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چکیده
بـاال رفتـن آمـار متقاضیـان جراحـی بینـی و هزین ههـای هنگفـت و آسـیبهای اجتماعی ناشـی از آن
ا گرچـه امـروزه بـه یکـی از مهمتر یـن موضوعـات پژوهشهـای جامعهشناسـی و روانشناسـی تبدیـل
شـده ،امـا هرگـز موضـوع مطالعـه ادبیـات نبـوده اسـت .هـدف ایـن مقالـه جسـتوجوی ریشـههای
جراحـی بینـی در ادبیـات ایـران ،بـا تکیـه بـر مطالعـات جامعهشناسـی بـدن اسـت .روش مـورد
اسـتفاده در این مقاله ،توصیفی _تحلیلی و شـیوه و ابزار جمعآوری دادهها بهصورت کتابخانهای
بـوده اسـت .محـدوده مـورد مطالعـه مقاله ،شـعر ایران از نظر بسـامد اعضای صـورت از ابتدا تا امروز
اسـت کـه بـا انتخـاب دیـوان غزلیـات حافـظ بهعنـوان نمونـهای ارزنده از جامعـه ادبی ایـران ،آن را
مـورد تحلیـل قرار داده اسـت.
کلیدواژه :جامعهشناسی بدن ،جراحی بینی ،حافظ ،اعضای صورت ،روانشناسی.
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مقدمه

نگـذاران فلسـفه
توجـه بـه بـدن ،نخسـتینبار در آرای فیلسـوفانی چـون افالطـون کـه از نخسـتین بنیا 
غـرب محسـوب میشـود ،بـا نوعـی رویکـرد سـرزنشآمیز و گناهمحـور همـراه بـوده و بـا معرفـی کالبـد،
بهمثابـه عنصـر اصلـی فاصلـه انسـانیت از الهیـات ،توصیـف میشـود .نظریـه افالطـون دربـاره بـدن،
تلقـی مختلـط و پیچیـدهای دربـاره وجـه جنسـی زندگـی جسـمانی بـود .وی در رسـاله «فیدیو» ،عشـق
را عامـل حـواس پرتـی فیلسـوف در جسـتجوی شـناخت میدانـد ،امـا در رسـاله «سـمپوزیوم» عشـق را
محرک جسـتجوی شـناخت بهشـمار میآورد .عشـق به بدن گام اساسـی و نخسـت در پلکان معنوی
اسـت کـه اوج آن ،بازشناسـی شـکل جـاودان زیبایـی اسـت (بـوردو.)2-3 :1993 ،
همـان میـل بـه زیبایـی و جمالخواهـی بـود کـه آدمـی را وادار بـه ایجـاد تغییـر و اصلاح در بـدن
کـرد .او بـرای برطـرف کـردن نیـاز فـردی ،روحـی و اجتماعـی خـود بـه زیبایـی ،همـواره در پـی ابـداع
روشهایی برای زیباسـازی و خوب جلوه دادن بدن خود بود .روشهایی که در جوامع گذشـته برای
متقاضیـان تغییـر یـا اصلاح در سـر و صـورت یا بدن به قصد زیبایی مورد اسـتفاده قرار میگرفت ،بسـیار
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یشـد کـه در اثـر
ابتدایـی بـود و بیشـتر بهدسـت خـود متقاضیـان یـا آرایشـگران و پیرایشـگرانی انجـام م 
تجربـه ،مهارتهایـی را در ایـن زمینـه کسـب کـرده بودند ،اما امروزه با ظهور امکانات و ابزارهای بسـیار
یشـوند ،ایـن تغییـر
متفـاوت و پیشـرفت ه و بهدسـت افـراد متخصصـی کـه جـراح رینوپالسـت نامیـده م 
شـکل بهخصـوص در اعضـای صـورت ممکـن شـده اسـت؛ بنابرایـن میـل بـه تغییـر یـا اصلاح در بـدن
افـراد نـه بهدلیـل مشـکالت روانـی ،بلکـه بیشـتر بهدلیـل الگوهـا و امکاناتـی اسـت کـه جامعـه دراختیـار
افـراد قـرار میدهـد .بـه همیـن دلیـل در اواخـر قـرن بیسـتم زیرشـاخهای بهنام «جامعهشناسـی بـدن» ،در
جامعهشناسـی توسـط میشـل فوکـو ایجـاد شـد« .جامعهشناسـی بـدن شـاخهای از جامعهشناسـی اسـت
کـه بهطـور خـاص بـه مفهوم بدنمندی 1بهمثابه پدیـدهای اجتماعی میپردازد» (لوبروتـون.)11 :1392 ،
بهمـوازات گسـترش نظریههـا در جامعهشناسـی بـدن ،مفاهیـم تخصصـی جدیـدی در آن ایجـاد
شـد کـه ازجملـه ایـن مفاهیـم میتـوان بـه جامعهشناسـی تجسـدی ،مدیریـت بـدن ،نظـارت بـر بـدن،
سـاختن اجتماعـی بـدن و ...اشـاره کـرد .از میـان ایـن مفاهیـم «مدیریـت بـدن» بـه هـر نـوع نظـارت و
دسـتکاری مسـتمر ویژگیهای ظاهری و آشـكار بدن ،که در قالب رویههای آرایشـی و اعمال جراحی
انجـام میپذیـرد ،اطلاق میشـود (علیـزاده.)17 :1392 ،
ایـن علـم همزمـان بـا توجـه میشـل فوکـو ( ،)1926-1984نظریهپـرداز اجتماعی فرانسـوی بـه تاریخ
1. Corporeity

حرفـه پزشـکی و پرداختـن وی بـه بدن انسـان بهعنوان موضوعی که دسـتمایه اعمـال کنترل و مداخله
پزشـکی قـرار میگیـرد و نیـز تحلیلهـای وی در مـورد نظارتـی کـه توسـط دولـت ،کلیسـا و پزشـکی بـر
خصوصیتریـن فعالیتهـای بدنـی ،یعنـی امـور جنسـی انسـان اعمـال میشـد ،بـه ایجـاد تخصصـی
جدیـد در عرصـه جامعهشناسـی بهنـام «جامعهشناسـی بـدن»،بهویـژه بـا چـاپ کتـاب برایـان ترنـر،
جامعهشـناس انگلیسـی ،بـا عنـوان «بـدن و جامعـه» ( )1984بهعنـوان یکـی از نخسـتین آثـار اساسـی
ایـن رشـته ،منجـر شـد .جامعهشناسـی بـدن بـه جریـان داشـتن نوعـی بازخـورد 1قائـل اسـت کـه طـی
آن محیطهـای اجتماعـی ،بدنهـا را میسـازند ،و ایـن سـاخته شـدن بدنهـا بهنوبـه خـود بـر رفتـار
اجتماعـی تأثیـر میگـذارد ،و رفتـار اجتماعـی بـار دیگر بر تحـوالت و تغییرات بدنی مؤثر واقع میشـود»
(احمدنیـا.)31 :1385 ،
اندیشـه محـوری بسـیاری از نظریههـای جامعهشناسـی مربـوط بـه بـدن ایـن اسـت كـه بـدن نـه
یـك هسـتی زیستشـناختی و روانشـناختی ،بلكـه پدیـدهای اسـت كـه بهصـورت اجتماعـی سـاخته
میشـود .بهعبارتـی در هـر جامعـهای ،بـدن انسـان یـك واقعیـت جسـمی و یـك واقعیـت اجتماعـی
دارد .شـكل ،انـدازه ،پوشـاك و زینـت بـدن انسـان وسـیلهای بـرای ارتبـاط و انتقـال اطالعـات به دیگر
اعضـای جامعـه اسـت؛ آنهـا میتواننـد اطالعاتـی دربـاره سـن ،جنـس ،پایـگاه اجتماعـی ،اشـتغال و
عضویـت در یـك گـروه خـاص را منتقـل کـرده ،مذهبـی بـودن یـا غیرمذهبـی بـودن فـرد را نشـان دهنـد
(كیـوانآرا .)78 :1386 ،اجتمـاع بـا ارائـه الگوهایـی بهعنـوان ظاهـر شایسـته ،مـردم را تشـویق بـه تغییـر
یـا اصلاح ظاهـر خـود براسـاس همـان الگـو میکنـد .توجـه بـه بـدن و میـل بـه تغییـر و اصلاح در دوران
گذشـته نیـز وجـود داشـت و پدیـده تـازهای نیسـت.
در رابطـه بـا مدیریـت ظاهـر و بـدن ،پدیـده جراحـی بینـی در سـالهای اخیـر در ایـران بـه یکـی
از مباحـث و مسـائل مهـم محافـل علمـی کشـور تبدیـل شـده اسـت .شـاید یکـی از دالیـل اهمیـت
موضـوع ،آمارهـای بسـیار باالیـی اسـت کـه توسـط نهادهـای رسـمی و غیررسـمی در ایـن مـورد ارائـه
میشـود .در بررسـی علتهـای شـیوع ایـن پدیـده ،مطالعـات روانشناسـی بیشـترین سـهم را بـه خـود
اختصـاص داده اسـت (سـهرابی .)260-269 :1390،ارزشـیابیهای روانپزشـكی روی كسـانیكه
خواهـان جراحـی زیبایـی بودنـد ،نخسـتینبار در دهـه  1940و 1950گـزارش شـدند .ایـن گزارشهـا
بیشـتر بازتابدهنـده گرایشهـای روانـكاوی در روانپزشـكی امریـكا بودنـد و این افـراد را رواننژند و یا
خودشـیفته میپنداشـتند» (افخـم ابراهیمـی و قلعهبنـدی.)4-10 :1383 ،
1. Feedback
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مفهوم مدیریت بدن ،زنان را بیش از مردان تحت تأثیر خود قرار داده اسـت ،زیرا «زنان براسـاس
ویژگیهـای جسمانیشـان بیشـتر از مـردان مـورد قضـاوت قـرار میگیرنـد و احسـاس شرمسـاری نسـبت
بـه بدنشـان رابطـه مسـتقیمی بـا انتظـارات اجتماعـی دارد .زنان در مقایسـه با مردان ،بیشـتر در معرض
اختلاالت تغذیـهای قـرار میگیرنـد .گیدنـز ( )2003ایـن مسـئله را ناشـی از چنـد عامـل عمـده میداند:
نخسـت اینکـه ،هنجارهـای اجتماعـی مـا در مـورد زنـان بـه نسـبت بیشـتری بـر جذابیـت جسـمانی
یشـود ،در مـورد
تأ کیـد دارد .دوم اینکـه ،آنچـه بهلحـاظ اجتماعـی تصویـر مطلـوب از بـدن تعر یـف م 
زنـان تصویـری از الغراندامـی و نـه عضالنـی اسـت .سـوم اینکـه ،هرچنـد زنـان در عرصـه عمومـی و
زندگی اجتماعی نسـبت به گذشـته ،فعالتر شـدهاند ،اما همچنان بیش از آنکه براسـاس پیشـرفتها
وموفقیتهایشـان مـورد ارزیابـی قـرار گیرنـد ،برپایـه وضعیت ظاهریشـان مـورد ارزیابی قـرار میگیرند»
(احمدنیـا.)25 :1385 ،
بنـا بـر همیـن دالیـل ،اغلـب زنـان همـواره بـر ویژگیهـای ظاهـری خـود نظـارت داشـته و بـا آرایـش
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و پیرایـش و جراحیهـای مختلـف ،ابعـاد و ویژگیهـای ظاهـری بـدن خـود را تحـت تأثیـر محیـط
پیرامـون ،براسـاس شـرایط اجتماعـی سـاماندهی میکننـد .طبـق آخریـن آمـار رسـمی از سـوی مرکـز
پالسـتیک آمریـکا 1کـه مربـوط بـه سـالهای  2013-2014میشـود ،پنـج نـوع عمـل جراحـی پالسـتیک
ترتیـب تعـداد متقاضیـان عبارتنـد از.1 :
در آمریـکا بیـش از بقیـه مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت کـه به ِ
جراحـی سـینه؛  .2جراحـی بینـی؛  .3لیپوسا کشـن؛  .4جراحـی پلـک؛  .5کشـیدن پوسـت صـورت،2

کـه از ایـن میـان  92درصـد بـه زنـان و فقـط  8درصـد بـه مـردان اختصـاص دارد .این آمار نشـانگر فشـار
بسـیار زیـادی اسـت کـه از سـوی جامعـه بـر زنـان وارد میشـود ،زیـرا ایـن جامعـه اسـت کـه ابعـاد و
نهـا را تحـت تأثیـر قـرار
ویژگیهـای وضعیـت ظاهـری بـدن را پیشـنهاد میکنـد .جامعـه میتوانـد «بد 
داده و آنهـا را شـكل و یـا تغییرشـكل بدهـد و گروههـای اجتماعـی و فرهنـگ آنهـا میتواننـد بدنهـای
نهـا وجـود دارد» (فرونـد
اعضـای خـود را شـكل دهنـد .در هـر جامعـهای ایدههـای مشـتركی دربـاره بد 
و مـک گیـر.)3-4 :2003 ،3
البتـه اعضـای مختلـف بـدن دارای ارزشهـای مسـاوی فرهنگـی نیسـتند .صـورت بیـش از هـر
منطقـه عضـوی دیگـری ،محـل تمرکـز ارزشهـا اسـت و احسـاس هویـت شـخص بیـش از هـر عضـو
1. American Society of Plastic Surgeons
2. Facelift
3. Freund & McGuire

دیگـری در صـورت متجلـی اسـت .صـورت ،شناسـایی فـرد در رابطـه بـا دیگـری را ایجـاد میکنـد.
کیفیتهـای مربـوط بـه جذابیـت در صـورت متجلـی میشـود ،و عامـل نخسـت شناسـایی جنسـیت
اسـت (احمدنیا .)31 :1385 ،موضوع ارزش دادن به صورت ،بهویژه در ایران بازتاب بسـیار وسـیعی
داشـته اسـت.
جامعـه ایـران از دیربـاز شـکلهای خاصـی از بـدن و بهویـژه صـورت را توسـط نماینـدگان خـود،
یعنی شـاعران پیشـنهاد کرده اسـت؛ شـاعران تمام اعضای سـر و صورت را آنگونه که مطلوب جامعه
ایـران بـود ،موبهمـو بـا تمـام نشـانههای آن توصیـف نمودهانـد؛ زلفهـای پرپیـچ و خـم و بلنـد ،صورت
گـرد همچـون مـاه ،ابـروان هاللـی ،لبهـای غنچـه ،چشـمان سـیاه و مسـت ،مژههـای بلنـد چـون تیـر،
چـاه زنخـدان ،خـال سـیاه در گوشـه لـب ،گونههـای گلگـون و ....ازجملـه ایدههـای مشـترك دربـاره
ً
بـدن یـک زن ایرانـی بـود کـه هـر شـاعر ایرانـی آن را در توصیـف زن (و احیانـا مـرد ایرانـی) در غزلهای
خـود مـورد اسـتفاده قـرار میداد.
فردوسی در «شاهنامه» آنگاه که میخواهد زیبایی رودابه را توصیف کند اینگونه میسراید:
ده انگشـت برسـان سـیمین قلـم

بـرو کـرده از غالیـه صـد رقـم

دو چشمش بهسان دو نرگس به باغ

مـژه تیرگـی بـرده از پـر زاغ

دو ابـرو بهسـان کمـان طـراز

بـرو تـوز پوشـیده از مشـک نـاز

بهشـتی اسـت سرتاسـر آراسـته

پرآرامش و رامش و خواسـته ...
(فردوسی :1373 ،ج )157 ،1

و نظامی در توصیف از زیبایی آرمانی زن در «شرفنامه» میگوید:
فریبنــده چشــمی جفاجــوی و تیــز

دوابخـش بیمـار و بیمارخیـز

ارش کوتــه و زلــف و گــردن دراز

لبـی چـون شـکر خـال با او بـه راز

زنـخ سـاده و غبغـب آویختـه

گالبی ز هر چشـمی انگیخته ...

بـه هـر شـور کـز لـب برانگیختـی

نمـک بـر دل خسـتهای ریختـی

بـه هـر خنـده کـز لـب شـکرریز کـرد

شـکرخندهای را منـش تیـز کـرد

رخـی چـون گل و آب گل ریختـه

میـان ،الغـر و سـینه انگیختـه

شـکنگیر گیسویش از مشک ناب

زده سـایه بـر چشـمه آفتـاب
(نظامی)255 :1378 ،
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مشـترکترین ایـده در ایـن میـان ،سـکوت محـض در مـورد بینـی اسـت .بینـی یکـی از اعضـای
اصلـی صـورت بهشـمار میآیـد .ا گـر چهـره افـراد را بـه سـه قسـمت مسـاوی تقسـیم کنیـم ،پیشـانی،
کسـوم پایینـی
ابروهـا و چشـمها یکسـوم بـاالی چهـره ،و بینـی یکسـوم میانـی ،و لبهـا و چانـه ی 
چهـره را تشـکیل خواهنـد داد .ایـن تقسـیمبندی نشـان میدهـد کـه بینـی بهتنهایـی یکسـوم بـار
ً
زیبایـی یـا زشـتی صـورت را بـهدوش میکشـد و اصـوال بایـد یکسـوم توصیفهـای شـاعران را به خود
اختصـاص مـیداد ،امـا جـای شـگفتی اسـت که نهتنهـا در ادبیات ایـران ،بلکـه در هیچکجای تاریخ
ایـران ،نمیتـوان نشـانی از بینـی گرفـت .گویـا «بینـی» تابـوی جامعـه ایران بود .هیچ شـاعری (جز سـه
مـورد کـه در متـن بـه آن اشـاره شـده اسـت) جرئـت توصیـف بینـی را بـه خـود نـداده اسـت .حافـظ بـا
آنهمـه شـهرت و توانمنـدی و ریـزهکاری در توصیـف معشـوق ،حتـی یکبـار هم به بینی اشـاره نکرده
ً
اسـت .آیـا حافـظ اصلا متوجـه بینـی در صـورت نبـود ،یـا بینـی را در زیبایـی یـا زشـتی چهـره بیتأثیـر
میدانسـت .ا گر بینی در نگاه شـاعر تیزبینی چون حافظ در زیبایی یا زشـتی چهره تأثیری نداشـت،
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پـس چـرا بـا نخسـتین امـکان ایجاد اصلاح در بینی با دخالت علم پزشـکی ،سـیل متقاضیان ایرانی،
بینـی خـود را بـه تیـغ جراحـان سـپرده و بهـای هنگفـت جانـی و مالـی را بـه جـان خریدنـد .بـا توجـه
بـه ایـن موضـوع ،مسـئله اصلـی ایـن اسـت کـه چـه رابطـهای بیـن فراموشـی بینـی در شـعر حافـظ و
اقبـال مـردم بـه بینـی و جراحـی آن وجـود دارد؟ آیـا بـا تکیـه بـر مطالعـات جامعهشناسـی بـدن میتوان
پاسـخی بـرای ایـن پرسـش یافـت؟ و آیـا ایـن موجـی کـه بـرای جراحـی بینـی برخاسـته اسـت ،یـک
معضـل اجتماعـی اسـت کـه بایـد بـا آن مبـارزه کـرد یـا خـود ارمغـان جامعـه اسـت؟
 .1پیشینه تحقیق

پژوهشهای مربوط به جامعهشناسی بدن ،ا گرچه پس از دهه  1980با انتشار کتاب «جامعه و بدن»
توسـط برایـان ترنـر ،جامعهشـناس انگلیسـی ،تبدیـل بـه یکـی از مهمتریـن شـاخههای جامعهشناسـی
شـده اسـت ،اما سـابقه اینگونه مطالعات در ایران از سـال  1380فراتر نمیرود (علیزاده.)21 :1392 ،
ازجملـه مطالعاتـی کـه در ایـن زمینـه انجـام شـده اسـت میتـوان بـه «جامعهشناسـی بـدن و پـارهای
مناقشـات» نوشـته یوسـف ابـاذری و نفیسـه حمیـدی و نیـز «جامعهشناسـی بـدن و بـدن زنـان» اثـر
شـیرین احمدنیا اشـاره کرد .در مورد روانشناسـی بینی میتوان از مقاله «بررسـی نیمرخ آسیبشناسـی
روانـی در متقاضیـان جراحـی پالسـتیك» نوشـته فائـزه سـهرابی و همـکاران او نـام بـرد کـه بهمنظـور
مقایسـه نیمـرخ ،آسیبشناسـی روانـی بیـن جمعیـت عـادی و متقاضیـان جراحـی پالسـتیك انجـام

شـده اسـت .درمـورد جراحـی بینـی و علـل گرایـش بـه آن نیز مقالههای بسـیاری نوشـته شـده اسـت که
از جملـه آنهـا میتـوان بـه «تاریخچـه جراحـی بینـی» نوشـته دکتر فرهـاد حافظی و همـکاران و نیز مقاله

«مطالعـه جامعهشـناختی انگیـزه زنـان از گرایش به جراحیهای زیبایی» از سـیدمهدی اعتمادی فرد
و ملیحـه امانـی اشـاره کـرد .براسـاس نتایـج مقالـه اخیـر ،انگیزههـای زنـان از انجام عملهـای زیبایی،
بـه دو دسـته کلـی انگیزههـای شـخصی و انگیزههـای فراشـخصی طبقهبنـدی میشـود .انگیزههـای
شـخصی در سـطح تحلیلـی خـرد و انگیزههـای فراشـخصی برحسـب موقعیـت و شـرایطی کـه افـراد در
آن قـرار میگیرنـد ،بـه دو سـطح تحلیلـی میانـی و کالن طبقهبندی میشـود .در سـطح میانـی ،خانواده
و شـرایط خانوادگـی و در سـطح کالن ،شـرایط اجتماعـی بهمنزلـه منشـأ ایجـاد انگیـزه بـرای انجـام
جراحـی زیبایـی مؤثـر واقـع شـدهاند کـه برحسـب موقعیـت متفـاوت هسـتند.
غالمعبـاس توسـلی و فاطمـه منیـری در سـال  ،1391پژوهشـی بـا عنـوان «بررسـی گرایـش زنـان بـه
جراحیهای زیبایی در سـطح شـهر تهران» انجام دادهاند .هدف این پژوهش ،بررسـی میزان گرایش
زنـان بـه جراحیهـای زیبایـی در سـطح شـهر تهـران .شـیوع جراحـی زیبایـی در زنـان تهرانـی و عوامـل
مؤثـر در تمایـل زنـان بـه جراحیهـای یادشـده بـوده اسـت ،کـه بـه شـیوه پیمایـش و بـا ابزار پرسـشنامه
انجـام شـده اسـت .نتایـج بهدسـتآمده از ایـن پژوهـش نشـان میدهد که بیشـترین انگیـزه زنان برای
ایـن جراحیهـا ،کسـب زیبایـی بهمنزلـه عاملـی برای ارتقای اعتماد به نفس معرفی شـده اسـت و این
تمایـل ،از طرفـی ،متأثـر از ویژگیهـای فـردی و از سـوی دیگـر ،تحـت تأثیـر الزامهـای خارجی اسـت.
پژوهشهایـی کـه در اینجـا بهمنزلـه نمونـه تحقیقهـای انجامشـده دربـاره جراحیهـای زیبایـی
مطـرح شـدهند ،بهلحـاظ موضوعـی ،نزدیکتریـن پژوهشهـا بـه پژوهـش حاضـر هسـتند ،امـا
تفاوتهایـی بسـیار اساسـی بـا ایـن پژوهـش دارنـد؛ ازجملـه اینکـه مقالـه حاضـر از ایـن نظـر کـه عـدم
حضـور «بینـی» را در توصیـف شـاعران ایـران از دیربـاز تـا امـروز ،بخشـی از موضـوع خـود قـرار داده،
دسـتکم در ایـران ،بیسـابقه اسـت.
تفـاوت دیگـر ایـن پژوهـش ،وارد کـردن مطالعـات «جامعهشناسـی بـدن» در آن اسـت .پژوهـش
حاضـر سـعی دارد بـا تکیـه بـر مطالعـات جامعهشناسـی بـدن ،تناقضـی کـه در بیتوجهـی بـه بینـی
در طـول دورههـای گذشـته تـا نیمـه دوم قـرن اخیـر در جامعـه ایـران وجـود داشـته اسـت را بـا پـی بـردن
بـه نقـش بینـی در زیبایـی چهـره و گرایـش بـه تغییـر و اصلاح آن بـا توسـل بـه جراحـی از دهـه  1360تـا
امـروز ،حـل کنـد.
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از نظر سـاویج و بارلو )1992( 1از میان عواملی كه سـبب توجه به سـبك زندگی سلامتمحور شـدهاند،
سالمت بدنی منتهی به جذابیت جنسی از اهمیت زیادی برخوردار است .جذابیت جنسی از مؤلفههایی
اسـت كـه در دوران مـدرن ،اسـتانداردهای جدیـدی پیـدا كـرده و از سـازوكارهای شـكلدهنده بـه روابـط
میـان افـراد اسـت .البتـه ایـن بـه آن معنـا نیسـت كه چنین پدیدهای در گذشـته وجود نداشـته اسـت ،بلكه
بهمعنـای اهمیـت یافتـن بیشـتر آن در ایـن دوران اسـت .رفتارهای سـالم افراد میتواند ویژگیهای جسـمی
خاصـی پدیـد آورد كـه بـر میـزان جذابیـت جنسـی مؤثـر اسـت .انـواع فعالیتهـای بد نسـازی ،رژی مهـای
غذایی و اسـتفاده از تجهیزات ورزشـی و آرایشـی مختلف به بخشـی از سبك زندگی سالمتمحور افرادی
تبدیل شده است كه حساسیتهای خاصی در زمینه مراقبت از بدن خود دارند (فاضلی.)150 :1382 ،
نور بـرت الیـاس 2در مطالعـه مشـهوری كـه دربـاره گفتمانهـای مربـوط بـه رفتار متمـدن انجام داده
اسـت ،پیكربنـدی مـدرن فردیـت را در عالمتهـا و رمزهـای كردارهـای بیـن اشـخاص ،از اواخـر قرون
وسـطی تـا قـرن نوزدهـم ،دنبـال میكند .او میخواهد نشـان دهد كه شـكلهای تـازهای از خودآ گاهی
پدیـد آمـده كـه میتـوان آن را در امـوری جزئـی و پیشپاافتـاده ،مثـل كنتـرل جسـمانی از طر یـق منافـذ
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بـدن ،چـه در خـوردن یـا دفـع مـواد زایـد و چـه در جنسـیت ،مشـاهده كـرد .گرایـش فزاینـده مـردم بـه
معاینـه و مراقبـت از خـود و دیگـران ،یكـی از نشـانههای ایـن واقعیـت اسـت كه چگونه مسـئله رفتار از
رنسـانس بـه بعـد ویژگـی دیگـری یافتـه اسـت ،كـه مـردم ،خودشـان و دیگـران را بـا تعمـد و سـنجیدگی
بیشـتری شـكل میدهنـد (آزاد ارمكـی و چاوشـیان .)61 :1381 ،فوكـو بـه نحـوه بازنمایـی بـدن در یـك
لحظـه خـاص فرهنگـی عالقمنـد اسـت .بااینحـال ،بـا ارائه نگرش متفاوتـی در مورد فهـم رابطه ذهن
و بـدن و نیـز در پاسـخ بـه ایـن پرسـش كـه چه كسـی قدرت نظم بخشـیدن بـه این بازنماییهـا را دارد،
بـه گفتمانهـای خاصـی اشـاره میكنـد كـه در نهادهایـی همچـون زنـدان ،ارتش ،مدرسـه و كارخانه و
بیمارسـتانها رشـد یافـت و انضبـاط را بـر بدنهـا حا كـم کرد .از نظـر فوكو این شـیوههای اعمال قدرت
سـخت و خشـن بـر بـدن در قـرن بیسـتم شـكل خفیفتـری بـه خـود گرفـت .شـیوه جدیـد كنتـرل در
جامعـه مصرفـی معاصـر بهگونـهای اسـت كـه كنتـرل بـر بـدن از طریـق سـركوب اعمـال نمیشـود ،بلكـه
كنتـرل بـر بـدن از طریـق تحریـك صـورت مـی گیرد :الغـر باش ،خوشظاهـر باش و برنزه بـاش (ذكایی،
124 :1387؛ بـه نقـل از فوكـو .)57 :1980،تعریـف فوكـو از بـدن همچـون بوردیـو 3در سـادهترین شـكل
خـود بـه ایـن امـر اشـاره دارد كـه بدنهـای فیزیكی ما همیشـه و در همهجا بدنهای اجتماعی هسـتند.
1. Savage & Barlow
2. Norbert Elias
3. Bourdieu

مفهومسـازی بوردیو از سـرمایه فیزیكی تأثیر قابلتوجهی بر رشـد جامعهشناسـی بدن داشته است.
بوردیـو سـرمایه بدنـی را بهمثابـه یكـی از انـواع فرعی سـرمایه فرهنگـی ،نوعی منبع فرهنگـی میداند كه
در بـدن سـرمایهگذاری شـده اسـت .تولیـد سـرمایه جسـمانی بـه شـكلدهی اجتماعـی بدنهـا توسـط
افـراد از طریـق ورزش ،فراغـت و دیگـر فعالیتهـا اشـاره دارد كـه خـود ریشـه در عادتوارههـای افـراد
دارد .ایـن شـكلدهی بهگونـهای اسـت كـه منطبـق بـا جایـگاه طبقاتـی افـراد اسـت و ارزش منزلتـی
ویـژهای بـه آنهـا میبخشـد .بوردیـو در كتـاب «تمایـز» نظریـهای را طرحریزی میكند كه بـر پایه ارتباط
بیـن منزلـت ،سـلیقه و بـدن اسـتوار اسـت ،و بـر ایـن اسـاس ،نحـوه تجلـی روابـط منزلتـی و قـدرت را در
سـبكها و سـلیقههای مختلـف و نیـز بدنهـای مختلـف نشـان میدهـد؛ روابطـی كـه در سـطح كالن،
بیانگـر جایـگاه و اولویـت بـدن در نظـام اجتماعـی نیز هسـت (ذكایـی .)123 :1387 ،بوردیو با درنظر
گرفتـن بـدن بهعنـوان یـک سـرمایه فیزیکـی ،هویتهـای افـراد را بـا ارزشهـای اجتماعـی منطبـق بـا
انـدازه ،شـکل و ظاهـر بدنـی مرتبـط میسـازد (فاتحـی و اخالصـی.)1389 ،
گیدنـز )2003( 1هـم معتقـد اسـت زنـان بهویـژه براسـاس ویژگیهـای جسمانیشـان مـورد قضـاوت
قـرار میگیرنـد و احسـاس شرمسـاری نسـبت بـه بدنشـان رابطـه مسـتقیمی بـا انتظـارات اجتماعـی
دارد .زنـان در مقایسـه بـا مـردان بیشـتر در معـرض اختال لهـای تغذیـهای قـرار میگیرنـد کـه وی آن را
ناشـی از چنـد دلیـل عمـده میدانـد :نخسـت اینکـه هنجارهـای اجتماعـی مـا در مـورد زنـان به نسـبت
بیشـتری بـر جذابیـت جسـمانی تأ کیـد دارد .دوم اینکـه ،آنچـه بهلحـاظ اجتماعـی تصویـر مطلـوب
از بـدن تعریـف میشـود ،در مـورد زنـان تصویـری از الغراندامـی و نـه عضالنـی اسـت .سـوم اینکـه،
هرچنـد زنـان در عرصـه عمومـی و زندگـی اجتماعـی نسـبت بـه قبـل ،فعالتـر شـدهاند ،امـا همچنـان به
همـان انـدازه براسـاس پیشـرفتها وموفقیتهایشـان مـورد ارزیابـی قـرار میگیرنـد کـه بـر پایـه وضعیـت
ظاهریشـان نیـز ارزیابـی میشـوند (احمدنیـا.)25 :1385 ،
 .2روش تحقیق

در پژوهـش حاضـر بـا بهرهگیـری از روشهـای اسـتقرای تـام ،مبتنیبـر روش کتابخانـهای و اسـنادی،
اطالعـات ،جمـعآوری و بـه روش نمونهگیـری ،از میـان دیوانهـای شـاعران غزلسـرای فارسـی ،دیوان
حافـظ بهعنـوان یکـی از شـعرای مطـرح زبـان و ادبیـات فارسـی انتخـاب شـده اسـت .سـپس اعضـای
صورت و بسـامد آنها از این دیوان اسـتخراج شـده و نتیجه بهدسـتآمده از این نمونه به فضای کلی
1. Giddens
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غـزل فارسـی تعمیـم داده شـده اسـت .درنهایـت ایـن نمونـه تعمیمیافتـه ،بـا اسـتفاده از شـیوه تحلیـل
محتـوا و بـا بهرهگیـری از مطالعـات جامعهشناسـی بـدن ،مـورد بررسـی قـرار گرفته و دالیـل گرایش مردم
جامعـه امـروز ایـران بـه جراحـی بینـی بهصـورت تحلیلـی و توصیفـی ارائه شـده اسـت.
 .3بحث و بررسی

جامعـه ایـران در طـول تاریـخ نگاهـی بیاعتنـا بـه بینـی داشـته اسـت .شـاعران بهعنـوان بخشـی از
عوامـل اجتماعـی و در کنـار آنهـا حافـظ بهعنـوان نماینـده ادبیـات ایـران در توصیـف انـدام و بهو یـژه
ً
چهـره شایسـته دقیقتریـن و زیباتریـن تصاویـر را آفریدهانـد .حافـظ در غزلیـات خـود تقریبـا از تمـام
اعضـای اصلـی و فرعـی صـورت نـام میبـرد و بـرای هریـک صفـت خاصـی را پیشـنهاد میکنـد.
مجمـوع اعضـای چهـره و تعـداد دفعههایـی کـه حافـظ در دیـوان خـود بهطـور مسـتقیم (جدای از
اسـتعارهها) بـه توصیـف آنهـا در غزلیـات خود پرداختـه ،بهترتیب تعداد دفعههـای کاربرد در جدول1
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اعضای چهره
نام عضو

بسامد

نام عضو

بسامد

چشم (دیده)

127

مردمک (مردم)

12

مو (زلف ،گیسو ،طره ،جعد

245

پیشانی (جبین)

7

لب

110

گونه

4

ابرو

76

دندان

4

گوش

3

غبغب

3

دهان

20

بنا گوش

2

خال

36

عنبیه

1

خط

34

زجاجیه

1

پلک (مژه ،نوک مژه ،مژگان)

25

بینی

0

ذقن (زنخدان)

22

جمع کل

735

همچنانکـه مالحظـه میشـود حافـظ بـه تکتـک اعضـای سـر و صـورت و حتـی بـه ریزتر یـن و
نهفتهتریـن آنهـا اشـاره میکنـد و هریـک از آنهـا را بـا صفـت یـا صفتهایـی توصیـف میکنـد.
امـا نکتـه شـگفت و قابلتوجـه ایـن اسـت کـه حافـظ نهتنهـا بـرای بینـی هیـچ صفتـی پیشـنهاد

ً
نمیکنـد ،بلکـه اصلا از بینـی بـا برجسـتگی خاصی که دارد و یکسـوم صـورت را به خود اختصاص
داده هیـچ یـادی نمیکنـد .گویـا در چهـره معشـوق چنیـن عضـوی وجـود نـدارد؛ امـا آنچه مسـلم اسـت
اینکـه چهـره معشـوق بینـی داشـته امـا .1 :یـا حافـظ بینـی معشـوق را نمیدیـد؛  .2یـا حافـظ بینـی
معشـوق را میدیـد ،امـا خـود بهعمـد آن را فرامـوش کـرده اسـت.
در مـورد احتمـال نخسـت میتـوان بـه موضـوع حجـاب و اسـتفاده از برقـع اشـاره کـرد .مسـئله
حجـاب و رعایـت آن در کنـار دسـتورات دینـی یـک امر اجتماعی اسـت .در سـرزمین ایران از گذشـته
تـا امـروز جـدای از چنـد مقطـع کوتاهمـدت ،همـواره حجاب جزء جداییناپذیر پوشـش زنان بهشـمار
میرفتـه اسـت و زنـان ایرانـی بـدون توجـه بـه تغییـر شـکل حجـاب در دورههـای مختلـف ،همـواره از
پوششـی مناسـب برخـوردار بودهانـد (ضرغامـی .)115 :1387 ،و یـل دورانـت نیـز معتقـد اسـت« :نقـش
پوشـش و حجـاب زنـان در ایـران باسـتان چنـان برجسـته اسـت کـه میتـوان ایـران را منشـأ اصلـی
پرا کنـدن حجـاب در جهـان دانسـت» (دورانـت :1337 ،ج .)78 ،2
پوشـش یـا حجـاب بهخصـوص در دوران ایـران بعـد از اسلام شـامل پوشـش تمـام اعضـای بـدن
بهویـژه پوشـاندن سـر و صـورت میشـد .مقنعـه و چـادر نیـز از عناصر اصلی و مهم پوشـش زن در خارج
از خانـه بهشـمار میرفـت (غیبـی .)338 :1387 ،ا گرچـه طبـق شـریعت اسلام پوشـیدن صـورت و
دسـتها بـرای زنـان واجـب نشـده اسـت ،امـا بسـیاری از علمـای اسلامی به مسـتحب بودن آن اشـاره
کردهانـد و حتـی روایتهایـی نیـز در ایـن مـورد نقـل کردهانـد کـه از جمله آنهـا میتوان بـه حدیث «...
فتجلبـت بجلبابهـا و تبرقعـت ببرقعهـا» (شـیخ صـدوق )163 :1385 ،از پیامبـر ا کـرم؟ع؟ اشـاره کـرد.
َ
ُ
ُ«برقـع» و ُ«برقـع» ،یعنـی آن چیـزی کـه زن با آن صورت خود را میپوشـاند (معین ،ذیل واژه برقع)،
به روبند و نقاب نیز معنا شـده اسـت .زنان با اسـتفاده از برقع یا روبند تمام یا بخشـی از صورت خود
را تا زیر چشـمها میپوشـاندند (شـکل .)1

شکل  .1برقع و شیوه استفاده از آن
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شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت کـه از مجمـوع  725مـوردی کـه حافـظ در توصیـف اعضـای چهـره
معشـوق اشـاره کـرده ،بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه چشـمها بـوده اسـت (بـا  127مـورد).
ایـن پوشـش سـبب میشـد کـه بهجـز چشـمها و ابـروان ،سـایر اعضـای صـورت بهو یـژه بینـی کـه
نزدیـک بـه یکسـوم صـورت را تشـکیل میدهـد ،از دیـد نامحـرم پنهـان بمانـد .پنهان مانـدن بینی در
زیـر نقـاب ،در طـول تاریـخ در جامعـه ایرانـی سـبب تأثیـر نداشـتن آن در زیبایـی یـا زشـتی چهـره زنـان
و درنتیجـه بیتوجهـی و حتـی فراموشـی جامعـه و نماینـدگان آن ،یعنـی نویسـندگان و شـاعران و حتـی
خـود زنـان بـه وجـود چنیـن عضـوی در صـورت شـده بـود.
ایـن توجیـه ا گرچـه منطقـی بهنظـر میرسـد ،امـا ا گـر چنین باشـد آنگاه لبهـا و ذقن و خـال نیز که
ً
اغلب در گوشـه لب یا گونه تصور میشـد ،اصوال باید جایی در شـعر حافظ نمیداشـت؛ درحالیکه
حافـظ بیـش از  110بـار بـه لـب و بیـش از  36بـار بـه خـال و  22بـار بـه ذقـن اشـاره کـرده اسـت و ایـن به
یشـود .پـس نادیده
آن معنـا اسـت کـه پنهـان بـودن ایـن اعضـا از دیـد جامعـه یا شـاعر مانع تخیل او نم 
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گرفتـن بینـی از سـوی حافظ باید دلیل دیگری داشـته باشـد.
امـا احتمـال دوم در اشـاره نکـردن حافـظ بـه بینـی ،فراموشـی عمـدی و پرهیـز از بـهکار بـردن ایـن
واژه در غزلهایـش اسـت .یکـی از عللـی را کـه بـرای ایـن احتمـال میتـوان درنظـر گرفـت شـاید ایـن
باشـد کـه بینـی بهدلیـل داشـتن حفرههایـی کـه محـل موهـای زایـد و ...اسـت ،هیـچ رغبتـی در شـاعر
ً
بـرای توصیـف آن باقـی نمیگذاشـت ،امـا ایـن نکتـه اندکـی قابـل تأمـل اسـت ،ز یـرا اوال آنچـه در
مـورد حفرههـای بینـی گذشـت ،بیشـتر گریبانگیـر افـراد مسـن اسـت نـه یـک معشـوق .بینـی ا گـر زیبا و
نکـه نظامی در
متناسـب باشـد ،حفرههـای آن بـه هیـچ عنـوان نمیتوانسـته مانع توصیف آن شـود .چنا 
توصیـف بینـی شـیرین بهخوبـی توانسـته از عهـده آن برآیـد:
تــو گو یــی بینیــش تیغــی اســت از ســیم

کــه کــرد آن تیــغ ســیبی را بــه دو نیــم
(نظامی گنجوی)50 :1378 ،

امـا علـت دیگـر ایـن احتمـال ایـن اسـت کـه در جامعـه ایـران بینـی عضـوی بـرای تقبیـح و ابـزاری
بـرای هجـو افـراد شـمرده میشـد؛ بهعنـوان نمونـه یکـی از ابزارهـای نقاشـان و تصویرگـران بـرای زشـت
نشـان دادن چهـره جادوگـران و دیوهـا و انسـانهای پسـتفطرت و شـرور ،کشـیدن بینـی بـزرگ و
ناهمـوار در صـورت ایـن موجـودات اسـت (شـکل .)2

شکل  .2بینی بزرگ نماد چهره کریه و زشت

ً
شـعرا نیـز کـه نماینـدگان جامعـه بهشـمار میآینـد ،معمـوال از ایـن عضـو بـه نیکـی یـاد نکردهانـد.
هماننـد شـعر زیـر از عمـاره مـروزی:
معــذور اســت گــر بــا تــو نســازد زنــت ای غــر

زان گنــد دهــان تــو و زان بینــی فژغنــد
(به نقل از :اسدی طوسی)73 :1360 ،

همچنین در اشعار زیر:
هسـ ــت همــانـ ــا بــزرگ بین ــی آن زال
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چــادر از آن عیــب پــوش بینــی زال اســت
(خاقانی)542 :1338 ،

تنــش زشــت و بینــی کــژ و روی زرد

بداندیــش و کوتــاه و دل پــر ز درد
(فردوسی :1373 ،ج)191 ،9

ایـن نـوع نـگاه بـه بینـی میتواند نشـاندهنده نقش بسـیار زیـاد بینی (در صورت عدمتناسـب) در
زشـتی چهـره افـراد و نـوع رفتارشـان باشـد .فرانسـیس بـو با تقسـیم چهره به سـه قسـمت اصلـی بهترتیب
اشـکوب باالیـی ،اشـکوب میانـی و اشـکوب پایینـی ،بینـی را جـزو اشـکوب میانـی دانسـته و معتقـد
اسـت کـه «فـرم اشـکوب میانـی (بینـی) مـا را از مسـیری کـه حالـت عاطفـی بـرای رفتـار تعییـن کـرده
اسـت و میـزان اهمیـت دخالـت آن در جهـت یافتـن رفتـار آ گاه میکنـد (بـو.)114 :1370 ،
عدم تناسـب بینی با سـایر قسـمتهای صورت در چهره بسـیاری از ایرانیان شـاید یکی از دالیل
بیتوجهـی یـا حتـی انزجـار از ایـن عضـو بـوده اسـت .نـژاد ایرانـی ا گرچـه از نـوع «قفقـازی »1محسـوب
میشـود ،ولـی شـیوع بینـی بـزرگ بـا قـوز غضروفـی و اسـتخوانی در آن زیـاد اسـت .در بررسـی صـورت و
بینـی در نژادهـای مختلـف جهـان درمییابیـم کـه در نقـاط مختلـف کـره زمیـن از شـرق ژاپـن تـا غرب
1. Caucasian
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قـاره آمریـکا ،اسـکلت اسـتخوانی و غضروفـی بینـی در منطقـه خاورمیانـه بزرگتر یـن حجـم را بـه خود
اختصـاص داده اسـت .ایـن وضعیـت اسـکلت کـه در مرکـز صـورت قـرار گرفتـه تغییـرات وسـیعی در
کل صـورت ،چشـمها و لـب ایجـاد میکنـد و فـرد را مسـنتر جلـوه داده و در خان مهـا حالـت مردانـه بـه
چهـره میدهـد (حافظـی و همـکاران.)90 :1388 ،
کبـار در
در طـول تاریـخ ادبیـات فارسـی از میـان شـاعران مشـهور ،تنهـا سـه شـاعر و هرکـدام تنهـا ی 
توصیـف زیبایـی معشـوق ،بـه بینـی او اشـاره کردهانـد:
ابوشعیب هروی در توصیف معشوق اینگونه به بینی اشاره میکند:
ابریشــمین

بســته بــر تــاری ز ابریشــم عقــد

بینــی

او

تــارک

از فروســو گنــج و از هــر ســو بهشــت

ســوزنی ســیمین میــان هــر دو خــد
(عوفی ،1389 ،ج )5 :1

و نظامی در توصیف شیرین میگوید:
تــو گو یــی بینیــش تیغــی اســت از ســیم
فصلنامه علمی _ پژوهشی

112
دوره هشتم
شماره 1
زمستان 1394

کــه کــرد آن تیــغ ســیبی را بــه دو نیــم
(نظامی گنجوی)50 :1378 ،

و باالخره جامی در توصیف زلیخا میگوید:
ز حــد نــون او تــا حلقــه میــم

الــف واری کشــیده بینــی از ســیم
(هفت اورنگ ،بیتا)601 :

در مـورد نـژاد و شـخصیت معشـوق ابوشـعیب هـروی هیـچ اطالعـی در دسـت نیسـت ،جـز اینکـه
ً
از نشـانههای بیتهـای پیشـین معشـوق و ممـدوح او را میتـوان «مـرد» تلقـی کـرد .امـا مسـلما کسـی
کـه نظامـی از بینـی او بـه زیبایـی یـاد میکنـد ،دختـری از نـژاد ارمنـی اسـت و ارمنیـان خـود را هایـك و
كشورشـان را هایسـتان ،یعنـی ،جایـگاه هایكهـا مینامنـد .بنابـر آنچـه خورناتسـی ،مـورخ سـده پنجـم
میلادی ،در کتـاب خـود آورده اسـت ،ارمنیـان از اخلاف قهرمانـی اسـطورهای به نام هایـك از احفاد
نـوح پیامبـر هسـتند (خورنـی )53 :1380 ،و مسـلم اسـت کـه بینـی نـژاد ارمنـی بـا نـژاد ایرانـی تفـاوت
ِ
ً
داشـته اسـت .تکلیـف زلیخـا هـم مشـخص اسـت .او همسـر عزیـز مصـر بـود و طبیعتـا مصـری بـود نـه
ایرانـی .آنچـه حافـظ از بینـی در چهـره معشـوق ایرانـی میدیـد نـه آن تیغـی بـود کـه سـیب صـورت
ارمنـی را نصـف کـرده و نـه آن «الـف» سـیمین کـه بـر چهـره مصـری نقـش بسـته اسـت ،بلکـه عضـوی
بـود نامتناسـب کـه نـه امـکان آراسـتن آن بـود و نـه امـکان پیراسـتنش .نبـود آن بهتـر از بودنـش بـود و
ل خوشـی از آن نداشـت ،بلکـه کینـه خـود را بـا تحریـم و یـاد نکـردن از آن بهوضـوح
شـاعر نهتنهـا د 

ً
نشـان میدهـد؛ وگرنـه شـاعری چـون حافـظ ،ا گـر هم نمیتوانسـت بینـی را از زیـر مقنعه ببینـد ،مطمئنا
میتوانسـت در ذهـن خـود تصویـری خیالـی چـون لـب و خـال از آن بسـازد ،اما میبینیم کـه او هرگز در
غزلهـای خـود نامـی از بینـی بـر زبـان نمـیآورد.
سـکوت حافـظ و همکیشـان او تنهـا خا کسـتری بـود بـر روی آتشـی کـه هرگـز نمـرده بـود .قرنهـا
بهدنبـال هـم بـدون هیچگونـه تغییری سـپری شـدند تـا اینکه از اواخر قـرن هجدهم کمکم پـای ایرانیان
به اروپا باز شد .نخستین ایرانیهایی که از اروپا دیدن کردند ،با دیدن زنان بیحجاب در خیابانها
و مشـارکت عمومـی آنهـا در جامعـه ،تحـت تأثیر ایـن اختالف فرهنگی قرار گرفتنـد و بهدلیل این تفاوت
فاحـش زنـان اروپایـی بـا زنـان ایرانـی ،زن فرنگـی در نظـر آنهـا بـه سـمبل غـرب تبدیـل شـد .جذابیـت
زنـان اروپایـی در منازعـات سیاسـی نمایـان شـد و صورتبنـدی گفتمانهـای جدیـد سیاسـی و هویتـی
را تحـت تأثیـر قـرار داد .نخسـتین مسـافران ایرانـی ،اروپـا را بـه «بهشـت روی زمیـن»« ،زادبـوم حسـن» و
«ملـک حسـنخیز» تشـبیه کردهانـد (ایلچـی .)166 :1364 ،جذابیـت اروپـا تبدیـل بـه جذابیـت زنـان
«حـور یوش»« ،حور یپیکـر» و «فرشـتهخوی» اروپایـی شـد (رضاقلـی میـرزا.)418 :1361 ،
بـرای مثـال میـرزا ابوطالـب ،ضمـن مقایسـه لیـدی پام بـا بانوان اسـطورهای ایران اینگونـه میگوید:
«ناخلـف باشـم ا گـر تـا بهحـال زنـی همچـون لیـدی پـام در اروپـا و آسـیا دیـده باشـم .چنیـن مهبانوانـی
تنهـا در افسـانههای باسـتان نـام بـرده شـدهاند و مـن هیـچگاه در زندگـی واقعـی چـون آنـان ندیـدهام»
(اصفهانـی.)169 :1372 ،
توصیـف زیبایـی زنـان اروپایـی آن هـم از سـوی رجـال سیاسـی ،و رواج ایـن اندیشـه در جامعـه،
آرامآرام ایـن بـاور را در ذهـن زنـان ایرانـی ایجـاد کـرد کـه بـدن و چهـره زن اروپایـی بهمراتـب برتـر از او
اسـت و ایـن بـاور زمانـی بـه یقیـن تبدیـل شـد که فیلمهـا و تصویرهایی از زنـان اروپایی در ایران منتشـر
شـد .زن ایرانـی غافـل از ترفندهـای فیلمسـازان و عکاسـان و هنرپیشـگان ،فریـب جذابیـت ظاهـری
ایـن هنرپیشـگان و سـتارگان بهاصطلاح امـروز هالیـوودی را خـورده و سـعی در تشـابه خـود بـه چنـان
سـتارگانی نمـود .او ا گرچـه از بسـیاری جنبههـا توانسـت خـود را شـبیه سـتارگان سـینمای غـرب کنـد،
امـا همچنـان تفـاوت عمـدهای در چهـره خـود بـا یـک زن غربـی مشـاهده میکـرد و آن تفـاوت بینـی
برجسـتهای بـود کـه هیـچ شـباهتی بـه بینـی غربیهـا نداشـت.
بـا وقـوع انقلاب اسلامی ایـن نیاز دوباره فروکش کـرد .زنان ،همدوش مردان شـعارهای ضدغربی
سـر دادنـد .ظاهرپرسـتی جـای خـود را بـه معنویـت سـپرد .بهدنبـال ایـن واقعـه عظیـم ،آغـاز جنـگ
تحمیلـی و اندیشـیدن بـه حفـظ جـان و نامـوس و دیـن نیـز دیگـر جایـی بـرای اندیشـیدن بـه چهـره و
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فـرم بینـی نگذاشـت .کمتریـن میـزان تغییـر در بـدن بهویـژه در مـورد زنـان بیشـتر بـه همیـن دوره مر بـوط
اسـت« ،زیـرا بههنـگام بـروز بحرانهـای اجتماعـی و مـورد تهدیـد قـرار گرفتـن مرزهـای ملـی و هو یـت
ملـی ،تمایـل بـه نگهداشـت «خلـوص بـدن» در افـراد جامعـه بیشـتر میشـود ...کـه مصـداق آن را
میتـوان در دوره جنـگ عـراق علیـه ایـران مشـاهده کرد که بـه علت فضای اجتماعـی و روانی حا كم
ً
بـر جامعـه ،بـدن مـردان و متعاقبـا بـدن زنـان ،بـه اقتضـای اشـتغال بـه خطـر ،كمتـر مدیر یـت میشـد»
(فاتحـی و خالصـی.)60 :1389 ،
پـس از دهـه نخسـت انقلاب و پایـان جنـگ تحمیلـی ،و بازگشـت آرامـش نسـبی ،و آغـاز
بازسـازی کشـور در دهـه دوم انقلاب ،رواج انـواع رسـانهها و وسـایل ارتبـاط جمعـی ،کمکـم نوعـی
حـس تجملگرایـی را در بیـن طبقـه متوسـط جامعـه بیـدار کـرد و بـا بـاز شـدن پـای سـتارگان هالیـوود
نبـار کاری را کـه
در خانههـا بـار دیگـر آتـش نیـاز بـه تغییـر و شـبیه شـدن بـه غربیهـا شـعلهور شـد .ای 
آرایشـگران و پیرایشـگران ،قرنهـا از انجـام آن عاجـز بودنـد ،پزشـکان برعهـده گرفتنـد.
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پزشـکان بـا پیشـرفتهای قابلتوجهـی کـه در ترمیـم و اصلاح نقصعضوهـای ایجادشـده در اثـر
حـوادث ،جنگهـا ،بیمار یهـا و یـا نقصعضوهـای مـادرزادی بهدسـت آورده بودنـد ،بـا آ گاهـی
از تمایـل جامعـه بـه تغییـر و اصلاح بینـی ،همچـون سـایر بخشهایـی کـه در آرایـش و پیرایـش افـراد
(بـدون توجـه بـه نیـاز واقعـی فـرد) فعالیـت میکننـد ،اقـدام بـه ایجـاد بـازار جراحـی بـرای داوطلبـان
بـه تغییـر و اصلاح بینـی کردنـد .جراحـی بینـی در جامعـه مـد شـد .نهتنهـا دختـران و زنـان ،بلکـه
مـردان نیـز بهمحـض آ گاهـی از پدیـد آمـدن چنیـن امکاناتـی ،فرصـت را غنیمـت دانسـته و متناسـب با
خواسـت جامعـه کـه بیشـتر برگرفتـه از فـرم بینـی ارائهشـده در رسـانههای غربـی بـود ،اقـدام بـه تغییـر و
اصلاح عضـوی کردنـد کـه ادبیـات و جامعـه ایـران قرنهـا در مـورد آن سـکوت کـرده بودنـد.
نیـاز بـه تغییـر یـا اصلاح در بـدن متناسـب بـا تقاضـای جامعـه از دیربـاز وجـود داشـت .افـراد
شـیوههای گونا گونی را که جامعه در اختیار آنها قرار میداد ،برای ایجاد تغییر در بدن خود انتخاب
میکردنـد .ایـن تغییـرات در گذشـته بـا انـواع ورزشهـا و وسـایل ورزشـی ،انـواع آرایشهـا و پیرایشها و
لوازم آرایشـی و پیرایشـی ،رژیمهای غذایی و ...بهدسـت خود متقاضیان یا آرایشـگران و پیرایشـگران
صـورت میگرفـت .امـروز نیـز همـان میـل بـه تغییـر در سـر و صـورت یـا بـدن بـا شـکل جدیدتـری کـه
جامعـه پیشـنهاد کـرده اسـت ،همچنـان وجـود دارد بـا ایـن تفـاوت کـه امکاناتـی را کـه امـروزه جامعـه
بـرای ایجـاد ایـن تغییـرات در اختیـار افراد قرار میدهد ،بسـیار متفاوت و پیشـرفتهتر از گذشـته اسـت.
تغییردهنـدگان نیـز بهجـای اینکـه نامشـان آرایشـگر و پیرایشـگر باشـد ،متخصـص و جراح رینوپالسـت

نامیـده میشـوند .بهاینترتیـب معلـوم میشـود کـه روی آوردن ایرانیـان بـه تغییـر بـدن و چهـره و
جراحـی بینـی نـه یـک مشـکل روانـی ،بلکـه یـک پدیـده اجتماعـی اسـت .یـک نیـاز اجتماعـی ،کـه
بهدلیل ناتوانی در برآوردن آن ،قرنها روی آن سـرپوش گذاشـته شـده و حتی شـاعران و شـاعری چون
حافـظ نیـز در مـورد آن سـکوت اختیـار کـرده و وجـود چنین عضوی را که مشـخصترین اندام صورت
اسـت نادیـده انگاشـتهاند .امـا امـروزه ایـن نیـاز بهدسـت پزشـکان متخصـص و هنرمند امـکان برآورده
شـدن یافته اسـت.
نتیجهگیری

نتیجـه ایـن بررسـی نشـان میدهـد کـه پژوهش درباره توجه یـا بیتوجهی جامعه ادبی ایـران به بینی و
گرایـش ایرانیـان بـه جراحـی بینـی در عصـر حاضـر میتوانـد بـا مطالعات جامعهشناسـی بـدن بهعنوان
یـک پژوهـش میانرشـتهای ممکـن شـود ،زیـرا توجـه بـه بینـی بهعنـوان عضـوی از بـدن در طـول زمـان
و تغییـر و تحـوالت اجتماعـی ،دسـتخوش تغییـر شـده اسـت .بینـی در ادبیـات ایـران ،کـه همچـون
آیینـهای از جامعـه ایـران اسـت ،همـواره بهعنـوان ابـزاری بـرای هجـو و تحقیـر افـراد مـورد اسـتفاده قـرار
گرفتـه اسـت؛ زیـرا بینـی نامـوزون ،مؤثرتریـن عضـو در ایجـاد زشـتی در چهـره بوده اسـت .ایـن عضو که
ً
عمومـا در چهـره ایرانیـان بهصورتـی نامـوزون جلوهگـر بـود ،برخلاف سـایر اعضـای صورت کـه قابلیت
حرکـت و آرایـش و پیرایـش را دارنـد ،فاقـد هرگونـه امـکان بـرای اصلاح یـا تغییـر و عـاری از هرگونـه
حرکـت و حالـت بـود .همیـن موضـوع مهمتریـن عامـل سـکوت عمـدی جامعـه بهطـور عـام و جامعـه
ادبـی بهطـور خـاص در مـورد بینـی بـوده اسـت و شـاهد ایـن مدعـا بسـامد اعضـای چهـره در دیـوان
حافـظ اسـت .حافـظ از مجمـوع  735بـار توصیـف اعضـای صـورت ،حتـی یـک بـار هـم بـه بینـی
اشـاره نکرده اسـت .نیاز به تغییر در شـکل بینی و اصالح آن ،مانند سـایر نیازهای آرایشـی و پیرایشـی
از ابتـدا در جامعـه ایـران وجـود داشـت؛ امـا جامعـه بهدلیـل ناتوانـی در تغییـر و اصلاح آن ،مصلحـت
را در سـرپوش گذاشـتن بـر ایـن نیـاز دانسـته و بهعمـد ،خـود را بـه فراموشـی زده اسـت .هما کنـون کـه
امـکان تغییـر و اصلاح بینـی توسـط علـم پزشـکی ایجـاد شـده اسـت ،جامعـه نیـز فرمهـای خاصـی از
بینـی را پیشـنهاد میکنـد و بسـیار طبیعـی مینمایـد کـه افـرادی کـه تمایـل بـه تغییـر یـا اصلاح بینـی
خـود را دارنـد ،متقاضـی جراحـی بینـی باشـند .ایـن موضـوع بـا اینکه از نظـر گروهی از جامعهشناسـان
و روانشناسـان یـک معضـل بـزرگ محسـوب میشـود ،خـود محصـول ترجیـح جامعـه اسـت و آمـار
روبهافزیـش ایـن نـوع جراحـی بیانگـر ایـن حقیقـت اسـت کـه تلاش پژوهشـگران بـرای منصـرف
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کـردن افـراد از ایـن عمـل بهصـورت سـلبی نتیجـهای دربـر نداشـته اسـت .شـاید بهتـر باشـد کـه جامعـه
بـا پاییـن آوردن هزینـه ایـن عمـل و قابلدسـترس کـردن آن بـرای همـه متقاضیـان ،از ارزش جراحـی
بینـی کـه هما کنـون بهعنـوان یـک مؤلفـه فضیلـت ،جایـگاه واالیـی در جامعـه کسـب کـرده ،بکاهد و
بهاینترتیـب رغبـت افـراد را بـه اینگونـه جراحیهـا از بیـن ببـرد.
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Abstract
Although increasing number of nose surgery, it's high costs and social damages
today has become the most important subject in sociology and psychology, it
has never been the subject of literary studies. The aim of this paper is to search
the roots of nose surgery in Iran, relying on sociological studies. Descriptive
analytic and the library method was used for collecting the data. The scope of
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them. We analyzed the subject in the Hafez sonnets as a valuable sample of

Abstract

Iranian literature.
Keywords: Sociology of the body, nose surgery, Hafez, facial parts, psychology.

1. Faculty Member, Department of Persian Language and Literature, Islamic Āzād University, Āstārā,
Iran. Jalili_khosro@yahoo.com
2. Associate Professor of Sociology, University of Tabriz. Tabriz, Iran: aghdam1351@yahoo.com

Bibliography
Afkham Ebrahimi A, Ghale Bandi, M. (1383/2004). Olguhā-ye šaxsiyati-ye
motaqāziyān-e jarrāhi-ye zibāi-ye bini [Personality patterns in cosmetic rhinoplasty
patients]. Ravānpezeški va Ravānšenāsi-ye Bālini-ye Iran, 9(4), 4-10.
Azad Armaki, T., & Čāvošiyān, H. (1381/2003). Badan be masābe-ye hoviyat [Body as
the media of identity]. Jāme’ešenāsi-ye Irān, 4(4),

57-75. 
Ahmadnia, S. (1385/2007). Jāme’ešenāsi-ye badan va badan-e zanān [Sociology of the
body and the female body]. Faslnāme-ye Zanān, 5, 31-33.
Alizade, T. (1392/2014). Ta’ammoli bar jāme’ešenāsi-ye badan [Sociology of body].
Ketāb-e Māh-e Olum-e Ejtemāi, 172, 13-21.
Asadi Tusi (1360/1982). Loghat-e Fers [Dictionary of the Persian Language] (F. Mojtabāei,
A. A. Sādeqi, Eds.). Tehran, Iran: Šerkat-e sahāmi-ye Entešārat-e Xārazmi.
Bordo, S. (1993). Unbearable weight, introduction: Feminism, western culture, and the
body. University of California Press, Reprint Permission granted by The University
of California Press.
Interdisciplinary
Studies in the Humanities

20

Vol. 8
No. 1
Winter 2016

Boud, F. (1370/1992). Čehrešenāsi va vižegihā-ye fardi [Physionomie et caractere] (Gh.
Afšar Nāderi, Trans., 1st ed.). Tehran, Iran: Našr-e Saduq.
Dowrant, W. J. (1337/1959). Tārix-e Tamaddon-e Yunān-e bāstan [The life of Greece:
being a history of Greek civilization from the beginnings] (A. Arārām, Trans.).
Tehran, Iran: Našr-e Eqbāl, Franklin.
Etemadifard, S. M., & Amani, M. (1392/2014). Motāle’e-ye Jāme’ešenāxti-ye angize-ye
zanān az gerayeš be jarrahihā-ye zibāyi [A Sociological study on women’s motivations
for pursuing cosmetic surgery]. Pažuhešnāme-ye Zanān, 4(2). 1-22.
Fazeli, M. (1382/2003). Masraf va sabk-e zandegi [Consumption and Life style]. Tehran,
Iran: Našr-e Sobh-e Sadeq.
Fatehi, A., & Exlasi, E. (1389/2011). Goftemān-e Jāme’ešenāsi-ye badan va naqd-e ān
bar mabnā-ye nazariye-ye Hayāt-e Ma’qul va Jahānbini-ye Eslāmi [The discourse of
sociology of body and it’s criticism according to the theory of reasonable life and
Islamic Ideology]. Ma’refat-e Farhangi Ejtemā’i, 1(2). 57-82.
Ferdowsi (1373/1995). Šāhnāme-ye Ferdowsi čāpe Moscow [Ferdowsi Book of kngs]. S.
Hamidiān, (ed.). Tehran, Iran: Qatre.
Freund, E. S. P., Meredith, Mcguire. M. B., & Podhurst, L. S. (1991). Health, Illness, and
The Social Body. New Jersey: Prentice- Hall, Inc.
Hafez (1366/1988). Divān-e Ghazaliyāt [Anthology of Sunnets]. X. Xatib Rahbar, (ed.),
Tehran: Entešārāt-e Safi Ališāh.

Hafezi, F., Kučakzāde, K., Naqibzāde, B. (1388/2010). Tārixče va jāygāh-e jarrāhi-ye bini
dar Iran [History and status of nose surgery]. Našriye-ye Jarrāhi-ye Iran, 17(2), 88-94.
Ilchi, M. A. (1364/1986). Heyratnāme: Safarnāme-ye Mirzā Abulhasanxān-e Ilči be
Landan [Travels of Mirza Abolhasan Khan Ilchi to London] (H. Morsalvand, ed.).
Tehran, Iran: Čāp-e Rasa.
Jami, N. (n.d.). Haft awrang [Seven thrones]. (2nd ed.) M. Modarres-e Gilani, (ed.).
Tehran, Iran: Sa’di.
Keyvan Ara, M. (1386/2007). Osul va mabāni-ye jāme’ešenāsi-ye pezeški [Medical
Socielogy]. Esfahan, Iran: Isfahan University of Medical Science
Le Breton, D. (1392/2009). Jāme’ešenāsi-ye badan [la sociologie du corps] (N. Fakuhi,
Trans.). Tehran, Iran: Našr-e Sāles.
Malacrida, Claudia. (2008), Sociology of the Body. Oxford: Oxford University Press.
Mirza Abutaleb Esfahani (1372/1994). Masir-e Tālebi ya safarnāme-ye Mirzā Abutāleb
Xān [The travels of Mirzā Abu Tāleb Xan]. H. Xadiv Jam, (ed.). Tehran, Iran: Šerkat-e
Entešārāt-e Elmi Farhangi.
Nezami Ganjavi (1378/2009). Xosrow-o Širin [Xosrow and Širin]. Corrected by H. V.
Dastgerdi, S. Hamidiān (ed.). 3rd ed., Tehran: Qatre.
Nezami-ye Ganjavi (1378/2000). Sarafnāme [Travels]. Corrected by H. V. Dasterdi, S.
Hamidiān (ed.). 3rd ed., Tehran: Qatre.
Qeybi, M. (1387). Hašt hezār sāl tārix pušāk aqvām-e irani [8000 year history of Iranian
ethnic clothing]. Tehran, Iran: Hirmand.
Reza Qoli Mirzā (1361/1983). Safarnāme [Travels]. A. Farmānfarmāyi Qājār, (ed.).
Tehran, Iran: Čap-e Asātir.
Sheikh Saduq (1385/2007). Ellal Al-Šarā’e’ [The reasons of religious laws] (vol. 1., 1st
ed.). Qom, Iran: Ketābfruši-ye Dāvari.
Sohrabi, F., Alilu, M. M., Rasuli Azad, M. (1390/2012). Barresi-ye nimrox-e āsibšenāsiye ravāni dar motaqāziyān-e jarrāhi-ye pelāstic [Assessment of psychopathological
profile in applicants for cosmetic surgery]. Majalle-ye Osul-e Behdāšt-e Ravāni,
13(3), 260- 269.
Ufi, M. (1389/2011). Lobāb al-Albab. E. G. Brown (ed.). Introduction by M. Qazvini
and new edition by S. Nafisi, Tehran, Iran: Hermes.
Khaqani Sherwani (1338/1960). Divān [Anthology]. Z. Sajjādi, (ed.). Tehran, Iran:
Ketābfruši-ye Zavvār.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

21

Abstract

Khorenatsi, M. (1380/2001). Tārix-e Armaniān [History of Armenians] (E. Baghdāsāriān,
Trans., Vol. 1). Tehran, Iran: n.p.
Zarghami, A. (1387/2009). Hejāb-e zan-e Irani dar bastar-e tārix [Women Hijab in
history of Iran]. Faslnāme-ye Bānovān-e Ši’e, 15, 115-136.
Zokaei, M. S. (1387/2009). Jāme’ešenāsi-ye Javānān-e Iran [Sociology of Iranian Youth].
Tehran, Iran: Āgah.

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

22

Vol. 8
No. 1
Winter 2016

