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چکیده
گسترش جهانی جامعۀ مصرفی منجر به پیدایش سبکی از زندگی در میان اقشار میانیِ شهری شده است که
مهمترین مشخصههای آن «کنشهای دگرراهبر»« ،بازنمایی خود»« ،تنظیم خودانگاره»« ،مدیریت ظاهر» و ارایۀ
تصویری مطلوب از خویشتن هستند .در «جامعۀ مصرفی» که در سیطرۀ و احاطۀ انواع تکنولوژیهای برساخت
تندرستی است ،بدن دیگر جزیی ثابت از طبیعت تصور نمیشود ،بلکه بهسان سوژۀ زورآزماییِ ایدئولوژیک میان
نظامهای معنایی رقیب ظاهر میشود .یکی از عمدهترین پیامدهای جامعۀ مصرفی همین کاالییشدن سالمت
است .پیشرفت تکنولوژیهای پزشکی ،گسترش داروها و کاالهای پزشکی و انواع جراحیها و دستکاریها به یکی
از شیوه های شایع مراقبت از بدن و سالمت تبدیل شده است .پژوهش حاضر در پی آن است که زمینهها و دالیل
شکلگیری میل به مصرف داروها و کاالهای پزشکی را در بین مردم سنندج دریابد و همچنین این مصرف چه
داللتها ،کارکردها و پیامدهایی را بهدنبال داشته است .دادههای این پژوهش طی مصاحبه عمیق با افرادی که در
سال  97به مراکز پزشکی مراجعه نمودند ،گردآوری شده است .بنابر ماهیت موضوع پژوهش ،از میان روشهای
کیفی ،نظریه زمینهای انتخاب گردید .با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند با  26نفر از مراجعین مراکز پزشکی
مصاحبه صورت گرفت تا اشباع نظری حاصل شد و در پایان دادههای گردآوریشده در قالب  50مقولۀ فرعی12 ،
مقولۀ اصلی و یک مقولۀ مرکزی کدگذاری و تحلیل گردید .نتایج بهدستآمده نشان داد که «انتظارات اجتماعی و
هنجاری» و «چالشهای مالی و فرهنگی» بهعنوان زمینه تسهیلگر ،و «بازار سالمت و زیبایی» و «مصرفزدگی
جامعه» بهعنوان شرایط مداخلهگر عمل میکنند .مصاحبهشوندگان در راهبردهای خویش مصرف دارو و کاالهای
پزشکی را بهمثابه ابزار دستیابی به «تأیید اجتماعی»« ،کسب فرصتهای اجتماعی»« ،کانالی برای هویتیابی» و
«پادزهر مشکالت روحی و نواقص» درک و تجربه کردهاند و «پزشکمحورشدن سالمتی»« ،شیوارهشدن بدن»،
«فردیشدن هویت» و «اختالالت روحی» را از مهمترین آثار و پیامد مص رف داروها و کاالهای پزشکی عنوان
کردند .مقولۀ مرکزی در برگیرنده سایر مقوالت پژوهش نیز «سبک زندگی سالمتمحور» است.
کلیدواژهها :بدن ،سبک زندگی سالمت محور ،قاعدهمندی اجتماعی ،کاالییشدن ،جامعۀ جسمانی.

 1دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه کردستان ()m.jamal8@gmail.com
 2استادیار ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه گلستان ()bahman.bayangani@gmail.com

 252فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  /سال پانزدهم /شماره  / 56پاییز 1398

طرح مسئله
سیطرۀ شیءوارگی بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی انسان مدرن پدیدهای است همزاد مدرنیته
که همواره برای متفکران اجتماعی مسئله بوده است .شیءوارهشدنِ روابط انسانی و کاالییشدنِ
استعالییترین وجوهِ هستیِ بشری ،بهموازات گسترش و تعمیق پروژۀ مدرنیته ،تا بدانجا بوده
است که امروزه سخنگفتن از امر «طبیعی» و «دستنخورده» ،خود ،مصنوعی و ساختگی به
نظر میآید .جنسِ طبیعی ،خود ،کاالییست که تبلیغ میشود و در بزکشدهترین و ناطبیعی
ترین شکلِ ممکن در اختیار مصرفکننده گذاشته میشود .در این زمانۀ موسوم به سرمایهداری
متأخر یا مدرنیتۀ پسین کلیتِ زندگی فرد یا گروه در قالب بستههایی بهنام «گونههای مختلف
سبک زندگی» آمادۀ فروش و ارائه به مشتریان میگردد .برجستهترین بخشِ این بستهها ،بی
تردید ،رهنمودها و دستورالعملهاییست که به بدن ،سالمت ،زیبایی ،تناسب و جذابیت
جسمانی ربط پیدا میکنند .این اهیمتیافتنِ بیسابقۀ بدن/سالمت تا آنجاست که برخی
متفکران جامعهشناسی از وقوع چرخشی اجتماعی بهنام چرخش بهسمت جامعۀ جسمانی

1

حرف می زنند و معتقدند که در عصر حاضر بدن به محور اصلی فعالیتهای سیاسی و فرهنگی
تبدیل شده و قاعدهمند کردن بدنها در کانون اصلی فعالیتهای دولتها و بازار قرار گرفته
است (.)Turner, 1882: 12-3
بر این اساس سالمتِ جسمانی دیگر صرفاً مقولهای محصور در چارچوب گفتمان علمیِ
پزشکی (در تقابل با دالهای دیگری مثل بیماری و مرگ) نیست ،بلکه در فضایی بینگفتمانی
(درمقام دالی شناور بین گفتمان پزشکی ،بازار ،سیاست و جز آن) و در همنشینی با دالهایی
چون تناسب اندام و جذابیت جنسی معنا مییابد .شاخصهای این مقوله و فعالیتهای الزم
برای تحقق آن را دیگر نهفقط گفتمان پزشکی ،بلکه کلیت جامعۀ مصرفی تعریف و تعیین
میکند .در چنین جامعهای ،بدن بهمثابه یک ابژه دستکاری ،آرایش ،تنظیم و بهنمایش گذاشته
میشود .افراد عالقهمند می شوند تا بدنشان را الغر و جوان و مناسب و اندازه نگه دارند .آنها با
این کار «وجه مطلوبِ بودنشان» را بازنمایی میکنند (گیدنز .)89 :1381 ،بهعبارت دیگر ،در
نتیجۀ پیشرفت درحوزههای متنوعی همچون تولید مثل زیستشناختی ،مهندسی ژنتیک،
جراحی پالستیک و علوم ورزشی ،بدن به حوزۀ انتخاب و تصمیمگیری تبدیل شده و این
پیشرفتها ،امکان کنترل بسیاری از افراد بر بدنهای خود و کنترلشدن از سوی دیگران را
افزایش داده است (.)Shiling, 2003: 3
1 somatic society
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بر همین اساس ،امروزه دوگانۀ سالمت/بیماری طیف وسیعی از مدلولهای متداول را به
ذهن متبادر میکند :تغذیۀ سالم ،قرصهای ویتامیندار ،داروی گیاهی ،رژیمگرفتن ،معاینات
ادواری ،آبدرمانی ،باریکاندامی ،جراحیهای زیبایی ،ترزیق ژل و غیره (محسنی.)11 :1388 ،
اکنون بدن درمقام «ابژهای زیباییشناختی» میتواند رنگآمیزی شود ،پوشیده شود ،تراشیده
شود ،تیغ زده شود ،سوراخ شود ،نقاشی یا تاتو شود ،موهایش کشیده شود یا موهایی بر آن
کاشته شود؛ درمقام «ابژهای سیاسی» میتواند مهار شود ،تربیت شود ،شکنجه شود ،اخته گردد
و جز آن؛ بهمثابه «ابژهای اقتصادی» میتواند استثمار شود ،تغذیه شود و غیره؛ و دستآخر
همچون «ابژهای جنسی» میتواند اصلیترین منبع کسب لذت باشد (سعیدی2 :1387،ـ.)171
در واقع در جامعۀ مصرفی ،در مجموعۀ مصرف ،شیئی وجود دارد که از همه زیباتر ،گرانقیمت
تر و درخشانتر است .این شیئ و کاال ،بدن نام دارد و حضور همهجایی آن در تبلیغات ،مد و
فرهنگ توده ،مسائل بهداشتی ،غذایی و درمانی مرتبط به آن ،وسوسۀ جوانی ،شیک بودن،
مردانگی/زنانگی ،مراقبتها ،رژیمها و فداکاریهایی که در ارتباط با آن صورت میگیرد و
اسطورۀ لذت که آن را احاطه کرده است ،همگی امروزه شاهدی بر این هستند که بدن به
موضوع رستگاری تبدیل شده است(بودریار .)198 :1389 ،در این اوضاع و احوال بدن در مرکز
بسیاری از گفتمان های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و مذهبی قرار گرفته و متأثر از گفتمانها و
معرفتهایی است که روی آن عمل میکنند تا آن را توسط و برای دیگران به نظم و ترتیب
درآورند .یکی از این گفتمانها که در این اواخر ظاهر شده است ،گفتمان پزشکی است .در
نتیجه انسانها عرصۀ کنترل بدنهای خویش را ـکه قبالً در اختیار گفتمانهای مذهبی و
اجتماعی بودـ ،به پزشکان واگذار کردهاند (کاریگان1 :1396 ،ـ .)270بهطوریکه به باور
بسیاری از متفکران سیاستها ،تکنولوژیها و سازمانهای شکل گرفته و حمایت شده زیر چتر
پزشکی تعریف جدیدی از سالمت ارائه دادهاند که به نظارت گستردهتر بر رفتارهای روزمرۀ ما
انجامیده است (کلهیر )243 :1397 ،و گفتمان پزشکی در سرمایهداری مصرفی کارهایی را
دربارۀ بدن رواج داده است که از آن تحت عنوان کاالییسازی یاد میشود (اسمیت و رایلی،
 .)503 :1394این کاالییسازی در غرب مخصوصاً از دهۀ 1970و  80و بواسطۀ رونق انواع
تکنیکهای مدیریت بدن مثل رژیمهای غذایی ،سالمت و تناسب اندام گسترش یافت
( .)Hancock et. al., 2000: 3بنابراین در شرایط کنونی درمان و سالمت بدن ،عالوه بر پزشک و
بیمارستان تحت تأثیر منافع اقتصادی صاحبان سرمایه ،سیاست شرکتهای چندملیتی تولید
دارو ،صنایع تجهیزات پزشکی ،رسانهها (نارضایتی از بدن را تشویق و ایدئالهای زیبایی را بدون

 254فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات  /سال پانزدهم /شماره  / 56پاییز 1398

در نظر گرفتن سالمتی جسمانی به افراد تحمیل میکند بهطور مثال :تبلیغ داروهایی که معجزه
میکنند و در دورۀ زمانی کوتاهی الغر میکنند) قرار گرفته که تسریع سیر کاالییسازی مقوله
سالمت و درمان را به همراه داشته است .در واقع با وجود اینکه سالمتی ،هیچگاه از اهمیت
نیازهای دیگر انسان کمتر نبوده ،اما هرگز مانند امروز به یک موضوع اجتماعی همهگیر تبدیل
نشده است .از این رو پزشکیِ زمان ما از حالت زیستی و حتی فنی و علمی ساده بیرون آمده و
به یک مسئله اجتماعیـ سیاسی تمام عیار تبدیل شده است.
توجه و حساسیت روزافزون به بدن و صرف هزینههای سرسامآور برای دستیابی به بدنی
سالم و بهنجار از تبعات پدیدۀ کاالییسازی سالمت و درمان است که افراد حاضرند حتی با
وجود درآمدی ناچیز آن را پرداخت کنند ،در نتیجه ،مطالعه آن ضرورتی ویژه دارد و این مقاله
میکوشد تا بسترهای اجتماعیـ فرهنگی مؤثر بر نفوذ چشمگیر و روز افزون کاالییشدن درمان
و سالمت را شناسایی کند و اهداف غایی آن به قرار زیر است:
ـ شناسایی بسترهای تسهیلگر و مداخلهگر در شکلگیری انگیزههای افراد برای مصرف
داروها و کاالهای پزشکی و انجام جراحیها و دستکاریهای پزشکی،
ـ صورتبندی تجربیات افراد مصرفکننده داروها و کاالهای پزشکی
ـ شناسایی پیامد مصرف آنها بر زندگی شخصی و اجتماعی فرد و جامعه.

مالحظات نظری
انسان از زمان های گذشته تا به امروز بدن خود را با در نظر گرفتن ارزشهای فرهنگی و
اجتماعی و شیوه های گوناگون ،شکل داده و در پی تغییر آن بوده است (لوبرتون.)88 :1392 ،
از همان پیدایش جامعهشناسی نیز بدن همواره مورد توجه جامعهشناسان کالسیک بود ،اما آنها
بهطور غیرمستقیم در آثار و اندیشههای خود به بدن و ارتباط آن با جامعه ،سرمایهداری،
عقالنیشدن و ...اشاره کرده و موفق به تأسیس حوزۀ جامعهشناسی بدن نشدند .بنابراین تنها از
دهۀ  1980به بعد ،و در نتیجۀ پیشرفتهای اجتماعی و فرهنگی و عالیق تحلیلی است که بدن
به حوزۀ توجه عمومی و مورد مناقشۀ مطالعۀ دانشگاهی تبدیل میشود ( .)Shiling, 2007یعنی
بعد از زمانی که بدن به محل اصلی مداخلۀ سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی در رابطه با
برای مثال پزشکی ،ناتوانی ،کار ،مصرف ،سالمندی و اخالقیات تبدیل گردید ()Hancock, 2000
از آن زمان به بعد میتوان گفت در جامعهشناسی سه رویکرد مختلف دربارۀ بدن شکل گرفته
است .رویکرد نخست به قاعدهمندی اجتماعی 1بدن توجه دارد ،مخصوصاً اینکه چگونه نهادهای
1 Social regulation
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اجتماعی بدنهای ما را قاعدهمند ،کنترل ،نظارت و مورد استفاده قرار میدهند .بر اساس این
رویکرد بدن کامالً سیاسی است .رویکرد دوم ،رویکرد هستیشناسانۀ بدن است .در این رویکرد
سؤال از چیستی واقعی بدن مطرح میشود و در پاسخ گفته میشود که در مدرنیتۀ پسین تا
اندازۀ زیادی در مورد اینکه واقعاً بدن چیست با تردید مواجه شدهایم .در رویکرد مذکور بدن
یک برساخت اجتماعی و متأثر از شرایط گفتمانی و عوامل اجتماعی و فرهنگی است .رویکرد
سوم ،بیشتر به این مسئله توجه دارد که بدن چگونه تجربه یا زیسته میشود .این رویکرد
پدیدارشناختی معتقد است که جامعه شناسی باید به این مسئله توجه نشان دهد که بدن ،یا
بهعبارت دیگر کنشگر جسمانی ،عمالً چهکار میکند .رویکرد مذکور ،بهجای جامعهشناسی بدن،
اصطالح جامعهشناسی تجسد 1را بهکار میبرد و به نوعی واکنشی است علیه رویکرد مسلط
ساختارگرایانهای که بر قاعدهمندسازی اجتماعی بدنها تأکید دارد ( .)Nettleton, 2007: 44از
آنجایی که دغدغۀ اصلی پژوهش حاضر کاالیی سازی مقولۀ سالمت ،بدن و درمان است بنابراین
در رویکرد نخست قرار میگیرد و در ادامه ،این منظر بیشتر شرح و بسط داده خواهد شد.
بهلحاظ تاریخی ریشۀ رویکرد قاعدهمندی اجتماعی را میتوان در الهیات مسیحی جستجو
کرد که در آن بدن بیگانه با جهان اجتماعی انگاشته میشود و در نتیجه میبایست از طریق
پرهیزکاری کنترل و منضبط شود ( .)Turner, 2000اما در میان جامعهشناسان معاصر بیش از
همه نوربرت الیاس ،میشل فوکو و برایان ترنر چگونگی نظمدهی و کنترل بدن انسان توسط
نهادهای مختلف را نشان دادهاند ( .)Adelman, M. Ruggi, 2012: 2-3نوربرت الیاس در
مطالعات خود راجع به فرایند متمدنشدن به مطالعۀ تغییراتی جزئی میپردازد که از قرون
وسطی به بعد در منش ،شیوههای رفتاری ،خوردن ،خوابیدن ،لباس پوشیدن و سایر موارد
مربوط به بدن اتفاق میافتد .به اعتقاد الیاس این فرایندها از دربار شروع و به بقیۀ جامعه
گسترش مییابد .فرایند متمدنشدن شامل سه فرایند تدریجی مهم جامعهپذیری ،عقالنیشدن
و فردی شدن است که در نتیجۀ آنها بدن ،اجتماعی ،تحت کنترل عقل و ابزاری برای تمایز ما از
دیگران تبدیل میشود ( .)Nettleton, 2007: 46-7رویکرد الیاس نسبت به بدن بعدها توسط پیر
بوردیو مخصوصاً در کتاب «تمایز» ادامه یافت .وی در این کتاب بهدنبال فهم بدن ،ارتباط آن با
مقوالت اجتماعی و نحوۀ عمل آن در فضا و در طول زمان است .بهعبارت دیگر بوردیو بر اساس
مدل الیاس درصدد فهم و پیگیری صورتبندیهای فرهنگی است ،با این تفاوت که برعکس
الیاس ،که پژوهش تاریخی گستردهای روی یک عنصر خاص فرهنگی (یعنی تمدن) انجام
می دهد .بوردیو پژوهشی کمّی و کیفی در مقطعی از زمان و روی فرهنگ خاصی ،یعنی فرانسۀ
1 sociology of embodiment
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اواخر  1960انجام داد ،اما روی هم رفته ،هم الیاس و هم بوردیو به نحوۀ کسب و شکلگیری
ذائقه و فرهنگ و نمودهای بدنی آن عالقهمند هستند (.)Cregan, 2006: 65
اما موضوع بدن آدمی در نظریههای اجتماعی اخیر بهخصوص با نام میشل فوکو پیوند
خورده است .فوکو در آثار خود نشان میدهد که چگونه از قرن هیجدهم به بعد ،بدن انسان از
طریق نهادهایی مانند کارخانهها ،بیمارستان ،مدارس و زندانها تحت سلطۀ خرده فیزیک نوین
قدرت قرار میگیرد (ویکس5 :1389 ،ـ .)114فوکو معتقد است که گذار از جامعۀ پیشامدرن به
مدرن با جابجایی قدرت نظارتی با قدرتی انضباطی همراه بوده است .قدرت انضباطی به این
مسئله اشاره دارد که چگونه بدنها در نهادهای مختلفی مثل مدرسه ،زندان و بیمارستانها
قاعدهمند ،آموزش ،محافظت و فهمیده میشوند ( .)Nettleton, 2007: 46وی مخصوصاً در
کتابهای تولد درمانگاه ،مراقبت و تنبیه و تاریخ سکسوالیته به مطالعۀ بدن و گفتمانهایی
میپردازد که به آن شکل دادهاند .از نظر فوکو بدنها از طریق روابط قدرت/دانش ساخته
می شوند .وی با مطالعۀ تبارشناسی نهادها ،مخصوصاً نهادهای پزشکی و کیفری ،نظریهای دربارۀ
بدن ارائه میدهد ( )Scott & Morgan, 2005: 62فوکو در کتاب تولد درمانگاه ـکه بیشتر از
سایر کارها به مطالعۀ حاضر مرتبط استـ ،به چرخشی معرفتی اشاره میکند که در پزشکی
مدرن اتفاق افتاده و در نتیجۀ آن حداقل در جوامع غربی پزشکی به مهمترین ابزار تفسیر و
فهم بدن تبدیل شده است .مهمترین ویژگی این تغییر معرفتی از نظر فوکو ظهور نگاه خیرۀ
پزشکیـیعنی معاینۀ پزشکیـ است و به موازات اینکه این نگاه خیره ،بهواسطۀ ابزارهای
تکنولوژیک ،رشد و پیشرفت میکند ،بازنمایی و فهم بدن نیز انتزاعیتر میشود (

Cregan,

 .)2006: 49-50بهنظر فوکو به موازات نهادینهترشدن پزشکی در جامعه ،وضعیتی هنجارگذارانه
به خود میگیرد که نه تنها پند و اندرزهایی در مورد زندگی سالم ارائه میدهد ،بلکه بر روابط
جسمی و اخالقی فرد و جامعهای که در آن زندگی میکند نیز حکم فرمایی میکند .با این
گذار ،پزشکان بدل میشوند به «مردان قدرت؛ دانش شان آنها را ملزم به طبابت میکند .و نیز
به مردان نظم :درمان یعنی احیای نظمی طبیعی ،بازگرداندن موجود زنده به هنجارش» .درمان
در چنین چارچوبی عبارت است از ارزیابی «انسانها و عادت هایشان براساس هنجارهای زندگی
و سالمت که جهان پزشکی مقتدرانه تعریف کرده است (برمن.)172 :1392 ،
اما بهنوعی میتوان گفت پرکارترین جامعهشناس معاصر در حوزۀ جامعهشناسی بدن برایان
اس .ترنر است .وی سه کتاب در مورد بدن نوشته است به نامهای «دین و نظریۀ اجتماعی»،
«بدن و جامعه» و «قدرت پزشکی و دانش اجتماعی» .و در مقالهای نیز تحت عنوان «بدنهای
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قاعدهمند» 1این سه گانه را خالصه و مورد بحث قرار داده است ( .)Shiling, 2003: 15ترنر در
این کتابها با تأسی از فوکو از «نهادهای اجبار هنجاری» سخن به میان میآرود .منظور وی از
این نهادها دین ،حقوق و پزشکی است .نهادهایی که در سطح خرد بر کنشهای انسان تأثیر
میگذارند ( .)Turner & Rojek, 2001: 14وی در این رابطه معتقد است که اگرچه در دوران
مدرن کنترل بدن از سوی نهاد کلیسا کاهش یافته ،اما در مقابل کنترل بدن از سوی حرفۀ
پزشکی گسترش یافته است؛ به طوری که امروزه نهاد پزشکی نه تنها کارکردی کلینیکی ،بلکه
کارکردی اخالقی نیز ایفا میکند ( .)Nettleton, 2007: 45روی هم رفته ،وی در این کتابها به
چهار مسئلۀ مرتبط با بدن میپردازد که در زمینۀ نظم اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است:
بازتولید ،بازنمایی ،قاعدهمندی و محدودسازی بدن و تالش دارد تا حوزههای تا کنون نامرتبط
جامعهشناسی دین و جامعه شناسی سالمتی و بیماری را بهم پیوند دهد .نهاد پزشکی از میان
این چهار مسئله ،مخصوصاً با مسئلۀ قاعدهمندی سروکار دارد (

;Scott & Morgan, 2005

 )Nettleton, 2007به اعتقاد ترنر؛ مدرنیته ،عالوه بر تأثیراتی که داشته است ،بهطور عام کنترل
دولت ،و بهطور خاص حرفههای پزشکی بر بدن شهروندان را تسهیل کرده است (همان .)2 ،وی
در کارهای خود مفهوم «جامعۀ جسمانی» 2را ابداع میکند تا نشان دهد که چگونه در نظامهای
اجتماعی مدرن ،بدن به حوزۀ اصلی فعالیتهای فرهنگی و سیاسی تبدیل

شده است ( Shiling,

 .)2003: 1در عین حال ترنر معتقد است که مسئلۀ بازنمود بدن به کاالییسازی فزایندۀ آن در
سرمایهداری کمک کرده است (همان.)88 ،
با توجه به نظریات مطرح شده ،میتوان گفت اصلیترین پشتوانۀ نظری پژوهش حاضر این
است که در دوران مدرن ،در نتیجۀ کاالییشدن سالمت و بدن ،جهش مهمی از تصورات زیستی
محور از سالمت به دریافتی اقتصادی و اجتماعیتر ،نمادین و روانشناختی از بدن مدرن صورت
گرفته است.

پیشینۀ پژوهش
در مطالعات داخلی و خارجی ،مصرف سالمت بهطور خاص مورد مطالعه قرار نگرفته است ،اما
مطالعات متعددی دربارۀ موضوعاتی مثل مدیریت بدن ،جراحی و سالمت در میان زنان
انجامشده که مهم ترین آنها به لحاظ زمانی ،روشی ،شباهت جامعه و نمونۀ مورد مطالعه به
پژوهش حاضر به قرار زیر است:
1 regulating bodies
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در بخش مطالعات کمی پیراهری و بیداران ( )1396با مطالعۀ عوامل اجتماعی مؤثر بر
گرایش زنان تهرانی به جراحی زیبایی به این نتیجه رسیدند که زنان خانهدار بیش از زنان
شاغل و دانشجو به جراحی زیبایی گرایش دارند و عواملی مثل فشار اجتماعی ،گرایش به جنس
مخالف ،منزلت اجتماعی و درآمد با گرایش زنان به جراحی رابطۀ مستقیم و معناداری دارد.
عالوه براین ،حسینی پاکدهی و مرادیان ( )1395در مطالعۀ شهروندان باالی  18سال
کرمانشاه به این نتیجه رسیدهاند که بین تبلیغات بازرگانی و نگرش به زیبایی ،نگرش به سالمت
رفتاری ،نگرش به آرایش بهداشت ،نگرش به کنترل وزن و نگرش به پوشش ظاهری رابطۀ
معناداری وجود دارد .همچنین قبادی و دیگران ( )1395در پژوهشی عوامل مؤثر بر
جراحیهای زیبایی و مدی ریت بدن را در میان زنان شهر ایالم مورد مطالعه قرار دادهاند .آنها به
این نتیجه رسیدهاند که بین سن ،مصرف رسانهای ،فشارهای اجتماعیـفرهنگی ،وضع تاهل،
میزان تحصیالت و مدیریت بدن رابطۀ معناداری وجود دارد.
دربارۀ مدیریت بدن و جراحی نیز به روش کیفی مطالعات معدودی در داخل انجامشده
است .بهطوری که اعتمادیفرد و امانی ( )1392با مطالعۀ  30نفر از زنانی تهرانی که تجربۀ
جراحیهای زیبایی داشتهاند به این نتیجه رسیدهاند که مهمترین عوامل مؤثر بر گرایش زنان به
جراحی در سطح خُرد ،نداشتن اعتمادبهنفس ،نارضایتی از بدن و ظاهر ،زیبایی ،جزئینگری و
حساسبودن و تغییر و تنوع طلبی ،در سطح میانی الگوی رفتاری تحقیرآمیز خانواده ،چشم و
همچشمی خانواده و فامیل ،رقابت در خانواده و فامیل ،کسب رضایت همسر ،مقایسهشدن با
زنان زیبا توسط همسر و در سطح کالن فضا و جو اجتماعی دانشگاه ،جلب توجه و جذب جنس
مخالف ،همنوایی با خواستههای اجتماعی ،کسب فرصتهای اجتماعی ،فشار محیط کار ،مد،
تبلیغات ،فرهنگ جامعه ،افزایش پرستیژ اجتماعی و کلیشههای جنسیتی بوده است .قادرزاده و
همکاران ( )1393نیز به روش نظریۀ مبنایی ،تجربههای زنانه از جراحی زیبایی را در میان زنان
شهر سنندج مورد مطالعه قرار داده اند .مطالعۀ آنها به این نتیجه رسیده است که زنان در
مواجهه با دگردیسی هنجارهای زیبایی ،بدلشدن زیبایی به امری اروتیک ،ماللآور بودن
زندگی روزمره و تکثیر تصورات منفی از جسمانیت خویش به جراحی زیبایی روی میآورند .در
این میان ،فردیشدن زیبایی و پیشرفتهای علم جراحی زمینۀ تسهیلگر و الگوپذیری از
مدلهای رسانهای شرایط مداخلهگر این پدیده است .باسازی معنایی تجربه و درک زنان نیز بر
ابزاریشدن بدن ،اکتسابیشدن زیبایی و رسانهایشدن بدن داللت داشته است .همچنین
محمودی و همکاران ( )1396در مطالعهای دالیل و پیامدهای جراحیهای زیبایی را در میان
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زنان و مردان تهرانی مورد بررسی قراردادهاند .یافتههای آنها نشان داده است که شرایط علّی
این عمل برای مردان حقارت و خودکمبینی و برای زنان ترس از طردشدن و تصویر ذهنی منفی
نسبت به بدن بوده است .پدیدۀ محوری برای مردان همنوایی با خواستههای جامعه و برای زنان
میل به زیبایی و ابراز بدن است .شرایط مداخلهگر نیز برای در هر دو گروه مردان و زنان حس
تعارض و شرایط تسهیل گر تبلیغات و ترغیب دیگران به جراحی بوده است .در نهایت اینکه
پیامدهای جراحی برای مرد ان احساس رضایت از خود و تأیید دیگران و برای زنان افزایش
اعتمادبهنفس ،صرفهجویی در زمان و صرفهجویی اقتصادی بوده است.
در مطالعات خارجی نیز اشیکالی و دیگران ( )2016در مطالعۀ خود دیدگاه دختران نوجوان
نسبت به جراحی زیبایی را به روش کیفی بررسیکردند .آنها به این نتیجه رسیدند که نارضایتی
از ظاهر ،مقبولیت جراحی زیبایی ،احساسات راجع به جراحی زیبایی و بهنجارسازی جراحی
زیبایی از سوی رسانهها مهمترین دالیل گرایش دختران نوجوان به این پدیده است .عالوه بر
این ،میلفلنر و کیکل ( )2016در پژوهشی در میان  258نفر از زنان اسلوونی به این نتیجه
رسیدند که وضعیت شغلی ،محل زندگی ،ارزیابی زنان از ظاهر خود و ترس از پیری مهمترین
عوامل گرایش زنان به استفاده از خدمات پزشکی و در اینجا جراحی زیبایی است .همچنین
فورنهام و لویتاس ( )2012در پژوهشی بر روی  204نفر از زنان بریتانیایی به این نتیجه
رسیدند که زنانی که عزت نفس ،رضایت از زندگی ،جذابیت و دینداری کمتری دارند و در عین
حال بیشتر به تماشای تلویزیون میپردازند ،بیشتر احتمال دارد که به جراحی زیبایی بپردازند.
گیملین ( )2000نیز در مطالعۀ خود بر روی  20نفر از زنان مشتری جراحی زیبایی النگ آیلند
نیویورک به این نتیجه رسید که جراحی زیبایی به زنان فرصتی میدهد که بدن خود را
بهعنوان بدنی بهنجار تلقی کنند و تفسیری خاص از خود ارائه دهند (.)Gimlin, 2000

روششناسی
یکی از روشهای مهم تحقیق در رویکرد کیفی ،نظریۀ زمینهای است .در این روش ،گردآوری
دادهه ا ،تحلیل و نظریه نهایی با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگی قرار دارند ،بهطوری که پژوهشگر
کار را با نظریهای که از قبل در ذهن دارد شروع نمیکند ،بلکه کار را در عرصه واقعیت آغاز
میکند و اجازه میدهد تا نظریه از دل دادههایی که گرد میآورد ،پدیدار شود (استراوس و
کربین .)34 :1392 ،هدف در انتخاب مشارکتکننده در این روش ،انتخاب مشارکتکنندگانی
است که تجربۀ زیسته ای دارند که مورد توجه این مطالعه خاص است و این مشارکتکنندگان
مایلند دربارۀ تجارب خود صحبت کنند .تعداد مشارکتکنندگان مورد نیاز برای مطالعاتی از این
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دست ،براساس ماهیت مطالعه و اطالعات جمعآوری شده ،متفاوت خواهد بود .برای مثال،
محققان ممکن است تا زمانی که معتقد شوند به حدی از اشباع رسیدهاند که در آن حد ،فهم
روشن تری از تجربه در صحبتهای بعدی با مشارکت کنندگان بهدست نمیآید ،به مصاحبه
کردن با مشارکتکنندگان اد امه دهند .در روش کالیزی هفت گام را تا رسیدن به هدف طی
میکنیم .به این ترتیب در پایان هر مصاحبه ،ابتدا بیانات ضبطشدۀ شرکتکنندگان مکرراً
گوش داده میشود و اظهاراتشان نوشته میشود و در مرحله دوم ،زیر بیانات مرتبط با پدیده
مورد بحث ،خط کشیده میشود و مرحله س وم که استخراج مفاهیم فرموله است ،در ادامه سعی
می شود تا از هر عبارت یک مفهوم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بوده است،
استخراج شود .سپس پژوهشگر مفاهیم تدوین شده را براساس تشابه مفاهیم ،آنها را دستهبندی
مینماید .در مرحله پنجم ،نتایج برای توصیف جامع از پدیده تحت مطالعه به هم پیوند مییابد
و دستههای کلیتری را بهوجود میآورند .در مرحله ششم ،توصیف جامعی از پدیده تحت
مطالعه ارائه می شود .مرحله پایانی اعتبار بخشی با ارجاع به هر نمونه و پرسیدن دربارۀ یافتهها
انجام میشود (امامی و همکاران.)60 :1391 ،
روش زمینه ای یک روش مسئله محور است ،بنابراین نمونه گیری به کار گرفته شده در
این روش نمونه گیری هدفمند یا کیفی است .نمونه گیری هدفمند که نمونهگیری
غیر احتمالی یا هدفدار نیز نامیده می شود به معنای انتخاب هدفدار واحدهای پژوهش برای
کسب دانش یا اطالعات است .این ن وع نمونه گیری به دنبال ایجاد قوانین ثابت و تغییرناپذیر
و یا تعمیم نتایج نیست ،بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینۀ خاص دارد (رنجبر
و دیگران.)240 :1391 ،
بر این اساس در پژوهش حاضر ،طبق روش مذکور ،برخی از مراکز پزشکی شهر سنندج
بهعنوان میدان مورد مطالعه در نظر گرفته شدند .بعد از مصاحبه با  26نفر ،با رسیدن به
پاسخ های یکسان و تکراری اشباع نظری حاصل شد و در پایان کدگذاری در  3مرحله انجام
گرفت .ابتدا کدگذاری باز که طی آن مفاهیم شناسایی شدند و از طریق کدگذاری محوری
مقولههای فرعی به مقولههای اصلی مرتبط شدند و سپس با استفاده از کدگذاری انتخابی مقولۀ
مرکزی از درون مقولههای موجود استخراج گردید.

مشخصات مصاحبهشوندگان
در این پژوهش ،جهت دستیابی به حداکثر تنوع و تفاوت ،مصاحبهشوندگان در بین اقشار
مختلف در دو شهر مذکور انتخاب شدند و مشخصات اوّلیه آنها به شرح زیر است:
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جدول شماره « 1مشخصات مصاحبهشوندگان»
کد

نام

سن

جنسیت

تحصیالت

وضعیت اشتغال

وضعیت تاهل

1

خدیجه

35

زن

لیسانس

خانه دار

متاهل

2

سولماز

26

زن

دیپلم

منشی

مجرد

3

سیما

51

زن

پنجم نهضت

خیاط

متاهل

4

عرفان

37

مرد

لیسانس

کارمند شهرداری

متاهل

5

افسانه

27

زن

فوق لیسانس

بیکار

مجرد

6

مسعود

29

مرد

سیکل

راننده آژانس

مجرد

7

سمیه

26

زن

فوق لیسانس

خانه دار

متاهل

8

بهنام

22

مرد

فوق دیپلم

دانشجو

مجرد

9

سٌها

29

زن

لیسانس

کارمند بانک

متاهل

10

شادی

34

زن

دیپلم

خانه دار

متاهل

11

محسن

23

مرد

لیسانس

معلم

مجرد

12

سعید

28

مرد

لیسانس

بیکار

مجرد

13

لیال

28

زن

لیسانس

پرستار

متاهل

14

محسن

43

مرد

لیسانس

شغل آزاد

متاهل

15

مریم

25

زن

دیپلم

بیکار

مجرد

16

ساحل

25

زن

فوق لیسانس

کارمند اداره برق

مجرد

17

رویا

30

زن

لیسانس

ماما

مجرد

18

کامران

39

مرد

لیسانس

کارمند گمرک

مجرد

19

ماندانا

32

زن

لیسانس

معلم

متاهل

20

تینا

27

زن

فوق لیسانس

دانشجو

مجرد

21

شیرین

40

زن

دیپلم

خانه دار

متاهل

22

امید

29

مرد

لیسانس

سرپرست فروش

مجرد

23

هانیه

36

زن

فوق دیپلم

پرستار بچه

متاهل

24

فرشید

31

مرد

لیسانس

وکیل

مجرد

25

سیمین

30

زن

لیسانس

مهندس کامپیوتر

مجرد

26

سهیل

24

مرد

فوق دیپلم

بیکار

مجرد

یافتههای پژوهش
مصاحبهشوندگان به شکلهای متفاوتی به پرسشهای پژوهش پاسخ دادند ،که ابتدا مقوالت
فرعی از داده ها استخراج و در مقوالت اصلی کدگذاری شدند .طبق این فرایند ،در مرحله
کدگذاری باز  50مقولۀ فرعی استخراج شدند که در قالب  12مقولۀ اصلی و در پایان یک مقولۀ
مرکزی قرار گرفتند .در جدول زیر ،فرایند کدگذاری دادهها ارائه شده است:
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جدول شماره  :2فرایند کدگذاری دادهها به شیوه نظریه زمینهای
نوع

شرایط
تسهیلگر

شرایط
مداخلهگر

پیامدها

ارزیابیشدن بهواسطۀ بدنها ،تأکید هنجارهای اجتماعی بر
جذابیت جسمانی

انتظارات هنجاری و
اجتماعی

بیکاری و بیشغلی ،افزایش فراغت ،تأخیر در ازدواج ،اوضاع
نابسامان اقتصادی و درآمد

چالشهای مالی و
اجتماعی

ترغیب افراد به مصرف انواع قرصها و کاالهای پزشکی
تضمینی از طریق تبلیغات ،نمایش مدهای متنوع در حوزۀ
سالمت و زیبایی بهواسطۀ هنرپیشهها و مانکنها ،رواج انواع
دستکاریهای پزشکی (جراحی ،تزریقات و)...

بازار سالمت و
زیبایی

عجولشدن افراد ،غیرقابل تحملشدن درد ،فردگرایی
روزافزون ،جابجایی و تغییر ارزشها و اولویتها ،رواج چشم و
هم چشمی و رقابت

مصرفیشدن جامعه

الگوی دیگران شدن ،کسب استقالل ،اجتماعیتر شدن ،ایجاد
محبوبیت و در جمع درخشیدن ،مورد توجه واقع شدن

دستیابی به تأیید
اجتماعی

افزایش شانس در ازدواج ،کسب اشتغال و یا ارتقای آن ،ارتقای
موقعیت اجتماعی ،کسب قدرت در جامعه ،محافظی در برابر
پایمالشدن حقوق

ابزار کسب
فرصتهای
اجتماعی

کسب پرستیژ اجتماعی ،ساختن هویت فردی جدید و آرمانی،
تقویت خود انگاره مثبت و دلخواه

کانالی برای هویت
یابی

کاهش فشارهای روحی ،افزایش اعتماد به نفس ،احساس
راحتی در جمعهای با کالس باال ،احساس رضایت از خود ،باال
رفتن امید به زندگی

پادزهر مشکالت
روحی و نواقص

اعتماد به دارو و کاالهای پزشکی بهعنوان تنها راه تضمینی
درمان ،افزایش اعتماد به قدرت شفابخشی قطعی پزشکان،
دسترسی آسان به داروهای متنوع

پزشکمحورشدن
سالمتی

بیگانگی از بدن ،رواج مسائل جنسی ،استفاده ابزاری از بدن ،در
مرکز توجه بودن بدن

شی وارهشدن بدن

میل به هویت سازی فردی ،تبدیل خود به خودِ کاالیی و تکثر
هویتها ،غرب زدگی
اعتماد به نفس مقطعی ،پشیمانی ،ایجاد سردرگمی ،افسردگی
روزافزون ،دل مشغولی ،استرس و اضطراب همیشگی ،عصبی
بودن ،وسواس فکری

فردیشدن هویت

طغیان بیماریهای
روحی

سبک زندگی سالمت محور

داللتها و
راهبردها

مقوالت فرعی

مقوالت اصلی

مقوله
هسته
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1ـ شرایط تسهیلگر مصرف داروها و دستکاریهای متنوع پزشکی
الف :انتظارات اجتماعی و هنجاری
برای این که بتوانیم بهطور مساوی با دیگران در تولید و بازنمایی روابط اجتماعی شریک شویم،
باید قادر باشیم نظارتی مداوم و موفقیتآمیز بر چهره و بدن خویش اعمال کنیم .ما بیش از
پیش مسئول طراحی بدن خویش میشویم و فشار این مسئولیت را بیشتر احساس میکنیم
(گیدنز .)87 :1378 ،بیشتر مصاحبهشوندگان دالیل خود برای مصرف داروها و کاالهای پزشکی
و ...را ارزیابیشدن به واسطۀ بدن و جسمشان و تأکید هنجارهای اجتماعی بر جذابیت جسمانی
عنوان می کردند و چون فاصله با هنجارها و انتظارات اجتماعی موجب فشار و شرمساری
میشود ،ترجیح میدادند بخشی از درآمد خود را صرف رفع نواقصشان بکنند.
«بخش جلویی سر م تاس شده بود .اگه قدیم بود یا اصن مهم نبود چون زیبایی اولویت
مردم نبود و یا با مصرف گیاهان تقویتی به خود درمانی مشغول میشدیم ،ولی االن دیگه وضع
فرق کرده؛ اگه از استانداردهای زیبایی و سالمت دور باشی ،مردم بد در موردت قضاوت
میکنن .واسه همین مجبور شدم یه فکری به حالشون بکنم که الحمدهلل پزشکی همهجا دست
برده و تونستم با کاشت مو ،مشکلمو حل کنم» (محسن  43ساله).
«دیگه االن مفهوم سالمتی معنی خودشو از دست داده و وارد حوزۀ زیبایی شده یعنی وقتی
به زیباییت برسی یعنی آدم سالمی هستی .االن دیگه یه جوش ساده رو صورت کلی شأن ادمو
پایین میاره چون خالف هنجارها و انتظارات مردم جامعه است .من خودم صورتم خیلی جوش
جوشیه و کک مکیه ،مجبورم همیشه به مطبهای پوست و زیبایی مراجعه کنم و االنم قرص
های رواکوتان که خیلیم عوارض دارن رو مدام مصرف میکنم .دیگه االن باید دائماً مراقب
سالمتی پوست و مو و دندون و ...باشیم و گرنه با بازخورد زشت و بدی از طرف مردم روبهرو
میشیم» (سمیه  26ساله).
ب :چالشهای مالی و اجتماعی
مشکالت مالی و بیکاری و تأخیر در ازدواج بهعنوان ناهنجاریهای مالی و اجتماعی از اساسی
ترین عواملی هستند که عواقب و تبعات گوناگونی در زمینههای مختلف برای جامعه در بردارد
که یکی از مهمترین آنها این است که افراد دیگر خود را از طریق ارزشهای تولیدگری به
دیگران معرفی نمیکنند و به مالکها و اولویتهای جایگزینی چون سالمت بدن و مصرف انواع
داروها و کاالهای پزشکی برای دستیابی به بدن سالم ،سرحال و جذاب روی میآورند و با این
مالکها و شاخصها خود را تعریف و به دیگران معرفی میکنند.
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«من  25سالمه ولی بیکارم و تحصیالت آن چنانی هم ندارم .واسه همین اوقات فراغت
زیادی دارم و میتونم واسه سالمتی بدنم و زیباییم بیشتر وقت بذارم .من که شغل و تحصیالتی
ندا رم باید در ازای نبود اینا یه حسنی داشته باشم .چی از سالمت و زیبایی مهمتره تازه از دوتا
حسنهای قبلیم خیلی مهمتر و جذابتره .االن واسه رفع کم خونیم و کمبود ویتامین بدنم
قرص مصرف میکنم .اصالً دوس ندارم هر کی منو میبینه بگه چرا صورتت اینقد بیرنگه»
(ساحل  25ساله).
«من حاال  28سالمه هنوز ازدواج نکردم .خیلیا بهم گفتن چون قیافه متناسبی نداری کسی
پیدا نمیشه تو رو بگیره .دو سال پیش کلی پول خرج لیپولیز ران و پهلوهام کردم و با مراجعه
به متخصصان تغذیه رژیم غذایی گرفتم .االن قیافهم خیلی بهتر شده اتفاقاً تو این مدت کلی
خواستگارم داشتم و هفته پیش نامزد کردم .میخوام به همسن و سالهای خودم که هنوز ازدواج
نکردند ،توصیه کنم که حتماً به فکر سالمتی و زیباییشون باشن چون االن بدن سالم و ایدئال
همه جا حرف اولو میزنه» (لیال  28ساله).
« اوضاع اقتصادی خوبی ندارم و درآمد پایینی دارم ،ولی چون میدونم بدن سالم و
متناسب چقد تو جامعه اهمیت پیدا کرده .نصف درآمدمو خرج بدنم می کنم و تا االن دو تا
جراحی فک و بینی انجام دادم .آخه میدونم اگه قیافه م خوب باشه کسی پیدا میشه که با
وضع خراب درآمدم کنار بیاد .دیگه چیزای دیگهای واسه نسل امروز اهمیت داره و یکیش
اینکه خیلی مراقب بدنمون هستیم ،ولی مطمئنم اگه زودتر بریم سر خونه زندگیمون و کار و
درآمد خوب داشته باشیم دیگه اینقدر همّ و غممون سالمت جسمانی و زیباییمون نیست»
(مسعود  29ساله).

2ـ شرایط مداخلهگر مصرف داروها و دستکاریهای پزشکی متنوع
الف :بازار سالمت و زیبایی
بازار سالمت و زیبایی به اهمیت رو به رشد آن دسته از اشکال هویت بدنی که از نظر اجتماعی
پذیرفته شده هستند ،دامن میزند (فاتحی و اخالصی .)1387 ،در جامعه ما برخی شاخصهها و
مالکها چون چکاب کامل بدن در طول سال ،تنظیم تغذیه ،انواع جراحیها و تزریقات ،استفاده
از کاالهای پزشکی برای رسیدن به اندامهای بهنجار و ایدئال اجتماعی و ...بهعنوان مؤلفههای
سالمت و زیبایی قلمداد میشوند .ساخت فیلمهایی که افراد طبقات باال ،پزشک شخصی دارند
و مدام سالمتیشان را چک میکنند و ایفاکننده این نقشها که معموالً هنرپیشههایی هستند
که جراحیهای زیبایی انجام دادهاند ،تبلیغات رسانهها که مروج انواع داروها و کاالهای پزشکی
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و انواع جراحیها و تزریقات و ...هستند و پیشرفتهای روزافزون پزشکی ،از جمله عواملی
هستند که در رونق بازار سالمت و زیبایی در ایران دخیل هستند.
«در تلگرام و سایر شبکههای اجتماعی اطالعرسانی زیاد شده ،مدام میگن اگر این درد را
دارید به خاطر فالن بیماری و کمبود فالن ویتامین است دیگه در نتیجه همه همیشه بیمارستان
هستیم و سالمتیمون رو چک میکنیم ،وگرنه قبالً اینقدر که سالمتی مهم نبود و بهش بها
نمیدادیم .من االن واسه یه سرماخوردگی سطحی هم سریع به پزشک مراجعه میکنم .چون
میدونم با مصرف دارو بعد چن ساعت خوب میشم و مجبور نیستم زیاد درد بکشم» (شادی
 34ساله).
«پزشکای خوب تو زمینههای مختلف زیادشدن و علم پزشکی هم خیلی پیشرفت کرده
خب این خودش خیلی تأثیر داشته که سالمت و درمان برامون مهم بشه .من وقتی میخندم
خندهم اسبیه و تو حین خندیدن لثهم مشخص میشه ،فکر نمیکردم اصن متخصصی تو این
زمینه پیدا شود و درمانش کنه ،ولی به پزشک مراجعه کردم گفت میشه رفعش کرد .خب
خوشبختانه علم پزشکی این شرایطو فراهم کرده که راحت از شر خیلی از نقصا و بیماریامون
خالص بشیم و چون سالم و سرحال بودن واسم خیلی با ارزشه هزینه کردن واسش اصالً برام
مهم نیس» (رویا  30ساله).
«به تبلیغات ماهواره ای برای تبلیغ داروها و کاالهای رژیمی اعتماد دارم .آخه پزشکا و
متخصصان حاذقی با دالیل علمی بدون عوارض بودن و نتیجه بخشیشونو تأیید میکنند .من
خودم بعد از زایمان شکمم خیلی بزرگ شده بود واسه همین شکم بند الغری میس بلت رو که
ماهواره تبلیغ می کرد سفارش دادم ،ولی واسه این که از نتیجه بخشیش کامل مطمئن بشم
قبل سفارش تو اینترنت هم سرچ کردم و متوجه شدم قابل اطمینانه و استفاده کردم و االن
شکمم خیلی جم و جور و خوش فرم شده و تا حاالم هیچ عوارضی نداشته» (شادی 34ساله).
ب :مصرفیشدن جامعه
فرهنگ مصرفی ،امروزه خصوصیت اصلی جامعه مدرن قلمداد میشود و فرهنگ جامعۀ
ایران نیز در نتیجه تبادالت فرهنگی اثرگذار ،در حال گذار به وضعیت مدرن محسوب میشود
(ریاضی .)137 :1392 ،عجولشدن افراد ،غیرقابل تحملشدن درد ،فردگرایی روزافزون،
جابجایی و تغییر ارزشها و اولویتها ،رواج چشم و همچشمی و رقابت که محصول مصرف
زدگی جامعه هستند ،میل به مراقبت از بدن و حفظ جوانی را در جامعه ایجاد کردهاند.
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«دختر عموم همیشه حواسش به سالمت بدن و زیباییش هست .هر نقصی داشته باشه ،فوراً
به پزشک مراجعه میکنه و رفعش میکنه .بعدش زیباییش و کاالهای پزشکیای که واسه رژیم
استفاده میکنه رو به رخ همه میکشه .من از این کارش خیلی لجم میگیره و تصمیم گرفتم
به بدنم بیشتر برسم ت ا همیشه از اون سرتر باشم .مثالً واسه لیپوساکشن غبغبم مجبور شدم وام
بگیرم اصالً برام مهم نبود وامو گرفتم و مشکلمو برطرف کردم ،ولی دختر عموم هنوز غبغبش
سرجاشه و مطمئنم کلی غصه خورده که هنوز نتونسته جراحی کنه» (تینا  27ساله).
«دوستم واسه سالمت پوست و موهاش همیشه میره پیش متخصص .منم همین کار رو
میکنم که جا نمونم ازش .من چند وقت پیش از قرصهای زینک واسه تقویت موهام استفاده
میکردم و متخصصی که بهش مراجعه میکردم ایراد نمیگرفت بعد یه مدت گف عوارض دارن
و از این حرفا یه قرص دیگه معرفی کرد که گرونتر هم بود .منم که چون دوس دارم همیشه از
همه سرتر باشم از اون دست آدمایی هستم که هر دارویی که گرانتر باشه رو زود خریداری
میکنم چون هم مطمئنتره و هم باکالس تر» (سٌها 29 ،ساله).
« تنوع مد باعث شده که بیشتر حواسمون به ظاهرمون باشه ،من یه پسرم و جلو رفتن
مطابق مد روز برام خیلی مهمه مثالً االن مد شده که پسرا باید بازوهای عضلهای و اندام عضله
ای داشته باشن .رفتم پیش پزشک دارو تجویز کرده ،دارم مصرف میکنم و از کراتین هم
بهعنوان مکمل استفاده میکنم» (سعید  28ساله).

3ـ داللتها و راهبردهای مصرفکنندگانِ داروها و دستکاریهای متنوع
پزشکی
الف :دستیابی به تأیید اجتماعی
امروزه بدن در نحوۀ شکلگیری روابط اجتماعی انسانها نقشی مهم پیدا کرده و افراد در تالش
هستند تا در ظواهر امر ،نمایانگر شخصیتی سرزنشناپذیر و متناسب با ارزشهای اجتماعی روز
باشند .برخی از مصاحبهشوندگان اذعان داشتند بعد از نتیجه گرفتن از مصرف انواع داروها و
کاالهای پزشکی برای رفع نقص خود و یا بیماری به تأیید و پذیرش بیشتری از جانب دیگران
دست یافتند و در نتیجه راحتتر از گذشته در جمعهای مختلف ظاهر شدند و حتی برخی از
آنها هدف از هزینهکردن برای سالمتی جسم و زیباییشان را افزایش گستره ارتباطی خود و
برقراری یک ارتباط جذاب و گیرا عنوان کردند.
«من بینیمو جراحی زیبایی کردم و گونههامو هم پروتز کردم قبل این جراحیها صورتم و
بینیم خیلی استخونی و زشت بودن اصن تو هیج جمعی به چش نمیومدم اگرم کسی
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میخواست در مورد من حرف بزنه همش با مسخره میگفتند فکتو بینیت تو افسایدن .آفرین
که اینقدر اعتمادبه نفس داری که تو جمع ظاهر میشی .خیلی این حرفا رو اعصابم بودن تصمیم
گرفتم جراحی کنم .بعد جراحی خیلی تغییر کردم و همه خوششون اومد باورتون نمیشه ولی
االن تو هر جمعی ،راحت ظاهر میشم و همه دوس دارن با من حرف بزنن و االن به نسبت قبل
خیلی محبوبتر شدم» (محسن  23ساله).
« ارتروز زانو دارم و تو سال حتماً چن باری میرم فیزیوتراپی و ژل هم تزریق میکنم .اصالً
هزینه ش برام مهم نیس اخه مگه چی از سالمتی مهم تره .الکی که خودم ورزش کنم به جایی
نمیرسم ولی زیرنظر پرشک مطمئنم که درمان می شم حتی واسه درمان چن باری هم رفتم
تهران ،جدا از اینکه بیماریم بهبود پیدا می کنه وقتی به سالمتیم بها میدم تو جمعهای
مختلفم که شرکت می کنم خیلی تو جمع مطرح هستم و این واسه من خیلی مهمه» (شیرین
 40ساله).
ب :ابزارِ کسب فرصتهای اجتماعی
اغلب افراد جامعه ،بدن را بهمثابه ابزاری برای رسیدن به فرصتها و امتیازهای اجتماعیـ
اقتصادی و در نهایت موفقیت اجتماعی ،درک و بهکار میگیرند و معتقدند افرادی که از وضعیت
جسمانی سالم و زیبایی بهرهمند هستند شانس بیشتری جهت کسب فرصتها و امتیازات
اجتماعی برخودار هستند .ازدواج ،اشتغال و ارتقا موقعیت از مهمترین فرصتهایی هستند که
مصاحبه شوندگان به آنها اشاره کردند و معتقد بودند با زیبایی و سالمتی جسمانی و روحی
میتوانند شانس خود را برای کسب این فرصتها باال ببرند.
«دیگه تو این دوره زمونه عقل همه به چششونه ،بخای شوهر کنی باید خوشگل باشی،
بخوای سرکار بری باید اندام متناسب و زیبایی داشته باشی .بخوای دوروبریات بهت احترام
بذارن باید خوشگل و سرحال باشی .منم مجبور شدم واسه اینکه به چشم بیام ،واسه الغر شدنم
رژیمهای غذایی سنگینی بگیرم و قرص زینک مصرف کنم و صورتمم پر از لک و جوش بود
واسه رفع اونم مجبور شدم جراحی کنم و قرص مصرف کنم» (سولماز  26ساله).
« گوشام خیلی بیرون زده و بزرگ بودن به طرزی که چهره مو خیلی زشت کرده بودن
هرجایی که واسه کار میرفتم یه نگا به قیافهم که میکردن ردم میکردن .پول که دستم اومد
فوراً جراحی کردم و چهره م خیلی تغییر کرد .االنم تو یه شرکت مواد غذایی سرپرست فروش
شدم و راه داره سِمتم ارتقا هم پیدا کنه .االن دیگه مثل قدیم نیست ،ظاهرت که ایراد داشته
باشه تو همه چی سهمت کمه .مثالً اگه من مال چن نسل پیش بودم شاید اصن گوشام نقص
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محسوب نمیشد ،ولی االن مثل یه آدم بیمار که به سالمت بدنش اهمیت نمیده نگاه میکنن»
(امید  29ساله).
ج :کانالی برای هویتیابی
در دوران پستمدرن امروز ،هویت اکتسابی است و تمام نگاهها معطوف به روندی است که در
جریان آن هویت ساخته و پرداخته میشود .ما در دنیای پستمدرن بخشی از هویت خود را
بهواسطۀ نمایش بدن هایمان تعریف میکنیم .بدن بهمثابه پارچهای دیده میشود که میتوان از
روی آن موقعیت اجتماعی افراد را دید و طبقه ،جنسیت و گرایشهای مختلف آن را تشخیص
داد(نوغانی و دیگران .)76 :1389 ،در این دوره دیگر بهجای «خود» با مفهومی به نام
«خودِکاالیی» روبه رو هستیم .به همین خاطر در حوزۀ بدن نیز برای رسیدن به بدن ایدئال به
مصرف کاالها و داروهای پزشکی و ...روی میآوریم تا آنگونه که مدّ نظرمان هست هویتمان
تعریف شود .بر این اساس در پژوهش حاضر نیز بیشتر مصاحبهشوندگان هدفشان از مصرف
کاالهای پزشکی و داروها و انواع جراحیها و دستکاریها بر روی بدن را ،نمایش هویت دلخواه
خود و باالتر نشان دادن پرستیژ اجتماعیشان عنوان کردند.
«بینی عملی تو جامعه ما خیلی کالس داره ،حقیقتشو بخواهید بینیم مشکل آنچنانی
نداشت ،ولی چون حرکت شیکیه تصمیم گرفتم بینیمو جراحی کنم» (بهنام  22ساله).
« من هر ماه واسه چکاب کل بدن به مطب های مختلف مراجعه می کنم .این کار حس
خوبی بهم میده ،آخه بین اطرافیانم منو به خاطر این کارام خیلی باکالس میبینن» (خدیجه
 35ساله).
د :پادزهر مشکالت روحی و نواقص
به واسطه تکنولوژیهای پزشکی و داروها و تزریقات و ...میتوانیم به جسمهای جدیدی که
مطابق میل خودمان است ،دست یابیم و این تغییرات میتوانند در کاهش فشارهای روحی و
افزایش اعتمادبهنفس جهت حضور در اجتماعاتی با طبقات باال مؤثر واقع شوند.
«قبل این که بینیمو عمل کنم تو خیلی از جمعهای خانوادگی اصن شرکت نمیکردم؛
چون متنفر بودم از این که یکی در مورد قیافهم اظهارنظر کنه .احساس میکنم آن موقع خیلی
آدم عصبی و اخمویی بودم ،ولی االن این عمل تو روحیاتم خیلی تأثیر داشته ،آدم مهربون و
خوش مشربی شدم اصن دیگه واسه هر حرفی از کوره در نمیرم قبل اون میترسیدم که یکی
دربارۀ ظاهرم حرفی بزنه ،ولی االن دیگه نقصی تو ظاهر خودم نمیبینم و خیلی راحتترم»
(مریم  25ساله).
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«از دارو زیاد استفاده میکنم به خصوص ده دوازده سالی میشه مصرفم خیلی هم بیشتر
شده .مصرف دارو سرحالم می کنه و باعث میشه با پیری فعالً فاصله داشته باشم .من بیماری
قند و چربی داشتم و چربی تو کل بدنم پخش شد مجبور شدم چندتا جراحی انجام بدم .االن
دیگه بدنم سالمه از یه جوونم سالمتر و سرحالترو با روحیه ترم» (سیما  51ساله).

پیامدهای مصرف داروها و دستکاریهای متنوع پزشکی
الف :پزشکمحورشدن سالمتی
در دنیای شلوغ و متراکم امروزی ک ه شیوۀ زندگی ماشینی در آن متداول است ،فرصت انجام
روشهای وقتگیر برای حفظ سالمتی را (مانند ورزش کردن) از افراد گرفته است .از طرف
دیگر برای هر حوزهای پزشکهای متنوع و داروها و کاالهای پزشکی متنوع وجود دارد .در
نتیجه برای هر دردی و هر تغییر در بدن میتوان با مراجعه به پزشک مربوطه در کمترین زمان
ممکن به آن دست یافت .در این شرایط بدن و سالمتی نیز ماشینی شده و برای رفع درد و یا
رسیدن به ظاهری متناسب می توان از طریق مصرف دارو و کاالهای پزشکی و دستکاریهای
پزشکی مثل جراحی و تزریقات و ...به آن دست یافت.
«من خیلی به پزشک اهمیت میدم باید حتماً دکتر توصیه کنه .آخه اونا کلی درس خوندن
تو این زمینه مهارت کسب کردند .میشه بهشون اعتماد کرد» (سیما  51ساله).
« حتی واسه مصرف آنتی بیوتیک هم برام خیلی مهمه پیش بهترین دکتر برم و هزینهش
اصالً برام مهم نیس .االن به نسبت قبل بیماری چه روحی و چه جسمی زیاد شدند؛ نه از
پسشون برمیایم و نه وقت داریم .با استراحت و طبهای سنتی وقتگیر درمان بشیم ،مجبوریم
به دارو و جراحی و ...رو بیاریم» (ماندانا  32ساله).
«من نازا بودم ،ولی بهواسطۀ مراجعه به پزشک تونستم حتی خودم تعداد و جنسیت بچه
هامو تعیین کنم .دیگه باألخره این زندگی ماشینی بهواسطۀ پیشرفتهای علم پزشکی به بدن
مام نفوذ کرده و بدنمون ماشینی شده .یه عضو نقصی داشته باشه میتونی تعویضش کنی و یا
اگه ایرادی داشته باشه تو کمترین زمان با تزریق و دارو و ...ترمیمش کنی» (هانیه  36ساله).
ب :شیءوارهشدن بدن
هم زمان با چرخش فرهنگی و زیبایی شناسی ،شیءوارگی در حوزۀ مصرف ،جایگزین شیء
وارگی در حوزۀ تولید شد .از این رو در عصر کنونی مصرف تجلی اجتماعی ،هویتی و طبقاتی
پیدا کرده است .اکنون در جهان و ایران شاهد پدیدهای به نام شیءوارهشدن بدن هستیم که از
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رواج مصرفگرایی ورکاالییشدن نشأت میگیرد .در این وضعیت ،بدن افراد به یک شیء تقلیل
می یابد که باید در حد کمال زیبا ،سالم و سرحال باشد .در واقع ،بدن بهمثابه شیای
جنسیشده باید زیبا ،بینقص ،مطابق با استانداردها ،جذاب و تحریککننده باشد .استانداردهای
اندازۀ بینی ،لب و گونه ،قد ،وزن ،و حتی فرورفتگیها و برجستگیهای بدن پیشبینی و تعیین
شده است؛ استاندارهایی که برای رسیدن به آنها ،ناچاراً مراجعه به متخصصان و مصرف انواع
داروها و قرصها فارغ از هزینههای گزاف آن الزامی است.
«سینه م و لبامو پروتز کردم و واسه شفاف شدن پوستم قرص مصرف میکنم ،اینجوری
قیافهم خیلی جذاب تر شده االن دیگه پسرا بیشتر بهم پیشنهاد دوستی میدن و یا خیلی از
فامیال و آشناهامون که شرکت دارن میگن قیافه ت مشتری جمع کنه بیا با ما کار کن .تو
این جور مواقع که همه منو می خواهند خیلی کیف میده و لذت می برم و به خودم مینازم»
(سولماز  26ساله).
«من یه مدت میگرن داشتم بهخاطر درد زیادی که داشتم اصن به فکر ظاهر خودم و
خواستههای همسرم نبودم واسه همین کمکم بینمون جدایی افتاد و آخرسر هم جدا شدیم.
بعد چند ماهم با یه پسر خوشکل مامانی ازدواج کرد عین خیالشم نبود .جامعه ما بهسمتی رفته
که همه دیگه دنبال لذت و خوشحالیه خودشون هستند» (کامران  39ساله).
ج :فردیشدن هویت
همراه با سربرآوردن امواج مدرنیته ،شهریشدن ،صنعتیشدن و تضعیف صورتبندیهای
اجتماعی سنتی ،هویت بیش از پیش به امری اکتسابی و نه انتسابی تبدیل میشود .امری که از
طریق فعالیتهای افراد حاصل می شود نه آنکه دادۀ مقتضیات و شرایط باشد .بنابراین افراد به
ناچار خود باید هویتشان را بسازند چون دیگر نمیتوانند بر حس تعلق باثبات و منسجمی تکیه
کنند (کرامبی .)45 :1389 ،به اعتقاد گیدنز در دنیای امروز ما فرصت بیسابقهای برای ساختن
خویشتنمان و آفریدن هویتهای مختص به خودمان در اختیار داریم .ما خومان بهترین مرجع
و منبعی هستیم که میتوانیم تعریف کنیم که چه کسی هستیم ،از کجا آمدهایم ،و به کجا
میرویم .در دنیای مدرن ،هویتها چندوجهی و بیثباتتر شدهاند دیگر قواعد و قراردادهای
سنتی تعیین کنندۀ کیستی ما نیستند (گیدنز1 :1393 ،ـ .)50یکی از این بسترهای تعریف
هویت و نشان دادن تمایز ،بدن است .بنابراین افراد بیش از آنکه بر اساس قواعد و انتظارات
سنتی با بدن برخورد کنند ،به تعریف فردی از بدن مبادرت میورزند.
«خونوادگی فکمون خیلی ز شت و بلنده و من بابامو مجبور کردم پول جراحی رو بده و
استخوون چونمو کوتاه کنم .مامانم خیلی مخالف بود و همش میگفت خالف شرع و عرفه.
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مردم چی میگن در موردت .تو چرا هر چی تو این فیلمای ماهواره کوفتی میبینی یاد می
گیری .به فکر آبروی منم باشم ،ولی من از این حرفا خندم میگیره؛ آخه مامانم فک میکنه
هنوز مثل قدیماس و دختر باید اخالقشو بهتر کنه نه قیافه شو .دیگه دوره این حرفا سر اومده.
راستش من مدل زندگی کردن مامانمو دوس ندارم میخوام به شیوههای مدرن زندگی کنم و
به فکر خوشحال کردن خودم باشم ،نه دیگران» (افسانه  27ساله).
« دوس دارم همیشه متفاوت باشم و االن دیگه همرنگ جماعت بودن نشانۀ خوبی نیست .ما
تو دورۀ مدرن هستیم و باید مدرن فکر کنیم و بدن جای خوبیه واسه نمایش تفاوتها و مدرن
بودنمون .آخه االن بیشتر بر اساس قیافمون قضاوتمون میکنن .واسه کوچکترین بیماری به
پزشک مراجعه میکنم و مدامم حواسم به داروها و کاالهای خوشفرمکننده اندام و چهره که تو
ماهواره و فیلما تبلیغ میشن ،هست» (سیمین  30ساله).
د :طغیان بیماریهای روحی و شخصیتی
حساسیت شدید افراد برای سالمت و زیباییشان سبب میشود نوعی حساسیت و وسواس
شدید نسبت به جسمشان ایجاد شود و برای برآوردهشدن انتظارات و خواستههایشان نسبت به
بدنشان مدام به انواع داروها بدون توجه به عوارض آنها ،انواع تزریقات و جراحیهای خطرناک
روی بیاورند که در نهایت با فاصلهای که بین خواستههای آنها و واقعیت موجود شکل میگیرد
نوعی استرس و اضطراب همیشگی ،وسواس فکری ،احساس شکست و پشیمانی و ...را تجربه
می کنند و در نهایت این عوامل سبب انزوا و افسردگی شدید این افراد و در نتیجه به حاشیه
راندن آنها از اجتماع میشود.
«قد کوتاهی داشتم همه میگفتن این پسر کوتوله س ببرینش دکتر بلکه یه کم قدش بلند
شه .منم همش به خونوادم اصرار می کردم که منو واسه درمان ببرن تهران .دیرتر از وقت
معمول پولمون جور شد وقتی رفتیم پزشکا گفتن یکم دیر شده واسه همین دارویی که االن
تجویز می کنیم یکم عوارض ناخوشایندی هم داره من بازم با وجود عوارضش قبول کردم ،ولی
بعد مصرف به طرز عجیب و خارج از حد معمول بدنم بزرگ شد 2 .سال تمام خیلی کم بیرون
میرفتم و بیشتر اوقات گریه می کردم .خب درآمد خوبی هم نداشتیم که دوباره برم پیش یه
متخصص خوب .ولی بعد دو سال خونوادم دیدن من از لحاظ روحی خیلی بهم ریختم منو بردن
پیش یه متخصص بعد از کلی آزمایشات پر هزینه یه سری قرصای گرون قیمت تجویز کرد که
ناچاراً خریدم و االنم فقط یکم قیافهم بهتر شده و هنوز راضی نیستم و بابت این قضیه همیشه
افسوس میخورم» (سهیل  24ساله).
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بحث و نتیجهگیری
در حوزۀ مطالعات فرهنگی ،سبک زندگی به مجموعه رفتارها و الگوهای کنش هر فرد که
معطوف به ابعاد هنجاری و معنایی زندگی اجتماعی باشد ،اطالق میشود و نشان دهنده کم و
کیف نظام باورها و کنش های فرد است .شیوه زندگی یا سبک زیستن ،بازتابدهندۀ گرایشها،
تمایالت ،رفتار ،باورها و ارزشهای فرد یا جامعه است و مجموعه برداشتها ،عادتها ،نگرشها،
سلیقهها ،معیارهای اخالقی و سطح اقتصادی ،در کنار هم سبک زندگی فرد یا گروه را میسازند
(جوکار .)41 :1393 ،طرح مفهوم سبک زندگی بدون ارجاع به مفاهیمی چون مصرف و فرهنگ
مصرفی بی معناست؛ چراکه اهمیت دوبارۀ این مفهوم در مباحث امروزین علوم اجتماعی در ابتدا
به ظهور جامعۀ مصرفی یعنی عصر فراوانی و انباشت کاالها و شکلگیری فرهنگ مصرفی بر می
گردد .عصری که نگاه به مصرف ،نه صرفاً همچون یک روند اقتصادی منفعتگرایانه ،بلکه
بهمثابه روندی اجتماعیـ فرهنگی که شامل نشانهها و نمادهای فرهنگی نیز هست ،در نظر
گرفته میشود (ربانی و رستگار .)46 :1387 ،تحقیقات پیرامون سبک زندگی معاصر ،این
اصطالح را بهعنوان ابزاری تبیینکننده جهت مطالعۀ شرایط زندگی در جامعهای بهکار بردهاند
که در آن فردگرایی و زیبایی شناختی کردن زندگی روزمره در آن اعتال یافته است .بدین ترتیب
که با گسترش ارزشهای مبتنی بر بازار و با زوال نظمهای اجتماعی سنتی که در آن انتخاب
های شخصی ،توسط رسوم ،طبقه ،خانواده و عوامل دیگر محدود میگردید ،جوامع مدرن ما را
با دامنۀ وسیعی از گزینهها روبهرو میسازد (ربانی و رستگار .)46 :1387 ،لذا همراه با مدرنیته،
دغدغهای در انسان مدرن در خصوص رابطه اجتماعیاش با دیگران و فضاوت آنها دربارۀ خودش
بهوجود آمد؛ که بدن یکی از مهمترین عرصههای این دغدغههاست (گیبینز .)110 :1381 ،در
جوامع سنتی ،چندان سالمت و زیبایی اندام و چهره برای افراد در اولویت نبود و با روشهایی
ساده و ابتدایی چون مصرف گیاهان متنوع برای رفع بیماریهای داخلی ،تقویت مو و شفاف
سازی پوست به خود درمانی میپرداختند و اغلب برای دررفتگی استخوان و بیماریهای العالج
به پزشک مراجعه میکردند .اما امروزه هم زمان با گسترش سبکهای متنوع مدرن ،افراد از
گزینههای متنوع و متفاوتی (بیشتر این گزینهها را پزشکان و کاالهای و داروهای توصیه شده از
جانب آنها پیش روی مردم قرار داده است) برای رسیدن به سالمت و زیبایی بهرهمند شدهاند.
اکنون دیگر ،جسم انسان بهمثابه پازلی در نظر گرفته میشود که میتوان قطعههای آن را
بهواسطۀ مصرف داروها و دستکاریهای متنوع پزشکی و متناسب با سالیق فرد (که نشأت
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گرفته از سالیق اجتماع است) جابهجا کرد .در این اوضاع و احوال یافتههای این مطالعه نشان
داد که در بستر مورد مطالعۀ پژوهش حاضر نیز همانند سایر جوامع ،بدن به یکی از
سرچشمههای اصلی تعریف و تمایز هویت و سبک زندگی تبدیل شده است .بهطوری که همسو
با نظرات الیاس میتوان گفت نوعی انضباطبخشی بورژوایی و ذائقۀ همسان در سراسر جامعه
گسترش یافته که تالش دارد ذهنیت و رفتار افراد را در رابطه با بدن قاعدهمند سازد .عالوه
براین ،همسخن با فوکو میتوان گفت قدرت انضباطی نهادپزشکی در سراسر جامعه گسترش
یافته که به شیوهای خاص بدنها را فهم ،قاعدهمند و آموزش میدهد .بهطوری که میتوان ادعا
نمود در بستر مطالعۀ پژوهش حاضر نیز پزشکی در مسیر تبدیلشدن به مهمترین ابزار فهم و
تفسیر بدن سیر میکند .همچنین موافق با ترنر میتوان گفت یافتههای این مطالعه حاکی از
آن است که در بستر مطالعۀ ما نیز کنترل بدن از سوی دین سنتی رو به افول و پزشکی در
حال گرفتن جایگاه آن است .عالوه براین در سطح تجربی نیز یافتههای مطالعۀ حاضر
تأییدکنندۀ یافتههای سایر مطالعات داخلی و خارجی است؛ بهطوری که در ارتباط با مطالعات
داخلی در زمینۀ فشار اجتماعی و منزلت اجتماعی با مطالعۀ پیراهری و بیداران ( ،)1396در
رابطه با تأثیر تبلیغات بر نگرش به زیبایی با مطالعۀ حسینی پاکدهی و مرادیان ( ،)1395در
زمینۀ ارتباط مصرف رسانهای و فشارهای اجتماعیـفرهنگی و مدیریت بدن با مطالعۀ قبادی و
همکاران ( ،) 1395در زمینۀ نداشتن اعتماد به نفس ،اهمیت زیبایی ،چشم و همچشمی و
رقابت در خانواده و فامیل ،همنوایی با خواستههای اجتماعی ،کسب فرصتهای اجتماعی،
تبلیغات ،و افزایش پرستیژ اجتماعی با مطالعۀ اعتمادیفرد و امانی ( ،)1392در زمینۀ
ابزاریشدن بدن ،اکتسابیشدن زیبایی و الگوپذیری از مدلهای رسانهای با مطالعۀ قادرزاده و
همکاران ( )1393و در زمینۀ همنوایی با خواستههای جامعه ،تبلیغات و ترغیب دیگران ،و
افزایش اعتمادبهنفس با یافتههای مطالعۀ محمودی و دیگران همسو بوده است .همچنین
یافتههای مطالعۀ حاضر با مطالعات خارجی نیز در زمینۀ بهنجارسازی جراحی زیبایی با مطالعۀ
اشیکالی و دیگران ( ،) 2016در ارتباط با ارزیابی زنان از ظاهر خود و ترس از پیری با مطالعۀ
میلفلنر و کیکل ( ،)2016در رابطه با جذابیت کمتر و تماشای بیشتر تلویزیون با فورنهام و
لویتاس ( )2012و ارائۀ تفسیری جدید از خود با مطالعۀ گیملین ( )2000همسویی دارد.
در نهایت اینکه مصرف سالمت در مراکز شهری مناطق کردنشین را بایستی پدیدهای جدید
و دو وجهی دانست که از سویی نشانۀ تحوالتی مثل رسانهایشدن ،مصرفیشدن ،شهریشدن و
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بهطور کلی تجربهای خاص از مدرنیته است که با خود تغییرات ساختاری و اجتماعی خاصی را
به همراه آورده ،تغییراتی که روی هم رفته به تضعیف صورتبندیهای پیشامدرن این مناطق
انجامیده است .از سویی دیگر این وضعیت ساختاری و فرایندی ظهور نیروها و سبکهای
زندگی خاصی را به همراه داشته است که نمونهای از آن فردگرایی و شکلگیری هویتهای
متکثر و سیّال در میان اقشار مختلف اجتماعی و مخصوصاً زنان است .بدیهی است که هرگونه
سیاستگزاری و برنامه ریزی در این شرایط جدید قبل از هرچیز نیازمند مطالعات بیشتر جهت
فهم سویه های مختلف این وضعیت جدید و دوری گزینی از رویکردی اخالقی و امنیتی در قبال
آن است.
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