
زیبایي و پول:
 آرایش و جراحي

اسماعیل باللي1٭                      جواد افشارکهن2٭ ٭

چکیده 
مفاهیم زیبایي و آرایش در جامعه ی معاصر پیوند تنگاتنگي با جنسیت پیدا 
کرده است. بر این اساس اغلب نظریه پردازان فمینیست بخشي از تالش هاي 
نظري خود را معطوف به همین بحث کرده اند. در این مقاله با توجه به اهمیت 
این بحث، مفهوم زیبایي به صورتي مختصر  کنکاش شده و سپس با استداللي 
در خصوص اینکه به باور عموم مردم زیبایي را مي توان با پول و تالش فردي 
به دست آورد به بحث آرایش و جراحي زیبایي و تاریخچه ي این دو مقوله در 
جهان و ایران پرداخته شده است. در بحث ایران به نقش رسانه ها و مطبوعات 
در خصوص ورود فرهنگ زیبایي غربي به ایران صحبت شده است و سپس 
به آمار مصرف لوازم آرایشي و نیز اقدام به اعمال جراحي در جهان و ایران 
و روند رو به رشد آن اشاره شده است. در بخش نظریات، سه رویکرد در 
با  ارتباط  در  سپس  شده اند  مطرح  آرایشي  لوازم  مصرف  فرهنگ  با  ارتباط 
جراحي زیبایي نظریات فمینیستي موافق و مخالف آورده شده اند. در نهایت 

نتیجه گیري از بحث ها ارائه شده است.

کلید واژه 
آرایش، زیبایي، جراحي زیبایي، ایران، جهان، فمینیسم، فرهنگ زیبایي.

٭ ـ  عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان
٭ ٭ ـ  عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینای همدان

ـ تاریخ دریافت: 88/10/7 تأیید نهایی 89/2/10
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مقدمهس

زیبایي در فرهنگ بشري اغلب جزء مقوله ها و مفاهیم مثبت بوده است. 

تاریخچه ي زندگي انسان ها پر از پرستش الهه ها یا موجودات زیبا بوده است. 

البته این بدان معنا نیســت که تلقي از اینکه چه نوع زیبایي پرســتش شــود 

ثابت و بدون تغییر بوده است. صحبت کردن درباره ي مفهوم زیبایي به خاطر 

داشــتن بار فلسفي این مفهوم بسیار سخت و دشــوار است. این مقاله وارد 

پیچیدگي هاي فلســفي تعریف این مفهوم نشــده و به خالصه  اي  از مفهوم 

زیبایي از دیدگاه فیلسوفان بسنده کرده  است، هدف این بوده که از زاویه اي 

جامعه شناختي و اجتماعي وارد این مقوله شده و آن را از این زاویه بسط و 

مورد بحث قرار داد.

1( زيبايي ثابت يا متغیر

بــه باور برخي فلســفه دانان و بــه ویژه افالطون، ویژگي مشــترک همه ي 

چیزهاي همانند که به سبب آن زیبا هستند، زیبایي نام دارد. بنابراین برداشت، 

زیبایي عیني )دیدني( است و براي دیدن و بودن خود به واکنش یک دریافتگر 

وابســته نیست. فیلســوفان دیگر درباره ي بودن ویژگي عیني در چیزهاي زیبا 

مردد تر هستند و گمان مي کنند که آنچه مایه هاي زیبایي در آن شریک هستند در 

دارایي ویژه  اي  نیست بلکه در توان آنها براي برانگیختن واکنش در یک ذهن 

]واکنش خوشایند[ ـ  کسي که آنها را زیبا مي یابدـ  است )کروس میر 1387: 84(.

اینکه زیبایي ثابت اســت یا متغیر و آیا اصاًل زیبایي ثابت یا زیباي ثابت 

داریم یا نه در حیطه ي بحث فیلسوفان است و از حوصله ي این مقاله خارج 
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س اســت. اما یک اســتدالل مي توان  کــرد و آن اینکه اگر زیبایي ثابت باشــد 

تغییرپذیر نیست و از طریق تالش فردي به  دست نخواهد آمد اّما اگر زیبایي 

تغییرپذیر باشد مي توان آن را با استفاده از تالش فردي و یا جمعي بهبود داد. 

براي شــروع، می توان حداقل بر روي یک نقطه نظر ایستاد و تحلیل ها را 

از آن شروع کرد و آن اینکه حتي اگر بپذیریم خود زیبایي ثابت است تلقي از 

آن و تعریف آن ثابت نیســت. براي تأیید این استدالل بهتر است به موضوع 

تغییر نگرش یونانیان نسبت به مقوله ي زیبایي در افسانه هایشان بپردازیم: 

در جهان افســانه اي یوناني، زیبایي همیشه هدیه خداوندان بود و با نظم و 

نظام عالم وجود پیوند داشت. یک ظاهر زیبا اثبات کننده ي لطف خدا بود و یک 

نشانه ي نجیب زیبایي، به ویژه زیبایي انساني، در فلسفه ي یوناني نیز موضوعي 

مهم بود. در چنین زمینه اي با تغییر نوع نگرش به زیبایي این ذهنیت بعدها از 

اعتبار افتاد و زیبایي فیزیکي گناه آلود، ســطحي و مشــکوک در نظر گرفته شد. 

.(Klepp 2009: 41) ارزش زیبایي فقط به زیبایي معنوي داده شد

تغییر نحوه ي تلقي از زیبایي تحت تأثیر تغییرات فرهنگي در جوامع است. 

تغییرات در کلیت و نیز در عناصر فرهنگ مي تواند مفهوم زیبایي در جامعه و 

یا در فرهنگ خاص را دچار تغییر کند. در اکثر فرهنگ هاي مختلف روي زمین 

تفاوت هایي اساســي در مورد اینکه زیبایي چیست، دروني است یا بروني، و 

اینکه چه نوع زیبایي مثبت و کدام نوع منفي است وجود داشته و دارد. 

مردم  شناسان سهم بســزایي در روشن کردن این قضیه داشته اند که به ما 

بگوینــد زیبایــي در فرهنگ هاي کوچک و بزرگ با هــم تفاوت هاي زیاد و 
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گاهًا اساسي داشته و دارند. در جامعه هاي پیشین، زنان ابزاري به گوش ها و س

لب هاي خود مي آویختند، بیني خود را ســوراخ مي کردند تا کوچک بماند و 

این چیزها براي هواداران این جامعه ها زیبا بود و اکنون از دید ما زیبا به نظر 

نمي رسد چون ما استانداردهاي زیبایي این جوامع بدوي را نداریم« )هنسن و 

دیگران 1386: 74(. البته برخي نظریه پردازان که از زاویه ي جهاني شدن و فرهنگ 

جهاني به این قضیه نگاه مي کنند به این نکته اشاره دارند که هم گرایی اي در 

مقوله ي زیبایي و اســتانداردهاي آن در جهان در حال شــکل گیري است. با 

این وجود، چه جهاني بیاندیشیم و چه محّلي، یک نکته ي مشترک وجود دارد 

و آن اینکه زیبایي مقوله اي فرهنگي اســت. خواه این فرهنگ محّلي و مّلي 

باشد و یا جهاني.

وقتي اعضاي یک جامعه سعي دارند بدن هاي خود را مطابق با انتظارات 

فرهنگــي جامعه و یا گروهــي که بدان تعلق دارند هم نــوا کنند به این نکته 

واقف اند که زیبایي با تالش فردي به دست می آید و نکته ي دیگر اینکه این 

انتظارات فرهنگي و اجتماعي هستند که تغییرات در بدن براي زیبا شدن را 

به افراد تحمیل مي کنند. انتظارات درباره ي اینکه بدن یک مرد، یک زن، یک 

دختر و یا یک پسر چگونه باید باشد. 

بر مبناي تحلیلــي کارکردگرایانه، زیبایي، براي فــرد کارکردهایي رواني 

و اجتماعي دارد. شــاید بتوان مهم ترین کارکرد زیبایي را تســهیل و تسریع 

برقراري روابط اجتماعي در گروه و جامعه دانست. زیبایي همچنین تعلق فرد 

را به گروه و جامعه راحت تر مي کند. 
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س از دیدگاهي رئالیســتي نیز به این نکته مي رسیم که زیبایي مفهومي ثابت 

نبــوده و تغییرپذیر اســت. وقتي به بازار رو به رشــد محصوالت، درمان ها، 

پرهیزها و رژیم هاي زیبایي نگاه مي کنیم به نظر مي رسد که بسیاري از مردم 

مشتاق به پرداخت مقادیر زیادي پول یا تحمل رژیم هاي گران بها براي رسیدن 

به زیبایي هســتند. پس به باور بســیاري از مردم اواًل زیبایي خارجي مهم تر 

.(Klepp 2009: 39) است و ثانیًا مي تواند با پول و تالش فردي به دست آید

2( آرايش و جراحي هاي زيبايي

2 ـ 1( آرایش و زیبایي در جهان

2 ـ 1 ـ 1( پیشینه

به این نتیجه رســیدیم که با پول و تالش مي توان زیبایي را خلق کرد و 

گفتیم که این اســتدالل مبتني بر شــعور عامه1 نیز هست. ابزارهاي متعددي 

مي توان براي رســیدن به زیبایي توســط افراد تصور نمــود. حداقل دو نوع 

شناخته شده ي آن عبارت اند از آرایش و جراحي. 

نگاهي به تاریخ زندگي بشــر نشــان مي دهد که بشــر از دیرباز به مقوله ي 

آرایش )البته نه لزومًا به معناي امروزین آن( توجه داشته است. پس آرایش چه 

براي زن و چه مرد، یا پیر و جوان قدمتي دیرینه دارد و با بشر همراه و همگام 

بوده اســت. برخي نظریه پردازان بر خالف تصور عامه، که آرایش را پدیده اي 

زنانــه می داننــد، بر این باورند که آرایش در تاریخ اولیه ي بشــر به جاي آنکه 

Common sense  ـ 1
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مفهومي زنانه و مبتني بر زیبایي شناســي باشد بیشتر براي تفکیک هویت ها و س

تعلق هاي قبیله  اي  و طایفه  اي  به کار مي رفته است. در جامعه هاي بدوي، که در 

آن رقابت هاي اقتصادي و اجتماعي و رقابت هاي جنســي وجود نداشت، هم 

زنان و هم مردان بدن هاي خود را آرایش و تزیین مي کردند اما نه براي زیبایي. 

این پدیده به سبب نیازي بود که از شرایط کار در جامعه بدوي پیش از تاریخ 

سرچشمه مي گرفت... . در آن زمان براي هر فرد که به یک گروه خویشاوندي 

وابسته بود، الزم بود با چنین شیوه  اي  نشانه گذاري شود. نشانه گذاري ها، عضو 

خویشاوند هر گروه یا گروه کاري را شناسایي مي کرد )هنسن و دیگران 1386: 102(.

ســمیر کومار1 معتقد اســت که رد پــاي جراحي، آرایش و اســتفاده از 

محصوالت معطر و بهداشــتي را می توان در دوران اولیه ي بشر و نیز اعصار 

مصریان، یونانیان و رومیان یافت. انسان نئاندرتال صورت خود را با رنگ هاي 

قرمز، قهوه  اي  و زرد که از گل و الي  و آرســنیک2 به دســت می آمد نقاشي 

می کرد. از اســتخوان ها براي فر دادن موها استفاده می شد. آرایش، خالکوبي 

و زیــورآالت اطالعات ضــروري اجتماعي اي را با خود به همراه داشــت. 

جالینوس پزشک قدیمي یوناني، کرم سرد3 را ابداع کرد. رومي ها از عطرهاي 

ساخته شده از روغن بر روي بدن هایشان، در حمام ها و در مخازنشان و حتي 

در سالح هایشــان استفاده می کردند. سربازان صلیبي عطرها را در قرن نوزده 

از خاور دور به اروپا آوردند. عطرهاي توسعه یافته در قرن شانزدهم عمومًا 

 .(Kumar 2005: 1263) به صورت پودر و یا خمیر ژله  اي  بودند

Cold cream ـ arsenic  3  ـ Sameer Kumar    2  ـ 1
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س اما در خصوص تاریخچه ي جراحي زیبایي مي توان دو مرحله ي قدیمي 

و جدید یا مدرن شناســایي کرد. شواهدي تاریخي براي جراحي زیبایي در 

دوره هاي کهــن وجود دارد. به همین دلیل برخــي معتقدند جراحي زیبایي 

بر خالف تصور عام پدیده  اي  جدید نیســت بلكه عملي اســت تاریخي به 

گونه  اي  كه در مصر باستان به صورتي گسترده استفاده می شده است. برخي 

عوامل اجتماعي طي فرآیند بســط و گسترش این نوع اعمال جراحي نقش 

.(Song 2003: 2) موتور محركه ي آن را ایفا كرده اند

زماني اقدام  كنندگان به جراحي زیبایي بیمار بودند نه مصرف كننده. تمایل 

به جراحي به دلیل آسیب بود و افرادي كه در پي جراحي بودند اغلب نهاني 

و شــرمگین بودند. اولین مراحل شــروع جراحي زیبایي به سال هاي پس از 

جنگ جهاني اول بر مي گردد. این شکل از جراحي، که شرح داده خواهد شد، 

با شکل هاي رایج امروزي تفاوت داشت به همین دلیل شاید نتوان آنها را در 

مقوله ي کلي جراحي زیبایي قرار داد و بهتر است آن را جراحي ترمیمي بدن 

بنامیم. تكنیك هاي ]امروزي[ پزشكي كه جراحي زیبایي مبتني بر آنها هستند 

در ســال هاي بعد از جنگ جهاني اول كه ســربازان مرد مجروح از جبهه ها 

بر می گشتند، ظاهر شــدند. جراحي پالستیك، با هدف ترمیم بافت هاي نرم 

بدن، پیشــرفت سریع خود را مدیون همین جراحت ها و سوختگي هاي بعد 

از جنگ است. بعدها دو مفهوم از هم متمایز شد: یكي جراحي بازسازنده و 

دومي جراحي زیبایي. اولي اشاره به بازگرداندن ظاهر یك بدن یا عملكرد آن 

به حالت طبیعي بعد از جراحت یا معلولیت است و دومي اشاره به تغییرات 
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بدني است كه قباًل داراي پارامترهاي طبیعي بود. فمینیست ها نیز این تفكیك س

را تــا حدود زیادي قبول دارنــد و براي آنها، جراحي بازســازنده تا حدود 

. (Jones & Heyes 2009: 3)زیادي قابل توجیه است

اما نخستین موارد جراحي زیبایي در شکل جدید در اروپاي غربي مربوط به 

اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم می شود. در این دوره، بیماري سیفیلیس 

شایع بود. یكي از عوارض این بیماري، زوال بیني بود و به همین دلیل به این 

نوع بیني ها، بیني سیفیلیسي گفته می شد. این قضیه به گسترش رینوپالستي )عمل 

جراحي زیبایي بیني( منجر شــد به گونه  اي  كه افراد مي توانســتند با این عمل 

به جامعه هنجارمند بازگردند. بیني سیفیلیســي مطابق با آنچه گافمن می گفت، 

تبدیل به یك عالمت انگ شــده بود، عالمتي از رفتار اخالقي یك فرد و براي 

اینكه افراد به حالت نرمال بازگردند به رینوپالســتي روي می آوردند. بر اساس 

همین تمایل افراد به حذف داللت هاي اخالقي بیني سیفیلیســي، تقاضا براي 

.(Song 2003: 1) تكنیك هاي پیشرفته تر رینوپالستي نیز افزایش یافت

در تاریخ مدرن جراحي زیبایي، اولین گزارش مكتوب از كشیدن صورت 

به ســال 1901 بر مي گردد. لیپوساكشــن در سال 1974 ابداع شد و از دهه ي 

1980 عمومیــت زیــادي یافت. حداقــل از دهه ي 1950، زنــان به صورتي 

روزافزون مصرف كنندگان جراحي زیبایي بوده اند. این در صورتي اســت كه 

مردان در ســال 2007 بدان مبادرت كرده اند (Jones & Heyes 2009: 3). این امر 

نشــان مي دهد که جراحي زیبایي در شــکل مدرن و نه قدیمي آن مسئله  اي  

عمدتًا زنانه بوده است. 
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س از زمــان ظهور زیبایي به شــکل مــدرن آن، افراد بــه جراحي زیبایي نه 

تنها به عنوان شــیوه اي براي ارتقاي ظاهرشــان بلکه به عنوان ابزاري براي 

توانمندســازي آنان براي کاهش یا حــذف عالیمي که به اعتقاد آنها، آنها را 

دیگري قرار مي دهد در نظر گرفته مي شــود دیگــري اي که از گروه قومي یا 

نژادي ]یا جنسي[ مســلط و مطلوب تر جامعه متمایز است. در اروپاي قرن 

نوزدهــم، دیگري یهودیان بودند. تصاویر کلیشــه اي از آنهــا، بدن آنها را به 

عنوان بدني زشــت، متفاوت و آسیب مند معرفي مي کرد. این عالئم نژادي با 

انگ هایي اجتماعي نظیر ضعف و بیماري مرتبط بود که خود باعث مي شــد 

ظاهر آنها به عنوان مانعي براي همســان گردي آنها با جامعه ي آریایي باشد. 

اولیــن جراحان، نظیــر ژاک ژوزف1 بنیان گذار رینوپالســتي که خود یهودي 

فرهنگ پذیر شده بود، رویه هایي جراحي را ابداع کردند که بیماران یهودي را 

    .(Davis 2003: 73 76 ـ) به لحاظ نژادي »نامرئي«2 مي کرد

در ایــاالت متحده، جراحي زیبایي با موج مهاجرپذیري اوایل قرن بیســتم 

هم زمان بود. جان روئه3 اولین کســي بود که جراحي بیني را براي اصالح بیني 

پوگ4ـ   ویژگي مهاجرین ایرلنديـ  انجام داد. مهاجرین اروپایي، مثل یهودیان، 

ایتالیایي ها و دیگر نژادهاي مدیترانه اي یا شرقي، نیز براي اینکه شبیه یهودي ها 

به نظر نیایند به جراحي زیبایي روي آوردند. بعد از جنگ جهاني دوم، جراحي 

زیبایي براي ایجاد چشــم هایي تا شــده در میان کره اي ها، چیني ها و ژاپني ها و 

John Roe  ـ invisible                           3  ـ Jacques Josef    2  ـ 1
4 ـ معروف به همین نام؛ بینی پهن
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آمریکایي هاي آسیایي تبار عمومیت یافت. اخیراً آمریکایي هاي آفریقایي تبار نیز س

شروع به تغییر بیني ها و لب هاي خود از طریق جراحي زیبایي کرده اند )همان: 76(. 

براي مهاجرین و اعضاي گروه هاي حاشــیه اي، جراحي زیبایي نوظهور 

پزشکي یک راه حل براي ورود مجدد به جامعه است )همان: 77(. 

برخــي از نظریه پردازان معتقدند به لحاظ تاریخي، زنانه شــدن جراحي 

زیبایي احتمااًل كوتاه مدت خواهد بود. ســاندر گیلمن معتقد اســت در دراز 

مدت احتمال اینكه جراحي زیبایي، به جاي اینكه مسئله  اي  فمینیستي باشد، 

قومیتي و ملیتي خواهد شــد. آمارها و روندها نیز مؤید این مطلب اســت به 

گونه  اي  که نشــان دهنده ي افزایش تدریجي در جراحي زیبایي توسط مردان 

.(Jones & Heyes 2009: 3) و غیر سفیدپوستان هستند

شــاید بتوان نتیجه گیري این نظریه پــردازان را بدین گونه تکمیل کرد که 

جراحي زیبایي پیوند نزدیکي با مرزهاي تحریم اجتماعي دارد. آنهایي که به 

لحاظ جغرافیایي ســاکن در جامعه اند اما به لحاظ اجتماعي یا در حاشیه ها 

هســتند و یا به طور کلي خارج از مرزهاي اجتماعي، سیاســي، اقتصادي و 

فرهنگي قرار مي گیرند (Beall 2002: 6). زیرا جراحي زیبایي راهي است براي 

تحــرک عمودي و همســان گردي با فرهنگي که آنها را به خاطر ظاهرشــان 

متفــاوت و از همــه مهم تر، دون پایــه در نظر مي گیــرد. از این  رو، جراحي 

زیبایي شــکلي از گذار اســت. گذار از یک هویت به هویتي دیگر و رسیدن 

به امتیــازات و پایگاه دیگري. براي گروه هاي قباًل تحریم  شــده ي اجتماعي 

.(Davis 2003: 77) جراحي زیبایي یک حق تازه ایجاد شده است
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س در جوامعــي که نابرابري اجتماعي ویژگي آنهاســت، جراحي زیبایي در 

مواردي که مربوط به گروه هاي محروم است، دربر دارنده ي بي عدالتي است 

و از این  رو به جاي اینکه موضوعي زیبایي  شناختي باشد، موضوعي مرتبط 

با سیاست است )همان: 79(.

شواهد و سوابق نشان مي دهند آرمان هاي زیبایي بسط  یافته همیشه تحت 

تأثیر و نفوذ غربي بوده اند. از زمان استعمار آمریكا، این اروپاي غربي بوده است 

كه ادراك جامعه را از زیبایي، تحت تأثیر خود قرار داده است. به عبارت دیگر 

اینكه چه كسي زیباست و چه كسي زیبایي را تعریف مي كند. اوژینا كاو1 جراحي 

زیبایي را ابزاري براي غربي شــدن در نظر می گیرد (Song 2003: 4). فرآیندهایي 

تاریخــي وجود دارند كــه فرهنگ زیبایي را جهاني می كنند و شــركت هاي 

آمریكایي در حال ســلطه بر صنعت زیبایي و ســالمت جهاني، بعد از جنگ 

. (Camron 2004: 80) جهاني دوم، هستند

2 ـ 1 ـ 2( وضعیت بازارهاي اقتصادي

بر اســاس آمار و ارقام موجود چند شرکت بزرگ از کشورهاي مختلف 

جهــان عمده ترین ســهم را در فروش محصوالت آرایشــي در جهان دارند. 

از این میان، شــركت هاي پایه ي آمریكاي شمالي و اروپاي غربي حدود 86 

.(Hoon & Rugman 2006: 164) درصد فروش ها را در این زمینه در اختیار دارند

جدول زیر تعداد، میزان و متوسط فروش صد شرکت بزرگ جهاني را به 

صورت جزئي تر نشان مي دهد:

Augeina Caw ـ  1
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جدول 1: جدول فروش صد شرکت آرایشي بزرگ جهان )2003( )میلیون دالر آمریکا(س

کشور شرکتمنطقه
تعداد 

شرکت ها
کل فروش 

جهاني
کل فروش 

جهاني به درصد
متوسط فروش 

جهاني

آمريکا

3546،75342.561.336آمريکا

0559/ .159کانادا

13147/ .1147برزيل

3746،95942.751.269جمع

اروپا

1625،08222.831.567فرانسه

101،8431.51166ايتاليا

96،5996.01733آلمان

410،8359.862.709انگلستان

32117/ .3352سوئيس

21،4401.31720اسپانيا

1691/ .2181روسيه

63696/ .1696هلند

19206/ .1206ايرلند

67738/ .1738سوئد

5047،97743.67960جمع

آسيا

813،05111.881.631ژاپن

51،8701.70374کره جنوبي

1314،92113.581.148جمع

100109،8571001.098جمع کلجمع

 Hoon & Rugman 2006: 164:منبع

همچنین بر اساس گزارش جدول شماره ي 2 بیشترین محصوالت فروخته 

شــده در جهان در سال 2001، محصوالت مربوط به مراقبت از پوست بوده 
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س اســت. محصوالت مرتبط به مراقبت از مو در رتبه ي بعــدي قرار دارند. از 

میان محصوالت آرایشي نیز محصوالتي که مربوط به آرایش چهره اند با 7/9 

بیلیون دالر در رتبه ي اول قرار دارند.

جدول 2 : میزان و نوع محصوالت آرایشي و زیبایي فروخته شده 
در بازارهاي جهاني سال 2001

محصوالت آرايشيميزان فوش انواع محصوالت نوع محصوالت

27.7 بيليونمراقبت از پوست

31.3 بيليونمراقبت از مو

22.5آرايشي
 بيليون

7.9 بيليونآرايش چهره

6.6 بيليونماتيک و رژ لب

5.4 بيليونآرايش چشم

2.5 بيليونآرايش ناخن

22.4 بيليونعطر و ادکلن

20 بيليونبهداشت فردي

Kumar 2005: 1264 :منبع

2 ـ 2( آرایش و زیبایي در ایران

2 ـ 2 ـ 1( ورود فرهنگ زیبایي و آرایش

در حوزه ي واردات فرهنگ زیبایي به ایران مطبوعات، تجار، دولت و خود 

.(Camron 2004: 80)  ]زنان نقش ایفا كرده اند ]عامالن ورود فرهنگ زیبایي

تجــار در بازاریابــي لباس ها و لــوازم آرایش براي زنــان ایراني، نقش 
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عمده اي را در اســتانداردهاي زیبایي ایفا كردند. در سال 1926، در تبلیغات س

تجاري تاجري به نام كنتوار راغبیان، عكس یك زن مو بلند دیده مي شــد كه 

یك روبان ســینه ها و نیم تنه ي وي را پوشانده است اما بازوها و پاهاي وي 

.(Camron 2004: 84) برهنه نشان داده مي شود

انتشــار عکس هاي زنان و معرفي محصوالت آرایشي و فرهنگ زیبایي 

غربي در تبلیغات رسانه  اي  و مطبوعات ایراني در دوره ي رضاخان و توأم با 

پروژه ي بیداري زنان پیش مي رفت. پروژه ي بیداري زنان می خواست به زنان 

القــا كند كه حجاب موفقیت آنها را در عرصه ها و اماكن عمومي با مشــكل 

مواجه مي ســازد. از این  رو زنان را تشــویق مي كرد كه حجاب دروني را با 

حجاب بیروني جایگزین كنند )همان: 89(.

در روزهاي اول ژورنالیســم ایراني، خود روزنامه ها و مجالت به عنوان 

یك عرصه و میدان مفهوم سازي شدند، اما در فاصله ي بین دو جنگ و حتي 

با وجود سانسور شدید دولتي در دهه ي 1930، ایجاد تمایز بین وجه تجاري 

و ژورنالیستي یا آموزشي مجالت بسیار سخت بود. نتیجه ي خالص عبارت 

بود از: فرهنگ زیبایي به ســبك غربي كه به صورتي روزافزون در صفحات 

مجالت ایراني مشهود بود )همان: 83(.

بعد از 7  ژانویه ي 1936، عكس هاي دختران ایراني، دانش آموزان، متخصصین 

و ورزشــكاران، همه در زمینــه  اي  كه منعكس كننده ي تصویر خاصي از زنانگي 

مدرن ایران بودند، در تبلیغات مجالت و روزنامه ها نمود پیدا كرد. این شكل از 

تبلیغات همگام با پروژه بیداري زنان و در پیوند با آن انجام می شد )همان: 85(.
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س از سال 1937 تا 1947، ایرانیان 250 فیلم خارجي در هر سال دیدند كه 

اغلب آنها محصول هالیوود بود. در دهه ي1930 بود كه مجالت ایراني شروع 

به انعكاس فعال تر صحنه هاي فیلم در صفحات خود نمودند. در این صفحات 

به جاي مرور فیلم، شخصیت هاي فیلم ها و نحوه ي پوشش، خوراك، نحوه ي 

انعكاس جذابیت شــگفت انگیز آنها بیشتر انعكاس می یافت. نكته ي جالب 

توجه تر اینكه این نوع از پوشش مطالب دقیقًا با ظهور محصوالت زیبایي و 

سالمتي هالیوودي در آمریكا همگام بود )همان: 83(.

هم انتشارات مســتقل مثل عالم نسوان در دهه ي 1930 و هم انتشارات 

نیمه رسمي )یا به شدت سانسور شده( مثل سالنامه ي پارس سهمي در اردوگاه 

زنان تحصیل كرده ي ایراني براي نگاهي نو به دوره هاي جدید داشتند، نگاهي 

كه در آن لوازم آرایش، ســبك هاي موي غربي، مدهاي محسوس، بخشي از 

یك یونیفورم مشهود در حال ظهور از مدرنیته بودند )همان: 85(.

دیدن بازاریابي محصوالت زیبایي و سالمتي در صفحات مجالت ایراني به 

این نكته اشاره مي كند كه زنان شهري، طبقه ي متوسط و ثروتمند ایراني تقریبًا 

هم زمان با زنان غربي با فرهنگ زیبایي مواجه مي شوند. البته در مقام مقایسه با 

مصرف لوازم آرایشي در غرب و آمریكا، مصرف این گونه لوازم در نیمه ي اول 

(Camron 2004: 81).قرن بیستم براي زنان ایراني گران تر تمام مي شد

اما اگر بخواهیم نقش دقیق برخي مطبوعات مهم در این راســتا را کالبد 

شــکافي کنیم مي توانیم به »مهرگان«، »اطالعــات« و »زبان زنان« آن دوره 

اشاره کنیم.
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از جمله مجالتي كه در فاصله ي سال هاي1945ـ  1920به تبلیغ محصوالت س

و ســبك هاي زیبایي می پرداختند مجله ي »مهرگان« بود. این مجله وابســته 

به مؤسســه اي تجاري بود كــه مقاالتي دوره  اي  درباره ي ســتاره هاي فیلم ها، 

محصــوالت زیبایي و آخرین رونــد فعالیت هاي مربوط بــه فراغت و مدها 

مي نوشت. این روندها تا حد ممكن به شكلي علمي، اثبات شده یا به شیوه اي 

موافق با شعور عامه معرفي می شدند. جلد این مجله ممكن بود با آخرین مدل 

ساختمان ها در تهران، عكس یك ستاره ي هالیوود یا برنده ي جایزه زیبایي در 

اروپا تزئین شود. انتشار مجله ي مهرگان طي فشار دولتي براي برداشتن حجاب 

.(Camron 2004: 4) شروع شد و در دوره ي پروژه ي بیداري زنان ادامه یافت

صفحــات مهرگان ُپر بود از توصیه هایي به جوانان )به  ویژه زنان جوان( 

بــراي اینكه چگونه می توانند آن گونه كه باید رفتار و احســاس كنند، خوب 

باشند. جذب و انتخاب یك زوج به عنوان یك محرك و انگیزه جهان شمول 

براي عاشقان جوان و یك جامعه ي خوب ترویج می شد. مهرگان پرسشنامه اي 

در این زمینه طراحي كرده بود و در آن از زنان و مردان جوان می خواست كه 

در مورد همسر ایده آل خود پاسخ دهند. پرسشنامه با سؤاالتي دستكاري شده 

و كلیشــه  اي  معطوف به زنان غربي طراحي شده بود. سپس اول جواب هاي 

زنــان با عكس هاي آنها چاپ می شــد و بعد عكس ها و پاســخ هاي مردان 

چاپ می شــد. این پاســخ ها به شــیوه  اي  علمي و از طریق یك پیمایش به 

 دست نمي آمدند و هدف از گزارش آنها به صورت گزینشي، انعكاس نظرات 

دســت اندركاران مجله ي مهرگان )و اولویت هاي دولت پهلوي( بود. آنچه از 
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س این پاسخ هاي تصنعي به دست مي آمد معرفي این نكته بود كه از هر دو جنس 

مرد و زن انتظار می رود كه داراي تناسب اندام و نظیف باشند. از زنان شهري 

و طبقه ي متوســط بیشتر انتظار می رفت كه عالوه بر سالمتي، زیبا و ُمدپذیر 

نیز باشند )همان: 86(.

»اطالعــات«، دیگر مجلــه ي آن دوره، قبل از پــروژه ي بیداري زنان، به 

نــدرت عكس زنان را چاپ می كرد و هرگز عكســي از زنــان ایراني چاپ 

نكــرد. در ســال 1932 عكس تعدادي از زنان خارجي كه براي شــركت در 

دومین كنگره ي زنان غربي در تهران به ایران آمده بودند چاپ شــد. بعد از 

عزیمت رضاشاه به تركیه و بازگشت وي به ایران در سال 1943 عكس هاي 

هنرپیشــه هاي زن یك گروه تئاتــر تركیه  اي  كه از ایــران مالقات می كردند 

چاپ شد. حتي در فاصله ي سال هاي 1935 تا 1936 نیز كه حكومت كشف 

حجاب را تشــویق می كرد استفاده از عكس هاي زنان در آگهي هاي تبلیغاتي 

. (Camron 2004: 84) نسبت به قبل تغییر چنداني نیافت

برخي فمینیست ها و مجالت مرتبط با آن نیز در ترویج فرهنگ زیبایي در 

ایران نقش داشــتند. هاجر تربیت یك فمینیست قدیمي و عضو انجمن زنان 

رضاشاه، حجاب را به عنوان آنتي تز لباس مدرن فاقد ارزش می دانست و آن 

را مانعي براي فعالیت هاي زنان در حوزه هاي مختلف معرفي می كرد )همان: 86(. 

یك مجله به  نام »زبان زنان« نیز كه توســط یك فمینیست به نام صدیقه 

دولت آبادي اداره می شد در این قضایا دخیل بود. این مجله برخالف مجالت 

قبلي )مثل عالم نسوان( خیلي به بحث هاي زیبایي و ُمد نمي پرداخت. در این 
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مجله، خوب بودن، سالم بودن تعریف می شد. از آنجایي كه این مجله براي س

زنان و دختران جوان منتشــر می شــد، هدف خود را كمك به زنان در تمام 

مسائل و امور اجتماعي تعریف می كرد )همان: 88(. 

بررســي نقش مطبوعات در این دوره نشان می دهد همه ي مجالت سهم 

یکســاني در این حوزه نداشتند و از میان مطبوعات اشاره شده تنها مجله ي 

»مهرگان« نقش برجسته تري داشته است. بقیه ي مجالت با احتیاط بیشتري 

به این قضایا می پرداختند.

2 ـ 2 ـ 2( وضعیت بازارهاي اقتصادي

الف ـ  لوازم آرایشي

 در مــورد ایــران آمارهاي رســمي زیادي در خصوص مصــرف لوازم 

آرایشي وجود ندارد. تنها آمار موجود رسمي در این خصوص مربوط است 

به هزینه هایي که خانوارهاي شهري و روستایي به طور متوسط صرف خرید 

لوازم آرایشــي می کنند.1 با توجه به عدم شــیوع زیاد ایــن هزینه ها در میان 

خانوارهاي روســتایي در اینجا فقط آمار مربوط به هزینه هاي لوازم آرایشي 

خانوارهاي شــهري گزارش شده است. در نمودارهاي زیر متوسط هزینه ي 

هر خانوار شهري براي مصرف لوازم آرایشي2 و نیز روند مصرف آن گزارش 

شده است:

1ـ  آمار از اطالعات مربوط به پرسشنامه ي هزینه ي درآمد مركز آمار ایران استخراج شده است.
2 ـ  اقالم آرایشي مورد پرسش عبارت بودند از : شیرپاك كن و تونر، رژ لب، مداد چشم، عطر و 

ادكلن، افترشیو، كرم پودر، ریمل، پنكك و ...
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س نمودار 1: متوسط هزینه ی هر خانوار شهري براي لوازم آرایشي

نمودار 2: روند مصرف لوازم آرایشي

  ١٥

  متوسط هزينه هر خانوار شهري براي لوازم آرايشي: ١نمودار شماره 
  

  
  

٩١٢٧٤
١٠٧٤٥٣

١٤٩٢٥٠
١٥٧٦٨٥

٠
٢٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٦٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠
١٤٠٠٠٠
١٦٠٠٠٠

٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦

٨٦ ٨٣ تا   ار شهري در سالهاينمودار متوسط هزينه لوازم آرايشي هر خانو

  ١٦

  روند مصرف لوازم آرايشي: ٢نمودار شماره 
  

  
  

 روند  افزايشي متوسط هزينه يك خانوار شهري براي لوازم آرايشي در
٨٦ ٨٣ تا    سالهاي

٠
٢٠٠٠٠
٤٠٠٠٠
٦٠٠٠٠
٨٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠
١٢٠٠٠٠
١٤٠٠٠٠
١٦٠٠٠٠
١٨٠٠٠٠

٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦

نمودار متوسط هزینه لوازم آرایشی هر خانوار شهری در سال های 83 تا 86

روند افزایشی متوسط هزینه یک خانوار شهری برای لوازم آرایشی در 
سال های 83 تا 86
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همان گونه كه نمودارهاي فوق نیز نشــان مي دهند در فاصله ي سال هاي س

1383 تا 1386 با افزایش مصرف لوازم آرایش در میان خانوارهاي شــهري 

مواجه هســتیم. بر اساس آمار، در ســال1 1385، 12405584 خانوار شهري 

وجود داشــته كه با ضرب این رقم در ارزش ریالي مصرف لوازم آرایشــي 

براي سال مذكور رقمي حدود 2 میلیارد تومان ) 1851533412000 ریال( به  

دست مي آید كه رقم بسیار زیادي است.

نگاهي به آمار و ارقام و رشــد آنها نشــان مي دهد که فروش محصوالت 

آرایشــي در ایران تجارت پرســودي را تشــکیل مي دهد که به دلیل قاچاقي 

بودن اکثر این محصوالت، سود آنها عاید کشورهاي صادرکننده و در نهایت 

شرکت هاي آرایشي بزرگ چند ملیتي جهاني مي شود. این قضیه نشان مي دهد 

که اقتصاد و زیبایي و یا پول و زیبایي پیوند نزدیکي با هم دارند. این ارتباط 

در خصوص جراحي زیبایي نیز صادق است. در زیر نگاهي به آمار و ارقام 

این نوع اعمال جراحي در ایران مي اندازیم.

2 ـ  جراحي زيبايي 

اولیــن جراحي زیبایــي به معناي امــروزي آن ســال 1307 در یكي از 

بیمارستان هاي تهران انجام شد. با این حساب از عمر جراحي پالستیك در 

ایران حدود 80  ســال مي گذرد. اگرچه این نوع جراحي در سال هاي اولیه ي 

خود مهجور بود، طي ســال هاي اخیر رشد سرسام آوري پیدا كرده است )جام 

جم آنالین: 9/25/ 1388(.

1 ـ  براي بقیه ي سال ها آمار تعداد خانوارها موردي بوده نه به صورت سرشماري كلي
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س آماري رســمي در مورد جراحي زیبایي در ایران در دســت نیســت. بر 

اساس یک آمار غیر رسمي، هر ساله بیش از 36 هزار ایراني زیر تیغ جراحي 

زیبایــي صورت مي روند. از میان جراحي هاي انجام شــده زیبایي در ایران، 

جراحي زیبایي بیني در مقام اول قرار دارد. بر اساس آمار غیر رسمي، ایران 

از نظر تعداد جراحي زیبایي بیني، در دنیا اول است. بعد از ایران، کشورهاي 

امریکا، انگلستان و تا حدي فرانسه در ردیف هاي بعدي قرار دارند )همشهري 

آنالین: 1386/11/11(.

این آمار و ارقام تقریبي، تنها موارد غیر رسمي جراحي زیبایي بودند. باید 

به این آمار و ارقام، افرادي را که تمایل بدان دارند اما به دلیل ترس از تبعات 

بدان مبادرت نمي ورزند را نیز اضافه کرد. 

3( رويکردهاي نظري فرهنگ مصرف لوازم آرايشي و زيبايي

در زمینه ي فرهنگ مصرف لوازم آرایشــي مي تــوان به رویکردهاي زیر 

اشــاره کرد. اگرچه این رویکردها در مورد مصرف به معناي کلي اند اما قابل 

استفاده براي مصرف لوازم آرایشي نیز هستند.

سه رویکرد در مورد فرهنگ مصرف وجود دارد. رویکرد اول بر این نظر 

است که فرهنگ مصرف به واسطه ي گسترش تولید کاپیتالیستي تجویز مي شود 

که خود باعث افزایش انباشــت فرهنگ مادي به شــکل کاالهاي مصرفي و 

سایت ها براي خرید و مصرف است. این امر منجر به برجستگي روزافزون 

فعالیت هاي فراغتي و مصرفي در جوامع غربي شــده است که اگرچه توسط 

برخــي  به عنوان ابزاري براي برابري و آزادي فردي در نظر گرفته مي شــود 
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امــا برخي دیگر آن را ابــزاري براي افزایش ظرفیت تغییــر ایدئولوژیک و س

محدودیــت اغواکننده ي جمعیت از برخي مجموعه هــاي جایگزین روابط 

. (Butler 2008: 667) اجتماعي بهتر در نظر گرفته مي شود

اگــر از نقطه نظر اقتصاددانان کالســیک هدف تمام تولید، مصرف اســت 

کــه به واســطه ي آن افراد رضایت خود را از طریق خریــد دامنه اي از کاالهاي 

گران قیمت باال مي برند، از نقطه نظر برخي نئومارکسیست هاي قرن بیستمي، این 

توســعه باعث ایجاد فرصت هاي زیادي براي مصرف کنترل شده و دستکاري 

شــده مي گردد. این رویکرد که رد پاي آن را مي توان در ســنتز مارکسـ  وبري 

لوکاچ از نظریه ي شيءشدگي  اش پیدا کرد، عمدتًا در نوشته هاي هورکهایمر و 

آدورنو، مارکوزه و لوفور بسط یافته است. براي مثال هورکهایمر و آدورنو بر این 

اســتدالل اند که همان منطق کاالیي و ِخرد ابزاري در حوزه ي تولید در حوزه ي 

مصرف نیز مشاهده کردني است. اوقات فراغت، هنر و فرهنگ عمومًا از طریق 

صنعت فرهنگ فیلتر مي شوند. از این نقطه نظر، چنین مي توان استدالل کرد که 

انباشت کاالها منجر به غلبه و سلطه ي ارزش مبادله  اي 1 شده است، بدین معنا 

که محاسبه ي عقالني   ابزاري تمامي جنبه هاي زندگي، امکاني را فراهم مي سازد 

که در آن تمام تفاوت هاي اساسي، سنت هاي فرهنگي و کیفیات مبدل به کّمیات 

.(Featherston 2008: 668) مي شوند

 از اندیشــمندان دیگري که نظریه کاالیي  شــدن2  لوکاچ و لوفور را براي 

رســیدن به نتایجي مشــابه با نتایج آدورنو پیگیري کرده است ژان بودریالرد 

commodification  ـ value              2 ـ Exchange  ـ 1
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س اســت. بودریالرد بر این نظر اســت که مصرف دربر دارنده ي تغییر فعال در 

عالئم اســت. براي جامعه ي کاپیتالیســتي متأخر این قضیه محوري اســت، 

جایي که در آنجا، عالمت و کاال در ارتباط با هم قرار مي گیرند تا »عالمت ـ 

. (Butler 2008: 667) کاال«1 را ایجاد کنند

تغییر عالمت ها در رســانه ها و تبلیغات بدان معناســت که عالمت ها به 

صورتي ســیال قادر به آزادي از اشــیاي منتســب به خود هستند و به همین 

دلیل براي اســتفاده از انواع پیوندهاي معاشــرتي در دسترس اند... جامعه ي 

مصرف کننده اساســًا با قاعده زدایي از زندگي اجتماعي خصلتي فرهنگي به 

خود مي گیرد و روابط اجتماعي، بســیار متغیر و کمتر ساخت یافته مي گردند. 

تولید بیش از حد عالئم و بازتولید تصاویر و شبیه ســازي ها منجر به فقدان 

معنایي پایدار و زیبایي  شناختي شدن واقعیتي مي شود که در آن توده ها مسحور 

جریان بي پایان تقابل هاي عجیب و غریب و نامأنوسي مي شوند که بیننده را 

.(Featherston 2008: 669) ماوراي یک معناي پایدار قرار مي دهد

در این رویکرد تمایل زنان به خرید و اســتفاده از محصوالت آرایشــي 

محصول سلطه ي صنعت فرهنگ و تغییر فعاالنه ي عالئم و نمادها براي خلق 

جذابیت در این کاالها از طریق نظام سلطه ي کاپیتالیستي است. در این معنا 

ذائقه ي مصرف زنان تحت کنترل و تغییر نظام ســرمایه داري است و توسط 

صنعت فرهنگ وابسته به آن کانالیزه مي شود. 

رویکرد دوم که رویکردي بیشتر جامعه شناختي است، رضایت حاصل از 

commodity ـ sign  ـ 1
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کاالها را در ارتباط با دسترســي به لحاظ اجتماعي ســاخت بندي شده به این س

کاالها در یک بازي حاصل جمع صفر قرار مي دهد که در آن رضایت و منزلت 

بستگي به تفاوت هاي پایدار و نمایشي دارد. در این رویکرد، تأکید بر شیوه هاي 

متفاوتي اســت که در آنها افراد از کاالها به منظور خلق تمایزات یا پیوندهاي 

اجتماعي بهــره مي گیرنــد (Butler 2008: 667). در این معنا، مصرف براي ایجاد 

فاصلــه ي اجتماعي بین طبقات و یا دســته هاي )اعم از جنس و نژاد، طبقه ي 

اجتماعي و نظایر آن( مختلف جامعه به کار مي رود و شــکلي اســت از ایجاد 

تمایز بین افراد طبقات و دســته ها و بیشتر جنبه ي نمایشي و فاصله گذار دارد. 

آن چیزي که مد نظر وبلن یا بوردیو بوده و در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

در برخــي موارد، هدف از خرید ممکن اســت کســب منزلت از طریق 

ارزشـ   مبادله ي باال باشــد، به ویژه در جوامعي که در آنها نظام اشرافیت و 

ثروتمندان قدیمي مجبور به تفویض قدرت به ثروتمندان جدید )براي مثال 

»مصرف آشــکار« مورد نظر وبلن(  شــد ه اند. وضعیت مقابلي نیز مي تواند 

اتفاق افتد و آن اینکه کاالي قبلي، منزلت کاالیي1 خود را از دســت مي دهد. 

هدایا و اشیاء به ارث رسیده نیز ممکن است ارزش کاالیي خود را از دست 

بدهند و بي قیمت2 شوند. )در این معنا که فروختن آنها و یا قیمت گذاري به 

آنها یک ذائقه ي خیلي بد در نظر گرفته شود( چرا که آنها نماد روابط فردي 

قوي اند و ظرفیت برانگیختن خاطرات در مورد افراد دوست داشتني را دارند 

]مثل خانه  اي  قدیمي که خاطرات خانوادگي افراد را متبلور مي سازد[. اشیاي 

Priceless  ـ Commodity status  2 ـ 1
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س هنري یا اشیایي که براي مراسماتي تولید مي شوند و یا آنهایي که پشتوانه ي 

نمادین خاصي دارند نیز از مبادله کنار گذاشته مي شوند و یا اینکه در منزلت 

کاالیي به مدتي طوالني باقي نمي مانند. فقدان دسترســي به آنها و بي قیمت 

بودن آنها ]قیمت مادي ندارند بلکه قیمتشــان معنوي است[ باعث افزایش 

قیمت و مطلوبیت آنها مي شــود (Featherston 2008: 670). در چنین حاالتي نگه 

داشــتن این کاالها که به لحاظ مادي »بي قیمــت« اما به لحاظ معنوي »ذي 

قیمت« هستند منزلت آور تلقي می شوند. 

کار بوردیــو، داگالس و ایشــروود1 در زمینــه ي اینکــه چگونه و به چه 

شیوه هایي کاالها براي ایجاد تفاوت هاي اجتماعي و به عنوان عامالن ارتباط 

عمل مي کنند حائز ارزش و اهمیت اســت. داگالس و ایشروود بر این نکته 

تأکید دارند که کاالها براي ترســیم خطوط بین روابط اجتماعي بهره برداري 

می شــوند. با این اســتدالل، لذت مــا از کاالها، تنها تا حــدودي به مصرف 

فیزیکي آنها ربط دارد و قسمت عمده ي لذت آنها اساسًا به استفاده از آنها به 

عنوان نشانگرها2 )مشخص کننده ها( ارتباط دارد )همان: 671(.

بوردیو نیز معتقد اســت کــه ذائقه، مصرف و ترجیحات ســبک زندگي 

دربردارنــده ي قضاوت هایــي تبعیض آمـیز هســتند. مجموعــه ي خاصي از 

ذائقه ها، ترجیحات مصرف و اعمال مرتبط با سبک زندگي با شغل خاص و 

طبقه ي خاصي در ارتباط اند. یک عامل مهم تأثیرگذار بر استفاده از کاالهاي 

نشــانگر در جوامع کاپیتالیستي آن است که نرخ تولید کاالهاي جدید داللت 

... یا نشانگرهای طبقه و منزلت و Markers ـ Douglas & Isherwood             2  ـ 1
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بر آن دارد که ستیز براي به دست آوردن »کاالهاي موقعیتي«1 ـ کاالهایي که س

منزلت اجتماعي را در کرانه هاي باالي جامعه تعریف مي کنندـ  امري نســبي 

اســت. در این ســتیز، افرادي که در سطوح باالترند مجبور به سرمایه گذاري 

در کاالهاي جدید )اطالعاتي( هســتند تا فاصله ي اجتماعي اصلي را دوباره 

ایجاد کنند. در چنین زمینه  اي  شناخت مهم تلقي مي شود: شناخت کاالهاي 

خوب، ارزش اجتماعي و فرهنگي آنها و نحوه ي اســتفاده از آنها. این مورد 

به ویژه در مورد گروه هاي مشــتاقي صادق اســت که سبک یادگیري  خاصي 

را براي مصرف و پرورش یک سبک زندگي اتخاذ مي کنند. براي گروه هایي 

مثل طبقه ي متوســط جدید، طبقه ي کارگر جدید و طبقه ي ثروتمند یا باالي 

جدید، مجالت، روزنامه ها، کتاب ها، برنامه هاي رادیویي و تلویزیوني مرتبط 

با فرهنگ مصرفي که بر پیشــرفت، توســعه، تغییر خــود و نحوه ي مدیریت 

دارایــي، روابط و جاه طلبي، نحوه ایجاد یک ســبک زندگي شایســته تأکید 

.(Featherston 2008: 672)  مي کنند، اهمیت زیادي دارد

در بطن فرهنگ معاصر، از زنان و مردان خواســته نمي شــود که بین دو 

گزینــه یکي را انتخاب کنند بلکه باید هــر دو گزینه را تلفیق کنند. در چنین 

فضایي، پوشــش افراد و کاالهاي مصرفي شــان به عنوان ابزارهایي ارتباطي 

و به عنوان نمادهایي از منزلت طبقاتي در نظر گرفته مي شــوند. در این معنا، 

در بطن فرهنگ مصرفي هنوز اقتصادي منزلتي2 جاري و ساري است که در 

آن کاالهاي کمیاب نیازمند ســرمایه گذاري قابل مالحظه  اي  در زمان، پول و 

Status economy  ـ Positional goods                  2 ـ 1
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س شــناخت براي کسب و نگهداري مناسب آن است. چنان کاالهایي مي توانند 

به عنوان ابزاري براي طبقه بندي منزلت حامالن آنها تلقي و اســتفاده شوند 

)همان: 679(.

در رویکرد سوم، سؤال در مورد رضایت عاطفي مصرف، رویاها و آمالي 

است که در تصور1 فرهنگي مصرف کننده تقدیس مي شود و نیز سایت هاي 

مصرف خاصي که به صورتي متنوع هیجان مســتقیم بدني و رضایت زیبایي 

شناختي فراهم مي آورند )همان: 667(. 

براي اینکه این مطلب عمیق تر فهمیده شود می توان به عنوان مثال به نقشي 

که نمایشگاه ها و فروشــگاه هاي بزرگ در جلب این رضایت و ایجاد هیجان 

دارند اشاره کرد. نمایشگاه ها، در جوامع معاصر، نقشي دوگانه ایفا کرده اند: به 

عنوان بازارهاي محلي و به عنوان سایت هاي رضایت. آنها نه تنها سایت هایي 

براي مبادله ي کاالها هســتند بلکه مکان هاي نمایــش کاالهاي خوش رنگ و 

عجیب و غریب از بخش هاي مختلف جهان در فضایي شــاد هستند. همانند 

تجربه ي شهر، نمایشگاه ها تصویري تماشایي، مجاورت هایي متقابل و متضاد، 

نامأنوس، و مرزهایي به هم ریخته و عجیب و غریب به نمایش مي گذارند. براي 

افرادي که کنترل هاي بدني و احساسي را به عنوان بخشي از فرآیندهاي مدنیت 

جلوه و بســط مي دهند، به ویژه براي افراد طبقه ي متوسط، مکان هاي بي نظم 

فرهنگي اي مثل فروشــگاه ها، شهر، حاشیه ها و سواحل منبعي براي جذابیت، 

.(Featherston 2008: 675) اشتیاق و احساس غرابت است

imagery ـ 1
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از نظر والتر بنجامین1 فروشگاه ها و بازارهاي مسقف جدید که در پاریس س

ظاهر شدند و به تبع آن در سایر شهرهاي بزرگ، از اواسط قرن نوزده به بعد، 

گســترش یافتند، به صورتي مؤثر تداعي کننده ي دنیاهاي رویا2 بودند. مناظر 

باشکوه و وسیع کاالها به عنوان بخشي از انگیزه ي مدرنیستي و کاپیتالیستي 

منبــع تصویرهاي رؤیایي اي بود که تداعي معانــي و توهمات نیمه فراموش 

شــده3 را فرا مي خواند. در چنین فضایي، زندگي روزمره ي شــهرهاي بزرگ 

.(Featherston 2008: 676) رنگ زیبایي  شناختي به خود مي گیرند

ریموند ویلیامز در این راســتا مي گوید: »یکي از قدیمي ترین کاربردهاي 

اصطالح مصرف4 عبارت  اســت از تخریب، هــدر دادن، بیهوده تلف کردن، 

خالــي کردن .... « از این نقطه نظر باید به تداوم، جابه جایي و تحول مفهوم 

فرهنگ به عنوان تلف کردن، ولخرجي و افراط توجه کنیم. در این معناست 

که مفهوم باتایله5 از اقتصاد کالن و تولید اقتصادي نباید به کمیابي بلکه باید 

با افراط مرتبط شــود. براي کنترل مؤثر رشــد و مدیریت مازاد تنها راه حل 

عبارت است از تخریب یا ولخرجي و افراط که در شکل بازي ها، دین، هنر، 

جنگ، و مرگ تبلور می یابد. این امر از طریق هدایا، جشن ها، تورنمنت هاي 

  .(Featherston 2008: 674)مصرف، کارناوال ها و مصرف آشکار انجام مي شــود

مصرف در این معنا شــکلي اســت از خالي کردن و هدردادني که در نهایت 

به رضایت و شــادماني مصرف کننده منجر مي شــود. پس مصرف في  نفســه 

 forgotten illusions  ـ half  ـ dream worlds       3  ـ Walter Benjamin            2 ـ 1
        .)در زبان انگلیسی مد نظر است( Consumption ـ 4
Bataille  ـ 5
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س نمادي اســت از رضایت براي مصرف کننده که ممکن اســت در شکل هایي 

مثل مصرف در بازي ها یا هنر و یا نظایر آن نمود پیدا کند. 

بر اســاس این رویکرد مصرف براي زنان رضایت و شــادماني به همراه 

دارد. فروشــگاه ها و نمایشگاه هاي مرتبط با مصرف نیز فضایي هستند براي 

هیجان و احســاس رضایت. خرید و مصــرف در این رویکرد با افراطي که 

توأم با لذت و رضایت است معنا پیدا مي کند.

4( فمینیسم و جراحي زيبايي

حداقل در دو دهه ي گذشــته، بحث جراحي زیبایي در كنار تغییرات در 

بدن و اعمال زیبایي براي نویســندگاني كه نگران وضعیت و اســتثمار زنان 

و اســتقالل بیماران هستند مسئله آفرین و غامض بوده است. اندیشمندان و 

قانون گذاران هر دو به مخاطرات جراحي زیبایي توســط زنان عكس العمل 

نشــان داده اند. براي فمینیســت ها مخاطرات جراحي زیبایي زماني برجسته 

مي شــوند كه زنان در حین تصمیم گیري  شــان براي این عمل با فشــارهاي 

فرهنگــي و اجتماعي مواجه می شــوند (Latham 2008: 440) . در این معنا، بدن 

اغلب واسطه اي منفعل1 در نظر گرفته مي شود که از ریشه اي فرهنگي که براي 

. (Butler 2008: 205) بدن خارجي در نظر گرفته مي شود تعین مي یابد

فمینیســت ها عمومًا مخالف جراحي زیبایي اند. برخي از آنها به ویژه از 

فرهنگي انتقاد می كنند كه اثرات آن زنان را تشــویق می كند تا خود را به نام 

زیبایي در معرض جراحي قرار دهند و جراحي زیبایي را براي زنان بســیار 

passive medium  ـ 1
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آســیب پذیر می بینند (Latham 2008: 437) چهار نفر از سرشناس ترین منتقدین س

فمینیست جراحي زیبایي عبارت اند از: سوزان بوردو1، كتي دیویس2، كاترین 

پاولــي مورگان3 و ویویان ســوبچاك4. اینها در واقع كالســیك هاي حوزه ي 

 .(Jones & Heyes 2009: 2) جراحي زیبایي اند

برخــي دیگر علي رغم انتقاد کلي به جراحــي زیبایي دیدگاهي معتدل تر 

داشته و بر این استدالل اند كه بیماران جراحي زیبایي قادر به بروز عاملیت و 

عقالنیت و خود كنترلي بر تصمیم هاي معالجه شان هستند.

4 ـ 1( فمینیست هاي مخالف

فمینیســت هاي مخالف بر ماهیت پدرساالرانه ي پزشكي، پزشكي شدن 

تصمیم در مورد سالمتي، قدرت كلینیكي ها و حمایت قانوني از این پزشكان 

تأكید مي كنند. برخي منتقدین فمینیست بر اثرات فشارهاي فرهنگي نظامدار 

بر زنان براي تطابق با آرمان هاي جنسیتي كلیشه  اي  از زیبایي تأكید مي كنند. 

آنها از فرهنگ غالبي كه حاوي فشــار پدرســاالري و پزشكي شده است و 

باعث ایجاد محدودیت در توانایي كنترل  زنان بر بدن هایشان می شود انتقاد 

 .(Latham 2008: 441) كرده و در نتیجه با جراحي زیبایي في نفسه مخالف اند

در نظریه ي فمینیستي مخالفین جراحي زیبایي، زنان به عنوان مخدره هایي 

فرهنگي5 و تحت ســلطه ي نظامي گرسنه براي ســود و كنترل در نظر گرفته 

Kathy Davis  ـ Susan Bordo   2  ـ 1
Vivian Sobchack  ـ Kathryn Pauley Morgan  4  ـ 3
Cultural dopes ـ 5
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س مي شــوند (Jones & Heyes 2009: 7). ادبیات موجود فمینیستي در مورد جراحي 

زیبایي بر استانداردهاي اجتماعي زیبایي تمركز كرده و تالش زنان بر تطابق 

بــا چنان آرمان هایي را مد نظر قرار داده اند. زنان از طریق رســانه ها و دیگر 

نهادهاي اجتماعي طوري جامعه پذیر مي شوند كه به »شكلي خاص برسند«. 

زنان تحت آرمان زیبایي هژمونیك هر نوع عالئمي را كه از این استانداردها 

 .(Song 2003: 6) تخطي كنند دروني مي كنند

فمینیســت ها با اســتفاده از مباحث فوکو، ســعي دارند َاعمال زیبایي را در 

چارچوب رژیم هاي گفتماني علمي و هنجاري فرهنگ غربي تجزیه و تحلیل کنند. 

درگیري زنان در اعمال مرتبط با بهبود و تغییر شکل بدن، بخشي از تولید بدن هایي 

.(Davis 2003: 79) 1مطیع و رام است، یا بریدن زنان براي اینکه اندازه شوند

کاترین مورگان یکي از فمینیست هاي منتقد جراحي زیبایي، از پزشكاني 

انتقــاد می كند كه فیزیك زنانه ي نرمال را به عنوان غیرنرمال تعریف می كنند 

و از تكنولوژي به عنوان عاملي براي اصالح نام می برند و شــكل هاي نرمال 

بدن زنان را به هم ریخته، مریض یا بیمار توصیف كرده و جراحي را راه حل 

.(Latham 2008: 443) آن مي دانند

مورگان چنین اســتدالل كرده است: انتخابي كه زنان در استفاده از جراحي 

زیبایي انجام مي دهند منجر به اســتقالل زنانه ي كامل نمي شود بلكه در عوض 

باعث وابســتگي آنها به متخصصین و جراحان زیبایي مي شــود كه اغلب مرد 

هســتند. پس براي تمام زنان به عنوان زن، موفقیت بر حسب الگوهاي به هم 

Cut women down to size  ـ 1



130

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ر  
ها

  ب
/ 4

7 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
وا

 د
ال

پیوســته اجبار تعریف مي شــود : جذابیت اجباري، مادر بودن اجباري، و غیر س

همجنس  گرایی اجباري. الگوهایي كه تعیین كننده ي اهداف مشروع جذابیت و 

مادر بودن باشد. این اجبار را می توان از طریق بیوتكنولوژي و جراحي ایجاد كرد 

)همان(. ساندرا هاردینگ نیز مدعي رابطه ي مستحکم و صریحي بین مادري زنان 

و نهادهاي ســلطه است. به نظر وي روابط اجتماعي مادري زنان، اساسي ترین 

زمینه ي مادي همه ي شکل هاي سرکوب است )اعزازي 1385: 110(.

فمینیســم برســاخت گراي اجتماعي نیز جنســیت را به عنــوان یکي از 

مهم ترین عوامل در تغییر بدن هاي فیزیکي براي تطابق با ایده آل هاي فرهنگ 

زیبایي زنانه و قدرت عضالني در نظر مي گیرد. دیدگاه فمینیســتي بدن ها را 

در جهان هایي فرهنگي و مادي، برســاخته ي اجتماعي مي داند بدین معنا که 

آنها در یک زمان هم معناي نمادین و هم معنایي فیزیکي دارند. قضاوت هاي 

فرهنگــي در مورد بدن، چیزي بیش از قضاوت هاي زیبایي  شــناختي صرف 

هســتند. آنها قضاوت هایي اخالقي نیز هســتند. زماني کــه بدن یک فرد در 

تناقض با وزن، قد و شــکل اجتماعي رایج اســت، آن فرد ممکن است فاقد 

منزلت و کنترل نیز در نظر گرفته شود. خالصه، ممکن است اعضاي یک گروه 

اجتماعي به واسطه ي قضاوت، پاداش  دهي و تنبیه افراد داراي اندازه، شکل، 

وزن و عضله ي متفاوت، همدیگر را قانع و مجبور کنند که بدن هایي به لحاظ 

اجتماعي مقبول و شــبیه بســازند (Jones & Heyes 2009: 7). نظریه ي فمینیستي 

برســاخت  گرایی اجتماعي چنین استدالل مي کند که تیپ هاي آرماني بدن ها 

همه محصول ایدئولوژي و اعمال و نظام قشربندي جامعه جنسیتي هستند.
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قبل از شروع به بحث فمینیسم لیبرال جالب است بدانیم که در واقع یكي از 

پیشگامان جراحي پالستیك در دهه ي 1920 و یكي از اولین جراحان در زمینه ي 

.(Latham 2008: 448) زیبایي، فعال فمینیست فرانسوي دكتر سوزان نوئل بود

امــا همان گونه کــه قباًل نیز گفتیم این دســته از فمینیســت ها رویکردي 

معتدل تر اتخاذ کرده اند. فمینیســت هاي لیبرال چنین استدالل می كنند كه در 

جراحــي زیبایي زنان به واســطه ي انتخاب هاي فردي در مقابل فشــارهاي 

فرهنگي پدرساالرانه مقاومت بهتري مي کنند. لیبرال ها از عاملیت افرادي كه 

به جراحي زیبایي روي می آورند ســخن به میان آورده و آن  را نشــانه  اي  از 

. (Latham 2008: 441)كنترل بر خود و استقالل و انتخاب فردي مي دانند

 از نظر این دسته از فمینیست ها، حتي خود افرادي كه در پي جراحي اند، این 

رویه هاي پزشــكي را به عنوان راهي براي بسط انتخاب بیماران توصیف كرده 

و آنها را پرخطرتر از سایر جراحي ها نمي دانند )همان: 443(. بر این مبنا، جراحي 

زیبایي رابطه ي پیچیده  اي  با روان  شناسي دارد: چرا كه آن را نمي توان بر مبناي 

نیاز پزشكي فیزیكي ِصرف توجیه كرد بلكه آن را باید در رابطه با تمایالت خود 

بیمــار توجیه كــرد (Jones & Heyes 2009: 5) . چرا که رابطه اي بین ظاهر خوب و 

.(Camron 2004: 80) احساس خوب داشتن وجود دارد

 تعداد بیشــماري از فمینیســت هاي لیبرال رویكردي را پیشنهاد كرده اند 

كه تالش دارد این انتخاب را درك كند و به این نكته اشــاره می كنند كه این 

تصمیم ها می توانند به صورتي مســتقل توسط بیماران جراحي زیبایي اتخاذ 



132

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
89

ر  
ها

  ب
/ 4

7 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
وا

 د
ال

شــوند. از این رو آنها عاملیت بیماران جراحي زیبایي را برجســته می كنند: س

توان بیمــاران براي حاكمیت بر خود و نیز مدیــر تصمیم هاي درماني خود 

.(Latham 2008: 444)

بنابراین اگرچه فمینیست هاي لیبرال از جراحي زیبایي توسط زنان انتقاد 

کرده انــد اما در اقدام به جراحي زیبایي قــدرت انتخاب زنان به عنوان یک 

عامل را نیز در نظر مي گیرند. بر این اســاس اگرچه زنان ممکن است تحت 

فشارهاي فرهنگي به جراحي زیبایي روي بیاورند اما در این اقدام حسي از 

رضایت، عینیت بخشي و مبارزه ي آنان براي کنترل بدنشان است که باید در 

تحلیل ها بدانها نیز توجه نمود. 

کتي دیویس از این نوع نظریه پردازان است. دیویس جراحي زیبایي را نه 

تنها براي سالمتي زنان خطرناك می داند بلكه آن را ابزاري براي توان  زدایي و 

تحقیر در نظر مي گیرد (Jones & Heyes 2009: 7). اما كتي دیویس در عین حال به 

این نكته نیز اشاره كرده است اگرچه زنان بدن هاي خود را با الگوهاي فرهنگ 

غربي هم نوا می كنند اما در این میان بدن هاي خود را نیز عینیت مي بخشند. در 

چنین شرایطي است كه مي توان درك كرد چرا زنان این اجازه را می دهند كه 

بدن هایشان تحت عمل جراحي زیبایي قرار گیرد. استفاده ي زنان از جراحي 

زیبایي نشانگر فعلیت بخشي آنان به بدن هاي خود و تنازع آنها براي ورود و 

نیز كنترل بدنشان است. دیویس از نظریه ي فمینیستي در مورد استثمار صفت 

زیبایــي كه زنــان را به عنوان مخدره فرهنگي در نظــر می گیرد، انتقاد می كند 

(Latham 2008: 444). دیویس در تحقیق پزشکي خود درباره ي زنان و پزشکان و 
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س تحلیل قدرت در تعامل این دو مي گوید: »من انتظار داشتم این نتیجه را بیابم 

که پزشــکان کنترل و سلطه ي زنان بر تولید مثلشان را تضعیف مي کنند ... اما 

با کمال تعجب دریافتم که رفتار پزشکان عمومي مرد بدون تردید دوستانه و 

خیرخواهانه بوده است« )اعزازي 1387: 196(.

از دیگر فمینیست  لیبرال هاي منتقد جراحي زیبایي سوزان بوردو1 است. 

از نظــر بوردو زنان ممكن اســت به ورزش و رژیم غذایــي براي مدیریت 

بدن هاي خود روي بیاورند و از این رو به نمودهایي فرهنگي از شكل زنانه 

مطلوب برســند. بوردو اســتدالل می كند كه چنین اعمالــي را می توان روي 

طیفي دید كه در آن فشارهاي فرهنگي به لحاظ تاریخي باعث آسیب روحي 

و جســمي زنان شــده است. با بسط این قضیه مي توان به این نكته رسید كه 

جراحي زیبایي ممكن اســت شكل دیگري از مكانیسم فرهنگي براي ایجاد 

نمودهایي از شكل زنانه )خودآگاهانه یا نیمه آگاهانه( توسط زنان باشد كه به 

آنها به عنوان ابزاري براي رســیدن به تصویري كه معرف شکل زنان، نرمال 

است فروخته مي شود )همان: 442(.

بوردو معتقد اســت كه افراد لزومًا مخدره ي فرهنگي نیستند. زنان خطر 

و درد را تحمل می كنند تا به قدرتي برســند كــه آنها را در هر جاي دیگري 

مصون می كند. انتخاب نحوه ي تغییر شكل بدن به آنها حداقل میزان متوسطي 

از خودتعیین  كنندگي می دهد. چنین زني احساس می كند كه خود، هویت خود 

را انتخاب كرده است )همان: 445(.

Suzan Bordo ـ 1
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دبرا گیلمن نیز جزء دســته ي فمینیست هاي لیبرال منتقد جراحي زیبایي س

توسط زنان است. کتاب تاریخ فرهنگي جراحي زیبایي گیلمن1 یکي از منابع 

مهم  مورد استفاده در جراحي زیبایي است. گیلمن استفاده ي زنان از صنایع 

زیبایي و تناسب اندام را به منظور رسیدن به هویت فردي بررسي كرده و به 

این نكته اشاره می كند كه چگونه زنان، براي مثال در ژیمنازیوم حسي از قوي 

. (Latham 2008: 446)بودن و قدرتمندي به  دست مي آورند

5( نتیجه گیري و پیشنهادات

زیبایــي، آرایش و جراحي موضوعي چند رشــته  اي  اســت و از این رو 

تحلیل هاي فمینیستي باید از گونه  اي  از رویكردهاي بین رشته  اي  بهره گیرند. 

جامعه شناسان،  فیلسوفان، نظریه پردازان مطالعات رسانه اي و فیلم، نظریه پردازان 

مطالعات فرهنگي، مردم  شناسان و متخصصین علوم انساني پزشكي از جمله 

. (Jones & Heyes 2009)این رشته ها هستند كه با این موضوع مرتبط اند

در تحلیل جراحي زیبایي و آرایش هم انگیزه ها و ســائقه هاي زنان باید 

کالبد شــکافي شوند و هم ســاختارها و نهادهاي جامعه بازبیني شوند. البته 

نکته ي حائز اهمیت آن است که سالیق و انگیزه هاي زنان در ارتباط متقابل 

و تنگاتنگ با ســاختارها و نهادهاي جامعه قرار دارند و در موارد بســیاري 

تحت تأثیر و فشــار شــدید آنها شکل مي گیرند. این خط ســیر را برخي از 

1ـ  عنوان کامل کتاب :
Debra Gilman, Making the body beautiful: Cultural History of Aesthetic Sur-
gery, Princeton University Press,1999
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براي انطباق با شــرایط و درخواست هاي مردساالرانه حاکم بر ساختارها و 

نهادهاي جامعه ســخن به میان مي آورند. از این رو بخشــي از روابط نسبتًا 

پایدار جنسیتي حاکم بر جامعه که با زیربنایي مردساالرانه طراحي شده اند به 

زنان فشار فرهنگي و اجتماعي وارد مي کنند تا ظاهر و بدن خود را در جهت 

آن روابط تغییر دهند. نهادهاي جامعه خواه به صورت فعال یا انفعالي، زنان 

را به انطباق با شرایط خود تحت فشار قرار مي دهند و طبیعي است افرادي 

که تحت استلزامات ساختاري و نهادي چنین جوامعي قرار بگیرند و مطابق 

با آنها عمل نکنند طرد و منزوي خواهند شد. پس زنان یا باید طرد را بپذیرند 

یا تاوان مقاومت در برابر چنین استلزاماتي را بپردازند یا انعطاف خود را در 

قبال آنها نشان دهند.

نکتــه ي دیگري که معمواًل در مطالعــات مربوط به آرایش و زیبایي غفلت 

مي شــود توجه به تغییرات این مفاهیم و ورود آنها به فازهاي جدید اجتماعي 

اســت. در فازهاي جدید عالوه بر توجه به جنســیت باید به مفهوم طبقه نیز 

توجه اساسي شود. چنانچه جولي هي سونگ در مطالعه ي خود نشان داده است 

كه زنان آمریكایي آســیایي  االصل به دالیل متعددي كه بر هژموني غربي، طبقه 

و مناســك گذر مبتني هستند به اعمال جراحي زیبایي دست مي زنند. نتیجه ي 

مطالعه ي وي نشان می دهد داللت هاي جراحي زیبایي فراتر از ادبیات مربوط 

به نقش هاي جنسیتي و ظاهر هژموني شده است و باید از عوامل دیگري مثل 

.(Song 2003: 1) فرهنگ و طبقه نیز براي تبیین این پدیده بهره جست
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همچنین نکته ي دیگر مغفول در این مفاهیم، ســلطه ي زنانگي اســت به س

گونــه  اي  کــه این مفاهیم اغلب به جاي توجه به دو جنس فقط به جنس زن 

مربوط مي شــود. این در صورتي اســت که برخي آمارها و ارقام حکایت از 

تغییر مصرف موارد مربوط به زیبایي و جراحي از زنان به مردان دارد. روندي 

کــه به نوبه ي خود حائز توجــه بوده و جاي تأمــل دارد و مي توان این گونه 

ســؤال کرد که آیا از تحلیل هاي موجود مي توان براي تبیین این پدیده بهره 

گرفت و یا اینکه نیاز به رویکردهاي دیگري در این زمینه اســت. البته شاید 

رویکردهاي مربوط به فرهنگ مصرف در این زمینه نیز کارآمد باشند و بهتر 

است تأکید بیشتري بر شیوع روزافزون فرهنگ مصرف صورت گیرد تا توجه 

صــرف به مصرف به عنوان پدیده اي غیر مســئله دار و منتج از خودتولید. به 

همین دلیل برخي معتقدند که زیبایي نیز مثل ســایر مفاهیم دیگر، به ابزاري 

براي نظام کاپیتالیستي تبدیل شده است. حتي برخي دیگر معتقدند زیبایي به 

انحصار ثروتمندان درآمده است )هنسن و دیگران 1386: 64(.

شــاید این دیدگاه، بسیار بدبینانه باشد که همه چیز را بخواهیم در انحصار 

کاپیتالیســم ببینیم. به اعتقاد برخي این جامعه اســت که هنجار زیبایي را تعیین 

مي کند نه دســتور این فرد یا آن گروه )همان: 70(. اما در هر حال ســؤال مهم این 

است آیا در پس این تعیین کنندگي سرمایه و سرمایه داري نقش مهم تري ندارد؟ به 

عبارت دیگر آیا بازیگردان اصلي این هنجارها، در پس پرده، سرمایه داري نیست. 

آیا این ظرفیت اساسي ســرمایه براي گردش در حوزه هاي مختلف اجتماعي1 

1 ـ  برداشت از مفهوم هاروی
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س براي خروج از بحران نیســت که به حوزه ي بدن و تغییرات بدني و زیبایي 

تغییر مســیر داده و در این راســتا ابتدا زنان و در وهله ي بعد هم زنان و هم 

مردان را هدف خود قرار داده اســت. این مقاله در پي این بود که نشان دهد 

پیونــد بین اقتصاد و زیبایــي و یا پول و زیبایي در جامعــه ي معاصر پیوند 

محکم، تغییر داده شــده و ایدئولوژیکي اســت و اگرچه خواست خود زنان 

و عاملیت آنان نیز در آن تأثیر دارد ولي این عاملیت تحت نفوذ بســیار زیاد 

ســاختار از قبل طراحي شــده و دائمًا در حال تداوم سرمایه داري است. به 

عبارت دیگر، »زنان چیزي را که نمي خواهند، مي خواهند« )همان: 97(.

 جین مــورگان مي گوید : »در رقابت براي شــوهریابي و امنیت اقتصادي، 

آرایــش الزم اســت.... اگرچه این یک مکر زنانه اســت ]آرایــش[ ولي از ُبن 

یک دشــواري اقتصادي اســت« )همان: 91(. به عبارت دیگر بخش عمده  اي  از 

تالش هاي زنان عالوه بر اینکه محصول تبلیغات تجاري اســت و براي فروش 

بیشتر است، گاهي اوقات براي رقابت اقتصادي و کاریابي نیز الزم است. از نظر 

مورگان در بازار رقابتي سکس که نمایانگر جامعه ي سرمایه داري است، زنان باید 

براي امنیت اقتصادي خود رقابت کنند خواه به شکل کاریابي یا شوهریابي. پس 

آرایش خواست زنان نیست. ما زیر فشار اجتماعي مي بایستي آن  را به کار ببریم. 

به کار بردن لوازم آرایش خوب و الزم است چون به زنان براي زیبا شدن یاري 

مي رساند و حق ماست که از آن بهره بگیریم. در اینجا گزینش آزاد یا حق به کار 

بردن لوازم آرایش با فشــار اجتماعي با هم آمده اند، به نام گزینش آزاد از فشار 

اجتماعي پشتیباني کردن چیزي است که در آن تناقض وجود دارد )همان: 98(.
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عطف به مباحث فوق، سیاست  گذاران فرهنگي باید هم به خواست هاي س

زنان و هم به خواســت هاي جامعه در خصوص زیبایي توجه داشته باشند. 

همان طور که در رویکرد ســوم مربوط به فرهنگ مصرف نیز اشــاره کردیم، 

بسیاري از زنان از مصرف به معناي اعم لذت می برند. با برنامه ریزي فرهنگي 

می توان این مصرف  گرایی را که حاصل تعامل نظام سرمایه داري براي تبلیغ 

مصرف  گرایی و خواســت خود زنان است به مســیري صحیح هدایت کرد. 

عالوه بر این همان گونه که گفتیم بســیاري از مبادي ورودي لوازم آرایشــي 

تحت کنترل افراد قاچاقچي و سودجوســت. با کنترل مرزها می توان از سود 

هنگفتي که به جیب سرمایه داري جهاني و شرکت هاي بزرگ سرازیر می شود 

جلوگیري کرد.

اما حتي با بستن مرزهاي خاکي، اگر مرزهاي فرهنگي و عناصر خلل پذیر 

فرهنگي اصالح نشوند، هنوز تقاضا براي ورود محصوالت و لوازم آرایشي 

وجود خواهد داشــت و این تقاضا کششــي خواهد بود براي فعال تر شدن 

قاچاقچیان. پس باید حفره هاي فرهنگي مرتبط شناسایي و با عناصر فرهنگي 

و تفکرات مفید ُپر شوند.

اما از زاویه  اي  دیگر در خصوص تعریف زیبایي در جامعه نیز تالش هایي 

فرهنگي صــورت گیرد تا زیبایي مادي و ظاهري ِصرف مبناي قضاوت هاي 

اجتماعــي و مالکي بــراي پذیرش ها در نظر گرفته نشــوند. تعاریف زیبایي 

امروزین اغلب جوامع تحت تأثیر و سلطه ی استاندارهاي رسانه هاي غربي و 

آمریکایي است. باید از نفوذ صنعت فرهنگ جلوگیري کرد و استانداردهاي 



139

زیبایی و پول: آرایش و جراحی 
13

89
ر  

ها
  ب

/ 4
7 

ره
ما

ش
 / 

هم
زد

وا
 د

ال
س زیبایي را در جامعه با مهندســي فرهنگي بازتعریف نمود. استانداردهایي که 

پشــتوانه ي فرهنگي قوي داشته باشــند و حفره هاي فرهنگي و اجتماعي در 

آنها به حداقل برسند.
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