميكنند ،آن متون را سرشار از اظهارات فراواقع مديدانندد كده

 )12تحليل گفتمان در پدي نشداندادن آن اسدت كده نهادهداي

حقيقت در پس آنها نهفته است و اين متن گفتماني است كده

اجتماعي چگونه گفتمدانهدا را مديسدازند و متقدابال بده چده

با بازتاب نظامهاي رفتداري و اجتمداعي ،سدندي تداريخي بده

شيوههايي گفتمانها ،نهادهاي اجتماعي را ميسدازند ،كداركرد

شددمار مدديآيددد (قبددادي)6933 ،؛ بنددابراين گفتمددان سددعي در

ايدئولوژي در نهادهاي اجتماعي چگونه اسدت و دسدتيابي بده

متقاعدسازي بدا راهکارهدايي ويدژه دارد كده تحليدل گفتمدان

قدرت و حفظ آن به چه ترتيب است .تحليل گفتمدان انتقدادي

انتقادي در پي افشا و واسازي آن است.

در رويکرد تاريخي بهعنوان روشي براي تحليل متن بدرخالف

مددديكندددد كددده در مدددتن و گفتدددار وجدددود دارد

عوامل گوناگون فرهنگدي ،اجتمداعي و سياسدي نقد

)Historical Discourse Analysis (HDA

1




جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و هشتم ،شماره پياپي ( ،)66شماره دوم ،تابستان 6936
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تحليلهاي فركالف ( )6937زبدانشناسدانه صدرفا بدا عناصدر

گفتمان انتقادي و عملياتيكدردن آن در موضدوعات فرهنگدي و

نحوي تشکيلدهندۀ جمله سر و كار ندارد ،بلکده فراتدر از آن،

اجتماعي و بررسي متن در چارچوب بافت و زميندۀ اجتمداعي،

عوامل بيرون از متن يعني بافت موقعيتي ،فرهنگي و اجتمداعي

سه مرحلۀ توصي ،متن ،تفسير متن و رابطۀ بين مدتن و بافدت

را بررسي ميكند .وداک با درنظرگرفتن زبان بهعنوان شکلي از

اجتمدداعي بايددد انجددام شددود (فددركالف .)663:6937 ،در سددطح

كردار اجتماعي ،رابطهاي ديالکتيکي ميان كردارهاي گفتماني -

توصي ،كه درواقع در سطح مدتن بداقي مديماندد ،توجده بده

زب داني و حددوزههدداي خدداد عمددل را ازجملدده موقعيددت،

انتخاب نوع واژگدان ،كداربرد اسدامي خداد و دسدتور زبدان

چارچوبهداي نهدادي و سداختارهاي اجتمداعي (كردارهداي

مدّنظر قرار ميگيرد .در سطح تفسير با جنبدههداي بيندامتني و

گفتماني درون آنها جاي ميگيرندد) مفدروض مديگيدرد .وي

تاريخي متن سر و كار داريم .در اين قسمت سعي ميشدود بدا
دان د

براي عملياتيكردن رويکرد تاريخي-گفتمداني خدود ،بده پدنج
9

زمين دۀ توليددد مددتن و نسددبت گفتمددان بددا سدداختارهاي

اسدددتراتژي گفتمددداني ارجددداعي ،6گدددزارهاي ،2اسدددتداللي ،

اجتماعي به سطح تبيين راه يافت .درواقع در مقام تبيين توجده

منظرسازي ،1تشديد يا تخفي 1،اشاره ميكند كده هدر يدک در

اصلي به نگاه ايدئولوژيک نويسنده در تقابل يا تأييدد گفتمدان

بازنمدايي مثبدت خدود و منفدي ديگدري در قالدب منازعدات

موجود در جامعه و قدرت است كه اين مرحله با تکيده بدر دو

گفتمانهاي رقيب به كار گرفته ميشود .استراتژيهاي ارجاعي

مرحله توصي ،و تفسير به دست ميآيدد

يا انتسابي ،طرحهاي زبانشناختي چون مقولهبندي ،عضدويت،

سیس بايد تالش شود به بافتار مدوقعيتي يدک عمدل و كدردار

استعاره و مجاز است كه براي درونگروه يا بدرونگدروهسدازي

اجتماعي توجه شود .وداک همچندين بدا تأكيدد بدر ضدرورت

به كار ميرود .استراتژي گزارهاي ،ويژگيهاي مثبت يدا منفدي

تئوريزهكردن ،توصي ،ساختارها و فرايندهاي اجتماعي خدالق

رفتارها را كليشه يا تخمين ميزند و خصوصديات كدم و بدي

متن و سوژههاي اجتمداعي -تداريخي اسدتدالل مديكندد همدۀ

مثبدت يدا منفدي كنشدگران اجتمداعي را ندامگدذاري مديكندد.

اطالعات پسزمينهاي (تاريخي) براي تحليل و تفسير اليههاي

استراتژي استداللي براي توجيه تحسينآميز يا تحقيرآميز ،طرد

گوناگون متن گفتاري يا نوشتاري بهطور نظاممندي بايد به هم

يا دربرگيرندگي افراد بهدليل ويژگيهاي مثبت يا منفي آنها بده

گره زده شوند.

كار گرفته ميشود .استراتژي منظرسازي ،قالبدهي يدا معرفدي
گفتمدان را بدا اسدتفاده از گدزارش ،توصدي ،،روايدت يدا
برجسددتهسددازي گفتارهددا و رويدددادها بررسددي

مدديكنددد.

استراتژيهاي تشديد و تخفي ،در پي آن هستند كه نيروهداي
غيركالمي مؤثر گفتارها را افزاي

يا كاه

متنموردتحلیل
بيترديدد در دوران معاصدر كده مجموعدهاي از فنداوريهداي
تصويري ما را احاطه كرده است ،تصوير و امر ديداري اهميت
بسياري يافته است و با رايجشدن فناوري هاي رسانهاي كه بده

دهند و ايدن كدار،

معموال با معرفدي سداختارهاي معرفدتشدناختي متدون انجدام
مديشدود .درواقدع ايدن اسدتراتژيهدا بده طدرحهداي عامداندۀ
كردارهاي گفتماني اشاره دارد كه با هدف سياسدي ،اجتمداعي،
روانشناسي و زبانشناسي خاد اتخاذ ميشوند و هر يدک در
سطوح متفاوت پيچيدگي و سازمان زبانشدناختي جداي دارندد
(Wodak, 2001؛ .)Wodak & Weiss, 2003

توليد و عرضۀ تصاوير توجه ميكنند ،به بررسدي محصدوالت
تصويري بي ازپي

دقت شده است

(سيلورمن 33: 2776 ،به نقل

از فرقاني و اكبرزاده .)697:6937،در اين مقاله با تأكيدد بدر اهميدت
فرهنگ تصدويري و بازنمداييهداي رسدانهاي و پدذيرش ايدن
پي فرض كه نظدام گفتمداني حداكم بدر جامعده ،محصدوالت
فرهنگي مانند فيلمهاي سدينمايي (در اينجدا مسدتند) را توليدد
ميكند ،تالش خواهد شد مستند «دما به سبک ايراني» تحليل

اما بهلحاظ روشي و تکنيکي براي پيشدبرد روش تحليدل
Strategies of Nomination
Strategies of Predication
Strategies of Argumentation
Strategies of Perspectivation
Strategies of Intensification and Mitigation

(فدركالف)211:6973 ،

1

و واكاوي شود.

2

با درنظرگرفتن جامعه بهمثابه فضدايي گفتمداني مديتدوان

4

گفت هر آنچه در جامعه توليد ميشدود ،تحدت تدأثير قددرت

3

5
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است و لزوما سوگيرانه؛ چون آن محصدول گفتمداني بدهدنبدال

مستند نشان ميدهد مهرداد اسکويي نهتنها ازشامۀ تند و تيدزي

برجستهساختن معنايي خاد و به حاشيهراندن معنايي خداد

نسبت به فعل و انفعاالت جامعۀ خود برخوردار اسدت كده در

ديگر است (سدلطاني)1:6936 ،؛ بهبيانديگدر نظدام يدا نظدامهداي

عين حال ،روشنبيني خوبي هم دارد؛ زيرا در غير اين صورت

گفتماني حاكم بر جامعه ،حوزۀ فرهندگ را توليدد مديكنندد و

نمي توانست به ژرفاي پديده دست يابد و جستوجدوي

در

محصوالت فرهنگي توليدشده مانندد تصداوير نظدام گفتمداني

حد نگاه كنجکاو ولي سادهانگدار توريسدتي خدارجي متوقد،

حاكم بر جامعه را تقويت و بازتوليد ميكنندد و بده برسداخت

ميشد.

گفتني است در ميان اندام انساني ،چهره بيشترين تراكم از

ديدگاه خاصي توجه ميكنند.

باالترين ارزشها را در خود گرد ميآورد .در چهدره احسدا

مستند به ويدژه مسدتندهاي اجتمداعي -سياسدي بدهعلدت
ارتباط تنگاتنگ با ساختارهاي قدرت در زمرۀ متدون رسدانهاي

هويت تبلور مدييابدد ،بازشناسدي ديگدري انجدام مديشدود و

مورد توجه مخاطبان رسدانههداي ديدداري و شدنيداري اسدت

قابليتهاي جذابيت تثبيت مديشدود (بروتدون.)672-679 :6932 ،

(علوي .)6932 ،مستند «دما بده سدبک ايراندي» سداختۀ مهدرداد

در فرهنددگ ايرانددي نيددز چهددره ،محددل تمركددز ارزشهدداي

اسکويي 6و محصول سال  6931اسدت .فديلم مسدتند در ايدن

زيباييشناسانه به شمار ميرود و از سوي ديگر ،در مقايسه بدا

مقاله ،يک گفتمانگونۀ (ژاندر )2مسدتقل را تشدکيل مدي دهدد.

ساير اجزاي بدن ،با محدوديتهدا و ممنوعيدتهداي اخالقدي

همچنين ميتوان گفت تصاوير آرشيوي دوران جنگ ،تصداوير

كمتري مواجه اسدت (ذكدايي و امدنپدور .)161:6936 ،مدتن مدورد

شددبکههدداي مدداهوارهاي و تصدداوير سددردر سددينماها از ديگددر

تحليل در اين مقاله نيدز بدر يکدي از همدين اجدزاو و در پهندۀ

ژانرهاي موجود در متن است .در اين ژانر گفتماني ،فديلمسداز

صورت متمركز است؛ يعني دما  .عکاسي در فديلم مسدتند در

روزافزون به جراحي زيبايي

تشريح اهميت بيني ميگويد« :انقالب ايران باعث پنهدانشددن

در جامعۀ ايراني را بهعنوان يک كردار گفتماني با مديوم رسانه

بدن زن و تأكيد بر چهره شد؛ زيرا زنان ،ديگدر مدوي خدود و

در قالب مستند بازنمايي ميكند .مدتزمدان مسدتند  13دقيقده

سر خود را نميتوانستند آراي

كنند؛ درنتيجه تأكيدات بيشدتر

است و فيلم سعي دارد با تمركز بر چهره و صدورت در ايدران

بر قرد صورت و بيني متمركز شد» همچنين درادامه دختري

و بددهصددورت جزئ دي جراحددي بينددي در ايددران ،نظرگدداههددا و

جوان محدوديت در زيبايي و جدذابيت در سداير اركدان بددن

رويکردهاي مربوط را بررسدي و تجربيدات مبدادرتكننددگان

زنانه را دليل گراي

بي از حد و حصر بر عنصدر صدورت و

بدين عمل و متصديان ديگر را فراهم كندد .در مدورد اهميدت

بهطور خاد بيني ميداند .پژوهشدگران ايدن عطد ،توجده و

اين مستند مي توان گفت «دما به سبک ايراني» مستندي است

گراي

را با عنوان «قدسيسازي صدورت »9مطدرح كدرده اندد

كه تنها به «بيان مسألۀ» جراحي زيبايي بيني اكتفدا نمديكندد و

(ذكايي و امنپور.)166:6936 ،

يک مسألۀ اجتماعي يعني گراي

دوربين بهمثابه «قلم يک پژوه گر اجتماعي» كنکاش كدرده و

6

بدينمنظور با شخصيتهاي حقيقي و حقوقي گفتگو ميكند و

تحلیلدادهها


بهدنبال «كش ،فراگيري جراحي زيبايي بيني در جامعۀ ايدران»

اشاره به متون ،موضوعات ،مضدامين و گفتمدان هداي مدتن در

است (سديارپور .)6932 ،همچنين دوران ( )6937معتقد است اين

گفتمددانهدداي كددالن

شناساييشدۀ متن بهشرح زير است:

اسکويي ،مستندساز مستقلي است كه تاكنون  67جايزۀ داخلي و بينالمللي بده دسدت

آورده و از سال  6967ساخت فيلم مستند را پي

برده است .از آثار معروف او ميتدوان

به «از تاريخ او» و «از پس برقع» اشاره كرد.
2

سددطح اول يعنددي توصددي ،بددر اسددا

كه برخي از زنان بهدليل مالحظات شرعي و عرفي و در پوش بدودن انددام ،بيشدتر بده

ژانر ) ،(genreيا به تعبير يارمحمدي ( )6937گفتمان گونه به متني اطالق ميشود كه

هدف ارتباطي خاصي را برآورده ميسازد .كِرِ

9

ذكايي و فرزانه ( )6937در بخ

يافتههاي مقالۀشان بدين مسأله اشاره كرده و گفتهاند

جراحي ناحيۀ صورت و بيني متمايل هستند .همچنين بهار و وكيلي ( )79:6937معتقدند

(6331؛ در حتيم و ميسدن)63 :6337 ،

فاعالن اجتماعي براي تحقدق اهدافشدان از صدورت بدهعندوان در معدرض ديددترين و

نيز گفتمان گونه را متني مي داند كه بهشکلي قراردادي نق ها و اهدداف ويدژهاي را در

متظاهرانه ترين قسمت بدن در ارتباطات اجتماعي و مجراي ارتباطي در استفاده از زبدان

موقعيتهاي اجتماعي خاصي منعکس ميكنند.

غيركالمي ،استفاده ميكنند.
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گفتمانهایموجوددرفیلممستند

جدول -
نهادمدرسه
متنفیلم

استراتژی

رقابت اجتماعي در سير زيباسازي

همخوان با سنخ سوم در

كردن ،گونهشون و پلکشون رو عمل كردن ،ديگه

بدن و جذاب ساختن جسم .بدل

مطالعه آزادارمکي و غراب

جايي نميمونه ،بايد برسن به بدن و اينا( .يک

شدن زيبايي به ارزشي جمعي و

()666:6937

دان آموز)

اجتماعي

دختر مادي بوردو ()6339

شما خودتون شخصا از ديدن زيبايي لذت

-6استداللي

توپوي

رفيعپور ( )6932معتقد است

دال «مسلما» بر قطعيت آن

نميبريد؟ گل زيبا رو ميبينيد لذت نميبريد؟

-2تعميم و ابهام

زيباييپسندي

همواره يکي از منابع ارزشهاي

صحه گذاشته و گوينده سعي

مسلما لذت ميبريد .اين حس زيباپسندي هم توي

(نامشخصسازي)

و عام جلوه

اجتماعي ،نيازهاي اشخاد است.

در نوعي تعميمدهي ايدهي

دادن آن

در اينجا نيز شاهد بوديم كه

خود دارد و به همين منظور از

داره .مسلما ما همهمون زيبايي رو دوست داريم.

گزارههاي دختران دبيرستاني

لفظ «همه انسانها»« ،همهي

منم شخصا اگه دماغم مورد داشته باشه ،عمل

رابطهي بين ارزش اجتماعي زيبايي

بچههاي كال » و استفاده

اآلن دما ديگه دِ مده شده .بينيشون رو عمل

توپوی

6

تحلیلاولیه

مالحظاتدیگر

تنوعجويي

من وجود داره ،توي همه بچههاي كال مون وجود

و گراي

ميكنم (يک دان آموز)

به زيباپسندي و جذابيت

را بهعنوان نوعي نياز اصلي و

2

9

ميكند .كلمه «شخصا» داللت
بر فرديت ويژه دارد

.1

محوري بر ميسازند.
تمايل به جراحي زيبايي بيني به

-6تو سال  31ما شنيديم كه واسهي هر يه دونه

داليلي مانند ،افزاي

پسر ،ده تا دختره ،باالخره هر كي زيباتر بود زودتر
انتخاب ميشه( .يک دان آموز)
-2به نظر من اآلن دخترها توي ايران اعتماد به

دروني شدن سلطهي مذكر با

جذابيت

همکاري خود زنان .بدن

جهت و ارتقاي شانس ازدواج.

ميانجي حصول امتيازات

نفسشون رو از دست دادن ،1نبايد به پسرها توجه

زيبايي ابزاري براي حصول قدرت

اجتماعي.

زنانه .زيبايي زن در برابر قدرت و

جراحي نوعي عمل اعتماد به

كنن .اگه به عمل كردنه ،پسرها اولين نفرهاي هستن

منزلت و ثروت مرد معامله

نفسساز (احياي اعتماد به

ميگردد .زيبايي پاداشآور و

نفس تخريب و تضعي ،شده

ابوالن6936،؛ به نقل از ذكايي و

ناظر بر حوزه عمومي و نه

كه بايد برن عمل كنن( 6يک دان آموز)

قدرتبخ

است (مک اروين

فرزانه .)6937،هرا

از حذف و

زنان )7است؛ اعتماد به نفسي
خصوصي(آزادارمکي و
غراب.)6937 ،

طرد اجتماعي
نهادپزشکی
متنفیلم

استراتژی

توپوی

مالحظاتدیگر

تحلیلاولیه

 6از منظر وداک ،توپوي ( )Topoiبراهين يا احتجاجاتي هستند كه براي بهتر بيان كردن يه به نتيجه رسيدن استنتاجها بکار گرفته شده و امکان گذر از مقدمات به نتيجه را براي سخنگو
يا سوژه گفتماني فراهم ميآورد .به عبارت ديگر توپويها ،گذار از ادعا يا مباحثهي گفتماني به نتيجهگيري را فراهم ميكنند (وداک.)2776،
 2انسان چيزي جز جسم و بدن

نيست و در نتيجه اين گروه بدن را عينا مترادف با هويت ميداند .آنان خود را با بدنشان اينهماني ساخته و يکي ميدانند
Material girl

 1اين گفتار يادآور نظريه دوركيم است كه معتقد بود :بدن عامل فرديت يافتن است (بروتون)97:6932،
 1گيدنز ،جامعهشنا

معاصر انگليسي ،معتقد است زنان بهويژه بر اسا

ويژگيهاي جسمانيشان قضاوت ميشوند و احسا

شرمساري نسبت به بدنشان رابطهاي مستقيم با انتظارات

اجتماعي دارد.
6

اين گفتار بيانگر آن بوده كه مرز جنسيتي در جراحي زيبايي امحا شده و ديگر عمل زييايي بيني در انحصار زنان و دختران جوان نيست و اين گوياي تغيير در فضاي گفتماني جامعده

در سطوح طبقه متوسط در ارتباط با بدن و دخل و تصرف در آن و تغيير در معيارها و رمزگان مردانگي است .همانطور كه سام نيز در اين مستند پي

از جراحي بدر تخدت بيمارسدتان

نشسته و منتظر عمل زيبايي است .وي توضيح ميدهد كه منتظر رسيدن لحظه بعد عمل بوده تا ببيند كه آيا «خوشگل و تودلبرو» ميشود يا خير.
 7مطالعه ذكايي و فرزانه ( )12:6937نيز با اين اشاره همخواني دارد .در مطالعه ي ذكر شده كمبود اعتماد به نفس زنان و احسا
به نارضايتي از بدن و دخل و تصرف در آن در بين نمونهي تحقيق شده است.

فشار اجتماعي از سوي مردان ،جامعه و خدانواده منجدر

3
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بدنبيني؛ كاربست رويکرد گفتمان تاريخي رُوث وُداک در تحليل مستند «دما به سبک ايراني


به ما مراجعه ميكنن ميگن اينجاي دماغم كجِ ،قوز

 -6نامدهي

تخصص،

از حيث نتايج و دستاوردها اقتدار

مثبت جلوه دادن جراحي بيني

داره ،شوهرم ميگه بده ،طالقم دادن ،دخترم مونده

(روانپزشک،

موفقيت و

جادويي پزشکان را تاكيد ساخته

و ترغيب متقاضيان

بزرگه ،ما درواقع داريم

اصالح ساختار

دستاوردهاي

و گفتمان جراحي زيبايي را مثبت

رو دستم ،ميگن دماغ

يک روانپزشکي بهاصطالح يک ساختار نژادي
انجام ميديم با چاقو( 6پزشک متخصص)

نژادي)

حرفهاي،

-2استداللي

همهچيزداني و

 -2اين موارد توي عمل درست ميشه .اكثر مواقع

مهندسي

هم مريضهاي من ميگن :نتيجه بهتر از طراحي

اجتماعي

2

و مشروع بازنمايي ميكند.

اوليه شده( .پزشک متخصص)
واقعيت اينه كه هنوز خيلي از مردم نميدونن كه
چه زماني بايد عمل بيني انجام بدن .هنوز ميان پي
من كه متخصص پوست هستم ميگن شما بيني ما
رو عمل كن .من اگه آدم درستي نباشم ميتونم به
شما بگم باشه بيا تا برات عمل كنم .شما توي اتاق
عمل من رو ميبيني بهعنوان جراح ،توي لبا
جراحي .ولي بعد من نيستم كه شما رو عمل ميكنم
دوست من كه متخصص گوش و حلق و بيني شما
رو عمل ميكنه .اين اتفاق به ندرت اتفاق ميافته.
ولي اتفاق ميافته( .پزشک متخصص)
شما اگر دقت كنيد بي از پنجاه يا هفتاد درصد
ثروت دنيا خرج اين ميشه كه شما قشنگ ببينيد،
طرح لبا شما ،مبلمان خونه شما ،رنگ ديواراتون،
فرشتون .براي چيه؟ ميتونست همه چيز سياه يا
سفيد باشه .بيشترين پولي كه شما براي اتومبيلتون
ميديد براي رنگ و طراحي بدن و تودوزيشه،
گيربکس و موتور كه هزينهاي نداره .بي از پنجاه
درصد ثروت دنيا خرج اين ميشه كه زيباتر ببينيم.
(پزشک متخصص)
برعکس اون چيزي كه شما فکر ميكنيد در سطح
جهاني جراحي اصوال در ايران خيلي ارزونه ،خيلي
از بستگان ما ،فاميالمون در آمريکا هستن ،ميان
ايران جراحي بيني انجام ميدن و برميگردن (پزشک
متخصص)
ايشون ميخواست پاسیورت بگيره موفق نشده
بود ،مجبور شد از ما نامه بگيره و بعدشم كه خيلي
از دوستاش باور نميكردن كه اين آدم عوض شده.
ببينيد ما هميشه بايد يه مقدار با ديد مثبتتر به
ماجرا هم نگاه كنيم.
 -2ايشون درخواست كرد كه دماغ بزرگه و به
خاطر دماغ توسط دوستاش مورد تمسخر قرار

استداللي

سودجويي

برمالسازي كاسبكاريهاي
متخصصان ،پاد گفتمان پزشکي
متن و گفتمان حقوقي

استداللي

زيباييشناسي و
9
زيباپسندي

پيوند دال زيباپسندي و تخصص
با جراحي زيبايي .تجملي و
لوكس شدن زيبايي، ،
شيگونهسازي بدن ،رويکرد
مصرفگرايانه به بدن .عامسازي

استداللي

هزينه و
مقرونبهصرفه
بودن جراحي
زيبايي

مزيتهاي جراحي زيبايي در
ايران و هزينههاي پايين آن

استداللي

موفقيت

نق مهم گفتمان پزشکي در
تقويت اعتماد به نفس و رضايت
شخصي افراد از خود و احسا
خرسندي شخصي

ديويس( )3:6932معتقد است
جراحان ناگزير بودهاند از
جراحي زيبايي در برابر
اتهامهايي مانند
شيادي،كاسبكاري و ابتذال
دفاع كنند .پزشک متخصص
در اينجا براي حفظ وجاهت
نهادي خود از اداتي مانند «اين
اتفاق»« ،به ندرت» استفاده
كرده است.
پزشک جراح در موقعيت
هنرمند قرار داشته؛ او مانند
پيگماليون واجد صورتهاي
مختلفي است و ميتواند
نق هاي مختلفي مانند پدر،
خالق را ايفا سازد (فريز2779،
؛جونز)2773،

جراح به مثابه جادوگر حاذق.
دستاوردهاي مثبت و مؤثر

6

به باور ديويس ( )6932جراح در موقعيت مرجعيت تشخيص بدنهاي بهنجار از غير بهنجار قرار گرفته است.

2

فکوهي ( )6936معتقد است كه جراح همچون جادوگري اسطورهاي نمايندهاي از اراده مردانه جامعه است كه كالبد را «اصالح» مي كند و با گفتمان مدرن خود «به آن شانس

بازگشت دوباره و استفاده از زندگي» را ميدهد.
 9مشابه اظهارات يکي از دان آموزان
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ميگيره .نياز داشت به اين جراحي و ما بينيشو به
اين شکل درآورديم( .6اآلن) رضايتمندي خوبي به
دست آورده و تقريبا اعتماد به نفس باالتري داره و
خيلي خوشحالتره (پزشک متخصص)
خيلي زياد اين قضيه پي اومده كه دختر پسرايي
بيان اينجا كه بينيشون رو عمل نکردن و خوب
چسب بخوان و خيلي عجيب براي منه كه
چسبهاي گرونتري رو هم انتخاب ميكنن تا اين
چسبها رو روي بينيشون بزنن (متصدي داروخانه)

نق مصرف كاالها و لوزام
آراي در ساخت خود و هويت
(نگرين .)2773،نمايشي شدن
اجزاو بدن (اليس.)6336،
بصريشدن نمادهاي منزلت در
فرهنگ كالنشهري .امکان
دستكاري و نظارت بر ظواهر
بصري بهمثابه حامل ضمير انساني
(چاوشيان و آزادارمکي.2)6936،

در جامعهاي كه فرهنگ
مصرفي و بدن ،اهميت پيدا
ميكند؛ چسبِ بيني بدل به
نشانه يا رمزگان هويتي و
منزلتبخ شده است

نهاددین
تحلیلاولیه

مالحظاتدیگر

آسيبشناسي وضعيت و
كاستيهاي موجود در نهادهاي
مختل ،ديني و تربيتي

داللت ضمني :در صورت
وجود سامان ديني پاسخگو و
كارآمد ،جوانان ديگر گرايشي
به سبک زندگي مدرن و
كردارهاي متجددانه نخواهند
داشت.

متنفیلم

استراتژی

متأسفانه ما در جامعه امروز خودمون عرصههاي
خالي زياد داريم كه هنوز پر نکرديم؛ اينکه جوونها
توي اون عرصهها احسا خالو ميكنن .مذهبي كه
ما براي جوانها معرفي ميكنيم ،نميتواند اين
جوونها رو اشباع كند حاال يا بهگونهاي است كه با
واقعيات موجود سازگار نيست يا بهگونهاي است
كه نياز بچهها را پاسخ نميده ،اينکه من فکر ميكنم
اگر واقعا ما يک فرهنگي در جامعه بسازيم ،يک
مذهبي بسازيم و در عرصهاي وارد كنيم كه اين
جوونها تو اون عرصه احسا خالو نکنند ،فکر
ميكنم كه به اين چيزها پناه نميبرن (حجتاالسالم
فاضل ميبد)
در سالهاي اخير ،ما مجموعا در بخ جوانان و
بهويژه زنان ،احسا بيهويتي ،احسا بيخودي
كردن را كامال مشاهده ميكنيم .جوانها احسا
ميكنن كه تمام اون چيزي كه دارن اون صورت و
ظاهرشان هست كه ميتونه در جامعه نمايان بشه و
بتونن جلبتوجه كنن( .حجتاالسالم ايازي ،حوزه
علميه شهر قم)
در مجموع ما بايستي ببينيم عيب اصلي از كجاست،
از جانب خود جوان كه اين حس رو ميخواد ابراز
كنه يا از جانب كساني است كه متصدي الگودهي
به جوانان هستند .به نظر ميرسه از اين جنبه ما

منفعلسازي
(جوانان)

حذف
استراتژيکي
كن گران دخيل
در جراحي
زيبايي

جراحي زيبايي با دالهاي مانند
بيگانگي ،تظاهر و خودنمايي
همنشين شده است.

كاربرد صفات كليشهاي و
منفي مانند بيهويتي،
بيخودي بودن

منفعلسازي

آسيبشناسي وضعيت و كاستي
نقايص موجود در نهادهاي
مختل ،ديني و تربيتي

عيبانگاري توجه به بدن و
نماي خود

9

توپوی

 6زنان همواره دعوت به خوشايند بودن ميشوند .اين فشار از طريق اسطورهي زن اعمال ميشود .در قالب اين اسطوره ،زن ،مدلِ جمعي و فرهنگي خوشايند بودن است.
 2اين يافته همچنين با نتايج تحقيق بهار و وكيلي ( )6937قرابت دارد ،كه معتقد بودند :در حوزهي زيبايي دانشجويان به جاي "مالکيت مادي" از "مالکيتهداي نشدانهاي "و بده عندوان
نيروي فرهنگي – اجتماعي تازه به جاي چشم و همچشمي مالي و نيز مصرف متظاهرانه مادي به "چشم و همچشمي نشانهاي" و "مزصرف متظاهرانهي نشانهاي زيبايي" روي آوردهاند.
همچنين اين امر يادآور مفهوم منظرگرايي ( )lookismاست يعني قضاوت و پي داوري بر اسا

ظاهر فردي (آماليا)2761:11،

 9فعالسازي زماني رخ ميدهد كه كنشگرهاي اجتماعي ،نيرويي فعال و پويا در كن هاي اجتماعي بازنمايي شوند و در مقابل منفعلسازي قابل اطالق به وضدعيتي اسدت كده كنشدگرها
متحمل اثر يک كن

شوند.
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نميتوانيم جوان رو توبيخ كنيم چون بههرحال يک
حس درون هست كه ميخواد ابراز كنه
(حجتاالسالم رهنما)
جنگ براي ما يک نعمت است .در جنگ معنويت
رشد كرد ،فرهنگ ايثار و فداكاري ،فرهنگ دفاع
رشد كرد .اونجا ديگه جايي براي تظاهر و ريا نبود.
اونجا مرگ بود ،شهادت بود .اگر (رزمنده) دست
رو از دست ميداد ميگفت دستم كم بشه ولي جاي
ديگه ارضا و اشباع هستم؛ چون بهجايي وصل بود
(حجتاالسالم احمدپور)

تفکيک و
طبقهبندي در
استعارهي فضايي
 مکاني وشکلدهي
دوگانهي «آنجا و
اينجا»

توپوي معنويت،
شهادت و
ازخودگذشتگي

به گفتمان جراحي زيبايي (دنيا و
بدنمحوري) نقد وارد كرده و آن
را به حاشيه ميراند.

نهادهنرورسانه
متنفیلم

استراتژی

توپوی

تحلیلاولیه

مالحظاتدیگر

بيني رو وقتي ميخوايم عمل كنيم بايد در تناسب با
قسمتهاي ديگر چهره عمل كنيم .يه وقت ممکنه
كه بيني بلنده ميخوايم كوتاه بکنيم ،البته كوتاه
بشه قشنگتره اما اگه اين آدم پشت لب بلند داشت،
اينجوري ،حاال دماغشم ببريم باالتر .چهرهاش مثل
ميمون ميشه (نصرت كريمي)

 -6نامگذاري
(مقولهبندي).
-2گزارهاي
(زشت و منفي
جلوه دادن).
-9استداللي
-1
تشخصزدايي و
انتساب هويت
غيرانساني
(حيوان) به
مبادرتكنندگان
(كر و
ونليوون)2776 ،
 -6تشديد
-2
مشخصسازي
چند موردي و
بهطور خاد
استراتژي
وارونگي

توپوي
زيباييشناسي و
هارموني

نيات حاشيهسازانه و طرد كنندهي
گوينده

در پرتو معيار زيباييشناسانه
تناسب و هارموني ،چهرهي
زشت و كريهي از
مبادرتكنندگان به جراحي
بيني تصوير ميسازد.

جراحي زيبايي را كاذب و ناپسند
جلوه ميدهد .جراحي زيبايي و
باألخص بيني بهمثابه عملي
«بيخود» و بيكاركرد برچسب
خورده و از مركزيت عزل ميشود

كنشگر را با چند نق و
سيماي متضاد و متظاهرانه
بازنمايي ميسازد كه با يکديگر
همخواني ندارد.

آدمهدا يدده جدوري واقعددا هسدتن ،يدده جددوري آرزو
مي كنن كه باشن كه گاهي اون ماسک رو ميزنن بده
صورت شون كه شبيه اون كسدي كده آرزو مديكدنن
باشددن ،يدده جددوري دلشددون مدديخددواد مددردم
بشناسن شون ،اونم يه ماسک ديگها  ،اما يه جوري
هددم مددردم واقعددا مدديشناسنشددون ،جالددب اينجددا
اونجور كه مردم مي شناسنشون خيلي شبيه به همون
جوريه كه هستن .اين دوتا ماسدک اصدال بديخدوده
(نصرت كريمي ،مجسمهساز ،كارگردان و بازيگر)
همشددون عمددل مدديكددنن كدده ازدواج كددنن ديگدده.
نمي دونن كه خيلي از ما پسدرها ،بيندي عمدل كدرده
دوست نداريم .6من خيلي خوشم نمياد .مثال از اين

نامگذاري (ما:
پسران -آنها:
دختران)

بهرهگيري از مجاز نخود براي
تشخصزدايي

توپوي فرم و
ميل مردانه

دما هاي كه قدِ نخودِ ،حاال نميگم مثل دما كددوم
از بددازيگرا ولددي( ...منصددور ضددابطيان ،مجددري و
تهيهكننده)
طددرف مدديخددواد فدديلم تدداريخي بسددازه مددثال فدديلم

تشديد

اِشکاالت فرميک

معضل و اپيدمي بينيهاي جراحي

بازنمايي منفي جراحي زيبايي

 6يزدخواستي و همکاران ( )6936معتقدند بدن زنان يکي از سررشتههايي است كه هستيشناسي مردانه به آن شکل داده است و همسو با نظارت و كنترل است.
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حضرت مريم ،يه حضرت مريم پيدا نمديكنديم كده
بينيشو عمل نکرده باشده .هدر كدي ميدري سدراغ
مي بيني عمل كرده ،همشونم شکل همديگه (مازيدار
ميري)
منصور ضابطيان بدا آوردن مثدال هدايي از بدازيگران
غربي توضيح ميدهدد كده آندان (بدازيگران غربدي)
بيني ها و هيکل هاي بزرگي دارند اما براي بدازيگري
نيازي به جراحي بيني يا دسدتكداري ديگدر اجدزاو
بدنشان نميبينند

و زيباييشناسانه
بينيهاي عمل
شده
-6طبقهبندي،
تفکيک و
غيريتسازي.
-2انتسابي يا
ارجاعي،
درونگروه و
برونگروهي

شده در فضاي سينمايي ايران

بيني.

غيريتسازي (بازيگران مطرح
سينماي غرب) عليه گفتمان
داخلي جراحي زيبايي عمل كرده
و مبادرتكنندگان اين عمل را (در
بين بازيگران سينماي ايران) در
تنگنا قرار ميدهد.

برونگروه با ارزشهاي مثبت
و درونگروه را با ارزشهاي
منفي و ماترياليستي بازنمايي
ميشوند( :بازيگر غربي عادي
و طبيعي -آكتور ايراني متظاهر
و دستکاريشده).

تحلیلاولیه

مالحظاتدیگر

مبادرتکنندگانومتقاضیان)

کنشگرانوسوژههایاجتماعی(


متنفیلم

استراتژی

تو ذهنم جمع شده بود :مثال دمدا گندده ،دمدا دراز،
طوطي .امثالهم چيزهاي كه بده ذهدن مدي رسده و
چيزايي كه مي گن و اين خوب به مرور آزار مديداد
و من واقعا فکر مدي كدردم ايدن يده تيکده اسدتخون
اضافه توي صورتم خيلي از حقها رو از من گرفته.
قيافه ي قبلم رو خيلي بيشتر دوست داشتم اآلن توي
اين چند روزي كه عمل كدردم هدر چدي خدودم رو
توي آيينه نگاه ميكنم ،زياد بدا خدودم آشدنا نيسدتم.
انگار با خودم غريبهام ولي خوب خيلي خوشحالم.
متأسفانه دچار پوچي و بيهودگي شديم و همه چدي
جايگاه خودش رو ازدستداده و ايدن يده جدورايي
مثله يه بيماري و اپيددمي شدده و همدهي مدردم رو
كموبي در برگرفته (زن مبادرت كرده بده جراحدي
بيني)
سام پي از عمل جراحي ،فرايند عمل و پس از آن
مي لرزد ،دچار عوارض بعد عمل شده و بهندوعي از
درد به خود ميپيچد ،حال تهوع دارد و در موقعيدت
جسماني ضعي ،و كمرمقي قرار گرفته است
امددروز عکسددام در آورده بددودم ،اون قددوز و اينددا
برداشتهشده ،بهتر شده ،ولي اين سرش و اينا يه ذره
باهدداش مشددکل دارم ،سددرش يدده ذره گنددد دلددم
مي خواست يده ذره كوچولدوتر باشده ،همده مديگن
پسددري؛ بدده صددورتت نميدداد (سددام پددس از عمددل
جراحي)

فعالسازي

فرديت زنانه

فعالسازي

احسا رضايت و نارضايتي،
تناقضات گفتاري ،ديالکتيک
ندامت – خوشحالي

گزارهاي

جراحي بيني با برچسبهاي مانند
پوچي و بيهودگي همنشين شده و
دال «بيماري» نيز بر اين وضعيت
آسيبشناختي
صحه ميگذارد
وضعيت زجرآوري در مورد
روندهاي جراحي بيني تصوير
ميشود

استداللي

توپوی

عدم رضايت و
پيشيبينيپذيري

جراحي بيني را امري واجد
ريسک ميداند

دال «متأسفانه» به لحاظ معنايي
و نحوي ،وضعيت ناپسند و
كريه فوق را تشديد ميكند

منفيسازي

رضايت و نارضايتي

دفاعمقدس
متن فيلم
فيلم با صدحنهي جندگ تحميلدي شدروع مديشدود.
سکانس متعاقدب ،بدا ذكدر  66سدال بعدد در پدايين
تصوير ،صحنه اي از پيست اسکي و فراغت جواندان
دهه هشتاد را تصوير مدي كندد كده در حدال ورزش
اسکي هستند

استراتژي
-6چشمانداز يا
منظرسازي
(موضع
ايدئولوژيک
كارگردان).
 -2طبقهبندي و

توپوي

تحليل اوليه
دالهاي محوري مانند ايثار،
فداكاري ،شهادت در نظام معنايي
و گفتماني فيلم نق ايفا كرده و
پايهي تقابلي گفتمان فيلم را شکل
ميدهد.

مالحظات ديگر
بيانگر نوعي تغيير كالن ارزشي
در نظام فرهنگي جامعهي دو
دهه پس از جنگ است
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زمين تا آسمون فرق كرديم .زماني كه مدا تدو جبهده
بوديم كسدي كده مدن داشدتم پانسدمان مديكدردم
مي گفت :منو ول كن برو به يکي ديگه بر ؛ يعندي
من خودم يه شب هجده نفرو پيچيددم فقدط بداال و
پايين مالفه رو ميبستم ،هيچكس ناراضي نبدود كده
من به خدودش نمدي رسدم بده اون يکدي مدي رسدم
(پرستار)

ساخت درون
گروه و برون
گروه.
 -9نامگذاري يا
ارجاعي مبتني
بر شکلگيري
ضمني
درونگروه و
برون گروه (ما و
ديگري).
-6گزارهاي
(انتسابي).
-2استراتژي
منظرسازي

شخصيت پرستار با ذكر روايت از
دوران جنگ و توصيفي از وقايع
آن برههي تاريخي ،موضع و
جايگاه خود را مشخص ساخته و
گفتمان مسلط حاكم بر فيلم كه در
سکانس نخستين اثر نيز حاكم
بود ،را بازنمايي ميسازد

ازخودگذشتگي ،شهادت و
ايثار در تقابل با فرهنگ مبتني
بر محوريت بدن ،ارزشهاي
ماديگرايانه ،نفع شخصي و
دنياگرايي معاصر.
عبارت «از زمين تا آسمان»
داللت بر عمق و ژرفاي اين
تغيير فرهنگي دارد

تفسیروتبیینمتن

دختران دبيرستاني واژگون ميكنند .در اين سطح دان آمدوزان

در اين متن ،گفتمان هاي متداخل و همسو يا واگرا نسدبت بده

بهطور عمده در قطب موافق با جراحي زيبايي قدرار داشدتند و

هم وجود داشتند كه بعضا در وضدعيت متندازعي بدا يکدديگر

بيشتر داليل و علل گراي

به اين جراحيها را تشريح كردندد

قرار مي گرفتند و همدين امدر سدازندۀ شداكلۀ فديلم و روايدت

و در پاسخگويي به پرس ها همانگونه كه پي تدر نيدز ذكدر

گفتمان مدارانۀ جراحي زيبدايي بيندي در ايدران بدود .از حيدث

اعتمداد بده نفدس،

شد داليلي مانندد زيبداييدوسدتي ،افدزاي

نهادي مي توان گفت فيلم و روايت حداكم بدر آن حدول چندد

افزاي

نهاد تأثيرگذار پيرامون مقولۀ بددن و جراحدي زيبدايي اسدتوار

مطرح كردند .به طدور كلدي مدي تدوان گفدت نهداد آمدوزش و

است .نهاد تعليم و تربيت كه مکان و حوزۀ عمل آن مدرسه و

پرورش يا تعليم و تربيت با حذف (عامدانه) مسئوالن تربيتدي

سخنگويان آن صرفا دان آموزان (دختر) بودند .نهاد ديدن كده

و آموزشي ،كليت حاكم را موافق و همسو با جراحدي زيبدايي

حوزۀ عمدل آن مددار

ديندي و سدخنگويان آن روحانيدان و

شانس ازدواج ،تنوعطلبي ،اقتضائات سدني و نسدلي را

بدن ،گفتمان بدن مدرن و متحول بازنمايي ميكند.

مدرسان حوزۀ علميه بودند و نهاد پزشکي كه حوزۀ عمدل آن

گفتمان پزشکي راجع به بدن از زبان جراحدان پالسدتيک

بيمارستان ،مطب پزشکان ،اجال هاي پزشکي و سدخنگويان

در فيلم بهشدت و با اطمينان زياد در تأييد تامّ و تمام اينگونه

آن پزشکان ،جراحان و پرستاران يدا منشديان پزشدکان بودندد.

اعمال و تخصص ناب و هنرمندانۀ جراحان زيبدايي و مقدرون

نهاد ديگر نيز فرهنگي و نمايندۀ آن اهالي رسانه ،هنر و سدينما

به صرفهبودن آن ،پيامدهاي مثبت اجتماعي و بدهدسدتآوردن

بودند.

امتيازات اجتماعي با انجام اينگونده دسدتكداريهدا صدحبت

در نهاد مدرسه ،گفتمان فيلم صرفا روايت دان آموزان را

ميكند و در سدوي موافدق و مددافع جراحدي زيبدايي بيندي و

برجسته كدرد و روايدت فديلم ،معلمدان ،مدرسدان و مسدئوالن

اهميت بدن قرار ميگيرد .روايت فديلم ،پزشدکان را خددايگان

تربيتي و آموزشي را محذوف كرد .در اين نهاد همچنين كمتدر

سفيدپوشي بازنمايي ميكند كه با دستاني جادويي به اصالح و

نشاني از فضاي رسمي و خشدک تدأديبي آموزشدي و كنترلدي

مهندسي اجتمداعي اقددام مديكنندد و عرضدهكننددۀ مقبوليدت

وجود داشت و به ندوعي گفتمدان مدرسده در روايدت فديلم را

اجتماعي هستند .گفتمان پزشدکي همچندين در ايدن بازنمدايي
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سعي دارد ريسک اينگونه اعمال را در پرتو پنجههداي مداهر،

مركز قرار ميگيرد (ذكايي و امدنپدور .)697 :6936 ،بدهطدور كلدي

دهددد و بيشددتر از همدده

مي توان گفت نهداد ديدن و گفتمدان مدذهب دربدارۀ جراحدي

موفقيت آميزبودن اينگونه اعمال را مرجح كند .افزون بر ايدن،

زيبايي بيني در فيلم ،نگرشي انتقادي و آسديبشناسدانه دارد و

در مستند مذكور پوسترها و بيلبوردهاي سينمايي كه بيشتر بدر

بهصورت تلويحي و ضمني اين فرهنگ و گفتمان مددرن بددن

بازيگران زن تمركز ميكند و چهرههايي را به تصوير ميكشدد

محور را طرد ميكند و به حاشيه ميراندد و بدا كددهاي منفدي

كه دما شان را عمل كرده اند ،بدهمثابده يدک ژاندر در خددمت

ارزشگذاري ميكند .بنابر اعتقداد كدر

و ونليدوون ()2006

تقويت گفتمان پزشکي بود؛ يعني بهلحداظ گفتمداني ،جراحدي

گفتمانها لزوما متنمحور نيستند ،بلکه چندوجهياند و تركيب

زيبايي به نهادهداي مددرني همچدون سدينما وابسدته اسدت و

متن با وجوه تصويري ،ديدداري اسدت كده گفتمدان را شدکل

بددهنددوعي نهدداد سددينما مشددوق جوانددان بددراي الگددوگيري در

ميدهد

 .)Weinmann,مقولهاي كه در اينجا از آن ميتدوان

شاخص هداي مددرن سدبک زنددگي و مدديريت بددن اسدت.

كمک گرفت ،مفهدوم «آرشديو» اسدت .آرشديو هدم بدهمعنداي

همچنين بايد گفت در روايت فديلم ،نهداد پزشدکي ،تبليغدات

مجموعۀ متون و داده ها است و هدم بدا تأسدي از فوكدو آن را

سينمايي و بازيگران (بهمنزلۀ الگوي مرجدع جواندان) در كندار

نوعي نهاد ميتوان در نظر گرفت .در اين معنا ،آرشيوها خنثدي

شبکه هاي ماهوارهاي و محتويات رسانهاي غرب ،تأييدكننده و

نيستند ،آن ها تجسمبخ

و

مشوق جراحي بيني محسوب ميشوند و در مدار گفتمداني در

قوانين زبان هستند؛ بنابراين هر نوع آرشيوي بهدليل مرجعيت

يک راستا قرار ميگيرند.6

براي اين نهادها جذاب است .به باور هال نيز آرشديو ،مندابعي

حدداذق و هنرمنداندۀ پزشددکان كدداه

نهاد ديگر ،نهاد دين است كه در فيلم صدايي براي سخن

(2010

قدرتي هستند كه در ذات قامو

است كه يک گفتمان از آن تغذيده مديكندد

(فرقداني و اكبدرزاده،

گفتن و ايراد گفتار مييابد .در اين سطح روحانيون مدذهبي و

 .)611:6937در همين راستا گفتمان ديني پيرامون بدن در فيلم با

از آنکه بهطور مستقيم و بهصراحت

برخي پاره گفتارهاي ديگر موجود در مدتن تقويدت مديشدود،

جراحي بيني را مدذموم بشدمارند ،بدهصدورت عميدقتدر و بدا

بدينترتيب كه فيلم با بهدرهگيدري از تصداوير آرشديوي خدط

رويکردي آسيبشناسانه ،چرايي كمرندگشددن فرهندگ دهدۀ

مقدددم (بددهمثابدده يکددي از ژانرهدداي مددتن) ،روايددت پرسددتار و

شصت ،گفتمان جنگ و اضمحالل ارزشهاي جامعۀ اسدالمي

خاطرات وي از دوران جنگ تحميلي ،نقاشي ديدواري شدهدا،

را بيدان مديكنندد و از دالهددايي مانندد خدالو هدويتي ،عيددب،

مراسم و مناسک ماه محرم ،روحيدۀ شدهادتطلبدي و فرهندگ

كمبددود ،خودمحددوري سددخن بدده ميددان

جبهه ،گفتمان ارزش مدارانۀ دهدۀ شصدت را تقويدت و مؤكدد

ميآورند .در اين متن گفتمان روحانيدان در پيوندد مسدتقيم بدا

ميكند .در مجموع در روايدت مسدتند مدورد تحليدل ،تقدابلي

گفتمان دين براي برجستهسازي منبع ديگري از هويدت يعندي

آشکار بين گفتمان دهۀ هشتاد (رويههاي بدنمحورانه ،مصرفي

اسالم تالش ميكند (ذكايي و امنپور .)696:6936 ،در گفتمان دين

و فراغتددي :تصدداوير پيسددت اسددکي و  )...و دهددۀ شصددت ،بددا

هم فرد و هم جامعه ،اعتبار خدود را از خداوندد مديگيرندد و

محوريت تقابل سنت و تجدد ،دالهايي مانندد جمدعگرايدي

دال هاي شناور حول دال اسالم معنا پيدا ميكنند و بهطور مثال

فردگرايدي ،ارزشهدداي دينددي ارزشهدداي عرفددي و فددردي،

مفاهيمي مانند معنويت گرايي ،دنيدا گريدزي ،سدادهزيسدتي در

محوريت روح در مقابل جسم ،بدن و فراغت شکل ميگيرد و

مدرسان حوزۀ علميه بي

بيگددانگي ،احسددا

در اليه هداي زيدرين مدتن ،نظدام معندايي و گفتمداني فديلم را
6

پيوند مديريت بدن و زنانگي نيز در اينجا مجددا معندادار اسدت و گفتمدان فديلم را بدر

ميسازند.

ميسازد؛ به بيان ديگر جراحي زيبايي در اين متن بيشتر وجه جنسيتمند و زنانه مييابد،

در چارچوب هنر و بهطور خداد در سداحت سدينمايي،

بهگونهاي كه گفتمان فيلم پيوسته تدالش مديكندد دال جراحدي زيبدايي را بدا كنشدگران

متوليددان امددر (يددک هنرمنددد تجسددمي ،يددک بددازيگر و يددک

اجتماعي زن پيوند بزند تا جايي كه ميتوان از زنانهشدن جراحي زيبايي سخن بده ميدان
آورد.

كارگردان) از بيني هاي عملشده بهمثابه معضلي نام ميبرند كه
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تمام متقاضيان بازيگري را يکسانسازي ميكنند و ايشدان نيدز

مي توان گفت از بين چهار عامل به جراحي زيبايي ،سه نفر در

نارضايتي خود را از اين امر ابراز ميكندد .همچندين در همدين

موضع ناخرسندي و گاليه و انتقاد نسبت بده ايدن عمدل قدرار

چددارچوب ،مجسددمهسدداز نيددز بددا تکيدده بددر توپددوي فددرم و

داشتند .يافتهها در اينجا با نظريۀ باومن و باتلر در زمينۀ سدوژۀ

زيباييشناسي بهشدت چهرههاي دستكداريشدده را تقبديح و

داراي جنسيت مطابقت دارد .باتلر معتقد بود جنسيت ،عرصدۀ

ميكند و با الفاظي همچدون جعلديبدودن و دالهداي

اجتماعي شده است و در اين متن ديدديم كده

نکوه

ستيز و كشاك

ارزش گذارانه (تشخص زدايي :ميمون) اين كدردار گفتمداني را

بدن (زنانه) جنسيت مندد ،محدل و كدانون ندزاع گفتمدان هداي

طرد كرده و منفيسازي ميكند؛ بنابراين ميتوان نتيجه گرفدت

مختل ،شده است .از سويي ديگر اين سوژۀ جنسديتمندد بدا

در بازنمدايي مدذكور ،قلمدرو هنددر و هنرمنددان نيدز در صدد،

بدن ماديتيافتدهاش همدواره درگيدر تشدوي  ،ناخرسدندي و

منتقدين جراحدي زيبدايي بيندي قدرار دارندد و ايدن كدردار را

گونه اي گناهکاري اخالقي (فوكو معتقد بود بدن مکاني بدراي

بهصورت منفي كدگذاري ميكنند.

گناهان اخالقي شمرده ميشود) است و از امدري گاليده دارد.

همچنين بخ

ديگر فيلم به روايت خود مبادرتكنندگان

و متقاضدديان ،بدده جراحددي زيبددايي اعددم از دختددر و پسددر
جراحيشده توجه ميكند .اين گويندگان از سويي ايدن كدن

اين موضوع نيز بر نظريۀ باومن در مورد هويدتهداي سديال و
غيرقطعي و ناكامل پسامدرن داللت دارد.
افزون بر كاربست نظري مطدرحشدده ،مديدانديم يکدي از

را تأييد كرده و از آن با عنوان «حق» نام برده و پيشنهاد پزشک

اهتمامات تحليل گفتمان ،عيانكردن پيچيدگيها ،تنداقضهدا و

جراح زيبدايي و اطرافيدان را پذيرفتده و بده ايدن عمدل اقددام

ناسددازههدداي گفتمدداني هددر متنددي اسددت؛ بدده عبددارتي اگرچدده

كردهاند و از ديگر سو نميخواهند جسارتمندانه فرديت ايدن

صورتبندي گفتمان ،ساختار دارد؛ اين امدر لزومدا بددان معندا

كددردار گفتمدداني خددود را بددر عهددده بگيرنددد .بددراي نموندده در

نيست كه آنها منطقي و منسدجم هسدتند .درواقدع بخشدي از

سکانسي از فيلم ،عکاسي امريکايي توضيح ميدهد كساني كده

قدرت هدر صدورتبنددي گفتمداني در چنددگونگي مباحدث

در ايران جراحي بيني كردهاندد ،بدهصدورت خنددهآوري دليدل

متفدداوت آن نهفتدده اسددت (فرقدداني و اكبددرزاده .)612:6937 ،هددال

جراحي بيني خود را شکستگي بيني مي دانند .ذكايي و فرزانده

( )1992: 276به قطعهقطعهشدن ،انسجامنداشتن ،تکثر و تندوع

( )6937در مطالعۀ خود از اين پديده صحبت كرده و از آن بدا

هويت هاي معاصر پسامدرن اشاره ميكند .هويت هاي متناقض

عنوان مخفيكداري و پنهدانسدازي جراحدي بدهدليدل عواقدب

و بعضا حلناشده كه سويه هاي نداهمخواني را در يدک سدازۀ

احتمالي بحث كردهاند .درحقيقت كنشگراني كه نسبت به ايدن

كالن كنار هم به يکديگر متصل كرده است .در اين بازنمايي و

كردار گفتماني اقدام كردهاندد ،بدا بدهكدارگيري اسدتداللهدايي

در سطح مبادرتكنندگان نيز ديديم كه دوگانگي آندان نسدبت

ترميمدي

به جراحي زيبايي ،برسازندۀ نوعي تناقض بهلحاظ گفتماني در

زيباشناسانۀ جراحي بيني قلمداد كنند و اينگونه القا كنندد كده

فيلم است .بهصورتي كده مبدادرتكننددگان بده ايدن عمدل در

آنان به جراحي پالسدتيک نيداز داشدتهاندد و جراحدي زيبدايي

وضعيت تشوي  ،اضطراب ،تر

و ناخوش احوالي بازنمدايي

انتخاب آنان نبوده است .در موارد ديگر دو زن جدوان كده بده

ميشوند و در ارزيابي نتيجۀ عمل جراحي در مدرز رضدايت و

جراحي زيبايي اقدام كرده اند ،با نوعي نارضدايتي و نددامت از

نارضايتي قرار دارند و ترديد خود را همچنان بهدليل فرم بيني

تالش كردهاند عارضۀ جسدماني را دليلدي بدر كدن

اين كردار پيشين خود صحبت ميكنند و نشدانههداي يدأ

و

ابراز ميكنند.

ناخرسدندي خدود را خددواه در چهدره و خددواه در كدالم ابددراز

بهطور كلي ميتوان گفت فيلم نزاعي گفتماني بر سر بدن،

ميكنند .ايشان همچنين به طور ضدمني خدود را بدهدليدل ايدن

جراحي زيبايي و مشروعيت يا نامشروعبودن آن بدين گفتمدان

اعمال شماتت ميكنند تا حدي كه نشانههايي از ندامت (ناشي

و

از اين عمل) در كالم و كن

آنان مالحظه ميشود .درمجموع

مدرسه و پزشکي از يکسو  -بهعنوان تأييدگران ايدن كدن

كددردار گفتمدداني -و گفتمددان ديددن و هنددري بددهعنددوان
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نکوه گران اين كردار -است و در اين ميان مبادرتكنندگان

عرصهاي است كه در آن متجددان با نمايندگي پزشکان و نسل

و

جوان در چارچوب هاي فرديتجويانه ،جذابيت و با محوريت

آسددودگي و فرديددت و تصددوير خددود در آينددۀ ديگددري قددرار

بدن ،هژموني جاري و مسلط پيرامون بدن در گفتمان رقيب را

ميگيرند .نظام معنايي و گفتماني فيلم درحقيقت مركب از اين

كه رگههايي از سنتگرايي و محافظدهكداري دارد ،بده چدال

عناصر ،مواضع آنان و گفتارهدايي اسدت كده سداحت نمدادين

ميكشدند و دال هداي محدوري آن را بده حاشديه مديرانندد و

جامعدده را پيرامددون موضددوع بدددن و جراحددي زيبددايي بيددان و

اينگونه براي خود ،جايگاهي نمادين پديد ميآورند.

نيز در ديالکتيکهايي همچدون اطميندان و ترديدد ،تشدوي

بازنمايي ميكند .اين بازنمايي نشان ميدهد عرصدۀ اجتمداعي،
گفتمانبهمثابهکرداراجتماعی

جدول-2
میدانکنش(عمل):بیمارستان،مطبپزشک،اتاقجراحی
میدانکنترل:نهادمدرسه،نهاددین،نهادحقوقی
هایماهوارهای،بیلبوردهایسینمایی


فیلممستند،تصاویرآرشیویازجنگ،تبلیغاتشبکه
ژانرهایموجوددرمتن:
گفتمان

ردیف

نهاد

نمایندۀگفتمان

حوزۀعملیامیدانکنش

6

پزشکي

بهداشت و
درمان

مثبت و تأييدكننده

2

مذهب

دين

حوزۀ علميه

منفي و نکوه گر

9

تعليم و تربيت

مدرسه

مثبت و تأييدكننده

1

هنر

پزشک ،جدراح ،پرسدتار،
منشي
روحانيون ،مدر علدوم
ديني
داند د آمدددوزان دختدددر
دبيرستاني
بازيگران،كارگردانان

بيمارسددتان ،اتدداق عمددل ،مطددب
پزشک

سينما ،آموزشگاه بازيگري

1

مبددادرتكنندددگان و
متقاضيان

نسددل و خددرده فرهنددگ
جوانان

گددروههدداي همدداالن ،مکددانهدداي
فراغتي

منفي و نکوه گر
ديالکتيددک اطمينددان و ترديددد ،تأييددد و
انکدار ،خوشدحالي و يدأ  ،فرديدت و
بيگانگي ،غريبگي بدا خدود ،نارضدايتي
(تناقضهاي گفتماني)

آموزش و
پرورش
فرهنگي
نسل جوان

موضعنسبتبهجراحیزیبایی

دهۀ اخير نشان ميدهد (ذكايي)6939 ،؛ به بيدان ديگدر تغييدرات

بحثونتیجه

از هر چيز هستي بدني اسدت

اجتماعي و فرهنگي و تحوالت گفتماني باعث شد در گفتمدان

(بروتون )69:6932 ،ميتوان گفت بدن مقولدهاي پرسد برانگيدز

دهۀ هفتاد و هشدتاد (بدا تفدوق گفتمدان اصدالحطلبانده) بددن

است .همچنين مي دانيم جراحي زيبايي يکي از مسائل مهم در

ب دي ازپ دي

گفتمدداني بدددل شددود و

حوزۀ پزشکي -فرهنگي و يکي از موضوعات بررسيشدده در

گسيختگي هايي در ساختار گفتماني پيشين پديد آيدد .در ايدن

جامعه شناسي بدن است كه در جامعۀ ايراني در سال هاي اخير

دوران از سويي قواي مقننه و مجريه با معطلگذاشتن بسدياري

در خور توجهي يافته اسدت .بده اعتقداد پژوهشدگران،

از قوانين در حوزۀ بدن و زير پرس بردن قواي قهريه ،فضاي

تحوالت چند دهۀ اخير جامعۀ ايران ،نوسانهايي را در گفتمان

بددازتري بددراي تظدداهرات بدددني فددراهم كردنددد و تحددوالت

ميدهدد ،بدهگوندهاي كده فضداي انقالبدي و

رفداه عمدومي،

در عصري كه هستي انسان بي

افزاي

تغيير بدن نماي

بدده عرصددۀ كشددمک

پساجنگ ،بهبود وضعيت اقتصدادي و افدزاي

گفتمان جنگ كه انضباط و كنترل بيشتر بدر بددن و سدادگي و

تحوالتي در ارزشها و رواج مصرفگرايي و تغييدرات سدبک

كاركرد غيرتظاهري آن را مورد تأكيد داشت ،فاصلۀ زيدادي را

زندگي گروههاي اجتماعي پديد آورد (ذكايي و فرزانه .)6937 ،در

با گفتمان و ارزشهاي مصرفي و سبک زندگيمحور بددن در

فرديتها ،اعتقادات و

اين برهه ،بدن به عرصهاي براي نماي
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ارزشهاي فردي و خصوصي تبديل شد و جريان نوگرايي بدر

هويت ديگري معنادار كندد .ايدن امدر نيدز در مطالعدۀ مسدتند

كنترل و انضباط بددن فدردي و حساسديت بيشدتر بدراي ارائدۀ

بهوضوح خود را نمايان كرد .آنجا كه مستندساز با چين هدا و

تصوير مطلوب از آن تأثير گذاشته است ،بهصورتي كده ديگدر

گزين هايي ،جنبههاي خاصي از واقعيت را برجسته ميكند و

و دستكاري بدن ،نشدانۀ بديعفتدي و بدياخالقدي يدا

سويههاي ديگري را ناديده ميانگارد كه بهطور مشخص وجده

مقاومت در برابر هژموني به شمار نميرفدت ،بلکده نمدادي از

اسدت

آراي

فرديت در متن جامعۀ ايراني بود

ايدئولوژيک گفتمان را نمايندگي ميكند ،بر اين اسدا

(ذكايي و امنپور693:6936 ،؛ آزاد

كدده مستندسدداز تددالش مدديكنددد گفتمددان تجددددگرا ،بدددن و

ارمکي و چاوشيان .)6936 ،در مستند «دما به سبک ايراني» كه در

فراغت محور نسل جدوان را در تقابدل بدا ارزشهداي ديندي و

اين مطالعه تحليل و معناكاوي شد ،تحوالت گفتماني پيرامدون

مذهبي دهۀ شصت و فرهنگ ايثار و شهادتطلبي دفاع مقد

بدن موضوع بازنمايي قرار گرفته بود.

و جنگ تحميلي قرار دهد .ازاينرو ميتوان ادعا كرد در بافت

نتايج اين مطالعده نشدان داد در گفتمدان فديلم ،نهادهدايي
مانند تعليم و تربيدت ،ديدن ،پزشدکي ،هندر عناصدر اصدلي و

و فضدداي اجتمدداعي كددالن نيددز ايددن نددزاع نمددادين و ارزشددي
حکمفرما است و بهصورت جدي دنبال ميشود.

محوري هستند و فيلم بدهعندوان متندي گفتمداني ،تبلدور ندزاع

درپايان بايد اشاره كرد كه در پارهاي بررسيها و مطالعات

گفتماني و تنازعهاي ارزشي گفتمانهاي مربوط است .روايدت

خارجي ،اين تمايل وجود دارد كه روندد روزافدزون جراحدي

اين فيلم مستند نشدان داد هديچيدک از گفتمدانهداي مدذكور،

زيبايي در ايران را بهمنزلۀ نوعي كن

سياسي و مقاومتگدون

موقعيددت برتددر و فرادسددت را در موضددع جراحددي زيب دايي و

در برابر ارزشهاي رايج و فرهنگ رسمي نظام سياسدي ايدران
6

تصاحب فضاي گفتماني آن ندارند؛ به بيان ديگر روايت فديلم

تفسير كنند؛ بهعنوان نمونده اسدتفان بروندر در مجلدۀ آلمداني

بددهصددورت ضددمني گويدداي آن اسددت كدده در زميندده و بافددت

ماري كلر 2كه در آگوست  2001چاپ شد ،وضعيت جراحدي

اجتماعي جامعۀ ايران بهدليل تغييرات بهوقوعپيوسته و موجود،

بيني در ايران را بررسي ميكند و از اين گراي

هيچكدام از گفتمانهاي محدوري راجدع بده بددن نمديتوانندد

با عنوان «انقالب بيني هاي كوچک» نام ميبرد .نويسدنده ،ايدن

يکسره هژمونيک شوند و بر ساحت مذكور تفوّق پيددا كنندد.

پديددۀ اجتمداعي را از رهگددذري سياسدي و ندوعي مقاومددت،

اين تفسير بدين معناست كه با وجدود آنکده وضدعيت و ندرخ

اعتراض و عامليت در رويدارويي بدا نظدام سياسدي حاكمده و

جرحددي زيبددايي و تنددوع آن در كشددور ،ميددزان بدداال و اقبددال

باعنوان «اعتراضي خونين» مديبيندد .9وي معتقدد اسدت نظدام

روزافزوني را نشان مدي دهدد و اقددامات و تقاضداهاي فعلدي

حاكمه ،نوعي مخاصمه و ضدديت بدا بددن دارد و مقدررات و

ندددوعي فرديد دتجدددويي ،تجدددددگرايي ،نمايشددديشددددن و

و حجداب در عرصدۀ

تنظيمات سختي را عليده بددن ،پوشد

رو بهافدزاي

استانداردشدن (و يا ساختن) ايدئالهاي بدني را نشان ميدهد؛

عمومي اعمال ميكند

از سويي ديگر گفتمانهايي نظير گفتمان دين و بعضدا هندر بدا

گفتمان انتقادي ،ايدئولوژيکبودن يک برسداخت اجتمداعي را

تکيه بر ارزش هاي اسالمي انقالبي سدعي در بدهحاشديهرانددن

بررسي ميكند .در اين مورد خاد نيز ميتوان گفت نگرههاي

موضوع بدن ،محوريت آن و تضعي ،گفتمان هاي بدن محدور

از آنکه داللتهاي جامعهشناختي جراحي زيبايي

خارجي بي

(2010:24

 .)Weinmann,مديدانديم تحليدل

در سطح جامعه و طرد و منفيسازي آن دارند.
همچنين ميدانيم هويت سوژه و هويت گفتمان بدا تقابدل
بيرون و درون شکل ميگيرد .درحقيقت هويت با تخاصم ميان

Stefan Brunner
Marie Claire
9
از سوي ديگر كارزاري جدي نيز در شبکههاي اجتماعي براي نجدات انقدراض «دمدا

1
2

گفتمانها و برساخت ديگري بهعنوان متخاصم پديد مديآيدد؛

آريايي» يا «دما ايراني» به راه افتاده است .كارزاري كه شركتكنندگان در آن ،عکسهاي

به ديگر سخن هيچ گفتماني هرگز نميتواند بدهتنهدايي شدکل

خود را با بيني طبيعيشان منتشر ميكنند تا از اوجگرفتن بيشتر مد و تب عمدل جراحدي

بگيرد و تثبيت شود ،مگر آنکده هويدت خدود را در تقابدل بدا

بيني بين جوانان و نوجوانان جلوگيري كنند .ايدن پدوي
فرضيۀ جراحي زيبايي بهمثابه مقاومت در ايران باشد.

خدود مديتواندد عداملي در رد
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در ايران را امدري محلدي و جهداني در نظدر بگيرندد ،بددن را

البرو ،م .)6937( .مقدمات جامعه شناسي ،ترجمۀ :صبوري ،م،.
تهران :ني.

سياسي كرده و سويههاي سياسدي آنرا برجسدته مديكنندد ،از
آمدار

بدداركر ،ک .)6937( .مطالعددات فرهنگددي ،نظريدده و عملکددرد،

انجمن بين المللي جراحان پالستيک دنيا ،تعداد عمل جراحدي

ترجمددۀ :فرجددي ،م .و حميدددي ،ن ،.پژوهشددگاه

بينددي در ايددران در سددال  97129،2013مددورد (7/71درصددد

مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

همين رو وجهي ايدئولوژيک پيددا مديكندد .بدر اسدا

جمعيت) بوده اسدت .ايدن در حدالي اسدت كده تعدداد عمدل
جراحي بيني در امريکا بي

بروتون ،د .)6932( .جامعهشناسي بددن ،ترجمدۀ فکدوهي ،ن،.
تهران :نشر ثالث.

از  11هزار مدورد (7/761درصدد

جمعيت) ،برزيدل  77هدزار مدورد ( 7/779درصدد جمعيدت)،

بهار ،م .و وكيلي قاضي جهاني ،م« .)6937( .تحليدل گفتمدان

مکزيک  17هزار مورد و در كشوري همچون آلمان با جمعيتي

زندان

تقريبا شدبيه ايدران بدي

جراحيهاي زيبايي صورت» ،مجلۀ پدژوه

(زن در توسدعه و سياسدت) ،دوره  ،3ش  ،6د

از  97هدزار عمدل جراحدي (7/793

درصد جمعيت) بوده است .همچنين در سال  2013در امريکا
بي

از  167هزار عمل جراحي زيبايي سينه ،در برزيدل بدي

.32-69

جالييپور ،ح ر .و محمددي ،ج .)6937( .نظريدههداي متدأخر

از  161هزار و در آلمان ميدزان اعجدابانگيدز  669696عمدل

جامعه شناسي ،ترجمه و تدألي :،تهدران :نشدر ندي،

جراحي زيبايي سينه انجام شده است؛ يعني تنها در اين سدال،

چاپ اول.

7/61درصد جامعۀ آلمان عمل زيبايي سينه انجدام دادهاندد كده

چاوشيان ،ح .و آزاد ارمکي ،ت« .)6936( .بدن بهمثابده رسدانۀ
هويت» ،جامعهشناسي ايران ،ش  ،1د .71-17

اين عدد سه و نيم برابر ميزان عمدل جراحدي سداالنه بيندي در
ايران است6؛ بنابراين ميتوان نتيجه گرفدت رويّدههدايي مانندد

حاجي ميري ،ف .)6936( .قدرت و بدن ،بدن زنانده بدهمثابده

جراحي زيبايي نه در ايران كه در سراسر دنيدا مديتواندد تدابع

ابژۀ قدرت ،سايت انسانشناسي و فرهنگ.

عدام بده

حسدديني ،م .)6932( .تددن دال ،تحددول فرهنددگ سياسددي در

سمت استانداردهاي ظاهري بدن و تابع مقولۀ جهدانيشددن و

سينماي پرمخاطدب ايدران ( ،)6917-6937تهدران:

هويتيابي جهاني باشد.

انتشارات رخداد نو.

همگني هاي فرهنگي ،امري فرامحلي ،ندوعي گدراي

دوران ،ب« .)6937( .سلسلۀ پرپيچ و تاب نشانه ها :نگاهي بده



مستند «دما به سبک ايراني» ،سايت انسدانشناسدي

منابع
آزاد ارمکددي ،ت .و غددراب ،ن« .)6937( .بدددن و هويددت»،
فصلنامه مطالعدات فرهنگدي و ارتباطدات،

 ،1ش  ،69د

و فرهنگ.
ديويس ،ک« .)6932( .چرا تفاوت ها را نمي پذيريم؟» ،ترجمۀ:

دوسددددتار ،ر ،.مجلددددۀ اينترنتددددي زننگددددار،

.622-676

نشريۀپژوهشدگران و كنشدگران مطالعدات زندان،

احمددنيا ،ش« .)6931( .جامعدهشناسدي بددن و بددن زندان»،
فصلنامۀ زنان ،ش  ،1د .29-26

اخوت ،ا .)6933( .دو بدن شاه ،تأمالتي دربارۀ نشدانه شناسدي

شمارۀ  ،69خردادماه،
ذكددايي ،م

انتشارات فرهنگستان هنر.
 6برگرفته از http://www.isaps.org/news/isaps-global-statistics

 .و امددنپددور ،ف .)6936( .درآمدددي بددر تدداريخ
فرهنگي بدن در ايران ،تهران :انتشارات تيسا ،چاپ

بدن و قدرت ،تهران :نشر خجسته.
اكو ،ا .)6937( .تاريخ زيبايى ،ترجمه و گزين  :بينا ،ه ،.تهران:

.Www.Zannegaar.Net

دوم.
ذكايي ،م

 .)6936( .جامعه شناسدي جواندان ايدران ،تهدران:
مؤسسه انتشارات آگه.

ذكددايي ،م

 .)6936( .فرهنددگ مطالعددات جوانددان ،تهددران:
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مؤسسه انتشارات آگه.
ذكايي ،م

فاتحي ،ا .و اخالصي ،ا« .)6933( .گفتمان جامعهشناسي بدن و

« .)6937( .جوانان ،بدن و فرهنگ تناسب انددام»،
فصلنامۀ تحقيقات فرهنگي،

 ،6ش ،6د -667

.612
ذكايي ،م

نقد آن بر مبناي نظريه حيات معقول و جهدانبيندي
اسالمي» ،مجلۀ معرفت فرهنگدي،

 ،6ش  ،2د

 17د .32

 .و فرزانده ،ح« .)6937( .زندان و فرهندگ بددن»،

فرقاني ،م م .و اكبرزاده ،ج« .)6937( .ارائۀ مدلي براي تحليدل

 ،1ش

گفتمان انتقادي فديلم» ،مجلدۀ مطالعدات فرهندگ و

فصلنامۀ مطالعات فرهنگي و ارتباطدات»،

ارتباطات،

 ،66د .66-11

 ،62ش  ،66د .617-623

رضايي ،ا .و اينانلو ،م« .)6933( .مديريت بدن و ارتباط آن بدا

فركالف ،ن .)6937( .تحليل انتقادي گفتمدان ،ترجمده :گدروه

عوامل اجتماعي در بين دختران دانشگاه مازندران»،

مترجمددان ،ج  ،2تهددران :دفتددر مطالعددات و توسددعه

فصلنامۀ مطالعات راهبدردي زندان،

 ،62ش ،17

د .677-616
رفيعپور ،ف .)6932( .آناتومي جامعه ،تهران :شدركت سدهامي
انتشار.

فدركالف ،ن .)6973( .تحليدل انتقدادي گفتمدان ،مترجمدان:
شايسته پيران و همکاران ،تهدران :وزارت فرهندگ
ارشاد اسدالمي ،مركدز مطالعدات و پدژوه هداي

زائررضايي ،ه« .)6931( .هفتم در جهان ،سدوم درخاورميانده»،

سايت روزنامۀ سالمت.
زاهدي فر ،پ .)6933( .واكاوي علل اقدام به اعمدال جراحدي
زيبايي ،بيست و يکم مهرمداه  33گدزارش نشسدت
انجمن جامعهشناسي ايران.
سددلطاني ،م« .)6936( .تحليددل گفتمدداني فدديلمهدداي سياسددي-
اجتماعي :نگداهي بده فديلم پدارتي سدامان مقددم»،
فصلنامۀ انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطدات،
 ،9ش  ،3د .66-6

سيارپور ،ف .)6932( .دما به سبک ايراندي ،سدايت اينترنتدي
مجلۀ هفته.
صادقيفسائي،

رسانهها.

 .و نيکخدواه قمصدري ،ن« .)6936( .زندان

فراتر از نق هاي سدنتي :بررسدي جايگداه زن در
كالم امام خميني» ،فصلنامۀ زن در فرهنگ و هندر،
دوره  ،1ش  ،2د .1-21

رسانهها.
فکوهي ،ن .)6936( .اين دما لعنتي؛ نگاهي بده فديلم مسدتند

دمددا بدده سددبک ايرانددي ،سددايت انسددانشناسددي و
فرهنگ.
قبادي ،ح .و آقاگلزاده ،ف« .)6933( .تحليل گفتمان غالب در
رمان سووشون سيمين دانشور» ،فصدلنامۀ نقددادبي.
 ،2ش  ،6د .633-619
كاشي ،م ج.؛ هاللي . ،و ستوده ،م« .)6932( .واكاوي گفتمان
نظددارت بددر تددن زناندده در ايددران پددس از انقددالب
اسالمي» ،فصلنامۀ مطالعات فرهنگدي و ارتباطدات،
 ،3ش  ،92د .33-71
گلشدني ،م« .)6933( .جراحدي زيبدايي در ايدران سداالنه 97
درصد افزاي

مييابد» ،روزنامۀ خبر ،ش . 3196

گين ،ن .)6932( .آيندۀ نظريۀ اجتمداعي ،ترجمدۀ :مهدديزاده،
م ،.تهران :انتشارات جامعهشناسان ،چاپ اول.

علوي ،ا .)6932( .بازنمايي سبک زندگي مردم ايران در مستند

مهددديفددر ،ح .)6936( .حيددات معقددول از ديدددگاه عالمدده

تابستان مادر تهدران ،پايدان نامدۀ مقطدع كارشناسدي

محمدتقي جعفري (با تأكيد بر تفسير نهج البالغده)،

ارشد ،دانشکدۀ صدا و سديماي جمهدوري اسدالمي

پاياننامۀ كارشناسدي ارشدد ،قدم :مؤسسده آمدوزش

ايران.

عالي باقرالعلوم.

عليخواه ،ف .)6937( .گفت و گو با روزنامدۀ اعتمداد ملدي،
.6937/6/63

هيددز ،ک .و جددونز ،م« .)6932( .جراحددي زيبددايي در عصددر

جنسيت» ،ترجمۀ :پرنيان ،ح ،.مجلۀ اينترنتي زننگار
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