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 چکیده
کوششی ، «ساختارهای نئولیبرالی»در کشاکش « فرهنگ جراحی زیبایی»با تبیین علل فراگیری  این مقاله

تواند پشتوانه که به نوبۀ خود میاست « نئولیبرال سوژه»نحوۀ برساخت  نظری برای دستیابی به

-دهد متاثر از سیاستشناختی کاربردیِ برساختِ سوژه قرار گیرد. این تبیین نشان میمطالعات جامعه

 سیاسی اقتصادِهر چقدر  -است« ای جهانینئولیبرالی شدن در گستره»که همان -« جهانی شدن» های

، «محوریشرکت»، «نهادهای جامعه کردن بنگاهی»، «گریمالیه»، «بازیسفته»شتر بر مبنای ای بیجامعه

ه سوی ببیشتر های آن نیز امیالِ سوژه ْ، به تناسبشودتنظیم  و...« کارآفرینی»، «سازیخصوصی»

ت به عبارسوق پیدا خواهد کرد.  «طلبیموفقیت»و « انعطاف»، «پذیریریسک»، «سوداگری» ،«رقابت»

 ریو تحت تأث «ینو کارآفری ییجورقابتفرهنگ » رویکرد تکثیر بنگاه از درون جامعه، مبتنی بردیگر، 

جدید های تکنولوژیمتاثر از  ،«یطلبتیموفق یی، شهرت ولذتجوفرهنگ » ا،هیتیسلبر سمآلیدهیا

 یِو حکمران یساختار یِکاریو در سپهر ب «هاکیال یجهان داریهیسرماانقیاد به  فرهنگ»، قدرت

از اینرو برای سوژۀ متاثر از چنین  ؛دشویمبازتولید « انعطافو ی رپذیسکیر فرهنگ» ،یشرکت

که در آنها های اجتماعی به شبکه، سازیکماآنکه جهانییابد. ضرورت می «ازآفرینیبانواع »اتمسفری، 

جراحی  فرهنگه گسترد زتولیدبا. است بال داده و پر، خویشتن مرسوم شده ۀوقفبازآفرینیِ نمایشیِ بی

بیانگرِ  کمنئولیبرال نباشند، دستِ های اقتصادواجد تمامی شاخصه ولو آنکهای، هر جامعهدر زیبایی 

در پی مستمراً  ،سوژه« سرمایۀ انسانیِ»ای که در چنین جامعهسم است. نئولیبرالی اولیههسته گیریِ شکل

بنابراین این مدل  گیرد ومی الشعاعتحتهای اخالقی ارزش طبعاًست، ا ایگاه رقابتی خویشجتقویت 

 مستلزم بازاندیشی است. ،از توسعه

زیبایی، بازآفرینی، رسانۀ دیجیتال، سلبریتی، سرمایۀ انسانی، سوژه نئولیبرال، جراحی واژگان کلیدی:

 اقتصادسیاسی

     

                                                           
 rahmatim322@gmail.comپست الکترونیکی نویسندۀ رابط،  1
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 تعریف مسأله
ها در البسه و مسکن و خوراکی متفاوت یزیکردن به چتظاهر، ییخودآرا، اگر مُد، تناسب اندام

« جراحی زیبایی» بازآفرینیِ سبک زندگی در جامعۀ معاصر باشند، جملگی مصادیقِ ،و...

تعداد اعمال  حال، با این است.آن  ترین مصداقن و بعضا پرهزینهتری، چالشیبارترینخشونت

، صورتپوست کشیدنِ ، تاکستامی، تا لیپوساکشن جراحی زیبایی در سراسر جهان از بوتاکس

از سوی  برطبق آمار منتشر شدهاست.  هسر به فلک کشید ،و... تزریق ژل، جراحی گونه و بینی

 میلیون جراحی زیبایی 23بیش از  ،2017 در سال 1(ISAPS) ییبایز یجراح یالملل نیب انجمن

، 2015و نسبت به سال ، چهار درصد 2016که این آمار نسبت به سال ، گزارش شده در دنیا

صرفاً شامل آن دسته از منتشر شده آمار  نکته قابل تأمل آنکه، .افزایش داشته استسیزده درصد 

 انجمن در کشورهای عضوو متولیان  انجام شدهکه به صورت قانونی ی است های زیبایراحیج

و در بیشتر بسیار  ،غیررسمی آمارکه بدیهی است  اند؛ از اینرونمودهگزارش رسماً آن را  ،مزبور

در جستجوی زیبایی که مردم جهان  هستند حاکی از آن هاآماراین ؛ استعین حال روزافزون 

 نمایند در حالی کهمی بازآفرینیهای خویش را ابژۀ بدنآنها  ؛کنندبیش از پیش هزینه میتصنعی، 

های ظاهریِ مادرزادی یا برای درمانِ ناهنجاری «جراحی زیبایی»هایی نه چندان دور، در زمان

-می نشاناین پدیده،  هژمونیک شدن نسبیِ. شدطلب می ،جراحات ناشی از حوادث غیرمترقبه

 ,Elliott) «نیستصرف  جوانیمحصولِ یک وسواس و یا دغدغۀ »دیگر جراحی زیبایی که دهد 

چرایی ظهور بررسی مسأله اصلی این مقاله، از اینرو، های دیگری دارد. و داللت (2008

 ،های فرهنگی بسیارعلیرغم تفاوتنیز  ایران کهاست در سطحی جهانی  این پدیده اپیدیمیک

تواند زمینۀ بازنگری در برخی از میاین فراگیری  ترتبیین دقیقطبعاً  2.است نماندهاز آن مصون 

    ها را به دنبال داشته باشد. سیاست

                                                           
1International  Society of Aesthetic Plastic Surgery  

رتبه ( 1393) 2013 سالدهد که ایران در نشان می (ISAPS) کیپالست یجراح یالملل نیگزارش ساالنه انجمن ب  2

را به خود اختصاص داده که با توجه به عدم جهان های زیبایی جراحیتعداد رتبه بیستم  2016و در سال دهم 

آمار واقعی بیش احتمال قریب به یقین  ایی بدون مجوز،شفافیت آمار در کشور ما و وجود برخی مراکز جراحی زیب

جراحان تعداد "آمار تخمینی در در سایر سالها، آماری از رتبه ایران در دست نیست. اگرچه  از این بوده است. 

   ایم.بودهکشورهای جهان  27، 25، 24، 28، 28، 27، 27های ردهدر به ترتیب  2019تا سال  2013از سال  ،"زیبایی
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 چارچوب کلی تحلیل
به طور کلی، اشکال جدید اجتماعی، »قرار دهیم که  این عبارترا  مانر نقطه عزیمت تحلیلاگ

بایستی در پی می نابراینب (Lasch، 1991)« اشکال جدید شخصیت را ایجاب می کند

خاص نه فقط در یک جامعه جدید را « سوژۀ»یک ما مشابهی باشیم که ظهور کالن اساختارهای 

با نمودی به ولو - پدیده جهانیکما آنکه برای تحلیل یک تبیین نماید.  تعددم جوامعِ دربلکه 

اکتفا  دسطح خر لتحلییک  به وانتنمیصرفاً  -انهیگرافرددر شمایلی کامالً و  غایت روانشناسانه

جراحی ظهور فراگیرِ  هباشیم ک مشابهی یساختارهاجویِ پی بایستی همزمان،میو الجرم  نمود

پرتو  تحلیل جراحی زیبایی در توجیه نماید. ،متفاوت بومیِ شرایطِبا در جوامعی  را زیبایی

تاریخ و  مراقبت و تنبیهدر  وکو فمیشل مطالعات برای نمونه  .داردن تازگی اما، کالن هایساختار

روابط قدرت بر  اسی و اقتصادی درگیر است و یدر حوزه س انشان داد که بدن مستقیمجنسیت 

به خوبی  و... سیاستزیست ،مفاهیمی چون بدن های مطیع و ارنددروی آن سلطه مستقیم 

راهی زیبایی را  جراحی (،Haiken,1997) محقق آمریکایییک  همچنین .دهستن این امربیانگر  

متن اقتصادی یک بازسازی و تجدید بدن در مترادف با و  یشاز خوها سوژهصیانت  برای

کرده معنا  ،که منجر به بیکاری گسترده شده بود (1930)در دروان رکود بزرگ در دهه  تروسیع

دوره، آن  شرایط اقتصادیکماآنکه  ه است؛شد، انجام میآوردن یک شغل مترقیدستبرای بهکه 

نیز را  «فاشیسم»و مستعد « اتمیزه»هایی انسانظهور  ساززمینهدر برخی از کشورهای اروپایی 

 .بود فراهم کرده

. این شرایط استه رفتگشکل مشابهینسبتاً شرایط نیز گویا، بیست و یکم در قرن اکنون 

از آن تحت عنوان  که ارددبیستم قرن  انتهاییدهه سه  دو اقتصادسیاسیِجهانیِ تحوالت ریشه در 

انگیز در سالهای اخیر مقوالت مناقشهجمله کماکان از اما  سمنئولیبرالی کنند.یاد می 1نئولیبرالیسم

                                                           
، «عدم انباشت سرمایه»و متعاقباً بحرانِ  1970رفاه در دهه  در پاسخ به رکود تورمیِ جهانیِ برآمده از دولت 1

و نهایتاً  1980های حکمرانی نئولیبرال، جانی تازه گرفتند و روی کارآمدن ریگان و تاچر در دهه دستورالعمل

، همان نئولیبرالی شدن «جهانی شدنِ»؛ به عبارت دیگر ، موجب تقویت آن در مقیاسی جهانی شد«اجماع واشینگتن»

توان گفت چرخش نئولیبرالی، منعکس کننده الزامات انباشت سرمایه در عصر ای جهانی است و یا میدر گستره

المللی پول و خزانه داری آمریکا، اصول آن همچون جهانی شدن است که از طریق بانک جهانی، صندوق بین

، غلبۀ مکانیسم عرضه و تقاضا بر سازی دولتهای رفاهی، کوچکسازی، کاهش هزینهوصیزدایی، خصمقررات
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نین، ناگزیریم در ابتدای بحث، تکلیف خود را با این چبنابراین برای پرهیز از مناقشاتی ایناست؛ 

دانند و می پیدایش آن ءِمبدا ود به کشورهایچرا که بعضاً نئولیبرالیسم را محدواژه روشن نماییم 

سازند. چنین رویکردی، یک خطای هایی همراه میبا تشکیکرا آن در سایر کشورها حضور 

دهشتی  ،غفلتاین  بارآورده و تداومتبعات بسیاری بهبعضاً شناختی است که غفلت از آن 

تری از نئولیبرالیسم ترسیم بینانهواقعدیوید هاروی با ارائه شواهد تاریخی بسیار، تصویر  .افزونتر

داند و کند وقتی که آنرا را یک انقالب از باال برای حفظ یا احیای قدرت نخبگان اقتصادی میمی

نه لزوما پیاده سازی یک سری اهداف و اصول خاص اقتصادی با هدف بهروزی همه مردم 

بر مبتنی های نئولیبرالی، استسی اولیه این سخن هاروی به معنای آن است که هسته 1جامعه!

، بنا به آنو اصول و اهداف  گیردشکل می انباشت و مالکیت سرمایه به نفعِ نخبگان اقتصادی

وجه ممکن است های تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشوری، تنوع زمینه

های از نسخه توان تنوعیاکنون میالمصالحۀ گروههای قدرت قرار گیرد؛ کما آنکه هم

ای و... مشاهده نمود. بنابراین، برای نئولیبرالیسم چینی، روسی، آمریکایی، انگلیسی، برزیلی، کره

، همان قدر آن سازی همه اصولِ، تصورِ پیادهیکشورهر اطالق این اقتصادسیاسی به 

مه کشورهای سازی یکسانِ اصولِ مارکسیسم در هالمثل بتوان از پیادهاندیشانه است که فی ساده

                                                                                                                                           
 یسازمانده»های حیات بشری و...، بر کشورهای مختلف حقنه شد. هدف اعالمیِ اقتصاد سیاسی جدید، همه عرصه

ای تحقق یک طرح نظری برای ای خیالی برتوانیم نئولیبرال سازی را پروژهمی»بود « المللینیب داریهیسرما ۀدوبار

ای سیاسی برای برقراری مجدد شرایط انباشت سرمایه و احیای المللی یا پروژهداری بینسازماندهی دوبارۀ سرمایه

قدرت نخبگان اقتصادی تعبیر کنیم... در عمل هدف دوم، یعنی احیای قدرت نخبگان اقتصادی، حاکم شده است. 

داری جهانی چندان مؤثر نیوده، ولی به طور کامالً چشمگیری در باشت سرمایهنئولیبرال سازی در تجدید حیات ان

)هاروی، «. ق بوده استاحیا، یا در برخی موارد )مثالً در چین و روسیه( در ایجاد قدرت نخبگان اقتصادی موف

ی، بسیار فراتر از د(، یک بحران اقتصا2007خوشایند نبود چرا که در کمتر از چهار دهه )در سال اما نتیجه (. 1391

(، بر کشورهای مختلف مستولی شد و فالکتش برای عموم 1970و 1960 هایدهه رکود تورمیِ دولت رفاه )در 

 مردم به جا ماند.

گرایی نظری استدالل نئولیبرالی، عمدتاً همچون نظامی برای توجیه و مشروع جلوه خیال» دیوید هارویاز نظر  1

دهند که وقتی ابی به این اهداف الزم بوده، عمل کرده است. به عالوه، شواهد نشان میدادن انجام آنچه برای دستی

شوند یا گیرند، این اصول یا کنار گذاشته میاصول نئولیبرالی با لزوم احیا یا حفظ قدرت نخبگان در تضاد قرار می

 (.1391)هاروی، « شوند که دیگر قابل شناسایی نیستندآنقدر تحریف می



  
 
 
 
 
 

 489  شناختی بر فرهنگ جراحی زیبایی جامعهتأملی 

 

 

برند، وجود خارجی چنین چیزی که از آن به عنوان بازار آزاد نام می»مارکسیستی سخن گفت 

 اقتضائات این تصور بسیط، برشی از تأثیرضمن برائت از این مقاله نیز  (.1392)چانگ:« ندارد

 . ستا هابر سوژه اقتصاد سیاسی نئولیبرال

 فوکو تِ سوژۀ نئولیبرال، عمدتاً حولِ آرای میشلچگونگی برساخ این مقاله برای تبیین

، وندی براون، )اگرچه فوکو در آثار متاخر خویش به نوعی ستایشگر نئولیبرالیسم شده بود(

، هان، ریچارد سِنِت، آنتونی الیوت، چارلز لمرت و جان اِریبیونگ چول زیگموند باومن، 

روانشناسیِ  باای کالنِ اقتصادِ سیاسی کنش ساختارهبرهمتا  گرفته شکلو...  کریستوفر لش

تحت  امعوج بایستیمیبرای نزدیک شدن به موضوع،  .را به تصویر بکشاند اهسوژهاجتماعی 

کم و بیش  ،های اخالقیو ارزشنظم اجتماعی  که ییجا ،را بکاویم ی نئولیبرالیهااستیسثیرِ تأ

های خاص خود جهان اجتماعی و سوژه و یابندسامان می سیاسیتبعیّت از قواعد این اقتصاد به

چرخد که طی آن نه تنها بر یک محور افقی می» اقتصاد سیاسی نئولیبرال ؛دهدرا شکل می

کند بلکه به شکلی های جدید دیجیتال را جهانی میتکنولوژیهای سرمایۀ چند ملیتی و عملیات

دهی و فرهنگ بازآفرینی مانها را مجدداً سازچرخد؛ هویتاساسی بر یک محور عمودی نیز می

و « هویت»در مورد  الیوتآنچه  (.Elliott,2013)« کندهایش( حُقنه میرا در خدماتش )سرویس

 ،(Brown, 2015) براونوندی  از نظر کندتحلیل میجهانی  یک گسترهدر  «فرهنگ بازآفرینی»

 به مثابهرا  سمیبرالینئول . از نظر او اگراستو جهانی از روابط اجتماعی « بودگیسوژه»یک نوع 

 یتلق هیسرما یوچرا چون یاوامر ب یِساز دهیچیهمچون پ ای یاسیس یها یاز خط مش یا مجموعه

و   یبودگ سوژه دیجد یها ها و شکل سوژه دیداد که انواع جد میرا از دست خواه یا حوزه م،یکن

ما  سم،یبرالیتر نئولچ ری. زآورد یمبه همراه  خودرا با  یدرون هست دیجد یروابط اجتماع

ها  همان ارزش رامونیرا پ مان یها و جهتِ کنش میفهم یم نیّمع ییها ارزش ۀخودمان را در احاط

 در ما –ما چقدر است  یو بها میهست یکه ما چه کس ندیگو یها م ارزش گونه نیا .میکن یم دایپ

این . میقائل هست رانگیخودمان و د یبرا یارزش چه ای میبه دنبال چه هست گراندی و خودمان

ای مجموعهاست،  نظام کلی معرفت در هر دوره ، همان (1981) ییفوکوبه بیان ها ارزش

بندی معرفتی در هر عصری، صورت اواز نظر بخشد.  معنا می ،که به امور و اشیاء مندساخت

ان به ور انسهظ. کندیش تعیین میپساختاری نهانی است که ساختارهای آشکار آگاهی را از 
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ها، ای از گزارهآنها گستره ؛شودممکن می ایی هبندیه، در پرتو چنین صورتژعنوان سوژه یا اب

سوژۀ  ا بیاندیشیم.هنآارچوپ فقط در چ ،که ما در هر شرایط تاریخی دسازنها را مینشانه و رویه

. دهدشرح می« کتیجهان شر» در ارتباط بافوکو آنرا از این قاعده مستثنی نیست و نئولیبرال نیز 

به تحلیل  1«جامعه بازار»به نام  تایپآلاند با تعریف یک ایدهپردازان تالش نمودهبرخی نظریه

نظم  کهجامعۀ بازار، جایی است ( 1393) سندلاز نظر المثل فی ؛بپردازند جهان نئولیبرالیاین 

های بازاری جایگزین بد و ارزشیاپیروی از قواعد اقتصادِ بازار سامان می بیش بهواجتماعی، کم

و « جامعۀ بازار»هرچند او معتقد است که  ؛شوندهای اخالقی در زندگی اجتماعی میارزش

شد. اقتصاد  قائلبه یکدیگر متصل و مرتبط هستند، اما باید بین این دو تمایز « اقتصاد بازار»

 درخصوصی به اجرا های خاصی را با محوریت بخش بازار، نظامی اقتصادی است که سیاست

، یک از نظر او ی بازار، اما جامعه«های تولیدی استهی فعالیتندآورد و یک ابزار برای ساما یم

اند. در ای از زندگی انسان رخنه کردههای بازار در هر جنبهاست که در آن ارزش شیوه زندگی

، جامعۀ بازار هرچند نروایاز شوند. این جامعه، روابط اجتماعی به شکل بازاری از نوساخته می

 یاعتبار الگوها کیبلکه به  شود، یاما به اقتصاد محدود نم»دارد  یشتریب یبارِ اقتصاد

 (.1390 س،یو تونک تری)اسل «دادیرا بشارت م یدیجد یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس یده سازمان

 وانباومن با عند؛ انبکار برده هانجعناوین دیگری برای این هان، باومن و  فیلسوفانی همچون

که در آن حتی نامد می« جوامع رقابت جهانی»، جوامعِ تحت تأثیر آنرا «مدرنیته سیال»

، با هانو  2کند، تعریف میسیّالیتواجد هم ناپایدار و را عشق  مثل ها،سوژهترین روابط  عاطفی

                                                           
 تا دورمی کارب یادر هر جامعه یمناسبات اجتماع لیتحل یبرا این است که «پیتا آلدهیا»اینجا منظور از در   1

مفهوم  نیقرابت دارد و ا« جامعۀ بازار» هاییژگیآن جامعه با و یاجتماع یاخالق هاییژگیو زانمی چهنشان دهد 

 یبه شکل خاص ش،هاییژگیجامعۀ بازار با تمام و ازان،این دسته از نظریه پرداز نظر  قابل اطالق بر آن جامعه است.

حضور  یجامعه، به معنا کینظم در  نیاما حضور ا شودینظام بازار آزاد، نسبت داده م یعنی ،یاز نظام اقتصاد

بکار  یاشاره به هر نوع نظم یتوان برایبلکه جامعۀ بازار را م ست،یبازار آزاد در آن جامعه ن ینظام اقتصاد یقطع

آن منتزع و به عنوان  یرگیشکل نۀیآن مفهوم را از زم توانیم ن،یرا داراست. بنابرا یبازار هاییژگیبرد که و

بر  یکه مبتن یخاص بکار برد؛ نظم ینظم اجتماع کیاشاره به  یبرا یاستعار یخصلت کیو  یلیتحل یمفهوم

 .    دسازیم رو ب کندیخاصِ خود را طلب م هایطبعا سوژه ش،یساختارها

  باومنزیگموند  Liquid Loveن.ک. کتاب  2
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ر یک ابعادی از ه نیز سایر اندیشمندان و« جامعه فرسودگی»، «جامعه نمایشی»همچون  اتیعبار

  اند.ها را بیان کردهو تأثیر آنها بر سوژه (نئولیبرالداری مالی )سرمایهی ساختارها

   یکارآفرینو  ییجورقابت فرهنگ :ی جامعهاختارهاسگردانِ خودرقابتی و ق طمن -1

یک دولت از نقش حامی مردم، به این است که جامعۀ نئولیبرال،  های عمدۀ حکمرانیِاز مولفه

و کم کردن سازی مستمراً در پی کوچکدر این مسیر، شود و گر اقتصادی، تبدیل میتنظیم

هدف همین با  نیز همه واحدهای جامعه کردن بنگاهی 1؛استبه مردم نسبت تعهدات خویش 

از نظر  ؛شود« خودگردان»و  بتواند روی پای خویش بایستداز جامعه  تا هر واحدی افتداتفاق می

نئولیبرال، هدف برساختنِ بافتی اجتماعی است که در آن دقیقاٌ واحدهای اساسی  امعۀجفوکو در 

ای تابعِ رقابت پویا... انسانی شرکتی و تولیدگر... جامعه ،مقصد» شکل بنگاه را داشته باشند

تبدیل... بنگاه، به چیزی  ْعمومی کردن و تکثیر اشکال بنگاه از درون بدن جامعه است. موضوع

برای ای چنین جامعهواحدهای (. 1389)فوکو، « گر جامعه باشدمی تواند قدرت تکویناست که 

وری و به بهره دند تا بدون حمایت دولت، از درون بجوشنخودگردان شدن، به مکانیزمی نیاز دار

بایستی محدود به حوزه اگر قبالً میکه  است« رقابت» ،هااز نظر نئولیبرال آن مکانیزمالزم برسند؛ 

ترین اصل و دینامیزم به عنوان بنیانیرقابت » سرتاپای جامعه را فراگیرد بایدقتصاد بماند، اکنون ا

... رقابت، برندگان و بازندگانی را به ارمغان جایگزین تاکید اقتصاد لیبرالی بر تبادل می شودبازار 

رسد. بنابراین زمانی ق میبه توفی ها،آورد... کما آنکه سرمایه با تخریب یا بلعیدن سایر سرمایهمی

یابد، برخی در آن قاعده که رقابت بازار به عنوان یک اصل سیاسی و اجتماعی، تعمیم می

تغییر این . (Brown, 2015) «میرندرسند و برخی هم میاجتماعی و سیاسی... به موفقیت می

است که ، همان چیزی 2است رویکرد و نقش دولت که متأثر از مکتب اقتصادی نئوکالسیک

                                                           
یک سیاست اجتماعیِ راستین و بنیادین وجود دارد: رشد اقتصادی. شکل اساسی  فقطدر این نوع از دولت،  - 1

سیاست اجتماعی نباید با سیاست اقتصادی تضادی داشته باشد و جای آن را بگیرد؛ رشد اقتصادی و فقط رشد 

 (1389)فوکو، « مخاطرات را دفع کنند ]خودشان[افراد را قادر سازد به سطحی از درآمد برسند... تا  اقتصادی باید تمام

کانون اصلی اقتصاد سیاسی را از »که تا حد زیادی متأثر از مکتب اقتصادی نئوکالسیک است  رویکرددر این  - 2

ها و ر داد که صرفا با رفتار مشتریو... به سمت موضوعات نئوکالسیکی تغیی "توزیع"موضوعات کالسیک مانند 

 (79: 1394)کالرک، «. ها در بازارهای رقابتی سروکار داردشرکت
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از آن به ( Bauman,2013) سیال مدرنیته در حساسیت زوال اخالقی نابینایی باومن در کتاب

که صرفاً از کند؛ از نظر وی شیطانِ جدید، دولتی است مدرنیتۀ سیّال یاد میعنوان شرّ و شیطان 

التر، وری بابنابراین در تعقیب رقبا برای کسب بهرهو  شهروندانش واهمه داردوری عدم بهره

و  آماری ندارند. برای چنین دولتی آمارها و در کلِ قدرت سیاسیافراد معنایی غیر از واحدهای 

 گویددیگر می جاییدر باومن  تر است.ها مهماقتصادی، از هر چیزی حتی واقعیت زندگی انسان

و  وکسجامعه تولیدی )صنعتی(، هر آنچه فراتر از حدود اقتضائات آن جامعه است، معنای لدر 

شود؛ بنابراین دلمشغولی عمدۀ این نوع جامعه گیرد و گناه محسوب میتجمل را به خود می

داند. از نظر او در این جهانی می است. اما او جامعۀ کنونی را یکی از جوامعِ رقابت 1همنوایی

 یابد وقتی که لوکس امروزی به ضرورت فرداجامعه، ایدۀ لوکس و تجمل، معنای چندانی نمی

است که به معنای همیشه آماده بودن  2تکافوشود. بنابراین دلمشغولی عمدۀ این جامعه تبدیل می

ای وجود دارد که خط پایان آن، همیشه مسابقه در این جامعه»ها است برای قاپیدن فرصت

کند، اما آنچه واقعاً اهمیت دارد ماندن در رقابت تا انتهای آن سریعتر از دوندگان حرکت می

ترین ابرسرمایه برای زنده نگه داشتنِ الواقع مهمترین سرمایه و فیت. ماندن در رقابت، مهماس

تِ قدر «رقابت» وقتی (.Bauman,2000)« ها و تقاضا برای آنهاستاطمینان به سایر سرمایه

 سوژهتمامیتِ همه چیز از جمله به موزات آن گر و بنیان روابط جامعه تعریف شود، تکوین

همه بازیگران بازار فارغ از »شود که محل مبادله هستند هایی می/سرمایهبه سرمایهتبدیل 

کننده، فروشنده، کارگر، مشتری یا مصرف ، به جای تولیدشانکوچکی، نقصان و فقدان منابع

ای به عنوان یک کارآفرین در مقام سرمایه، هر سوژه شوند.عنوان سرمایه تعریف می کننده به

 ,Brown) «شودکارآفرینی، بازتولید میای از وجود انسان به عنوان یک بُعدِ جنبهاست و هر 

-جامعه از عمومی دشناسد و همه تار و پواین رقابت حد و مرزی نمیبه عبارت دیگر،  (.2015

-می گیرفرا «سرمایه»و منطق  گیردمیبرها را درترینِ روابط سوژهتا خصوصی هاترین ساحت

 در فن حکمرانی نئولیبرال شده بود "لسه فر " متعرضِبحث سرمایه، صرفاً  در ارکساگر م. شود

دولت از فر، که در اینجا برخالف لسه چرا !است تربسیار گستردهتر و ابعاد آن مسأله بغرنج، اما

به  اقتصادی بلکه حوزه را نه تنها در بازار رقابتیمناسبات حداکثری، تالش دارد  طریقِ مداخله

                                                           
1 conformity 

2 adequacy 
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 واحدهای جامعه، تمامیدهد تا  ها نیز تسریتک سوژهاقتصادی حتی تکی غیرهاهمۀ حوزه

در میانۀ پویایی ساختارها  «سوژه»کند طبعاً منطق این نوع حکمرانی اقتضاء میخودگران شوند. 

 را اشهمه مسائل زندگیباید به مثابه یک بنگاه،  و ودخود واگذار ش ای، بهو بدون هیچ پشتوانه

ها به حال خویش گرفته و سوژهفراای که رقابت سرتاپای آن را جامعهچنین در  !تمشیت نماید

 به میلِنیز  ماندن و در نتیجه هزیمت است و از اینرو سوژهاند، سکون مساوی با عقبرها شده

گیرد تا در پیش می فعال بودن بیش تر به ضرورتی ساختاری(، آهنگیش )و به عبارت دقیقخو

 میانۀ پویایی و سیالیت ساختارها، از سایرین عقب نیفتد. در 

این نقش این ساختارها در مبادرت سوژه به جراحی زیبایی چگونه است؟  حال باید دید که

رنگ و بوی اقتصادی بر  ،وقفهولیبرالیسم بیئن ( بدین شکل است که2015فرایند از نظر  براون )

انجام می ، مالی کردن فزاینده همه چیز است بِنحوی که بازتا زند ولی این کار را بهها میآدم

او با همین رویکرد به مقایسه  .بازی سفته و قرض اعتبار، طریق از آتی ارزش تولید ؛ یعنیدهد

د رَدر خِاز نظر او  .پردازدهای جدید و مقایسه آن با سوژه لیبرالی کالسیک )اسمیتی( میسوژه

که برای انجام  است «یدالل» ی،اسمیت ؛ چراکه سوژهی اسمیتی نداریماقتصاد ۀما سوژ ،ولیبرالئن

-میندر فرایند معامله، دخالت یعنی  ؛است «کارآفرین» نئولیبرال اما سوژۀ ؛رودمبادله به بازار می

کند و به گذاری میسرمایهیش، هادر حوزه داراییو رفته خویش انسانی  ۀکند بلکه سراغ سرمای

سرمایه را به محمل که -ساختارها  گراییمالیهاز نظر او، گذاران دیگر است. هدنبال جذب سرمای

ها موجب شده سوژه  -استکسب اعتبار برای آینده و در پیِ  بازی بدل کردهقماربازی و سفته

: ش را داشته باشدای از حیاتدر هر حیطه یشدرجه و رتبه خوبرای  یوسواس اعتبار و نگران نیز

بوک، فالوئرهای فیساینستاگرام و های مدرسه، ورزش، هیکل و قیافه، الیک، اتومبیل، مسکن

-بازی و مالیهرقابت، سفتهمبنای ای که اقتصادِ سیاسی آن بر بنابراین در جامعهتوییتر و امثال آن. 

های آن نیز با مفاهیمی همچون سرمایه بیشترِ برای کسب گری است، به تناسب امیال سوژه

شناختی جامعه، یکی از خورد و تطابق با استانداردهای زیبایییت( افزونتر، گره میاعتبار )موفق

در این جامعه که یک مسابقه اجتماعیِ وقفه  (Bauman,2008)از نظر باومن هاست. سرمایه

-، دستخوشِ محاسبه و تصمیمایهای تعهد به هر رابطهپیمانساری و جاری است،  ناپذیر در آن

یرد؛ هیچ دلیلی هم وجود ندارد شریکِ رابطه در صورت تمایل، تشخیص و گمیگیری قرار 

آزادیِ چنین کاری را برای خودش مفروض نداند. آگاهی از این موضوع، تشویشِ خاطرِ طرفین 
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ها در روابط اجتماعی خویش در چنین سوژه؛ بنابراین شودموجب میاز عدم تعهد دیگری را 

ای، یا رضایت طرف مقابل را جلب کنند یا سعی بر غیرسازندهتمایل دارند به طرز  ای جامعه

-محملی فارغ از محاسبات منفعت عموماًکه  «خانواده»حتی در این قاعده، کنترل وی نمایند. 

به طرفین منافع و  منابعو تبادل  ۀعرض یبرا کیدو شر قراردادبه  ،دیآبه حساب میگرایانه 

مانند و در امان نمیها ترین روابط سوژهعاطفیاین صورت،  به 1 د.یابتقلیل می نیمع هایینسبت

، منجر به یک سردی در جامعه از روابط سنخاستیالی این  .یابندروابط بنگاهی شباهت میبه 

ای مبادلهروابط  ابعی از همینگرایش مردم به عشق و روابط جنسی نیز ت که فرهنگی می شود

برای جذب المثل ین )فیزنان در رقابت با سایرمردان و باالخص  ،چنین سپهریدر ؛ است

 بخشی از تزلزل و سستی این روابطتالش دارند  (تنجنس مخالف یا حفظ او برای خویش

به نفع خویش جامعه،  شناختییزیبای ای را از طریق تشبث جستن به استانداردهایِمبادله

تبیین این رقابت در جامعۀ طور که برخی جراحان زیبایی نیز در مقام همان جبران نمایند.

به اهمیت اجتماعی عامل زیبایی در جدال بی رحمانه، برای بقا در عصر حاضر، »امروزی 

با خرید اعضایِ  هاسوژهدر واقع،  (.(Comiskey,2009«اندها استناد کرده خصوصاً برای خانم

-خرند تا موفقیتمی ، تأیید دیگران رالهوسیبدنِ اصالح شده، در پی ارتقای خود هستند و بدین

ها برای امان رسانههای بیرازِ توصیه جاست کهاین .ندنمایدر این بازار رقابتی تضمین را  شان

-نشان میای بودن روابط زنان و مردان را که به خوبی مبادله- چروک برداری، تناسب اندام و...

د با روابط بازاریِ پرخطرِ باید چطور نآموزچرا که به مردان و زنان می ،شودمیبر مال  -دهد

 .هایی برای عرضه خود به بهترین نحو، نیازمندندبه دستورالعمل که زمانیامروزه تعامل کنند 

تبلیغات این بازارِ سوداگرایانه، ضمنِ تقلیل جراحی زیبایی به یک خریدِ در دسترسِ عموم، آنرا 

                                                           
ای، جامعۀ مصرفی، جامعۀ کاالیی، جامعۀ نمایشی، جامعۀ وانموده فوکو با تفکیک جامعه نئولیبرالی از جامعۀ توده  1

مساله، گرفتن قواعد صوری اقتصاد بازار و اتصال و ارجاع آن به فن »این جامعه و جامعۀ سرعت، معتقد است در 

که در آن قاعدۀ تنظیم کننده مبادله کاالها، نه مبادلۀ کاال بلکه سازوکارهای رقابت باید ... عمومی حکمرانی است

... جای ممکن را اشغال کنندبایست در جامعه بیشترین سطح و عمقِ ممکن را داشته باشند و بیشترین باشد... که می

شود. در واقعیت امر، خانواده چیزی نیست جز تعهد خانواده نیز مانند شرکت تجاری، واحد تولیدی تلقی می

« های معینخانواده به نسبت 1محصولخاص و شریک شدن در منافع  1منابعقراردادی دو شریک برای عرضۀ 

 (.1389)فوکو، 
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-کنند و بدین شکل امیال سوژهمیخواهانه، سودمند و ستایشگرِ تغییرات شخصی، بازنمایی ترقی

رفعِ تشویش، دلشوره و احساس  ْدهند؛ این تبلیغات طی یک فرایند روانشناختیها را شکل می

-به دلیلِ عدم همخوانی با استانداردهای زیبایی -ناخوشایندِ نادیده گرفته شدن و یا طرد شدن 

 به قول الیوتراین بناب زنند.د میهایِ متنوعِ جراحی زیبایی، پیونبا گونه را -شناختیِ جامعه

آمیز و یا مرهمی بر بخشِ یک آیندۀ موفقیتجراحی زیبایی الهامدر این جامعه، اگر  (2008)

در چرا قرین توفیق نباشد؟  ،به نظر آید ،توفیقات ترس و دلشورۀ فردی و اجتماعیِ ناشی از عدم

های بدنِ مترقی، ی بخشبرا مناتخلقِ تحریک فرد برای خیالبافی و از یک سو، این پروسه 

انحرافِ وی از سایر مالحظات فردی و طبعاً  و)های مختلف بدن ناحیه اموجب مشغولیت فرد ب

 آمیختگی و فرایند رفت و برگشتِهمین درهم و از دیگر سو، شودمی (اجتماعی واقعی

، آهنگی از تکرار نهای زیبایی پیشیعدم رضایت از تجربۀ جراحی دلیلبه  که« امید»و « تشویش»

در  هزیمتاحساس همین . به بیانی دیگر، استموتور محرک سوداگری بدن ، گیردبه خود می

در ترکیب با فرایندهای روانشناسی موفقیت،  ،)به جهت عمر کوتاه ماندگاری آن( جراحی زیبایی

ن است که این شرطی شد»و  افراد را برای خرید محصوالت و فرانیدهای بیشتر، ترغیب می کند

گاهاً سالمت جامعه و  و (Han, 2020)« داردوارِ خویشتن وامیسوژه را به تکرار خودشیفته

، فرزندآوری برایشان تناسب اندام مانند زنانی که برای حفظ ؛کندتهدید میاعضای خانواده را نیز 

از اینرو  ند.کنخویش محروم می شان را از شیرجذابیت چندانی ندارد و یا مادرانی که نوزادان

بایستی به فقط جسم است که می»که معتقد است در جامعه نئولیبرال  (همان)هان نظرِ برخالف 

-شود، یک هدف پوچ و یک غایتِ بیسالمت یک امر خود ارجاع می ،هر قیمتی، سالم بماند...

معه نیز متاثر از قاعده رقابت جا «سالمتی»معتقد است اما   (,2000Bauman)باومن ، «غایت

بنابراین اگرچه سالمتی، استانداردِ جامعۀ تولیدمحور  !و نه یک امر خود ارجاع نئولیبرال است

را پیش چشم اندام  هایش اهمیت داشت و لیکن جهان رقابتیِ کنونی، تناسببود که برای سوژه

ال ، متعلق به دو گفتمان کام«تناسب اندام»و « سالمتی»آالید. با این اوصاف، هایش میهسوژ

، آنچه اولویت دارد، نه «تناسب اندام»وت و دو دلمشغولیِ ناهمگون هستند. در گفتمان متفا

توان ادعا با این اوصاف، می بنگاهی او با سایرین است.شبه رقابتی و سالمتی سوژه بلکه روابط 

سوژۀ  ،مصرفیداریِ سرمایهو  «تولیدگر»سوژه  ،داریِ صنعتیسرمایهاگر اقتضای نمود که 

که به همۀ اجزای جامعه « بنگاهی»به تناسبِ منطق نیز داریِ نئولیبرال سرمایه، بود «کنندهمصرف»
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جراحی زیبایی،  ه طرق مختلف از جملهاست که ب «کارآفرین»ای ، مستلزم سوژهکندتحمیل می

جذب نماید و در این رقابت گذارانِ بیشتر و بهتری کند تا سرمایهگذاری میدر خود سرمایه

 بازنده نباشد.

  یطلبموفقیتیی، شهرت و جولذت: فرهنگ یساختاریک جایگاه به مثابه  سلبریتی -2

شده  یادها به عنوان یکی از عوامل اصلی گرایش مردم به جراحی زیبایی همواره از سلبریتی

ها سلبریتیوار ارتقای جراحی وقفهبی یها به صورتانواع رسانه ،در سراسر جهان ؛ کماآنکهاست

تب جراحی زیبایی، نه فقط به بزرگترها بلکه در شمایل فرهنگ سلبریتی به کنند. دنبال میرا 

معتقد است  ((Atkinson,2006 اتکینسوننوجوانان، دختران و حتی مردان سرایت کرده است؛ 

و  و مهم رفتارها -ی اینکه بدن مرد در جذابیت او نقش اندکی دارد باورهای پیشین درباره

  بیش از پیش نسبت به ظاهر خود به مثابهمردان امروزه  ؛کمرنگ شده است -های اوستفعالیت

شناسانۀ بدنی تمایل دارند میان سالیق زیباییو اند  عرصۀ ارائه جذابیت خویش دغدغه پیدا کرده

  شان پیوند برقرار کنند.و حفظ ظاهر مردانه

-های غیرواقعیِ و حرفهنه از طریق نقشهای کالسیک،  ستارهشهرتِ بر خالف  1«شهرت»امروزه 

و در ه روزمرواقعی زندگی شدن در قهرمان از طریق  ارائه یک هنر خاص و... بلکه و یا ای یک فیلم

به و بروز مواجهیم که  ظهور از ایدر اینجا با گونهآید. به دست می ،شده سازییک رسانۀ شخصی

                                                           
 آنهاو مذهب، منحصر بود.  استیس گانکوچک نخب  حلقه ت،یهان و اشرافبه پادشا «شهرت»در گذشته،   1

 نمایس هایی مثل و گسترش رسانه شیدایبا پ. بردند یشهرت را به ارث مبه نوعی که افرادی بودند؛  «یستارگان نَسَب»

آنها مبتنی بر   شهرت که دنیز ش «با استعداد تارگانِس»شامل فاصله گرفت و  یبسَنَ یها شهرت از ستاره، ونیزیو تلو

سازی، طبیعت این ؛ ستارگان هالیوود بارزترینِ مصداقِ این نوع شهرت هستند. ستارهبود« و دستاوردها افتخارات»

با گذشت زمان،  ها هستند تا بیشتر دیده شوند؛بستر خلق ستارهها ها بوده و هست و به عبارت دیگر، رسانهرسانه

شوند؛ اگرچه مشهور می 1تلویزیونی های سرگرمیدربرنامه ی،عاد انمردم د وباز هم شهرت دستخوش دگرگونی ش

مانند فیسبوک،  7 24/های اجتماعیشبکه تحول بعدی اما، ماحصلِ ظهورِ .ه استکوتابسیار  رِ این شهرتعم

بانان دروازهکه سابقاً در انحصار معدود « پذیرش و تولید شهرت»ها اینستاگرام، توییتر و... است. در این رسانه

شاهد یک تغییر جهت پر دامنه از تعریف هالیوودی شهرت به »بود، هیأتی دموکراتیک پیدا کرد و  های جمعیرسانه

ایم؛ این نوعِ جدیدِ عمومیت ، بوده1هاایهای شهرت ناشی از به رسمیت شناختن توسط عموم در چندرسانهگونه

نظرانۀ گرایانه و تنگلبریتی است که شامل تغییر از تعریف نخبهپیدا کردن، عالمت یک تغییر کلی از شهرت به س

 (Elliott, 2008)« تر و فراگیرتر استشهرت عمومی به یک فهم وسیع
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این جویندگان شهرت در  .شده استفراهم  انرو زایش دنبالهبرای اف ،های جدیدولوژیتکنمدد 

-را قابل نمایش جلوه  انشۀزندگی روزانتالش کنند ماندن باید مشهور  برای مشهور شدن و ،عرصه

 فرا انش ها را به تماشای نمایش زندگی د و آننربران بیرون بکشسایر کا برایبی های جال د تا جنبهنده

خالی شده و  «هنر»ها عموماً از «سلبریتی»، شهرت «هاستاره»بر خالف  به عبارت دیگر،د. نبخوان

آنها برای عمومی کردن حریم پیگیرانه صرار ا است؛ این شان «زندگی روزانه» نمایش  عرصه غالباً

« رقابت»چیزی جز یک  در نهایتخصوصیِ روزمره، اگر چه قرار است خیلی واقعی به نظر آید، 

بازآفرینانه ظاهر نشود و به تبلیغ خویش  آنکهدر این فضا هر چراکه  ستنمایش نیبرای عرضه و 

مسئله، فزونی تصویر نیست بلکه اجبارِ نمادینِ تبدیل شدن به » !محکوم به فراموشی است ،نپردازد

 ،زیباستی ظاهرداشتن ارزش نمایش بیش از هر چیز وابسته به با توجه به اینکه  و ...تصویر است

زیبایی درصدد  عملِ. گیرد اندام شکل می به زیبایی و تناسب لزامنمایش اجباری، ا یلدلبه  بنابراین

بیرونی را  هنجارهایجای ارزش درونی،   امروزی بههای سنجهنمایش است.  ارزشِ کردنِبیشینه

. ضرورت نمایش، به هاستبا آن طابقت در پیآمیز  های خشونت کنند که فرد حتی به روش عرضه می

انجامد. آنچه ناپیداست وجود ندارد، چرا که نداشتنِ ارزش زی امر قابل مشاهده و بیرونی میمطلق سا

به  هاسلبریتی موفقیت بنابراین(. Han ،2020) «کندتوجهی را به خود جلب نمی نمایشی، هیچ

توجهات بیشتری به خود جلب تا  خورَدگره می ۀ آنهاو بازآفرینانمستمر حضور  هصورت عمیقی ب

به دنبال ابزارهایی برای فرا رفتن از آوازۀ سایر  مستمراً آنها؛ ه باشندبیشتری داشت گانکنندو دنبال ندنک

رقابت کردن برای تازگی، زیبایی و جذابیت و در یک کالم رقابت در ند و طبعاً سته هاسلبریتی

های مکرر خویش، بازآفرینیاست. آنان از طریق  ترین، ابزارترین و جذابدستی، دم«بازآفرینی ظاهر»

بخشند و از اینرو به ماراتن کنند شهرت خویش را تداوم وار، تالش میاز جمله بازآفرینیِ جراحی

؛ به عبارت دیگر آنها با دهندمی تن دردر ظاهر، و بداعت  ، جذابیتبه روز بودن، ناپذیر تازگیپایان

از  1مایزناسی، نوبودگی، به روز بودن و چیزی متشخویش، به نوعی تظاهر به زیباییظاهر بازآفرینی 

شود و این در هیچ جایی به سلبریتی، به طور روزافزونی مترادف بازآفرینی خود می» کنندمی سایرین

شان، نشان دادن جایگاه سلبریتیاندازۀ تجربۀ جراحی مصنوعی افراد مشهور، به عنوان ابزاری برای 

 (Elliott, 2008) «.مشهود نیست

                                                           
1 Distinction 



 

 

 

 

 

 1401ابستان ، شماره یک، بهار و ت29شناختی دوره مطالعات جامعه   498
 

 

 در دسترسبه ظاهر  -پیوند خورده هفناوران تحوالتکه با -در معنای اخیر  سلبریتی شدن

از دالیل با این اوصاف، . ندارند استعدادی چنین شرایط وطبیعتاً همگان  اما عموم قرار دارد

-یابی جمعی تودهشیوع گستردۀ فرهنگ سلبریتی، پیوند وثیق روانشناختی آن با هویتعمدۀ 

طی ها توده ،ها حضور بسیار پررنگی در آن دارندای امروز که سلبریتیرسانهر دنیای دهاست؛ 

 شکست خورده امیالها و لذت، آرزوهای بر باد رفته، (پنداریذاتهم)شناختی یک فرایند روان

 شانخصوصی و از خالل پیگیری امور بینندمتبلور می هاسلبریتیخویش را در واهی  امیدهای و

به مدد شبکه های اکنون که و...(  غذا خوردن، و ظاهر سافرت، نوع پوشش وآرایشممثل )

ها ترادف با کامیابی است که تودهبودن مسلبریتی » کنندیابی میهویت ،انداجتماعی عمومی شده

یافتنی است  دست ْو موفقیت ندرا با این افسون که آنها خیلی از کامیابی و خوشبختی دور نیست

شان وارد د. یک ستاره برای کسانی قهرمان است که هنوز معتقدند... موفقیت به زندگیکنرها می

  روزمره زندگیِروزانۀ دنبال کردن به عبارت دیگر، (. ,Bauman & Donskis (2013 «خواهد شد

لذت، در و سهیم شدن در زندگی آنان خیالی  همراهی به معنای ها ، زیبارویان و مدلانپولدار

این طبعاً ؛ است های آنانو در یک کالم همراهی با موفقیت آنان گری رافیت و جلوههیجان و اش

 .آنها باشد کین، یا تلفیقی ازنفرت و سر از  حتیحسرت و یا و  روی غبطه ازتواند همراهی می

از سوی عموم جامعه و باالخص طرفداران،  بودن ای که سلبریتیر جامعه( د2008از نظر الیوت )

پنداری، غبطه ذاتشایسته هم عشق و... تصور شودلذت و با ثروت، توجه، شادی، مترادف 

با  از نظر برخی، همواره ها با سلبریتییابی تودههویتاین اگرچه  .تقلید نیز خواهد بودو  خوردن

به عنوان یک انعکاس واقعیت به شمار  هاچراکه سلبریتی» یک خودآگاهی کاذب همراه است

 «برای افزون کردن نقش سرمایه هستند ،طراحی شده هاییبندیسرهمآیند بلکه نمی

(Rojek,2004) های این ظرفیت عظیم سلبریتی برای جبران نقایص و کاستیروی،  هر اما به

ها توسط دنبال نمودن سلبریتی ت.، راز فراگیری فرهنگ سلبریتی اسهاطلبی سوژهو لذت زندگی

دهد که آنها های اجتماعی به خوبی نشان میفر در صفحات شبکهن هاصدها هزار و بعضاً میلیون

-را به خود جلب نموده عمومی وجهاتو ت را به عهده گرفته دیجد یایدن یها الههچگونه نقش 

را متعاقباً بخشی از جامعه  ،جذابیتو  و رقابت آنها در زیبایی هاجدید سلبریتی جایگاهِاین . اند

جراحی زیبایی، انواع  دانواع متعد یازیدن بهدستسلبریتی با این معنا، . در کندمی همراه خود با

فرهنگ جراحی زیبایی به عنوان بخش مهمی از  و گذاردنمایش می ممکن بازآفرینی را به
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 متضمّنآنان، استاندارهای زیبایی القا شده توسط تقلید از  ویابد میاجتماعی  تیمرجعی ،سلبریتی

جراحی زیبایی اهمیت . بنابراین میزان است انِ رقابت اجتماعیِ بازآفرینیدر مید پیروان پیروزی

با  هایتیاست که سلبر نگونهیا .شودمعنادار می ،جامعهر دنرخ جراحی زیبایی و ها سلبریتیبرای 

 نیو بنابرا ینیموج بازآفر شرانِیپ یروین ش،یدر بدن خو ینیممکنِ بازآفر هایتجسدِ مدل

  .دشونیم ایهر جامعه قراوالن آن درشیپ

های اجتماعی آنالین و نسبتی که با شبکهها سلبریتیفراگیرِ فارغ از اینکه مرجعیت اجتماعی 

وجه های اجتماعی، تر شدنِ شبکهبا عمومیاما ، بخشده آنان میساختاری بشبهجایگاهی ، دارند

سلبریتی و جهان پالستیکیِ به عبارت دیگر، ؛ استبیشینه شده  نیز این جایگاهاقتصادی 

 80 دههحدود  ازکما آنکه ؛ ندازه که فرهنگی است اقتصادی هم هستاش، به همان ابازآفرینی

در المثل ریچارد دایر فی شده وتاکید ها، سلبریتی انۀگرایغالباً بر وجه مصرف، به این سو میالدی

های ها با ضرورتن سلبریتییا هما «های مصرفالهه»از همبستگیِ پیدایش  هاستارهکتاب 

داری، در نسخه جدید سرمایهریچار دایر به زعم ؛ گویدگرا میداری مصرفسرمایه اقتصادیِ

کردند )قهرمانان تولید( با قهرمانانی که به سادگی از قهرمانانی که زمانی جهان را آباد می

داری، سرمایهنظر او  از ؛شدند دستاوردهای جهانی لذت می برند )قهرمانان مصرف( جایگزین

 تقاطعانه از یک اقتصاد مبتنی بر تولید به یک اقتصاد مبتنی بر مصرف تغییر جهت داده اس

این است چطور انبوه تولید شدۀ متجاوز از تقاضای فوری بازار را به  ...داریمسالۀ سرمایه»

ر خودش است، های مصرف، شدیداً ناظر بفروش برساند. ارتباط بین این موضوع و رشد الهه

کشمور از نظر  .(Dyer,1998) «کنندهای اقتصادی جامعه را واگویی میها... ضرورتالهه

(Cashmore, 2006)  فقط مصرف روزافزون یدار هیسرما توسط یافتهتوسعه یِدر بازار رقابتنیز ،

 ظر روجکناز  وآیند سازی پدید میها برای پولرا سرپا نگه دارد و سلبریتی ستمیس تواند یم

(2012Rojek, ) داری مدرن اهمیت دارند که موتور بخار همان اندازه برای سرمایه ها سلبریتی

  برای انقالب صنعتی. 

 «دارانهمصرفِ سرمایه»و « سلبریتی»آمیختگیِ همدر رسدبه نظر می ،اما در یکی دو دهۀ اخیر

کند. ری را بر همه چیز تحمیل مینمایش اجبا» محوراقتصاد سرمایه چراکه ،شدهتر غامض

 این یعنی( Han, 2015« )آفرین استهرگونه تمهیداتی برای نمایش، فی نفسه ارزشمند و ارزش

بدن،  رتقایافتۀاعضای اهرچه بیشترِ نمایش بنابراین  !کندی خلق میارزش بیشتر ،نمایش بیشتر
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تشنه یک تجربه یگانه »فرد  که شودقلمداد می خودشیفتگی ریچارد سنت نوعی از نظرِ اگرچه

در  اریودرباما  (Sennett,1992)« است و بس. کسی که همیشه دنبال بیان یا انعکاس خود است

 فیتوص« میسسینئونارس»را با عنوان  تولید ارزش بیشتر نی، ا(1993) و مرگ نینماد ۀمبادلکتاب 

که داند چرا می زیکودک متما ایگربه  یفتگیخودش مانند آن کیاشکال کالس ازرا آنرا کند و یم

 یعنیشده است؛  تیهدا م،یسسینارس دینوعِ جد نیارزش قرار دارد. از نظر او ا ۀتحت نشان

 نایاز نظر او  .اهنشانه ۀو مبادل یبخشارزش تیبا ن ییبایز یِشده و کارکرد تیهدا جِییته

 نهیع هنجار کارکرد بهآن تاب اتیدر واقع تمام جزئ یاست ول یفقط به ظاهر، مجان ییخوداغوا

آن به  یوابسته به استفاده از بدن و دستکار دیجدیِ فتگیشخود نیهاست. ادر بازار نشانه نبد

پدیدۀ سلبریتی به  بنابراین، بدن است. ۀشد تیاقتصاد هدا کی نی. امثابه ارزش است

شده با در یک اقتصاد هدایت چرا که ، پییشرفت و ترقیِ خود، گره خورده است اقتصادهای

فروشد. آنچه در مورد این اقتصاد...، جدید هر چیز دیگری را می شهرت»ضرورت ایجاد تقاضا 

کند. در گذشته کاالهای لوکس از است این است که هدیۀ شهرت را به هر کسی عرضه می

امروزه اعتقاد  اما شدها فروخته میطریق متصل کردن آن به سبک زندگی افراد مشهور، به توده

سلبریتی تبدیل به یک  تواند مشهور باشد که مصرف انبوه را تاب آوَرد.ین است که فردی میبر ا

نوع قمار مردمی شده که به موجب آن اکثریت مردم با مالل و دلزدگی زندگی روزمره، دمساز 

توانیم برندگان قمار شهرت باشیم، . رشد اقتصادی بوسیلۀ این اعتقاد عمومی که ما میشوندمی

این است که منوط به  جدید رشد اقتصادِ اقتضای، به بیانی دیگر .(Gray, 2002)« دیابمی تداوم

شود اینگونه القاء و  فتدبیها تک سوژهبه جان تکبه سلبریتی محدود نماند و  طلبیخوره شهرت

 ستآنها تر، مرهونِ بازآفرینی افزون«ترقی و پیشرفت و موفقیت» ،و به عبارت دیگر« شهرت»که 

از  بیشتر و بیشتر به بازآفرینی، تن دهد.ها، مانند سلبریتیاست که  (ترموفقمشهورتر )فردی  و

برای پی بردن به اینکه الزمۀ شهرت، »آمیزی معتقد است به شکل نسبتاً اغراقالیوت  ،همین رو

در فتح  بایستی به کامیابی فرهنگ جراحی زیباییاتخاذ سبک زندگی افراد مشهور است می

 در فرهنگ ناخودآگاه تصویریوقتی به عبارت دیگر،  (.Elliott, 2008) «هنگ عمومی بنگریمفر

در بازآفرینی مستمر  آنها آمیزآلیسم جنونایدهخود به خود ، شوندها ستایش می، سلبریتیجامعه

در سطحی در اینجا  ود.شهوار می هاسوژه سربر سبک زندگی )پوشش، بدن و صورت و...(، 
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از  شیب که شوندیم یجامعه مصرف کیهر فرد در  یاز مصرف برا ییالگو» هایتیلبرس خرد،

بوسیلۀ رشد اقتصادی  کالن، یدر سطحو  (Dyer,1998)« کنندمی نهیهز یفرد معمول کی

  .شودضمین میت، آنهااز طریق ترقی شهرت و پراکنش سودایِ عمومیِ 

دیجیتال های در پیوند با پلتفرماز یک سو ، «هاستاره»با  قیاسِدر  «سلبریتی» بدین شکل،

پیدا ی ترفراگیربسیار رجعیت اجتماعی م، پنداریذاتو نیز فرایندهای روانشناختی هم آنالین

پیشرفت و  هایاقتصادحول  نظام ارزشییک  اقتصاد نئولیبرال،در پازلِ  از دیگر سو،و  اندکرده

سبک زندگیِ خود از ، «آفریننیروی پیشران و ارزش»یک  عنوان به و اندهایجاد کرد ترقیِ فردی

جدید  آفرینیِاین امر حکایت از نقش .کنندمی هوارها سوژهسر  روار را بجمله بازآفرینی جراحی

و بهترین آنکه  عالوه بر واربازآفرینی جراحیکند. می ساختاری، به مثابه یک جایگاه هاسلبریتی

برای طرفداران نیز،  به تَبَع ،هاستبا سایر سلبریتیمستمر رقابت  رسلبریتی دابزار ترین جذاب

ها در بدن ارتقایافته سلبریتی؛ کما آنکه استآنان  آلیسم تحمیلی از سویایدهبه  پاسخبهترین 

انتظارات مردان از ظاهر زنان و نیز متعاقباً انتظارت زنان از  ،بسیار پرطرفدار ی جنسیِزمرۀ کاالها

تشبث جستن بسیاری از زنان به و  ه استنمود ایدستخوش تغییرات عمدهرا ن ظاهر خودشا

ستایند، حاکی از الزام فرهنگیِ رو به عروسک باربی، کما آنکه بسیاری از مردان نیز آن را می

  شود.ها پمپاژ میاز سوی سلبریتی مستمراً که ها استرشدِ جراحی زیبایی برروی بدن

 منعطفپذیر و سوژۀ ریسک :و ناپایدار قتاشتغال موجهان شرکتی،  -3

علیرغم آنچه در باب اهمیت تأثیر فرهنگ سلبریتی بر گسترش جراحی زیبایی گفتیم اما 

وار، از برجِ عاجِ فرهنگ سلبریتی فرو افتاده و رحمانۀ بازآفرینیِ جراحیهای بیمدتهاست شیوه

اپیدمی این  تبیینردم جهان پدیدار شده است. از م نفرها ای در زندگی میلیونبه صورت گسترده

ش در  کریستوفر لَ. استۀ مردم زندگی روزمرهای واکاوی بیشتر برخی از ضروت ، مستلزمفراگیر

ما فقدان مهارت نه فقط در کار یدی بلکه در کارهای  ۀدر زمان»گوید می  فرهنگ خودشیفتگی

ه در آن نیروی کار عمدتاً شکل شخصیت را مربوط به یقه سفیدان، شرایطی را به وجود آورده ک

مردان و زنان به یکسان باید تصویری جذاب از  ؛به خود گرفته است تا شکل قدرت و هوش را

-خود به نمایش بگذارند. به عبارت دیگر نمودهای ظاهری، ناخواسته، انسانِ درونی را بیان می

جزئیات لباس و آرایش و غیره منجر  کنند و بنابراین به وسواس دربارۀ اطوار، حرکات، ظاهر و
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با  ،ددو دهه بعطی  ،لش بیان شد قولکه از ظاهری  بازآفرینیِنوع این  .(Lasch, 1980) «شودمی

 تری به خود گرفت.بازآفرینی، شکل خشن ابزار مهم جراحی زیبایی به عنوان یک اپیدمی

به طور به آن اشاره شد،  که 1930ان رکود بزرگ در دهه رمانند دوامروزه  ،جراحی زیبایی

 «گرفته نشدننادیده»خاص برای خیل عظیم کارگران و کارکنانِ مضطرب و گرفتار، فرصتی برای 

 /تا»جراحی زیبایی را انتخاب می کنند  آنها. است نمودهاز آنها فراهم  «نکردنعبورسرعتهب»و 

رتقا دهند و مزیت هایی برای خویش را برای همراهی کردن با تغییرات اقتصادی، ا شانس اندکی

است که به  راهکاری ،یجراح ۀلیبوس هافتیبدن ارتقا ؛ فراهم آورندخودشان در بازار کار 

 .(Elliott, 2008) «شودیدر سطوح مختلف مرتبط معموم مردم  یاقتصادی و اجتماع قاتیتوف

اختارهای کالن و سوالت تحمنظر تحلیل این موضوع از صورت کامالً اجمالی، به  هبدر ادامه 

 :پردازیممی پیوند آن با روانشناسی اجتماعینحوه 

 و ارزش سوژهسیاسی جدید  داقتصاسازی، جهانی -3-1

تغییرات شتابان اقتصادی با انقالب ساختارهای فناورانه در آن سازی که طی فرایند جهانی

به وجود آمده که جهانی  یدر مقیاسای پوبا، منعطف، متحرک، شبکه آمیخته، نوعی اقتصادِ درهم

های زندگی و کاری را تغییر داده و ها و افزایش سود، به سرعت روشکردن هزینهبرای کم

های سازیخصوصی های خصوصی و کاری افراد قابل توجه است.های آن بر زندگیپیامد

و...(، پایان همه چیز از جمله نیازهای ضروری انسانها )آموزش، بهداشت و درمان و مسکن  بی

شبۀ سرمایه، ناپایداری های یکجاییها، جابهزداییتغییرات بی وقفه سامان سرمایه مالی، مقررات

را تحت تأثیر  روزمره و اشتغال آدمیانزندگی  ،، گسترش شرکتهای چند ملیتی و...های سهامبازار

 ،حتی اگر نخواهند ،متوده مردبه همین دلیل  .دهدثبات کنندۀ بیرونی قرار داده و مینیروهای بی

آورند ممکن است فردا در معرضِ نیروهای بازار هستند و هر آنچه امروز به دست میالجرم 

های حمایتی سیاستها دولتدر این فرایند، باشند.  ازندهو ب هندد دستبدون هیچ هشداری از 

الزامات و ناگزیرند برای برآورده کردن کنند و های اقتصادی میاجتماعی را فدای سیاست

ها هایِ اجتماعیِ خصوصی )غیر دولتی( بکار گیرند، حکومتسیاست»مقتضیات سرمایۀ جهانی 

های فرهنگی و شوند: کنترل فراینددر واقع با تنها استراتژی به اصطالح مقررات زدایی رها می

ن فارغ از شود، نیروهایی که اساساً برون مرزی و بنابرایاقتصادی به نیروهای بازار واگذار می
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یک مرحلۀ پیشرفته از  ،سازی. بنابراین اگرچه جهانی(Bauman,2011)« سیاسی هستند کنترل

بر زندگی وقفه اما مالزم با فشار اقتصادی بیکند دارانه فراهم میمحصوالت و مصرف سرمایه

در  ،خدمتتر و ارزانتر ارائه های منعطفها و یافتن روشدائمی هزینهاهشِ برای رقابت، کمردم 

 ستا اوهای در این فضا، ارزش هر فرد، به میزان سرمایهطبعاً است. ه افزونتر کردن سرمایجهت 

   است.بیشتری و هرچه سرمایۀ افراد کمتر باشد، در معرض آسیب 

 هاپذیریِ سوژهرقابت و ریسک ،تغییر سامان اشتغال -3-2 

نقش دولت در ارائه خدمات همچنین  ،زندکه سرمایه، حرف اول و آخر را می ایدر جامعه

هایِ مستمر اقتصادی متاثر از پویایی ،شغلیهای فرصت و رسدبه حداقل میو اشتغال اجتماعی 

بالطبع امتیازات از طبقۀ متوسطِ کارگران، کارمندان، صنعتگران و  و تغییرات تکنولوژیکی است،

و  هاتکنوکرات ، بانکداران،حقوقدانان حِرَف، به سمت افرادی با مهارتهای تکنولوژیکی، صاحبان

را به  های مختلف جامعهها و گرفتاریکه بحران رودطلبانی میثروتمندان و فرصتخصوصاً 

 شوندمردم، بالتکلیف به حال خود رها می عمومِبه این شکل  و کنندتوفیقات خویش تبدیل می

و  یکه انواع تضاد طبقات گیردمیکل ش دیجد ۀطبقه نخب کی یبرا ازیاز قدرت و امت هاییگونه»

 «ماحصلِ یک نابرابری طبقاتی استخود ای که طبقۀ نخبه. کندیرا منتقل می... اجتماع ینابرابر

(Elliot & Urry, 2010.)  کنند؛ در حالی که انبوه ها همۀ منافع را جارو می، برندهاین جامعهدر

شمار وسیعی از در چنین شرایطی، بنابراین کنند؛ تقسیم  بازندگان باید منافع جزئی را میان خود

 پردازاناز نظریه برخیکنند تا یکی از معدود منتخبین باشند. در این خصوص افراد ریسک می

ای از های آکادمیک، بخش عمدهآلای از ایدهدر گونه د استمعتق( (Sennett,1998 مانند سنت

د. اما در نکبحث می «هزینه و سود ،ریزیرنامهاستراتژی، ب» پیرامونِ ،«ریسک»ادبیات نظریِ 

هر گونه ترسِ از ناکامی برای »تری بوسیلۀ افتاده پا ، ریسک به صورت پیشمردم زندگی واقعی

ممکن  و شوند، انسانهایِ فاقدِ اختیار، تباه میپویادر یک جامعۀ از نظر او آید. پدید می «یاقدام

-ها و فایدهاگر هزینه کندکمتری وارد می بآسی ،پذیریکاست اینگونه به نظر برسد که ریس

شمار زیادی از  ،شرایط بازارهای جدیددر واقع، اما  ،ی محاسبه کنیمنهایش را به صورت عقال

-فرسایی را متحمل شوند اگرچه ریسکهای کم و بیش طاقتکند تا ریسکمردم را ملزم می

در همین خصوص باومن  بود.اندک خواهد  ،متیازاتشان از ادانند امکان برخورداریکنندگان می
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کند نگرانی و ترس عمدۀ قرن بیست و ادعا می (Bauman, 2004) های پوچزندگیدر کتاب 

وی در اثر  .رانده شدن و تنزّل پیدا کردن است یکم، ترسِ از طرد، اخراج، پذیرفته نشدن،

ساختاری، هیچ  جهانِ بیکاریِ کند درتصریح می ،(Bauman, 2006) مدرینته سیّالدیگرش، 

کند هیچ شغلی تا ها و تجارب پیشین، تضمین نمیکند. مهارتفردی واقعاً احساس امنیت نمی

-، چابکسازیتواند معقوالنه فرض نماید در دورِ بعدی کوچکمدتها ثابت بماند؛ هیچکس نمی

-فشار تزلزل های بازار وتغییرات نامنظم تقاضاها و در مقابل سازی یا عقالنی سازیِ سازمان

در  های روز هستند،وری، کارآمدی که شعارکننده و غیرقابل مقاومتِ رقابت، بهرهناپذیر، غافلگیر

ذاتی، تعهدات قطعی یا حقوق آینده  امان خواهد ماند. این روند حکایت از مشاغلی بدون امنیتِ

کار بدون »، «ایقراردادهای دوره»از دارد که هیچ متاعی بیشتر  «تا اطالع ثانوی»داللت بر  بلکه

کماآنکه  کند، پیشکش نمی«نداشتن هیچ حقی برای غرامت»و  «اخراج بدون اخطار»، «قرارداد

از دیدگاه ؛ (Beck,1992) نامدمی آمیزای را جامعۀ ریسکی یا مخاطرهالریش بک، چنین جامعه

صر، وجه ممیزه مخاطرات دنیای های ساختاری معاولیت انسانی با ریسکمسؤوی پیوند یافتنِ 

های هایی مواجه شده که نتیجۀ آگاهی و انتخابها با ریسکاست؛ بنابراین زندگی انسان کنونی

   د بود.نخواسته و ناخواسته، با آن مواجه خواه هاسوژ انسان نیستند و

  هاسوژه بدن پیوند اشتغال و انعطافسوژه به مثابه شرکت:  -3-3

کند های شخصی ایجاد میای برای فرصتچه علی الظاهر امکانات قابل مالحظهاگرفوق شرایط 

با خود به ها، هزینه های عاطفی و احساسی زیادی اما همان چیزی است که استرس ها، تشویش

هایی باال، امکانات منزلتی توان گفت اقتصاد جدید، مشاغلی با فناوریدارد. در حقیقت میهمراه 

سپاری، اخراج، ای از برونسابقهبی دهد اما سرآغاز سطوحِخالق وعده میهای کاری و محیط

در گویند می (Elliott & Urry, 2010) یو ار وتیالوفق آنچه است.  شغلیتبعیض و ناامنی 

که در آن  زکاری دیرو جهانِ خاطر و تصلّب بروکراتیک و سلسه مراتبیِ قیاس با ثبات، اطمینانِ

-شرکت»امروزه خورد، شان پیوند میجایگاه آنها در زندگیِ اقتصادی با ،افرادشغلی امنیت 

بسیار رایج است،  «خرید خدمت»تحت عنوان در محیط مشاغل دولتی حتی که  «یمحور

-آورد که افراد به طور روزافزونی در خصوص منزلت و چشم انداز شغلیشرایطی را فراهم می

چه امروز برای یک شرکت ارزشمند است ممکن شوند. از اینرو آنشان، به حال خود رها می
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ارزشمند نیست. چنین  ،ارزش شود. هیچ کس و هیچ چیز، برای طوالنی مدتاست فردا بی

دهد پس از کند و به آنها هشدار میرا برای افراد تداعی می شرایطی احساس غیرضروری بودن

در » بیندیشندرای خویش بای خواهد رسید و باید چارهمدتی تاریخ مصرف آنها به اتمام 

ها و شرکتی است، انواع دیگری از ریسک کوتاه مدتشغلی  یقراردادها ی که مبتنی براقتصاد

دربارۀ افراد به عنوان غیرضروری و یکبار  کنندۀ یک مفهوم غالبکه پشتیبانی کنندظهور می

زندگی کاری بنابراین بر خالف گذشته، تشویش و اضطراب از  (.(Sennett,1998« مصرف است

عدم  ،در این جامعه .کندگیرد و متعاقباً به تمامیت زندگی افراد رسوخ میو سازمانی فاصله می

زندگی به نیروهای  نیازهایحوالۀ از طریق ، ثباتعدم  شرایطِ تحتِکردن  کارتضمین زندگی و 

برای فرسودن  ،ت بازارنوسانا» شوندتضمین می ،پیش بینیِ بازار کامالً ناپایدار و معموالً غیرقابلِ

های امنیت وجودی و حفظ کابوس تنزّل اجتماعی، تحقیر و طردِ که در انتظار اغلب اعضای پایه

کند... دولت از خودش در باب آسیب پذیری و عدم قطعیت ناشی از جامعه است، کفایت می

ی اکنون به بخش منزلت اجتماعکند. ناپایداری زیانسلب مسئولیت می ،بازارهای آزاد منطقِ

است و باید افراد ۀ مسئل ]به این معنا که این ناپایداری[عنوان یک امر خصوصی بازتعریف شده 

حل و فصل نمایند و یا با آن کنار بیایند... اکنون  ،شانآنرا با بکارگیری منابعِ خصوصیِ در تملک

 (2013« ای باشندینامههای زندگاز افراد انتظار می رود که برای تناقضات ساختاری، در پی پاسخ

Bauman & Donskis,.) یک توانند می راد به ندرتافی اینچنین که دنیای در ،به عبارت دیگر

باید خودشان را با تغییرات  ،پا کنندودست شغل پایدار و به طریق اولی یک زندگی مطلوب

کند تا به گونۀ متفاوتی در خصوص شرایط افراد را ملزم می ،بنابراین وفق دهند؛شتابان  اقتصادی

های خویش. در تمشیت امورشان بیندیشند: این یعنی ضرورت بازاندیشی در خویش و داشته

معتقد است  (Elliott,2013)الیوت هایی مانند بزهکاری، فارغ از واکنش ،چنین شرایطیپاسخِ به 

 افرادو ارتقای آنها؛  ی شخصیهایعنی تأکید بر داشته است. انعطاف «انعطاف»، فردیتنها پاسخ 

دهند به جای آنکه شرایط را تغییر ترجیح میکنونی یا ارتقای آن،  برای حفظ موقعیت شغلیِ

زیرا تغییر شرایط  ؛دهند ءهایشان را ارتقاداشته، به سوابق )پیشنۀ( خود متکی باشند ادهند و ی

ها، با غایات و نیازهای امروز شرکت آید و سوابق دیروز آنها نیز ممکن استنمیاز آنها بر ،کلی

بلکه بر  . بنابراین وقتی قرار است نه بر اساس سابقه و دستاوردهاباشد همخوانی چندانی نداشته

، به نوعی جایگزین انعطافتغییرِ خود، قضاوت شوند، ظرفیت افراد برای  برای اساس آمادگی
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بی فرم »را با عنوان  «انعطاف»این  نهااگرچه  ؛شودمفاهیمی همچون تعهد و پیشینۀ کاری می

 بیانجامدتواند به سطوح باالیی از کارایی اقتصادی کند و معتقد است که میتعبیر می« بودن

(Han, 2020) بسیاری از مردم،  ، اشتغال و در حقیقت زندگیِدر چنین جوامعیاز آنجایی که  اما

زندگی کارکنان آنها از بنابراین  است، خصوصی کارفرمایانِو  اهشرکتسود  گرو تضمیندر 

 هایجذابیّتحفظ یا افزایش و  ماندن جوانبازآفرینی برای  تاگرفته  فرزندآوریو  ازدواج

برخی از برای از اینرو  ؛ستها و کارفرمایان خصوصی امنافعِ آن شرکتتابعی از و...  جنسی

ترس و ناامنی فراگیرِ ناشی از وار، یک پاسخ به جراحیو از جمله بازآفرینیِ  افراد، بازآفرینی

پذیری، به نمایش نابسامانی و ناامنی شغلی است تا آمادگی خود را برای تغییر، انعطاف و انطباق

به جهت اهمیت برداشت  -مواجه هستند  مشتریاین امر در خصوص مشاغلی که با  دربیاورند.

ی ظاهرا که برخورداری از کند؛ چربیشتر صدق می  -کنندگانو قضاوت اولیه و فوری مراجعه

اینجاست که در  .است وثرم مشتری، و جلب نظرِاز خرید خاطر  نانیاطمالقای  ی، براجذاب

و مواجهه با بیکاری  غل دائماشم از بین رفتنپروسۀ اضمحاللِ حرفه به معنای سنّتی آن و 

در این  ؛هستیم ارتقای شغلییافتن شغل ویا ، شاهد پیوند بین جذابیت ظاهری و ساختاری

از  هستند،شغلی  و یا ارتقایبا در رقابت با دیگرانی که آنها هم به دنبال شغل  هافرایند، سوژه

. وندی براون به بازنده نباشند تا خلق کنند "تقاضا"وار، برای خویش طریق بازآفرینیِ جراحی

ساخت سوژۀ پیوند ساختارهای حکمرانی اقتصاد سیاسی نئولیبرال با فرایندهای براین خوبی 

یک  و عقالنیت نئولیبرال، انسان را به عنوان یک سرمایه انسانی می بیند»کند شرکتی را فاش می

 به ، جای خود راسود ۀکننداقتصادی به عنوان بیشینه انسانِ در فرموله کردنتر تفسیر قدیمی

 دوو در هر  استیک شرکت خودش نیز همزمان و است یک شرکت دهد که عضو می ایسوژه

 ,Brown)« شودهدایت می ،هاهای حکمرانی متناسب با شرکتوسیله روالبه  ،به تناسبمورد 

شرکتی رقم  هایرقابتدر این فرایند عالوه بر آنکه سرنوشت زندگی سوژه در فرایند  .(2015

شود که برای کسب توفیقات بیشتر، از طریق بازآفرینی رکتی تبدیل میخورد خودش نیز به شمی

قرابت دارد که طی آن  "بدن"معنای فوکویی این با کند. گذاری میمستمراً در خوش سرمایه ،و...

)لوپز و اسکات، بدن به کانون آفرینش، بازآفرینی و دگرگونی ساخت اجتماعی تبدیل می شود. 

، و یا با تعبیر مری داگالس همخوان است که معتقد است در چنین ساختی از اجتماع (1385
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ها... را منعکس های فرهنگی، اشتغال و اضطرابارزش»ثابه یک متن فرهنگی است که بدن به م

 . (1387 )ذکایی، «بخشدمی ه آنسازد و تجلی عینی بمی

سلبریتی و... بر گرایش عمومی به  اگرچه نیروهایی مانند کهسطور فوق مبیّن این مهم بود 

یبایی، صرفاً قابل تقلیل به چنین عواملی نیست؛ دارند اما اپیدمی جراحی زتأثیر جراحی زیبایی 

تری در تعریف جراحی زیبایی به عنوان یک وسعت دهندۀ افق قوی به عبارت دیگر، نیروی

بهتر جراحی زیبایی را  با زندگی روزمرۀ آنها گره خورده و فراگیریِ کهافراد، وجود دارد  زندگی

ه تناسب کاهشِ نقش حمایتیِ دولت و غلبۀ بدر این بخش نشان دادیم که  .نمایدمی تبیین

از یک مسئلۀ اجتماعی تبدیل به یک مسئلۀ « اشتغال و منزلت اجتماعی»های بازاری، سیاست

شوند؛ به عبارت دیگر، فردی شده و بنابراین تناقضات ساختاری، در سطح سوژه حل و فصل می

یابند ود رها شده و آنها درمیدهند که سوژه به حال خدست هم میبهساختارها به نحوی دست

، یعنی امکان حیات بیشتر! و چون غالب مردم، سرمایۀ کافی ندارند الجرم باید با افزونترسرمایۀ 

در رقابت با سایر پذیری و... گلیم خود را از آب بیرون بکشد. خالقیت، رقابت، ریسک

دارند و نه از سوی دولت  که نه سرمایۀ چندانی برای درآمدزایی افرادیبرای جویندگان شغل، 

 «جهان شرکتی»اقتضائاتِ دست به نقدتر از انعطاف بدن؟! بنابراین ابزاری ، چه شوندحمایت می

یک شرکت، در خود  به مثابهو افراد  دنخورپیوند می« انعطافِ بدن» با، «بیکاری ساختاری»و 

یا نادیده  شغلی بگیرند یا ارتقای یک موقعیت شغلی به دست آورند تا کنندگذاری میسرمایه

  .اخراج نشوند وگرفته نشوند و یا طرد 

و  یساز ابیو کام یبخش دنبال لذت به ،برالینئول که معتقد است اقتصاد سیاسیِ هانبرخالف 

و  مدت کوتاه یها غلدهند بیکاریِ ساختاری، شنشان می لمرت و سنت، الیوتاست،  نه سرکوب

و  یبخش تیرضا روزمرۀ عموم مردم، روی دیگرِ سکۀ یِاقتصاد زیآم مخاطره یتوضع

 شوکِ نیدکترتوان آن را فارغ از و بنابراین نمی هستند «اقتصادِ سیاسی نئولیبرال»یِ ساز ابیکام

، قضاوت کرد. به عبارت دیگر، در اقتصاد دکن یم ها را مهارسوژهکه  نیکالنائومی سرکوبگر 

که الزم و ملزوم یکدیگر و توجه به هر دو روی این و بل ستیهمزسیاسی نئولیبرال، این دو 



 

 

 

 

 

 1401ابستان ، شماره یک، بهار و ت29شناختی دوره مطالعات جامعه   508
 

 

 1های برآمده از آن مهم هستند؛ اگر برای اندک افرادی مشاغل فریلنسسکه، در تحلیل سوژه

فرد در قبال  بنیادینولیت سؤماز مردم  سیاریباست، اما انگیز هیجانو  بخشخوشایند، لذت

کنند و چنین تلقی میبردوش باری و باضطرا ۀسرمایه انسانی را مای شدنِو ارزش یشخو

، «بقاء»اقتصاد نئولیبرال به اینگونه است که ؛ شودمیبرای آنها شرایطی تبدیل به رنج و محنت 

 «ءتنازع بقارقابت برای »به تبدیل برای بخش کثیری از مردم جامعه، و  دهدجایگاه مطلق می

 کیاز  ایبه عنوان گونه سمیبرالینئول»ون همچ ینیعناوگران، لیاز تحل یبرخاخیراً نیز  ؛شودمی

سرانجامِ  ،یاجتماع سمینیداور» ،«سمیبرالیذات نئول ،یاجتماع سمینیدارو» ،«یاجتماع سمینیدارو

اند؛ کما آنکه بعضاً سوژه جراحی زیبایی اینگونه آن بکار برده فیتوص یبرارا و...  «برالینئول

   واید( زندگی بُریده نشوی!عبرخی ، تا از )تراشرا ب بدنتاندیشد: می

 ها داری جهانی الیکسرمایهفرهنگ انقیاد به  هایتکنولوژی -4

و ها آفرینی سلبریتینقش موضوع ای جدید درهای رسانهآنکه در خصوص تأثیر فناوریا وجود ب

واکاوی  مطالبی گفته شد، الزم است ابعاد دیگری از آن در نسبت با نئولیبرالیسم مورداقتصاد جدید 

شد؛ می تبیین« مصرف»مفهوم در رابطه با « جمعی هویت»میالدی،  90و  80های قرار گیرد. در دهه

همین  بر و مصرف یبر سازمان اجتماع یرا معموالً مبتن 2یزندگ هایسبکحتی عمدۀ نظریات، 

ها دیدگاه کردند. در این گرایی تلقی میرابطه بدن با هویت را مربوط به اوج دوران مصرف مبنا،

تواند نمایشگر ترین قرارگاهی است که میترین و در دسترساعتقاد بر این بود که بدن مستقیم

شود غالبا چه که مصرف میهای زندگی و از این رو هویت افراد باشد؛ آنهای سبک و شیوهتفاوت

الح شود و از خالل همین مصرف است که بدن به اصطدر رابطه با بدن است که مصرف می

شود و موضوع تخیالت بدن نشانگر قابل انعطاف هویت و منزلت انسان تلقی می»شود مدیریت می

  (Shilling,2007)«. بودپردازان فرهنگ مصرفی مُدگرایانه برای نظریه

-نیز می 3به آن زندگی دومبعضاً که  در گستره آنالین در فرایند زندگیهای بعدی، یعنی در دهه

ها و یا به یابد سرعت خلق و استحالۀ فوری هویتبه طور روزافزونی اهمیت می گویند، آنچه

                                                           
 یمختلف، به جا یسازمانها یخاص برا یانجام کارها»، به معنای Freelanceدر فرهنگ وازگان کمبریج، واژه   1

  تعریف شده است.« زمان واحدسا کی یکار مداوم برا
 21-23 صص :1381اباذری و چاوشیان،  :ن.ک 2

3 Second Life 
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آنالین بودن به معنای خلق هویتها به »ا است ههویت وقفهعبارتی  نحوۀ برساخت مستمر و بی

به حدی  ی اخیرهاتأثیر هویتیِ اینترنت بر رویِ نسل  .(Turkle,2012)« مستمر است صورت

های تحت تأثیر آن را نیز پردازان، نسلکه حتی برخی از نظریهوده بشده و سریع گسترده 

-متولد شده 1990تا  1979، یعنی آنهایی که بین Yکنند؛ از نظر آنها برای نسل شماری میویژگی

ایجاد  Yهای اجتماعی است. نسل ای و شبکهچندرسانه 24/7بازآفرینی متعلق به یک جهان »اند 

چیزی هستید که به صورت  دهند... امروزه شما آنخود را ترجیح می های بازآفرینیِپروفایل

، 1شود. بازآفرینی معنای صفحه شخصیکنید. در این معنا بازآفرینی، دیجیتال میآنالین ارسال می

را به ذهن  2ای و وب و اجماالً، ارتباطات رسانه -3هاو برچسب 2پروفایل، ارتباطات، پیوندها

پایان با دیگرانی در از طریق یک تعهد بی 4هاکه در آن امکان ارسال هویتسازد... متبادر می

این  (.Elliott, 2013)« کندهای جدیدی از جامعه و انواع دوستی را فراهم میدوردست، فرم

و بعضاً از آنها به  متولد شده 2001که پس از خصوصاً آنهایی بعدی  مطلب در خصوص نسل

 یها شبکهبدون برای آنها زندگی صادق است چرا که ، به طریق اولی کنندیاد می  Zعنوان نسل 

 د. ندار ی چندانیمعنا هوشمند یها یو گوش نترنتیا ،یاجتماع

خودبیانگری، نمایش  ،های اجتماعیامروزه در شبکهاما پرسش این است که چگونه 

هایی که رقابتسایر از  فارغ ؟مشغلۀ مورد عالقۀ بسیاری شده و... های ظاهری و جنسیجذابیت

به مثابه بازوهایی جهانی  جدید ایرسانههای پلتفرم پود جامعه نئولیبرال افتاده، و به تار

مانند  یعموم نیازهای 5«وارسازیِبازی»های بکارگیری تکنولوژبا اند نیز موفق شدهنئولیبرالیسم 

های بر شدت و حدت رقابت و...،« احساس هویت»، «رسانیاطالع»، «سرگرمی»، «کسب وکار»

وارسازی این بازیند. ول شیبدتای حدهبه موضوع علیخود  و تحت تأثیر خود بیافزایندجوامع 

ماند یا حذف مشارکت نکند، عقب میدر آن فرایند کند اگر که سوژه احساس میبوده به نحوی 

هایی نصب شده درون فوندر مورد اینترنت با فیسبوک و... یک جامعه اعترافی با میکرو»شود می

                                                           
1 Home page 

2 Links 

3 tags 

4 post identities 

( به منظور کار کی)مانند ی به چیزی بازشبهعناصر  ایها یروند افزودن باز»به معنای   Gamificationواژۀ  5

 (https://www.merriam-webster.com/dictionary/gamification، ترجمه شده است. )«به مشارکت قیتشو
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. عضویت در جامعۀ است های عمومیجایگاه اعتراف و بلندگوهایی نصب شده در محوطه

انگیزی به روی همه باز است، اما یک تاوان سنگین برای برای بیرون اعترافی به طور وسوسه

-ای دشوار میهماندن از آن وجود دارد. آنهایی که برای پیوستن به آن اکراه دارند، معموال به شیو

« آموزند... که من دیده می شوم، پس هستم و هر چه افراد بیشتری من را ببینند، بیشتر هستم

2013) Bauman & Donskis,.) دکن یم کیالهای اجتماعی در شبکه سوژه این بدان معناست که 

، پست دنشوفراموش تا  دکنمیاعتراف  شا یبار زندگ کسالت اتیتک جزئ به تک رد؛یبگ کیال تا

که هر  کنندگانیدنبالها و تک الیکتکوارسازی، در این بازی گذارد تا بگوید من هم هستم!می

هایی است که آنها نیز گیرد به مثابه افزایش سرمایه او در نسبت با دیگر سوژهتواند بسوژه ب

 یدار هیسرما یعنی سمیبرالینئول»گویند می این که ؛مشغول افزایش سرمایه خویش هستند

-های )الیکای به سرمایه، سرمایهکنندهو هر دنبال هر الیک یعنی (،Han, 2017) «ها کیال

کسانی هستند که بیشتر  در این فضا، دارترین افرادافزاید و سرمایههای( قبلی سوژه می

 های خالقانه،ها محل نمایش رقابتاین رسانهاز اینرو، الیک را بگیرند و بیشتر دیده شوند. 

دیده شدن و افزایش بهتر گرانه، هنجارشکنانه و... افرادی است که از آن برای طنّازانه، عشوه

گیرند و طبعاً کسانی که خوب دیده شوند امکان کسب درآمد مالی از می کنندگان بهرهدنبال

در چنین فضایی که هرگونه تنوع و خالقیّت در ارائه فراهم است.  انطریق تبلیغات برایش

جراحی ، ترین آنآفرینهرگونه بازآفرینی بدن از جمله تحولشدن است، مبنای دیده خویش

با توجه به  آفرین برای بیشتر دیده شدن است؛ کماآنکههای موثر و ارزشزیبایی، از جمله روش

ها و دلمشغولی آنها برای بازآفرینی مستمر آنچه در بخش قبل در خصوص مرجعیت سلبریتی

های القاء شده )مانند بدن این رقابت اجتماعی تحت تأثیر ارزش فضای کلی بدن بیان کردیم،

نمایشِ تناسب اندام و زیبایی ظاهر تبدیل به پروسۀ بدین ترتیب،  ؛استان یافته( توسط آن ءارتقا

  شده است.ها برای کسب سرمایۀ اجتماعی و اقتصادی بیشتر وقفۀ سوژهرقابت بی

 1«شدهفنیهای بدن» رالوژی جراحی زیبایی و فضای مجازی، ترکیب دو تکنوشیلینگ، 

قرار  خودرا در کانون توجهات  ای بدننظر او این دو پیشرفت به طور فزاینده از؛ نامد می

ها فراهم آورده های فراوانی را برای سوژهاست گسترش فضای مجازی، فرصتاند. او معتقد   داده

                                                           
1 Technologized bodies  
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آیند، به های خود برمینبال کرده و در پی تغییر و رشد هویتهای تغییر بدنی خود را دکه پروژه

های سنتی نداشته باشند طوری که دلمشغولیِ خاصی بابت قید و بندهای سنتیِ در مقابل نظارت

(Shilling, 2005 .)تنهایی به الذکررسد که دو تکنولوژی فوقاما مطابق آنچه گفته شد به نظر می

نباید از نقشِ  ها برای بازآفرینی ندارند وگی بر تصمیم سوژهامکان چنین تأثیرگذاری بزر

در کنار سایر عوامل موثر هویتی قدرتمند عامل که به مثابه یک -وارسازی های بازیتکنولوژی

انقیاد های گانۀ تکنولوژیغافل شد؛ در واقع در این فرایند، با سه -کنندعمل میجامعه نئولیبرال 

 مواجهیم. های جراحی زیباییسوژه

 یصنعت دیدر تول یمحور یرویهمان ن «بدن»که چون  کند یاستدالل م ( ,2017Han)هان 

در  یمحور ینقش ،به بدن یبخش و کمال هیانضباط، تنب استِیکرد چرا س کدر شود یاست، لذا م

و  شده ییزُدا یدر عصر صنعت)زیست سیاست(؛ اما  کند یم یفهم فوکو از سازوکار قدرت باز

به  1«داده کالن» یریکارگ با به سمیبرالیدر عوض، نئول شده و منسوخ استیس ستیز ،برالینئول

سیاست(. اگر این تحلیل )روان دست انداخته و آن را استثمار کرده استها سوژه یقلمروِ روان

سیاست، چیست؟ افزونِ آمار جراحی زیبایی در عصر روانباشد، پس علتِ افزایش روز درست

افزایش آمار جراحی زیبایی، و گرایانه است تحلیل هان در این موضوع، تقلیلرسد ر میبه نظ

پراکنش عقالنیت و با از قلمرو اقتصاد سیاسی خارج نشده، بلکه « بدن»مبیّن آن است که نه تنها 

)با توجه به ها از جمله سوژه جامعه همه اجزایدر نئولیبرال  «ساالرِسرمایه»و « رقابتی»منطق 

قضا  ازو  گرفته قرار هادر کانون این رقابتپیش ازبیشبدن  ،های قبل گفته شد(آنچه در بخش

 به سمت یترنافذبه صورت ها را سوژهکند، یاد می «سیاستروان»آنچه هان از آن به عنوان 

ای های رسانهیبه عبارت دیگر، تکنولوژ ؛دهدسوق می جامعه شناختییهای زیبایداستاندار

اوالً فرصت اند ایجاد شده که با هدف جذب سرمایهنی مانند اینستاگرام و فیسبوک و...، جها

را در یک  آنها زیبایی جراحیها از جمله هرگونه بازآفرینی سوژهسازیِ و فرهنگ 2کردن وایرال

را  هاای و مستمر بر بدن سوژهاند، ثانیاً امکان مقایسه و نظارت لحظهمقیاس جهانی ایجاد کرده

                                                           
 ،یشخص یها است. در آن، از داده یتجار ۀگسترد التیتشک کی» از نظر هان Big-Data کالن داده یا همان  1

 شود یها برخورد م از داده ییها بسته ۀافراد به مثاب . اکنون باشود یاستفاده م یساز یو تجار یساز پول یبرا وقفه، یب

  «.شوند یمبادله م یمقاصد اقتصاد یکه برا
2 Viral 
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روان ها و متعاقباً هوارسازی، هویتِ سوژهای بازیتکنولوژی در ترکیب بااند و ثالثاً فراهم آورده

-تر اقتضای زیستپیشاگر  اند.به خدمت گرفتهبیشتر هچدر راستای بازآفرینی هر رابدن آنان و 

از طریق  شمارهای بیدرسوژه عقالنیت نئولیبرالتکثیر بدن بود امروزه  سیاست، کنترل

ها ، موجب شده سوژهو سایر عوامل ساختاری سازی هویتواریهای جدید، بازی یفناور

  باشند. خویش بدنو نظارت بر ترین عامل برای کنترل پیگیرترین و وسواسی

ها، به ظاهر مجانی است اما اگرچه استفاده از مزایای این پلتفرم در پایان این بخش باید گفت

-بی «استخدام»به  ظاهراً به صورت دلخواهانه، نه لزوما به جبرِ معیشت بلکه یونها نفرمیل در واقع

-ماحصل سرمایههای جهانی پلتفرمبا توجه به اینکه این اند. ها درآمدهاین پلتفرم جیره و مواجبِ

، دستِ آخر هستند« جهانِ شرکتی»و « داری مالیسرمایه»یی با همان منطق هاشرکتگذاری ابر

)مانند  فعاالن اصلی آنبرخی از هم به  اندکیعایدی  وهاست از آنِ ابرشرکت منافع اصلی

-یوارسازها، به میزانی که تحت تأثیر این بازیبقیۀ سوژه ود رسو...( می سب وکارهاک ها،سلبریتی

رفاً به ص، داری نئولیبرالشود توفیق سرمایهبه خوبی مشخص می اینجاست که .اندهستند، بازنده ها

کند، میها را مجدداً سازماندهی هویته نیست بلکه به این دلیل است که های سرمایعملیاتجهتِ 

اشکال و فرایندهای فرهنگی و هویتی مستلزم بازتعریفِ آن در  سرمایه، تولید و بازتولیدیعنی 

های بسیار ثروت هنگفت، داللت اصلی اقتصاد جهانی جدید است که در فرایند گونه»متنوع است 

 . (Elliott & Urry,2010)« شودو هویت تولید می جدید تحرک

 بندیجمع

 ضمنِ، پردازان اجتماعی متأخرنظریه ءِآرااز آخرین  گیریبهره با در این مقاله تالش نمودیم

ترین مصداق بازآفرینی ترین و خشنبه عنوان اصلی -تبیین علل فراگیری فرهنگ جراحی زیبایی

روایت « ساختارهای نئولیبرالی»را در کشاکش  «سوژه نئولیبرال»برساخت  -امع امروزیندر جو

، نه تنها جهان سلبریتی را قاپیده بلکه در همه وارجراحیفرهنگ بازآفرینیِ و مشخص شد  کنیم

شده نیده تاشتغال و... ، اقتصاد، جدید هایاز جمله تکنولوژیداری مالی های سرمایهسیستم

از  «شرکت»گسترش  با هدفِ ،«سیاستزیست» به عنوان یک نئولیبرالیسم ،فوکو نظراز  است.

-می هیک بنگامثابه به  ،از جمله خودش به همه چیزکه  سازدمی ایسوژه درون بدن اجتماعی،

 پردازد.میرضایت خویش  «تولید»بدن، به  «مصرفِ»با سوژه  ،چارچوب تحلیلیاین در و  نگرد
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ارزش مطلق  «سرمایه»به مثابه یک  «نمایش»که به تکنولوژیک  یتِشفاف ۀامعجدر  ،هاناز نظر 

-اندازی میها دستبه قلمرو روانی سوژه هادادهاز طریق کالن وها( داری الیک)سرمایهدهد می

فروریختن دیوارهای  هکه بزدایی آزادسازی و مقرراتایدۀ ای با در جامعه ست( واسی)روان شود

نتیجه یک  ،شودمیمنجر  مهای اشتغالِ دائصورت کمیابی وید روابط تولتغییر  و یجامعۀ انضباط

اندازی برای هیچ چشم هاسوژه که خواهد بود «نگارهرزه» و «ینمایش»، «طلبموفقیت» جامعۀ

که  ایجامعه افسردگی و ماللبرای غلبه بر  هاسوژهاز اینرو ؛ دنبینخود نمی پیشرفت و رشد

اگرچه از نظر  .دنزندست به جراحی می کند،طلب می تازه یِنمایش دستاوردهای نهاآمستمراً از 

اد سیاسی خارج صبدن از قلمرو اقت، فوکو سیاستِزیستسیاست، بر خالف هان، در دوران روان

تر اقتضای اگر پیشافزایش آمار جراحی زیبایی، مبیّن آن است که  رسدبه نظر میشده اما 

شمار از طریق های بیامروزه تکثیر عقالنیت نئولیبرال درسوژه ،بدن بود سیاست کنترلزیست

خودِ و سایر عوامل ساختاری، موجب شده « وارسازی هویتبازی»، «های دیجیتالیفناور»

از نظر  خویش باشند. ترین عامل برای کنترل و نظارت بر بدنها پیگیرترین و وسواسیسوژه

 یبشوند سازمانده دهید آنکه یرا ب یادیز اریبس یها رفتارها و ارزش برال،ینئول تِیعقالن ،براون

با آنها فکر کردن،  دونکه ب یاصول شود، یم «تیاصول واقع» دیباعث تولو  کند یم جادیو ا

 ،یاجتماع یها شبکهبازنمودهای در  محلِ کار،خانه و ما در  ۀهم باًیتقر نی. بنابرامیکن یم یزندگ

 واقعاً آنهااز  زیگرم و یشو یکنترل و اداره م برالینئول ی، با هنجارها..ی و.آموزش ینهادهادر 

و از اینرو  کندنمای کارآفرینی تنظیم میبا قطبرا  هاسوژه  جهتِ کنشنئولیبرالیسم  ؛است دشوار

ای از در هر حیطه یشخوو اعتبار درجه و رتبه  شغوللمد یاربسوسواس با  ۀ نئولیبرالسوژ

یا قماربازیِ گذاری سرمایهسوژه،  جراحی زیبای، اودر چارچوب تحلیلی  .حیات خویش است

که  در جامعۀ بازار ،باومناز نظر . تاسگذاران دیگر جذب سرمایهو کسب اعتبار  رایب وی

عدم فضای در و تفاوت است بیمردم پذیری آسیب مقابل ر، دسرمایه نگهبانِبه عنوان دولت 

دچار سوژه ، شودمیاجتماعی که منجر به سیالیت همه روابطِ ر ناشی از منطقِ بازا قطعیتِ

تناقضات ساختاری، در پی حل برای  اوو  شودمی کابوس تنزّل منزلت اجتماعی، تحقیر و طردِ

در  ۀ بدون خط پایان،مسابق در ،جامعهاین ها در سوژه ،از نظر او؛ استای های زندگینامهپاسخ

-رقابت، مهماین ماندن در از یکدیگر هستند کما آنکه  قیتموفهای فرصتمستمر قاپیدن حال 



 

 

 

 

 

 1401ابستان ، شماره یک، بهار و ت29شناختی دوره مطالعات جامعه   514
 

 

فقط جسم است  ،که معتقد است در جامعه نئولیبرالهان از اینرو برخالف آنهاست؛ ترین سرمایه 

به  «تناسب اندام»ای، چنین جامعه معتقد است برونداد او، م بماندالبایستی به هر قیمتی، سکه می

وابسته به ای که سوژه جدیدِ )نارسیسیسمِ( خودشیفتگی ،بودریاراست. « سالمتی» جای

ها است را تابع اقتصاد هدایت شدۀ بدن در بازاری از نشانه «به مثابه ارزش بدن یدستکار»

های و سویه ستنیروانشناختی  یصرفاً یک امر، سمینئونارسو معتقد است این  نمایدقلمداد می

 کوتاه مدتشغلی  یقراردادها ی که مبتنی براقتصاد درمعتقد است  سِنِت .ساختاری داردکامال 

بودن  غیرضروری و یکبار مصرف اسحساکنند که ها ظهور میو شرکتی است، انواعی از ریسک

 «یکبارمصرف»برای فرار از برچسب فرصتی  جراحی زیبایی و نمایدها تداعی میرا برای سوژه

معنای اشتغال و ای در جامعه وقتیمعتقدند  ،و اری لمرت، الیوت کند.را برای سوژه فراهم می

و  باشندکنندگان خویش ها مورد پرستشِ دنبالها به مثابه الههسلبریتید، والزامات آن عوض ش

ای از وقفهموشکافی اجتماعیِ بی، طبیعتاً افراد یکدیگر را بر اساس اولین برداشت قضاوت کنند

و بازاندیشی سوژه در  دگیرشکل می ،شناختییینامتناسب با هنجارهای زیبا هایِظاهر و بدن

تواند به اندازۀ جراحی نمیچیز هیچ ؛ بنابراین یابدهای خویش ضرورت میخویش و داشته

  .زیبایی، جذاب باشد

 لمحصو این سوژهدهد جراحیِ زیبایی، نشان می)ساختاری(  های غیرِ فردیتبیین داللت

با توجه به  است. یبه تحوالت ساختاری نئولیبرال اجتماعییِ در سطحِ روانشناسفراگیر  یواکنش

ار بسی دیها نفر و فرهنگ بازآفرینی در تعداظهور اپیدیمیک جراحی زیبایی در زندگی میلیون

های زندگی ممزوج شده و سیاستتحوالت ساختاری مذکور با توان نتیجه گرفت ، میافزونتر

صرفاً جراحی زیباییِ کسری از  ،. به عبارت دیگر مسئلهتاسها تسرّی یافته به همه سطوح و الیه

-وار که به روشنی، تسلط و نفوذ ارزشرافراد جامعه نیست؛ جراحی زیبایی مشتی است نمونه خ

ترین عرصه های جامعه )منزلت اجتماعی و اشتغال( تا خصوصی های بازار آزادی را از عمومی

برای دستیابی به توفیقات افراد اگر کشد. ویر میهای آن )تختخواب زناشویی( به تصترین الیه

شود، به طور شان مستولی میکه بر زندگی اییهدلهره و هابه امید دور کردن ریسکبیشتر یا 

به بعضاً کنند و جستجو می های شخصیحل، راهشانروزافزونی در خصوص مسائل اجتماعی

فرهنگ بازآفرینی ما را در معرض » ،ترتردهدر افقی گس ،نگرندشان به مثابه یک سرمایه میبدن
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-ها، سازمانکارودهد، از بازآفرینیِ کسبمان قرار داده و میای از زندگیتغییر و ارتقای هر جنبه

مان. ها، ابدان و اذهان و حتی هویت، صورتها گرفته تا منازل، لباس، زندگی جنسیها و شرکت

وقفۀ جوامع بگریزد چرا که مردم تحت فشار شدید های بیتواند از فرآوردهکمتر کسی می

-بند چنین جامعهترجیعِ .(Elliott,2013)« رقابت، برای عقب نماندن از شیب تند تغییرات هستند

افزونِ هر آنچه در تملّک دارد، موقعیت بهتری برای خویش ای این است که فرد با بازآفرینی روز

خورد، بسیاری از مردم با بازآفرینی آنها گره می ،انتفاع افرادیا  نماید. وقتی اینگونه بقاءخلق می

اصالح خودشان در رقابت با دیگران احساس  و فشاری مضاعف و روزافزون برای ارتقاء، تغییر

تبدیل آید اما قاعدتاً اگرچه برای قشر باالی جامعه، رقابتی به ظاهر جذاب به نظر میکنند که می

متولد نه جراحی زیبایی، بلکه مسأله اصلی، با این اوصاف، شود. عمومی می یبه رنج و محنت

 ؛اجتماعی جدید است –جدیدی در یک بستر رقابتی اقتصادی « سوژه»و « فرهنگ»شدن 

نگاران، منتقدان فرهنگی، معموالً توسط روزنامهدر این خصوص که  یدگاه عمومیدمتاسفانه 

به  ْجامعهاین است که  ،شده بازتولید شناسانمعهو حتی برخی از جاشناسان، سیاستمداران روان

ها، این تحلیلقبیل گرایی این علت تقلیل !و... شده است شدت دچار فردگرایی، خودمداری

 مان به تفکر در قالب تعاریف و تفاسیر فردی و روانشناختی،در باب شرایط زندگیما  است که

تماعی و اقتصادی و بیشتر ماحصلِ تصمیمات، ایم و کمتر آنرا در امتزاج با مسائل اجخوگرفته

برای تبیینِ تقال و دست  ،مواجههنوع که این ایم! در حالیدیده شایستگی و عدم شایستگی فردی

یک امر اجتماعی )جامعه  چراکهو پنجه نرم کردن روزانۀ افراد، بسیار کلّی و سرسری است! 

نتیجۀ لزوماً ، این بازآفرینی ؛شودنمایی میشناختی(، بازشناختی( به صورت یک امر فردی )روان

دیگر  به عبارت .ندستهدرگیر  خواسته و ناخواسته، با آنآنها  ها نیست وسوژه دلخواهانۀ انتخاب

ای فرهنگ خودش را به صورت شخصیت در فرد هر جامعه»ن عبارت صادق باشد که اگر ای

 همبستگیِبیانگر یک ، ایدر هر جامعه ژهاین سوفراگیر ظهور ، ((Lasch,1991 «کندبازتولید می

همه با  یِ سوژهسوداگر :استای ساختارهای جامعه و چنین سوژهفرهنگ منبعث از بین معنادار 

-نمی ،بهتر اقتصادیِ -موقعیت های اجتماعییا تحصیلِ  برای حفظخویش بدن چیز از جمله 

به تعبیر کما آنکه  ارتباط باشدبیسازوکارهای سوداگری در اقتصاد سیاسی کالن جامعه  باتواند 

« درا بیان می کنن شانودخطریق ما  از  گما اساسا حامالنی هستیم که جامعه و فرهن»هال 

(1988Hall,.) گریمالیه»، «بازیسفته»ای بیشتر بر مبنای هر چقدر اقتصادِ سیاسی جامعه» ،
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و... تنظیم « کارآفرینی»، «سازیخصوصی»، «محوریشرکت»، «نهادهای جامعه بنگاهی کردن»

، «پذیریریسک»، «سوداگری»، «رقابت»های آن نیز بیشتر به سوی امیالِ سوژه ْشود، به تناسب

رویکرد تکثیر بنگاه  سوق پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، مبتنی بر« طلبیموفقیت»و « انعطاف»

فرهنگ » ا،هیتیسلبر سمآلیدهیا ریو تحت تأث «ینجویی و کارآفریرقابتفرهنگ »از درون جامعه، 

انقیاد به  فرهنگ»های جدید قدرت، تکنولوژیمتاثر از  ،«یطلبتیموفق یی، شهرت ولذتجو

-سکیر فرهنگ» ،یشرکت یِو حکمران یساختار یِکاریو در سپهر ب «هاکیال یجهان داریهیسرما

انواع »اتمسفری،  شود؛ از اینرو برای سوژۀ متاثر از چنینیمبازتولید « ی و انعطافرپذی

های اجتماعی که در آنها بازآفرینیِ سازی، به شبکهیابد. کماآنکه جهانیضرورت می« بازآفرینی

 وقفۀ خویشتن مرسوم شده، پر و بال داده است. نمایشیِ بی

داری برای حل مسائلی نسخۀ اخیر سرمایهاگرچه نئولیبرالیسم به عنوانِ با این اوصاف، 

 «توسعه»و  یبیشتر فرد «آزادی» ا شعارو ب «مصرف»، «خالقیت»، «استعداد»، «الاشتغ»همچون 

ی سست شده، به اجتماع تیمسئولو انسجام های بنیان» در عملجامعه، تجویز شد اما  افزونترِ

 یشرمسارو به بهایِ تولید ثروت بیشتر،  1شده  اعتبار یب یعدالت اجتماعقیمت آزادیِ سرمایه، 

از  هاییفرآوردهزدوده شده و به  ،و متظاهرانه صانهیمنضم به مصرفِ حر یِعاجتما ریو تحق

 & Bauman (2013« ه استشد افتیباز یتیسلبر شیو کگرایی مصرف یِعموم شِیستا

Donskis,). ویته را فراهم نیاورده بلکهسوژه نه تنها موجبات آزادی ، ایبرساخت چنین سوژه 

بازآفرینی  صحنۀ تنازع بقای روح و جسم به جایگاه نمایشِ» ازای به صورت شایعی چنین سوژه

تدبیر  ۀقلمرویِ متلوّن و تعریف شد درو  جالی وطن نموده ،و از حوزه سیاست نقل مکان کرده

سیاسی  و نه یک سوژۀ نمایشگر ا یک سوژۀببنابراین  (.،همان (2013« کندمی آفرینینقش زندگی

                                                           
های آزادی فردی ارزش»دیوید هاروی معتقد است  "عدالت"و  "آزادی فردی"در خصوص عدم سازگاری  1

های ت اجتماعی مستلزم همبستگیسرمایه( و عدالت اجتماعی لزوماً با هم سازگار نیستند. طلب عدالآزادی )

تری برای مثالً برابری کلی ۀهای فردی در راه مبارزاجتماعی و تمایل به فروپوشاندنِ عالیق، نیارها و خواست

شود که خاتمه مدعی می (. در این خصوص کارل پوالنی1391)هاروی، « محیط زیستی استعدالت اجتماعی یا 

شروعِ یک دوران آزادی بی سابقه وان نظامی که بر نفع شخصی متکی است(، )به عندادن به اقتصاد بازار آزاد 

ت د بلکه برای همه بدسای معدونه تنها برای عده "آزادی" ،کنترلریزی و برنامهخواهد بود و با تسری نظم و 

  (.1954به درون سازمان اجتماع گسترش خواهد یافت )ر.ک به پوالنی، خواهد آمد و 
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 (.1396)لوبروتون،  «شده استن... جایگزین گفتمان روح گفتمان بد»مواجهیم و به عبارتی 

برخالف و است  ادیان الهیاخالقی همه انسانی و های در تغایر با ارزشین سوژه های اارزش

را یش که خو دکارتیسوژه  و یا زیستن باشدبایستی در جستجوی نیککه می ارسطوییۀ سوژ

مداری را که رنج و مشقت اخالق کانتی مدارِوظیفهشناسد و یا سوژه اخالقی و میبا اندیشه باز

خویش را که روحی قوی و آرام دارد و خویشتن  اینیچهنماید و یا سوژه بر خود هموار می

دار را به بخشی از انقیاد سرمایهکه وظیفه رهایی مارکسیستی آوَرَد و یا سوژه انقالبیتاب می

کارل  مطلوبکه  یک کنشگر فعالِ جمعی به عنوان« ورزسیاست»کشد یا سوژه دوش می

در جامعه چه بخواهیم و چه نخواهیم،  .کنددر سپهر دیگری سیر میاین سوژه بود و...،  اشمیت

سوژه که در پی تقویت چایگاه رقابتی خویش و ارج نهادن به ارزش « سرمایۀ انسانی»نئولیبرال، 

-شاید بتوان در یک تقسیم گیرد.رار میهای انسانی و اخالقی قخویش است، در تغایر با ارزش

 هاییارزش ،است در سودایِ بازآفرینیاو هویت که  ایسوژهیندیِ تیپیکال ادعا نمود برای 

، ، رواداریمداریورزی، اخالقسیاستگی، پیشهقناعت، ، تعهدهمچون عدالت اجتماعی

-طلبی، سیاستتنوعدی، آزادیِ فر در مقابلبازند و وبیش رنگ میکمو...  همکاری و تعاون

جویی )برای جذاب بودن، طرد نشدن و یا در معرض ، رقابتپذیریریسک، جوییلذتزدگی، 

 . یابنداهمیت بیشتری می و... طلبیموفقیت، توجه دیگران بودن(

ایِ های تودهاندیشمندان اولیه مکتب نئولیبرال مدعی بودند پدیده های گذشته،گر در دهها

، اندو... مربوط «ریزی دولتیگرایی وبرنامهحمایت»، «گراییدولت»به  ،سازی و نمایشداستاندار

میلیونها نفر از مردم جهان به جراحی زیبایی در جهانی که در  روزافزونِ گرایشِاما  روزهام

نهادهایی که در » معتقد بودفوکو  .سیطره اقتصاد سیاسی نئولیبرال است، ناقض ادعای آنان است

گفتمان خود را  اندشده موفقاند قدرت نظم بخشیدن به بدن را در دست گیرند، توانسته دورههر 

 هایبا همه داللت -جراحی زیباییفرهنگِ اشاعۀ ادعا کنیم  توانیممیبنابراین  «تثبیت کنند

تلف، کشورهای مخ میلیونها میلیون نفر از مردم بیندر  -که در این مقاله برشمردیم لی آننئولیبرا

بازار  "اقتصادی"اگر نظام حتی و  استدر آن جوامع نئولیبرال  گفتمان حضوربر شاهد  بهترین

های نئولیبرالی سیاست اولیه هستهکم دستشکل نگرفته، به درستی  جوامعاین برخی از در  آزاد

-غلبۀ مکانیسم عرضه و تقاضا بر همه عرصه»و  «مالکیت خصوصیِ سرمایه و انباشت»مبتنی بر 
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 "جامعۀ بازار" برای تشکیلبه قول سندل  ،اولیههستۀ همین که  وجود دارد «ت آدمیهای حیا

 .سخن به میان آورددر آن کشورها پیستمه نئولیبرالی یک ا یِگیرشکل توان ازمی و کافی است

 تحت تأثیرِ نئولیبرالیسمکشورهای و اجتماعیِ تاریخی ی، فرهنگ هایزمینهالبته این تحلیل نافی 

تر و در سطحی گسترده «فرهنگ جراحی زیبایی»هرچقدر  بیانگر آن است که از قضانیست بلکه 

به ها آن کشور اقتضائات بومیِقاعدتاً  باشد، شایعدر کشوری « فرهنگ بازآفرینی»هر چقدر 

های پیامددر مقابلِ تعمیم  اندهنتواست یا آنکه اندبودههای نئولیبرالی سیاستهمان اندازه مؤید 

این جوامع  در سطح کالنِنظر به اینکه  مقاومت نمایند.، هاسیاست آنسازیِ پیاده یمنطق

حذف طبقۀ متوسط به نفع »، «و افزایش دهشتناک ضریب جینی پایان نابرابریهای بیمارپیچ»

1«سرمایه هوقفهای بیپویایی» ،«طبقه فقیر
گری و مالیهغلبۀ »آنها  درسطح خُرد بالطبعو  

هموار  حتی به قیمتِ «رقابت برای تنازع بقاء» وهای حیات بشری همه حوزهبه « اگریسود

طبعاً  ،هستندمدلِ توسعه نئولیبرالی تفوقِ  پیامدهایجمله  از و...، تیغ جراحی بر بدنرنج  نمودنِ

در بایستی می دارند های انسانی و اخالقی و عدالت اجتماعیکشورهایی که دغدغۀ ارزش

   2ا، بازاندیشی نمایند.هسیاستاین شتر اتخاذ بی

 منابع

 از طبقه اجتماعی تا سبک رندگی: رویکردهای نوین در . (1381. )حسن، اباذری، یوسف. چاوشیان
 .20نامۀ علوم اجتماعی. شماره تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی. 

 ( .1391کالین، نائومی .)مهرداد )خلیل( شهابی و ترجمه . داری فاجعهدکترین شوک، ظهور سرمایه

 چهارم پمیر محمد نبوی. چا

                                                           
 (Piketty, 2014) و یکم سرمایه در قرن بیستامع کتاب و ج قیدق اریبسیت روار.ک. به   1

با  «دولت اجتماعی»در انتخاب مدل توسعه، جایگزینی « مقتضیات سرمایه»و نه « دموکراسی»مبنا قراردادنِ   2

و مالیات بر  مالیات بر عایدی سرمایه»، اولویت دادن به «های دائم اشتغالصورت»، حمایت از «گردولت تنظیم»

از طریق تورمِ حاصل از « هاواقعی کردن قیمت»به جایِ مالیاتی که با عنوان پر طمطراقِ « درآمدهای تصاعدی

نهد وقعی نمی« واقعی نمودن دستمزدهای عمومی»به  وشود بر طبقه متوسط و فقیر تحمیل می« هاهدفمندی یارانه»

 یشی برشمرد. توان به عنوان مصادیق این بازاندرا می و...
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 ( .دگرگونی بزرگ، خاستگاه1391پوالنی،کارل .) های سیاسی واقتصادی روزگار ما، ترجمه محمد
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