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  اخالق در گرایش دختران جوان به مدلینگ شناسیسنخ

  1سهیال صادقی فسایی

  2سمیه بلبلی قادیکالئی

١١/٣/١٣٩٥: تاریخ دریافت مقالھ  
١٣/٤/١٣٩٥:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

بررسی  رابطه میان اخالق و هنجار گریزي مدلینگ در میان دختـران جـوان و   پژوهش حاضر با هدف مطالعه و 

روش کیفی اسـت   ،کار گرفته شده در پژوهشه روش ب. انجام شده است ارائه یک سنخ شناسی اخالقی از آنان

نفـر از کنشـگران فعـال حـوزه      32عمیق و نیمه ساختار یافتـه بـا   هاي مصاحبه  و جمع آوري داده ها از طریق

به منظور تحلیل داده ها . استانجام شده  در مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته سایبري استان مازندرانلینگ مد

یافته ها حاکی از وجود سه گونه . بهره گرفته شده است در جنبش روش شناختی کیفیاز روش تحلیل تماتیک 

و عـادت   تـرجیح محـور، ابـزار گرایـان     سنخ اخالقی لذت گرایـانِ : یا سنخ اخالقی در میان کنشگران می باشد

ابـرازي، پیامـد گـراي     -سنخ اخالقی لذت گرایان ترجیح محور با سه رویکـرد متفـاوت  . گرایانِ از خود بیگانه

اص گرایی، برخی از آنان لذت را در شهرت طلبی، برخی در خ. بروز و ظهور می یابد -انگیزه محور و هنر ناب

ر در آگاهی بخشی به همنوعان، گروهی در فرصت سازي براي زنان و جمعی اي دیگبرخی در مرئی شدن، عده 

به مثابه یک هنر نـاب جسـتجو    ٣نیز در عدم مدیریت و دستکاري بدن و در نهایت عده اي نیز در کَت واکینگ

خـاص   به عنوان ابزاري براي دست یابی به اهـدافی  تنهااما کنشگران با اخالق ابزارگرایانه به مدلینگ  ؛می کنند

دختـران  . مانند رهایی از خانواده پادگانی و انتقام از ساختار صلب مذهبی خانواده و پـدر سـاالري مـی نگرنـد    

در مدلینگ نه هدف خاصی را دنبال می کننـد و   ،جوانی که در گروه عادت گرایان از خودبیگانه قرار می گیرند

گرفته که مدلینگ را به کنشـی عـادت گـون در    نوعی از خودبیگانگی شکل  ،در این گروه. نه درپی لذت هستند

                                                                         .آنها بدل ساخته است

  عادت گرایان از خودبیگانه گرایان ترجیح محور، ابزارگرایان و اخالق، مدلینگ، لذت :واژگان کلیدي
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  مقدمه

ایندهاي توسعه اجتماعی افراد را به بدن هایشان، تأثیرات و نحوه تجربـه بـدن   هاي جدید، فر فناوريبا پیدایش 

و مرزهاي میان بدن هاي فیزیکی و فن آوري شده ما بـا سـرعتی هرچـه    ) ١،89:1997ویلیامز(عالقمند می کنند

مـه ریـزي و   قابل تغییـر، برنا  يدر دنیاي مدرن، دیگر بدن امر از پیش داده نیست، بلکه امر .بیشتر فرو می ریزد

بـه همـین جهـت اسـت کـه      . بازاندیشی است که شاهد تغییرات زیادي در طول دوره حیات فرد خواهـد بـود  

عه تغییر می یابـد و  بدن را به مثابه پروژه ناتمامی معرفی می کند که در خالل مشارکت در جام )1993(٢شیلینگ

نیـز در کتـاب   ) 1962( ٤مرلوپـونتی . ردمـی گـذا   "بدن هاي منعطـف "نام کتاب خود را ) 1994( ٣امیلی مارتین

می گوید ما نمی توانیم هیچ احساس یا  تمام احساسات بشري را جسم مند می داند و "پدیدارشناسی احساس"

  ).٥،4:1998به نقل از نتلتون و واتسون(حالت مستقل از بدن خود داشته باشیم

ایـن  . یژه در حوزه ارتباطـات شـده اسـت   بو فناوريجامعه ما نیز چند سالی است که دستخوش تغییرات عظیم 

یکی از این مـوارد کـه بیشـتر در    . هنجارگریزي هاي جدیدي را نیز با خود به دنبال داشته است ،تغییرات سریع

    "غیـر مجـاز   مـدلینگ "فضاي مجازي و غیر واقعی و از طریق شبکه هاي اجتماعی به وقوع می پیوندد، پدیـده  

برگرفته از واژه مدل،  "مدلینگ" .و مجاز قرار می گیرد یا مدلینگ رسمی "پوشیبه"که در نقطه مقابل  می باشد

      به کنش فردي و یا به وجه صنعت آن، به کنش سازمان یافته گروهی از افـراد بـه نـام مـدل یـا مـانکن اطـالق        

حو به مخاطـب  می شود که بوسیله هنر و ویژگی هاي خود محصول، کاال، خدمات و یا اطالعاتی را به بهترین ن

به گفته بابائی، سرپرسـت دادسـراي   . ارائه می کند و سبب ثبت بهتر نام آن محصول در ذهن مخاطب می گردد

تا بـه امـروز    تماعی مجازي در ایران شکل گرفتندسال پیش که شبکه هاي اج 6 از حدودویژه جرائم رایانه اي، 

کاسـان و  ه مدلینگ از جمله مدل ها، آتلیه هـا، ع در اختیار چرخ "اینستاگرام "درصد فضاي شبکه اجتماعی 20

زیرا به  ،جامعه را به خطر انداخته استفرهنگی امنیت  ،معضل مدلینگ غیر مجاز و) 1395تابناك،( مزون هاست

 و ر و برگزاري نمایش هاي زنده لبـاس موجب محدودیت هاي شرعی و عرفی براي توسعه صنعت مد در کشو

ایـن توسـعه در    بی تردیـد، . سمت توسعه کار خود به صورت پنهانی رفته اند آرایش صورت و مو، طراحان به
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تمایل زنان و دختـران جـوان بـه نمـایش نامتعـارف بـدن،       : چونآسیب هاي اجتماعی فراوانی  ،الیه هاي پنهان

 -وانجـ  استفاده از تصاویر برهنه یا نیمه برهنه زنان و دخترانء سو، جراحی هاي زیبایی در قالبدستکاري بدن 

در پی  کالهبرداري و اخاذي از آنانو  -)1394تابناك، (ساله می باشند 28تا  18اغلب  ،که طبق آمارهاي رسمی

  .چالش بزرگی براي جامعه محسوب می شوددارد و 

ي نوظهور هنجارگریزي اجتماعی که ناشی از ماهیت همواره در حال شیوه ها )1984( ١به اعتقاد جونز ،از طرفی

موضـوعات   ومـی گـذارد   تـاثیر  بر روي آینده جهـانی وي   ،ماً در حال توسعه کنش انسان می باشدتغییر و دائ

جامعه شناسان از  .تاملی دیگر برروي اصول اخالقی مورد نیاز است ،از این رو. اخالقی نوینی را پیش می کشد

تنهـا در  حـال   با ایـن ن دارند، اثر نیرومندي بر روي رفتار انسا ،مدت ها پیش اعتقاد داشتند که باورهاي اخالقی

هاي اخیر است که اخالق به عنوان یک متغیر علی اصـلی در نظریـات هنجـارگریزي مطـرح شـده اسـت        سال

  ). 238:2007ویکستروم و تریبر،(

مـدلینگ در ایـران    هنجـارگریزي رابطه میان اخـالق و   مورددر در منابع داخلی و خارجی تقریباً هیچ پژوهشی 

که به جـز پـاره اي یادداشـت     به شمار می آیدمدلینگ نیز حوزه اي نو ظهور در جامعه ایران  .انجام نشده است

امـا   اسـت؛  با نگاه جامعه شناختی چندان مورد توجه قرار نگرفته خصوصبه  ،هاي ژورنالیستی، به لحاظ علمی

         نمونـه از آنهـا اشـاره    به چنـد  در ادامهمتعددي در رشته هاي مختلف انجام شده که تحقیقات اخالق ،  پیرامون

  :خواهد شد

نظام اخالقی نخبگان علمی و عوامل جامعه شناختی مـوثر بـر    "در تحقیقی با عنوان) 1393(کچوئیان و عیوضی

ضمن بررسی توزیع نظام هاي اخالقی قدسی و دنیوي در میان نخبگان علمی کشور، آن را بیانگر نقش علم  "آن

به اعتقاد آنان نخبگان علمی، بیشتر در میانه طیف نظام . دینی و دنیوي دانسته اند تجربی در بازتولید جهان هاي

می شود  دنیوي قرار می گیرند و پایبندي عملی آنان به ارزش هاي اخالقی، پایین ارزیابی -هاي اخالقی قدسی

 –تعلـق صـنفی   و متغیرهایی چون تعلق خانوادگی و جهان شناسی دینی همراه آن در اجتمـاعی شـدن اولیـه و    

  .می دهد شناسی علمی همراه آن در اجتماعی شدن ثانویه، نظام اخالقی آنها را توضیحو جهان تخصصی 

اخالق  ،انجام شده است )1371(ملکیچلبی و که توسط  "اخالق و روابط اجتماعی"در پژوهشی دیگر با عنوان

       تمـاعی انسـان هـا را در جامعـه تنظـیم     کـه روابـط اج   مجموعه اي از عناصر در ارتباط با یکدیگر تعریف شده

                                                           
1
 Jones 



٤ 
 

آنها حق و تکلیف را از مهم ترین عناصر یک نظام اخالقی می دانند کـه تشـخیص و رعایـت حقـوق     . می کند

به اعتقاد . دیگران و احساس تکلیف در موقعیت ها سبب می شود که نظام اخالقی و نظم اجتماعی پایدار بماند

تغییر معیارها سبب می شود کـه فضـائل و رذائـل در    . اري قابلیت تغییر دارندچلبی و ملکی، معیارهاي ارزشگذ

نهـا نیـز تغییـر    آهاي مجدد، رتبه هاي قبلی را در نزد افراد به دست نیاورند و در نتیجه گرایش بـه   ارزشگذاري

بوجود می آید در شرایطی که تغییر معیارها مداوم و مستمر باشد، نوعی بی ثباتی در تضمین هاي اجتماعی . کند

جامعه آمادگی دارند که نظام اخالقی را فاقد  يدر چنین حالتی اعضا. که سبب کاهش اعتماد اجتماعی می گردد

در این وضعیت است که پایـه هـاي نظـام اخالقـی     . کارائی تصور کنند و امیدي به نظم بخشی آن نداشته باشند

 .دسست می شود و در نظر افراد مشروعیتش را از دست می ده

 را ایران مردم که که کسانی است واقعیت این گویاي )284 - 8 :الف 1379 محسنی،( ایران در شده انجام بررسی

 که کسانی و جامعه باالتر طبقات به افراد وابسته ، باسوادترها جوانان، : از عبارت اند ،دانند می اخالق پایبند کمتر

 افـراد  ،یابـد  مـی  ارتقـا  هـا  موقعیت وقتی موارد اغلب در اینکهنهایت  . است باالتر درآمد سطح آنها خانوار در

 )هـا  تفـاوت  اي پـاره  رغـم  به(افراد  جنسیتدیگر،  سوي از .کنند می اخالق اعالم با را تري ضعیف پیوستگی

 ،است دار که معنا چند هر نیز تأهل وضع رابطه و دهد نمی نشان مورد این در آنان عقیده با را داري ارتباط معنا

 سـواد،  میـزان   :از اند ترتیب عبارت به گیرند می قرار پیوند از اول مراتب در که عواملی .نیست قوي چندان ماا

 بسـیار  فاصله ،عوامل این چند هر  -هاي سنی گروه نهایت در و )هم با مرتبط عامل سه(درآمد  اجتماعی، طبقه

 .نمی دهند نشان یکدیگر با هم را زیادي

انجـام شـد   ) دبیرسـتان  (مـدارس  آموزان دانش اخالقی هاي ارزش زمینه در )1375(رانته در دیگري که بررسی

 را فراوانی میزان ترین پایین"خیرخواهی"و  باالترین "صداقت" اخالقی هاي ارزش دختران میان در که داد نشان

 "عـزت نفـس  "خالقیا ارزش مقابل در و داده بودند بودن نمازخوان و مؤمن به را اهمیت باالترین پسران .دارند

 و دختـران  هـاي  نگـرش  میـان  تفاوتی که حالی در ،بررسی بر اساس این. براي آنان اهمیت کمتري داشته است

 و مرکـز  نیز و وجنوب شمال میان اما است، نشده مشاهده تهران مرکز و در شمال اخالقی هاي ارزش به پسران

  ).1375 بیگی، حمزه(است  مشهود داري معنا تفاوت تهران جنوب

مفهـوم   مـورد در مثبـت  نوعی قضاوت ارزشـی   در دل خودتقریباً تمامی پژوهش هاي انجام شده در این حوزه 

در پژوهش حاضر تالش می شـود تـا ضـمن ارائـه یـک       ،از این رو. دارند و انسان اخالقی امر اخالقی ،اخالق
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طبقه بنـدي از مفهـوم   نوعی ، فتبه تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرتقسیم بندي دوگانه از اخالق که جلوتر 

و گونه هاي اخالقی  اخالق به عنوان دستمایه کار قرار گیرد که قابلیت تیپ سازي یا سنخ شناسی را داشته باشد

  .افراد و گروه هاي اجتماعی فارغ از هرگونه ارزش گذاري مثبت یا منفی استخراج شوند

که افراد و گروه هاي اجتماعی انجام می دهند مسـئله   برقراري ارتباط میان اخالق و کنش هایی گفتنی است که

مهمی است که تحقیق حاضر تالش می کند تا در حد ظرفیت هاي خود به واکاوي این ارتباط میـان کنشـگران   

اخالقـی کـه از آن تبعیـت مـی کننـد،       يو گونه ها و سنخ ها -هستندعموماً دختران جوان که  –حوزه مدلینگ 

  :ر، در پی آنیم تا بدانیمبه عبارت دیگ. بپردازد

  ؟ گرایش پیدا می کنندکنش مدلینگ  به افراد از چه سنخ هاي اخالقی  .1

  اجتماعی موجب شکل گیري این گونه هاي اخالقی شده است؟ هايچه بستر .2

  نظريو مفاهیم حساس مالحظات 

نظري است؛ بدین معنا  یکی از وجوه تمایز تحقیقات کمی و کیفی در شیوه بکار گیري و استفاده آنها از مفاهیم

که تحقیقات کمی بیشتر بر پایه آزمون فرضیات مستخرج شده از چارچوب نظري هـدایت مـی شـوند، امـا در     

 بـا ایـن  . توجه به نظریات به مثابه سکوي پرتاب تحقیق کاري عبث و بی معناست ،جنبش روش شناختی کیفی

ورت نمـی پـذیرد و  بـه بیـان صـادقی و      یفـی در خـالء نظـري صـ    ذکر این نکته ضروري است که کار ک حال

در تمام مراحل تحقیق، از جمع آوري داده ها تا زمان تجزیه و تحلیل اطالعات و یافته هـاي  ) 1393(میرحسینی

بـه نظریـات و تئـوري     ،مفاهیم موجود و حساس بوده و در واقـع  ت تآثیرتحقیق و در نهایت ارائه گزارش، تح

  .ع و استناد می نمایدهاي مختلف حوزه هاي مربوطه، ارجا

بنابراین محقـق از همـه    .معتقدند تحقیقات کیفی، پژوهش هایی اکتشافی هستندنیز ) 1385(استراوس و کوربین

از اینکه مقوله اي آشـکار شـد    عدمقوالت مناسب و مربوط به نظریه اش آگاهی قبلی نخواهد داشت و عموماً ب

اگـر   و ببیند آیا این مقوله در آنجا یافت می شود یـا نـه و  ممکن است بخواهد به متون تخصصی مراجعه نماید 

  .سایر محققان درباره اش چه نظري دارند ،وجود دارد

      نها پرداختـه ه آب در ادامه،که  دارند استناد و ارجاعنظریات و مفاهیم نظري قابلیت  برخینیز  در پژوهش حاضر

  :می شود
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 از زیرمجموعـه  ایـن نظریـه  . در این پژوهش به آن استناد نمـود  از نظریاتی است که می توان یکی ،لذت گرایی

معتقـد   وي. مشهورترین مدافع لذت گرایی بوده اسـت ) 1970(٢جرمی بنتام. می باشد ١نظریه خویش کامیهاي 

 بنتـام . است لذت چیزي است که براي انسان ها خوب است و الم چیزي است که بـراي انسـان هـا بـد اسـت     

اینکه زندگی آدمـی  . احساسات همگون اند ،می گوید که لذات"اخالق و قانون گذاري  مقدمه اي بر اصول"در

 .لذت هرچه بیشتر، بهتر -چگونه به خوبی سر می شود، به کمیت لذت بستگی دارد

این دیدگاه آن است که احساس مشخصی به عنوان فصل مشترك، در میـان تجـاربی کـه     یک اشکال اساسی بر

از مـا مـی خواهـد کـه      )1986( ٣دابلیو سامر. براي مثال، ال. بخش می یابند وجود ندارد انسان ها، آنها را لذت

هـر دو لـذت انـد،    . را تصور کنیمل و لذت تمام کردن یک کار دشوار تفاوت میان لذت قدم زدن در میان جنگ

  .ولی هیچ احساس مشخصی به عنوان فصل مشترك میان آنها وجود ندارد

        در معـرض ایـن اشـکال قـرار     ٥"لـذت گرایـی تـرجیح محـور     "، یعنـی ٤ي سیجویکلذت گرایی در تقریر هنر

ظـاهراً تنهـا فصـل مشـترك در میـان لـذات،        "سیجویک در کتاب روش هاي اخالق معتقد است که. نمی گیرد

). 127:1907(مـی شـود   بیـان  "مطلـوب  "ارتباط با تمایل و اراده است و این ارتبـاط از طریـق اصـطالح کلّـی     

. یک می گوید که احکام آن فرد که احساسات نسبت به وي مطلوب است، باید احکام نهایی تلقی شـوند سیجو

برخـی گفتـه انـد کـه در ایـن      . بنابراین بر طبق این دیدگاه، لذات آن احوال نفسانی اند که مطلوبِ فرد هسـتند 

را که مورد تمایل ماست، به نام  تعریف، توسعه اي در معناي لذت ایجاد می شود تا بتوان همه آن احوال نفسانی

است که استناد می کند به فروید که تمایل داشـت در  ) 1986(٦جیمز گریفین آن یک مثال. لذت، موسوم ساخت

واپسین روزهاي زندگی اش از آگاهی نفسانی، ولی در حالت درد هولناك برخوردار باشـد، بـه جـاي اینکـه از     

یک نقطه قوت لذت گرایی ترجیح محور، این است کـه  . اده کندمخدرها براي تسکین درد سرطان خویش استف

   .در تعیین اینکه کدام تجارب زندگی فرد را بهتر می سازد، احترام مرجعیت خود وي را نگه می دارد
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نیز از صاحبنظران مطرحی است که در زمینه لذت به بحث پرداخته و تمایز محسوسی را میان لذت هاي  ١بارت

لذت جسمی که به سرخوشی، از خودفراموشی، لذت جنسی یا شور و . انی قائل شده استجسمی و لذائذ روح

هیجان نیز ترجمه شده است، لذت بردن از بدن است و هنگامی رخ می دهد که فرد قواعد طبیعـت را بـه نفـع    

سـم را  اما تفکر باختین که در مقایسه با تفکر بارت اجتماعی تر است، ج ).٢،51:1998فیسک(فرهنگ می شکند

از نظر او جسـم را  . امري طبیعی و از پیش حاضر نمی داند، بلکه به اعتقاد وي، جسم نیازمند نگاه دیگران است

         نمــی تــوان واحــدي خودکفــا دانســت، زیــرا نیازمنــد غیــر، تصــدیق او و فعالیــت شــکل دهنــده وي اســت  

  ).182:1377، ٣تودوروف(

موجـب توجـه بیشـتر بـه لـذت و خوشـی و در        گراییکید بر مصرف ترنر نیز معتقد است که دنیاي مدرن با تأ

نظریات حوزه مدیریت بـدن و بحـث    ،به طور کلی. )1996، ٤ترنر(دگرگونی در ادراك از بدن شده است ،نتیجه

ــونتی ــاي مرلوپ ــه تمــام احساســات بشــري را جســم  "پدیدارشناســی احســاس"در ) 1962(هــاي زیب ــد ک               من

  .می تواند از دیگر نظریات قابل ارجاع در این پژوهش باشد) 9:1998و واتسون، نتلتون(می داند

نامی براي یک نظریه اخالقی یا براي طبقه اي از نظریات اخالقـی کـه اعمـال را بـر مبنـاي ارزش       ٥پیامدگرایی

وي معتقـد  . مصـطلح سـاخت  ) 1958(٦ه را الیزابت آنسکومژاین وا. می باشد ،پیامدهاي اعمال ارزیابی می کنند

یک به این طرف، وجود واست که تفاوت اندکی میان نظریات اکیداً پیامدگرایانه و دیگر نظریات اخالقی از سیج

ات ظـ دارد که به موجب این تفاوت جوازي فراهم می شـود بـراي اینکـه اعمـال ممنـوع، تحـت الشـعاع مالح       

پیامدگرایی عمل محور یا کنش : تقسیم می شوند دیدگاه هاي پیامد گرا به سه دسته کلی. گیرندپیامدگرایانه قرار 

پیامـدگرایی کـنش نگـر، درسـت و     بر اساس دیـدگاه  . گرایی انگیزه محور، پیامدگرایی قاعده محور و پیامدنگر

امـا پیامـدگرایی   . نادرست بودن یک کنش بر مبناي پیامدها ونتایج هر کنش جزئی مورد به مورد تعیین می شود

منظور قواعدي اسـت کـه رویـه    . حیح می داند که با قواعد اجتماعی بهینه مطابق باشدقاعده محور، کنشی را ص

خواهد داشـت و در نهایـت پیامـدگرایی    در پی ) نتایجی بهتر از هر قاعده جایگزین ممکن(کلی آن نتایج خوبی

                                                           
1 Bart 
2 Fisk 
3 Todorov 
4 Turner 
5 Consequentialism 
6 Anscombe 



٨ 
 

کـنش هـاي   ، انگیزه محور است که کنش ها را اگر ناشی از انگیزه اي باشند کـه عمومـاً پیامـدهاي خـوب دارد    

  .می داند و در غیر اینصورت، کنش هاي نادرست درست

به معنی از هـم گسـیختگی   نظریه دیگري که در این مقاله قابل ارجاع می باشد، نظریه از خودبیگانگی است که 

و نیز مترادف است با بیزاري در احساس و دورافتادگی یـا جـدایی فـرد از دیگـر     می باشد پیوند فرد با دیگران 

   ).١،30:1981بودون(از کار، یا از خدا افراد،

از خودبیگانگی را شامل همه مظاهري می دانند که جامعه صنعتی کنونی بر انسان تحمیل کـرده   ،جامعه شناسان

  . و شخصیت فردي او را از وي گرفته است

ود دچار ابهـام  در باورها و عقاید خ ،به عبارتی. است فرد از خود بیگانه داراي نوعی احساس پوچی و بیهودگی

چنین فردي انتظار چندانی از رضایت بخش بودن پـیش  . شده و نمی داند به چه چیز می باید اعتقاد داشته باشد

  .بینی هاي رفتاري خود در آینده ندارد

فـرد  در چنین حالتی . یگانه تجربه می کند، انزواگزینی و جامعه گریزي استباز دیگر احساساتی که فرد از خود

  مـی نمایـد و    شخص احسـاس تفـرد    ،کند با ارزش ها و هنجارهاي جامعه بیگانه شده است؛ یعنیاحساس می 

فردي که از جامعه می گریزد، بدین معناست که اعتقادي به شـیوه هـاي   . می خواهد از دیگران کناره گیري کند

شـینی و جامعـه گریـزي،    با گوشه ن ،کارکردي جامعه ندارد و چون نمی تواند این روابط و هدف ها را نفی کند

از نیـز   احساس بی قدرتی و نـاتوانی . خود را از گزند دیگران به حاشیه می کشاند و کناره گیري اختیار می کند

تحت تاثیر قرار دادن محیط خود را ناتوان از  ،در این حالت فرد. دیگر احساسات درونی فرد از خودبیگانه است

  .)122:1373شیخاوندي،(می داند اجتماعی خود

  تنقیح مفهومی اخالق

امر اخالقـی، امـري    بر اساس نخستین معنا. دو رویکرد متفاوت به مفهوم اخالق وجود دارددر علوم اجتماعی، 

عـدالت،  حـوزه  بـا  مـرتبط   مباحـث درستی و نادرستی  موردی که در است که با استانداردهاي عام و جهانشمول

انطبــاق و ســازگاري داشــته  ،وجــود دارد ه دیگــرانبــ آســیب رســاندنآزار و اذیــت و  ،، بــی طرفــیانصــاف

عادالنـه و   یـه اي رو) اجتمـاعی اخالقـی   کنش هـاي یا ( انسان هاي اخالقی ،از این منظر. )٢،2002توریل(باشد
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 مـدي آو به طرز کار منصفانه دارند و از آسیب رساندن به دیگران اجتناب می ورزند و حتی ممکن است فعاالنه

مترادف است با خوب، دوسـتدار اجتمـاع،    "اخالقی "در اینجا صفت. ارتقا بخشندنیز  ارفاه و آسایش دیگران ر

وقتی که کلمـه اخالقـی در ایـن معنـا      .است ١"یا ضد اخالقی بی اخالق"گرخواه و مخالف آن صفتیا حتی د

ا و سـازمان  و سپس افراد، گروه هـ  بر می گزینیممورد استفاده قرار می گیرد، ما یک تعریف قیاسی از اخالق را 

اسـتتس و  (مـنظم و صـف بنـدي مـی کنـیم      ،هاي اجتماعی را در امتداد ایـن بعـد کـه چقـدر اخالقـی هسـتند      

اخالقـی   مـورد در حقیقت از این منظر با ایضاح مفهـومی کـه در   . )٤،1981؛ کهلبرگ٣،2011؛ سایر٢،2012کارتر

یا بی اخـالق بـر انسـانی     ظ ضد اخالقاخالقی بر انسانی و لفبودن انجام شده است می توان مجوز اطالق لفظ 

 ایـن معنـا بـه   . )٥،2011تـاوري (نـه قـائم بـه ذات    ،معنایی رسمی است معناي دوم اخالق،. دیگر را صادر نمود

خوب و بد، درست و نادرست، شایسته و مفاهیم  از هاي متغیر و گوناگون افراد و گروه هاي اجتماعی برداشت

چیزي بیش از کمک کردن یا آسیب رسـاندن بـه    در اینجا اخالق،. ه داردارزش اشارارزش و بی  بایا  ناشایست

این معنا دربردارنده هر شیوه اي است که افراد یا گروه هـاي اجتمـاعی درك مـی کننـد کـه چـه        .دیگران است

اس ارزش تر و شایسته ترند و افراد چه چیزي را باید باور کنند، احسـ  رفتاري بهتر از بقیه است، کدام اهداف با

نیز کلمه اخالق در لغت بـه معنـاي یـک صـفت     ) 9:1367(به تعبیر مصباح. )٦،2003اسمیت(نمایندکنند و عمل 

نفسانی است، یک هیئت راسخه، یک حالتی که در نفس رسوخ داشته باشد و موجب این شود کـه افعـالی کـه    

کـه   هنگـامی . صـادر شـود   از انسان) فکر کردن و سنجیدن( متناسب با آن صفت هست، بدون احتیاج به تروي

یا به لحاظ  ٧نیست بلکه غیر اخالقی می گیرد، مخالف اخالق، بی اخالقیاخالق در این معنا مورد استفاده قرار 

در معناي رسمی از کلمه اخـالق، اخـالق هـر آن چیـزي     . می باشد ٨اخالقی بی ربط یا امر بی ارتباط با اخالق

از آنجایی که جامعه شناسان اصوالً به تغییرپـذیري تـاریخی و    .باشداست که یک فرد یا گروه تعبیر می کند که 

  .)٩،276:1986سیدلر(و تاکید می نماینداجتماعی توجه دارند، لذا عموماً بر تعاریف رسمی از اخالق تکیه 
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ـ     یا ضد اخالق از آنجایی که بی اخالقیدر نگاه اول به مقوله اخالق،         درا در نقطه مقابل اخـالق قـرار مـی دهن

بـر سـر    نگاه می شود کهخوب، ارزشمند و مثبت  ییهمچون یک دارااخالق به می توان چنین نتیجه گرفت که 

برخی از آن برخوردار، یا بیشتر برخوردار و برخی دیگـر از آن غیـر    و خیر بودن آنها اتفاق نظر عام وجود دارد

استانداردهاي عام و جهانشـمول ماننـد عـدالت،     یبرخدر این نگاه از  ضمن، در .برخوردار یا کمتر برخوردارند

در حوزه اخالق سخن به میان می آید که گویی امـوري  ... انصاف، صداقت، برابري، نوع دوستی، دگرخواهی و 

هریک از مفاهیم مذکور ممکن اسـت از یـک بسـتر     .بلکه ریشه در فطرت بشر دارند، مند نبودهمند و مکانزمان

ولی در خیر بودن آن همگی اتفاق نظر  ،عی دیگر یا از یک زمان به زمان دیگر تغییر یابداجتماعی به بستر اجتما

وجـود دارد   یا مترادف لغوي که براي اخالق شاید اینجا چنین شبهه اي ایجاد شود که امر مثبت و خوب .دارند

ر پاسخ به این شبهه بایـد  د. وابسته به زمان و مکان می باشدامري نسبی و  می باشد نیز  ٢و درستی ١و آن خوبی

باید گفت که در این نگاه به اخالق همان طور که پیش تر ذکر شد یکسـري اسـتانداردهاي عـام و جهانشـمول     

ایـن  . و یـا فلسـفه اي خـاص   نه یکسري کدهاي رفتاري متناسب با فرهنـگ، مـذهب    ،براي اخالق وجود دارد

ه در فطرت نوع بشر که تحت تاثیر هیچ مکتب، جهانشمول بودن چیزي نمی تواند باشد به جز امري ریشه دواند

 ضـد پس هر آنچه که در مقابل آن قرار می گیرد می تواند نـوعی بـی اخالقـی یا   . فرهنگ و مرام خاصی نیست

   .اخالق تصور شود

ذکر است رویکرد مورد استفاده در پژوهش حاضر، رویکرد رسمی به اخـالق مـی باشـد کـه بـه تعبیـر        الزم به

  .استداراي پتانسیل شناسایی گونه هاي اخالقی میان افراد و گروه هاي اجتماعی ) 2013(٣هیتلین و وایزي

  شناسی پژوهشروش 

        فعـال در حـوزه مـدلینگ   بـا کنشـگران    نیمه سـاخت یافتـه   مقاله حاضر در قالب روش کیفی به مصاحبه عمیق

و تحلیل داده هـا   شناسیوله سازي، سنخ به منظور مق  ٤تحلیل تماتیک یا تحلیل مضمون تکنیکاز  و می پردازد

  . بهره می جوید

 الگـوي  مفهـوم  و معنـی  تا حـدي،  و است تحقیق سؤاالت و ها داده درباره مهمی اطالعات مبین تم، یا مضمون

 الگویی مضمون، ٢به تعبیر بویاتزیس. )١،2006براون و کالرك(می دهد نشان را ها داده از مجموعه اي در موجود
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4 Thematic Analysis 
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 جنبه تفسیر به حداکثر و مشاهدات سازماندهی و توصیف به حداقل و می شود یافت ها ادهد در که است الگویی

  .می پردازد پدیده از هایی

ایـن روش  . تحلیل مضمون، روشی براي شناخت، تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در داده هاي کیفـی اسـت  

  را به داده هـاي غنـی و تفصـیلی تبـدیل     فرایندي براي تحلیل داده هاي متنی است و داده هاي پراکنده و متنوع 

تحلیل مضمون اولین روش تحلیل کیفی است که پژوهشگران باید یاد  ،در واقع. )2006براون و کالرك،(می کند

هـالووي و  (آوردمهارت هاي اساسی مورد نیاز براي بسیاري از تحلیل هاي کیفی را فـراهم مـی    ؛ چراکهبگیرند

آن را نـه  ) 4:1998(بویـاتزیس  در تحلیل هاي کیفی موجب شده اسـت تـا    عامیت این روش. )٣،2003تودرِس

نیـز  ) 2000(٤و برنـارد  ریـان . بلکه ابزاري مناسب بـراي روش هـاي مختلـف معرفـی مـی کنـد       ،روشی خاص

کدگذاري مضامین را فرایند پیش نیاز تحلیل هاي اصلی و رایج کیفی، معرفی می کنند تا روشی منحصر به فـرد  

، تحلیل مضمون را باید روش ویژه اي درنظر گرفت که یکـی از  )2006( و کالرك به عقیده براوناما . و خاص

پذیر تحلیـل  آن را یکی از زیر مجموعه هاي انعطاف  )197-193: 2012(٥ننبرِ .مزایاي آن انعطاف پذیري است

مرتبط با موضوع وجود  پیشینیر می آید که یا تحلیل هاي می داند که معموالً زمانی به کا هاي برنامه ریزي شده

 .مقوالت شاخه هاي مذکور از متن استخراج می شوندو  و متعاقباً طبقات رد و یا بسیار اندك استندا

 در می تـوان  آن از و نیست وابسته  -باشد داشته وجود قبل که از -نظري چارچوبی به مضمون، تحلیل بنابراین،

 که هم است روشی مضمون، تحلیل همچنین،  .کرد استفاده لفمخت امور براي و نظري متفاوت هاي ب چارچو

) 2006(به اعتقاد براون و کالرك ).2006براون و کالرك،( می رود کار به آن تبیین براي هم و واقعیت بیان براي

لذا پاسخ روشن و صریحی براي این مسـئله وجـود نـدارد کـه      ،از آنجا که تحلیل مضمون، تحلیلی کیفی است

بنـابراین  . قـدر اسـت  چ –که داللت بر وجود مضمون یـا اطـالق آن کنـد     -ه هاي مناسب و مورد نیازمقدار داد

در مـورد   بلکه به این بسـتگی دارد کـه چقـدر بـه نکتـه مهمـی       ،مضمون لزوماً به معیارهاي کمی بستگی ندارد

  .می پردازد سواالت تحقیق

                                                                                                                                                                                           
1 Braun & Clarke 
2Boyatzis 
3Holloway&Todres  
4 Ryan & Bernard 
5 Brennen 
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اسـتفاده شـده    "معیار اعتماد پذیري "عنوان  بااري به منظور افزایش اعتبار و روایی پژوهش از معیاست  گفتنی

گرچـه  یري شامل چهار معیار باورپذیري، اطمینان پذیري، تأییدپذیري و انتقال پذیري است کـه ا اعتمادپذ. است

ص معیار باورپذیري در پژوهش حاضـر، محقـق نـه تنهـا     در خصو. ولی با هم مرتبط اند ،دا می باشنداز هم ج

ذ رویکرد امیک، غوطه وري و درون نگري همدالنه به پاسخگو و خود فرصـت تعامـل و   ضمن مصاحبه با اتخا

تفهیم کافی داد، بلکه در برخی موارد پس از انجام مصاحبه با برقراري ارتباط مجدد با سوژه ها به رفع ابهام و یا 

عضـو یـا اعتبـار     به منظور اطمینان پذیري تحقیق نیـز از روش کنتـرل  . هاي جدید مبادرت ورزید طرح پرسش

در راستاي تأییدپذیري تحقیق محقق، دائماً به سخنان پاسخگویان در هنگـام ارائـه   . پاسخگو استفاده شده است

به منظور رعایت انتقال پذیري تحقیق سعی شده تـا تنـوع ابعـاد     ،در نهایت. مراجعه نموده استتحلیل یافته ها 

پوشاك، آرایش، (نظیر سن، طبقه، تحصیالت، نوع مدلینگنمونه به لحاظ ویژگی هاي جمعیت شناختی مدل ها 

اگرچـه ایـن تحقیـق ادعـاي      ،از این رو. در حال تکوین در نظر گرفته شود...) کیف و کفش، ساعت، عروس و

  .ولی سعی شده تا معیارهاي تأییدپذیري در تحقیقات کیفی در آن لحاظ شود ،تعمیم پذیري ندارد

جوان مصاحبه شـونده بـه لحـاظ سـن، تحصـیالت خودشـان، تحصـیالت         در این تحقیق ویژگی هاي دختران

  .ستوالدینشان، دانشگاه محل تحصیل، وضعیت تأهل و اشتغال مورد بررسی قرار گرفته ا

  

  توزیع فراوانی سن، تحصیالت فرد، تحصیالت والدین، دانشگاه محل تحصیل، تأهل و اشتغال :1جدول

  فراوانی    

  

  بازه سنی

  -  سال 19زیر 

  19  سال 25-19

  13  سال 28-25

  

  تحصیالت فرد

  5  زیر دیپلم

  26  دیپلم و لیسانس

  1  فوق لیسانس و باالتر

  

  

  دانشگاه محل تحصیل

  

  

  7  آزاد

  

  دولتی

  8  پیام نور

  17  غیر انتفاعی

  -  سایر
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  تحصیالت حداقل یکی از والدین

  -  زیر لیسانس

  26  لیسانس و فوق لیسانس

  6  دکتري تخصصی

  وضعت تأهل
  3  متأهل

  29  مجرد

  وضعیت اشتغال
  7  شاغل

  25  بیکار

  

   یافته هاي تحلیلی

بازخوانی و مرور . در تحقیقات کیفی، جمع آوري داده ها و تحلیل آنها به صورت همزمان صورت می گیرد

تا داده ها حول وجود می آورد ه اهم می سازد و این امکان را برمصاحبه ها، زمینه گمانه زنی نظري را ف

در ادامه سعی می شود تا با توجه به سواالت تحقیق و محورهایی که در . محورهاي خاصی به نظم کشیده شوند

با توجه به داده هاي تحقیق، یافته هاي تحلیل . ظاهر شدند، موضوع تحقیق توضیح داده شود پژوهش طول

 سنخاخالقی لذت گرایان ترجیح محور،  سنخ :خالقی از کنشگران مدلینگ می باشدا گونه یا سنخشامل سه 

  .اخالقی عادت گرایان از خود بیگانه سنخاخالقی ابزار گرایان و 

 اخالقیِ لذت گرایان ترجیح محور سنخ

  نان با تعابیري از کنش مدلینگ یاد        در مصاحبه هاي عمیقی که با دختران جوان انجام شد، عده اي از آ

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، . شتر به اخالق لذت گرایانه ترجیح محور پیوند می دهدمی کردند که آنان را بی

لذات به عنوان  برخیلذا نمی توان از . که مطلوب فرد باشند استآن احوال نفسانی  این تیپ اخالقی بیانگر

در طبقه  دادن این گروهعلت قرار  . لذات خوب و اخالقی و از لذاتی دیگر با تعبیر بد یا غیراخالقی یاد کرد

دختران . لذت گرایان ترجیح محور، اهمیت میل و اراده در انتخاب نوع لذت از سوي این اشخاص می باشد

   می شوند، با میل قلبی و انتخاب خود، مدل گري را بر دیگر  جوانی که ذیل این گونه اخالقی طبقه بندي

 تیپاین یافته ها حاکی از آن است که  .ترجیح می دهندکنش ها، به عنوان کنش مطلوب و تأمین کننده لذت، 

برازي، رویکرد پیامد رویکرد ا: در قالب سه رویکرد متفاوت به پدیده مدلینگ بروز و ظهور می یابداخالقی 

به نوعی  ،ی که ذیل این سه رویکرد طبقه بندي می شوندیتمامی مدل ها. گراي انگیزه محور و رویکرد هنر ناب

 و در شهرت طلبی، برخی در خاص گراییبرخی از آنان لذت را  ؛به دنبال کسب لذت می باشنددر مدلینگ 

ه اي عد .جستجو می کنند که هر سه گروه ذیل رویکرد ابرازي طبقه بندي می شوند در مرئی شدن نیزبرخی 

      ذت را مسیرهاي مطلوب کسب لفرصت سازي براي زنان  یزنگروهی و  دیگر آگاهی بخشی به همنوعان
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گروهی نیز مدلینگ را هنري . این گروه ذیل رویکرد پیامدگرایان انگیزه محور دسته بندي می شوند. می دانند

کسب  ،در واقع .بدن جستجو می کنندو دستکاري ناب می دانند که آن را در شیوه راه رفتن و یا عدم مدیریت 

  .امري مطلوب است لذت براي این گروه فارغ از نگاه ارزشی و هنجاري جامعه،

1 -1 1برازيرویکرد ا 

    از دختران جوانی که ذیل تیپ اخالقی لذت گراي ترجیح محور طبقه بندي  برخیمصاحبه ها نشان داد که 

؛برازي به پدیده مدلینگ دارندمی شوند، رویکردي ا این گروه از و لذت مطلوب براز وجود، هدف عمده یعنی ا

   وجود را از مسیرهایی متفاوت و در قالب بستر هاي اجتماعی گوناگون دنبال اما این ابراز ،می باشد دختران

  :بدانها پرداخته می شوددر ادامه می کنند که 

  2شهرت طلبی 1- 1- 1

این عده به سینما و . ندنشهرت جستجو می ککسب برخی از دختران فعال در حوزه مدلینگ، لذت را در 

آنها پس از فعالیت . ه دلیل ممانعت خانواده مدلینگ را انتخاب نموده انداما ب اند، عالقمند بودهبشدت بازیگري 

 ؛یافتند کسب شهرت به سوي و سهل الوصول تر سریع تر يمسیردر مقایسه با سینما را مدلینگ  ،حوزهاین در 

مجازي تعداد کاربران اینترنت و مدت زمان حضور افراد در فضاي  ،چراکه به اعتقاد آنها در جامعه امروز ما

لذا امکان مشهور  .و حضور آنها در پاي تلویزیون یا سالن هاي سینماست بسیار بیشتر از طرفداران فیلم و سینما

  .شدن برایشان بیشتر است

 91رتبه اول در میان داف هاي فیس بوکی سال ، )مدارس فنی و حرفه اي(ساله، مجرد، دیپلم معماري  24ز، آینا

  :مادر پزشک عمومی وپدر پزشک متخصص پوست کشور، 

. یعنی برخالف بقیه خواهر برادرام من اصالً درسو دوست نداشتم. من هیچوقت درسو دوست نداشتم... "

دلم می خواست مثالً تو یه . یه بازیگر یه جا میره همه می شناسنش. عوضش بازیگري رو خیلی دوست داشتم

   ورانی که می رفتم، شبش تو اینستاگرام بهم مسیجمن هر رست. جمع می رم بگن آیناز متولی؟ بگم آآآره ه ه 

چیزي که بخوام معروف بشم، کالً یعنی . خیلی می چسبیدن خانم متولی شما فالن جا بودي؟ می گفت. می دادن

می گفت . ولی خوب بابام هیچوقت اجازه نمی داد من رشته بازیگري برم. منو بشناسن رو خیلی دوست داشتم

یعنی مثالً اسمم رو میارن . ولی خوب همیشه دوست داشتم معروف باشم. نرفتم دیگه منم. محیط خوبی نیست

، سرعت مشهور یعنی یه شغل خیلی با کالسی بود تو دوستا و اینا. بخاطر همین مدلینگ هم خوب بود. بشناسنم

  "...نفر فالوش کردن 1000ساعت بعد  2شدن آدم هم خیلی بیشتره، یه عکس میذاري، 

                                                           
1 Expressive 
2 Fame-seeking 



١٥ 
 

  

  گرایی خاص 2- 1- 1

یافته هاي تحقیق بیانگر آن است که برخی از این دختران جوان از خاص بودن لذت می برند و دوست دارند به 

آنها خاص بودن را حتی . خاص بودن از نظر آنها الزاماً به معناي مشهور بودن نیست .این طریق ابراز وجود کنند

وشش ها و یا ژست هایی را براي گرفتن عکس و قرار معموالً پ این گروه. در تنهایی خود نیز بر می گزینند

  . دادن آن در فضاي مجازي انتخاب می کنند که به تعبیر خودشان خاص و متفاوت باشند

، دانشجوي کاردانی معماري دانشگاه غیر انتفاعی، پدر و مادر متارکه نموده، پدر صاحب ساله، مجرد 19ملیکا، 

  :و مادر دانشجوي مقطع کارشناسی ارشد حقوق مین ها و امالك بسیار، همچنین صاحب زبنگاه معامالت ملکی

تو اوج خستگی باشم، مثالً از دانشگاه اومده باشم، دوستام بگن بیا بریم بیرون قبول نمی کنم، ولی اگه بگن ... "

که یه جا عاشق اینم . مخصوصاً لباساي عجیب غریب. لباس خیلی دوس دارم. بیا بریم پاساژ لباس ببینیم می رم

تو . حتی وقتی تو خونه هستم هم یه چیزایی می پوشم که خیلیا نمی پوشن. می رم لباسام با همه فرق بکنه

مثالً یه جا موهامو . اگه برید تو پیجم می بینید. بیشتر دوس دارم یه عکساي خاص بگیرم. عکس گرفتنم همینم

ه عکس دیگه موهامو عین طناب دار درست یا تو ی. شکل عینک درست کردم دور چشمم گذاشتم عکس گرفتم

. پیج همه مدال رو می بینم. تو ایران کم ازین ژستا دیدم. کردم دور گردنم یه جوري پیچیدم، انگار ازش آویزونم

  .اینجوري ندیدم تا حاال

  1مرئی شدن 3- 1- 1

نگی در فضاي مجازي را بره ،از این رو. این افراد نوعی فاصله میان بدن واقعی و بدن مجازي خود قائل هستند

   به دلیل غیر واقعی بودن آن و اینکه از نزدیک مورد رویت قرار نمی گیرند، مخالف با هنجارهاي اجتماعی

تاکید آنها بر لذت بردن از فرصت جوانی و دیده شدن و لذت بردن از زیبایی بدن که به تعبیر باختین . نمی دانند

  .ه نیازمند نگاه دیگران است، می باشدامري طبیعی و از پیش حاضر نبوده، بلک

پدر صاحب یک سوپر مارکت بزرگ و مادر  ساله، مجرد، دانشجوي مدیریت دانشگاه پیام نور، 24روشنک 

  :صاحب یک سالن آرایش بزرگ و معروف

از پشتم که نصف موهاشونو می ریزن . االن که دیگه همه دخترا وقتی میان خیابون تا فرق سرشون معلومه... "

من که موهاي خودمه، . یعنی یه کف دست شال بیشتر روسرشون نیس. خیلی هاشون اکستنشنه ها. بیرون

ون تازه مردم دارن از توي گوشی و لپ تاپش. )می خندد( اکستنشن هم نیست چرا بپوشونمش؟ به این قشنگی

یعنی این همه فیلماي خارجی که زنا حجاب ندارن پخش می شه، پس نباید  چه اشکالی داره؟. منو می بینن

                                                           
1 Visualising 
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. کالً هرچی زنا بیشتر خودشونو بپوشونن، مردا بیشتر حریص میشن ببیننشونبه نظر من . بشه دیگه، گناهه

نمه، من بیشتر اوقات تو رانندگی شالم رو شو.... کشوراي دیگرو ببین، هیشکی با هیشکی کار نداره، حاال ایران

 .، الیی هم می کشیدمتا تو هراز که می دونی چجوریه می رفتم 120اون دفعه  .وولوم پخش رو هم میدم باال

  "...اآلن که جوونیم باید لذت ببریم دیگه ....خیلیا برام دست تکون می دادن. آدم حس پرواز بهش دست می ده

 1رویکرد پیامدگرایی انگیزه محور 1-2

ناشی از انگیزه اي باشند  کنش هااگر . ارزش پیامدهایشان ارزیابی می شوند اساسبر  کنش هادر این رویکرد، 

     خوانده  نادرست کنشدرست و در غیر اینصورت کنش  - به دنبال داشته باشدکه عموماً پیامدهاي خوب 

یج که نتادرونشان در  برخی از دختران از وجود انگیزه هاي خاصی ،طی مصاحبه هاي انجام شده. می شود

آگاهی بخشی و فرصت سازي براي زنان دو انگیزه مهم است که . خوب به بار می آورند سخن می گویند

از دستور تهیه زنان چاق  استقبال. توسط جمعی از مصاحبه شوندگان به عنوان انگیزه کنش مطرح شده است

س اعتماد به نفس غذاهاي سالم و رژیمی و همچنین ورزش هاي مناسب براي کاهش وزن موثر و ایجاد ح

که این  استاز جمله پیامد هاي مطلوب کنش مدلینگ  رآنها، همچنین ایجاد شغل براي زنان سرپرست خانوارد

  :گروه از دختران جوان بدان اشاره داشته اند

  آگاهی بخشی 1- 2- 1

ژیمی با استفاده از مدل تبلیغ مواد غذایی سالم و رساله، متاهل، فوق لیسانس شیمی از دانشگاه آزاد،  28، مهرآسا

تصاویر برهنه و اندامی، پدر مهندس معمار، مادر دندانپزشک، همسر دانشجوي دکتري مشغول به تحصیل در 

  :آمریکا

کیلو وزن کم کنم همش به این فکر می کردم که چطور می تونم به خانماي مثل خودم  45از وقتی تونستم .... "

 100قبالً که خودم . اندام خوبی داشته باشن. ما حق دارن زیبا باشنخانو. بهشون اعتماد به نفس بدم. کمک کنم

که چطور غذا بخورن؟ چه  آگاهی بدمبه خاطر همین می خوام به بقیه . کیلو بودم خیلی عذاب می کشیدم

هیچکس باورش نمیشه من . اما بتونن اندام خوبی داشته باشن ،چه طور همه چیز بخورن ورزشایی بکنن؟

دستور تمام کیک و شیرینی ها . خودم می پزم. اما چاق نمی شم ،واد کیک و شیرینی می خورمهروقت دلم بخ

  ."و غذاهامو تو پیجم میذارم که بقیه هم یاد بگیرن

  

  زنان فرصت سازي براي 2- 2- 1

                                                           
1 Motive-centered consequentialism 
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   :، مادر هیئت علمی دانشگاه)پزشک( پدر فوت شدهلباس،  نگیو مدل ، خیاططراحدیپلم تجربی، ساله،  28سارا، 

مخصوصاً اگه به نوعی شوهراشونو از دست داده باشن و مجبور . خانما تو جامعه ما خیلی مظلومنبه نظرم ... "

خوب هر . تا بچه دارن 4اینایی که پیش من کار می کنن، بعضیاشون . باشن خودشون خرج خونواده رو بدن

من طراحی ... این کار حس خوبی دارم با...کس که توان مالی داره یا کاري از دستش بر میاد باید کمکشون کنه

فعالً  .یه تولیدي بزنم، خانماي نیازمند بیشتري رو بیارم پیش خودم... مجوزش رو هم گرفتم که ایشاا. لباس بلدم

براي تبلیغات و فروش لباس، خودم می پوشمشون و عکس . که گوشه حیاط خونه یه اتاقی زدیم کار می کنیم

درآمدمون خوبه خدا را . همین جوري کلی مشتري از تهران و مشهد و اصفهان دارم .می گیرم میذارم تو اینستا

بیشتر می گم یه کمکی به این خانما . من که به پولش خیلی نیاز ندارم. چون بیشتر کارمون دست دوزیه. شکر

رمان پدرم که زنده بود می گفت زمان جنگ سه سال براي د ....هر کس یه جوري فکر می کنه. کرده باشم

منم این کارو  .همش می خواست یه جوري به مردم کمک کنه. مجروحاي جنگی و رزمنده ها رفته بود ایالم

  "به نظر شما ایرادي داره؟. بلدم

 1رویکرد هنر ناب 1-3

این دختران . می نگریستندجالب است که در میان مصاحبه شوندگان، برخی به مدلینگ به مثابه یک هنر ناب 

دن اعم از انواع جراحی هاي زیبایی، استفاده از لنز هاي رنگی و حتی آرایش زیاد که در جوان به دستکاري ب

میان دیگر مدل ها امري رایج است، عالقه اي نداشته و با وجود نقائص ظاهري که در چهره شان به چشم می 

با صورت و گونه  و برشمانند وجود شکستگی در بینی، بزرگ بودن بینی، پلک افتاده، عدم انطباق لب  - خورد

آنها خود را . هیچ گونه دست کاري بر روي بدن خود انجام نمی دهند - ...ارهاي خاص مدلینگ در ایران و معی

این افراد از مدیریت بدن تنها به تناسب اندام، آن هم از طریق ورزش هاي . همان گونه که هستند قبول دارند

  .هوازي و پیاده روي می پردازند

  

  بدن و دستکاري ریتعدم مدی 1- 3- 1

ساله دانشجوي گرافیک دانشگاه غیر انتفاعی، مجرد، مدل مو و صورت، پدر مدیر یک شرکت  25مهتاب، 

  :ساختمانی، مادر سر پرستار و مدرس دانشگاه

                                                           
1 Pure art 
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 اینجاش غوز داره. به ابروهام نگاه کنید چقدر پاچه بازاریه، بینی ام وقتی بچه بودم خوردم زمین شکست "

نمی داري، بینی تو عمل کن بر ، هرچی دیگران بهم میگن تو آرایشگري زشته که ابروهاتو)ینیاشاره به ب(

و  میگم زیبایی مدلینگ به اینه که خودت باشی. عکسات خیلی خوشگل تر میشه، ولی من زیر بار نمی رم

 هست، مثالًعکسام هم بیشتر عکساي فیسم .... ت داشته باشن، نه اینکه عروسکی بشی که مردم دوسهنرت

یا مثالً عکس از نصف صورتم ، یه ور دیگه صورتمو یه جوري نور . عکس موهاي بافته شده ام شکل قلب

  ."همچین چیزایی که توش فقط هنر ببینی، عکاسی، آرایشگري، مدلینگ. تابونده بودم که تیره بشه

  1ت واکینگکَ 2- 3- 1

افتخاري برخی فشن مدل هندوستان و در ینگ مدلشاغل رسمی لیسانس حسابداري، ساله، مجرد،  24نازي 

  :زنانه در ایرانپوشاك شوهاي 

شاید اگه مثل هند که خودم هستم، ولی اون کشورایی که دارن . چون نمی ذارن ،ما که مدلینگ واقعی نداریم... "

رتتو مثالً یه طرف صو. بگی این دیگه چه جور آرایشیه. خیلی خوشت نیاد ،هاشون نگاه کنی به صورت فشن

. محضه یه هنره کَت واکینگ شونهمون . ولی همون براي خودش یه هنره ،می کنه آبیمیک آپ آرتیستت 

روي دو . وقتی شکمتو میدي تو، شونه هاتو میدي عقب. این تویی که به لباس روح می دي. خیلی هم سخته

نمی دي، انگار که تو  به هیچ حرکت تماشاچی واکنش نشونتا خط موازي با عرض خیلی کم حرکت می کنی، 

همه چیزش به . به لباست جان میدي تا با تماشاچیا حرف بزنه و داري توي هنرت غرق شديیعنی خلسه اي، 

   ".براش حتی مسابقه هم میذارن که کی بهتر راه میره. هنر سختیه. کنار، کت واکینگش به کنار

 2بزارگرایاناخالقی اَ سنخ -1

. ند، عده اي ذیل تیپ اخالقی ابزارگرایان طبقه بندي می شوندزري می پردادر میان دختران جوان که به مدل گ

برخی از آنها  .به عنوان ابزاري براي دست یابی به یکسري مقاصد خاص می نگرند تنهابه مدلینگ  گروهاین 

ش بودن این مدلینگ را تنها ابزار رهایی از ساختار خانواده پادگانی می دانند و گروهی دیگر با توجه به ضد ارز

و پدر ساالري قام از ساختار صلب مذهبی خانواده تکنش در خانواده و جامعه، از آن به عنوان ابزاري جهت ان

همچنین رویکرد امر و نهی هاي پشت سر هم و نظارت شدید خانواده بر عملکرد این گروه، . استفاده می کنند

شدید و فارغ از توجه به اقتضاي سنی، جهت حسن پدر ساالرانه در آموزش مستقیم ارزش هاي دینی و کنترل 

این مسئله حس . ارزشی در کنشگر شده است -اجراي این ارزش ها موجب شکل گیري نوعی دلزدگی دینی

                                                           
١
  به سان گربه گام برداشتن  

2 Instrumentalists 
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. قرار می دهد خود و خانوادهارزشی  -انتقام را در فرد تحریک نموده و او را دقیقاً در نقطه مقابل پیشینه دینی

  .احساس لذت نمی کنند و رضایت قلبی ندارند ،که انجام می دهند حتی از کنشیه الزم به ذکر است این عد

 فرار از خانواده پادگانی 2-1

ساله، مجرد، لیسانس طراحی فرش، بیکار، پدر سرهنگ بازنشسته، مادر خانه دار، برادر بزرگتر افسر  19شیما، 

 :نیروي انتظامی

مدالي خوبو از  ،یه سري برند ها. چ راه دیگه اي هم ندارممن فقط می خوام از ایران برم، جز مدلینگ هی... "

قدم که خوب بلنده، چهره هم . عکسامو براشون فرستادم. حقوق خوب هم میدن. همه جاي دنیا جذب می کنن

همه باهات کار  مملکت تو این. واسه همین میخوام برم. در کل خوششون اومد. گفتن تو گروه نایس میذارن

پدر و مادرم . از پدر و مادرت گرفته تا همسایه و نمی دونم همه دیگه. و الك خودش نیستسر هیچکی ت .دارن

با این حرف بزن، با اون حرف . یه لحظه راحتم نمی ذارن، اینو بخور، اونو نخور، این کارو بکن، اون کارو نکن

برام انتخاب  داداشم و مپدر حتی رشته تحصیلی ام رو هم. بیدار باش میدن 6هر روز ساعت . انگار پادگانه. نزن

  ".واسه خودم باشم .میخوام برم راحت شم. کردن

  :ن زنداناساله، مجرد، دانشجوي ادبیات فارسی، پدر کارمند بانک، مادر مامور بدرقه متهم 21محبوبه، 

بدون  .میکنهخونه هم میاد مثل زندان بان ها رفتار . ما بیچاره ها رو با زندانی هاش اشتباه گرفته ،مادرم.... "

یه چند وقت رفتم پیش مادر  .یه قوانینی میذاره که آدم اشکش در میاد. اجازه اش نفس هم نمی تونیم بکشیم

مامانم روحشم خبر . دخترعموم اتریشه. گفتم از کشور برم. بزرگم گرگان، ولی اونجا هم از دستش راحت نبودم

اگه کارمون خوب باشه، بورس هم می . نگ اونجادرخواست دادم براي یکی از آموزشگاه هاي مدلی ،نداره

  ".کنن

 ساختار صلب مذهبی اعتراض به 2-1

از خانواده اي بسیار مذهبی، حافظ ده جز از قرآن، متاهل، فیزیک دانشگاه آزاد، دانشجوي ساله،  23محبوبه 

کی از ارگان دو شاغل در ی هر) نامزد(پدر و همسرشمادرش معلم قرآن مدرسه،  ،قاري قرآن در دوران مدرسه

  :امنیتی دستگاههاي 

میگه دوست نداره بعد از تموم شدن . ازدواج کردمبه اصرار پدرم باهاش . شوهرم از نیروهاي پدرم هست... "

پدرم هم . میگه دلم نمی خواد زنم وسط یه گله مرد کار کنه. درسم سر کار برم، مخصوصاً اگه مردا هم باشن

. سالگی مجبور بودم چادر بذارم 7از  ...خیلی بسته ان. شون رو قبول ندارمولی من اصالً طرز فکر. همینطوریه
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تو هیچ  .یه بار چادر سرم بود، رفت عقب چند تا خال از موهام پیدا شد، مامانم تا یه هفته باهام قهر بود

اي به نه داداشام هیچکدوم حق گوش دادن به موسیقی هو نه من . عروسی اي که بزن و برقص باشه نمی رفتیم

اصالً . خوب یه وقتایی آدم دلش می خواد دیگه. ماهواره هم که نداریم. قول خودشون غیر مجاز رو نداشتیم

دین ا حالم از هرچی  این همه خشک بودن خوبه؟. ه بودیمپیش دوستامون خجالت می کشیدیم که هیچی نشنید

  ".ال ها رو در بیارمدلی همه این سزدم به سیم آخر، مدل شدم که دق . دیگه بهم میخوره

 اخالقی عادت گرایانِ از خود بیگانه سنخ -2

فردي که از . خواهد از دیگران کناره گیري کندبو  ایدنمشخص احساس تفرد  از خودبیگانگی بدین معناست که

اعتقادي به شیوه هاي کارکردي جامعه ندارد و چون نمی تواند این روابط و هدف ها  در واقعجامعه می گریزد، 

نفی کند با گوشه نشینی و جامعه گریزي، خود را از گزند دیگران به حاشیه می کشاند و کناره گیري اختیار را 

 .می کند

دختران جوانی که در این تیپ اخالقی طبقه بندي می شوند، بود یا نبودشان را براي دیگران با اهمیت نمی دانند 

این افراد تنها کاري . و تنهایی را ترجیح می دهند رندیان نداو یا تمایلی به رفت و آمد و ارتباط با اقوام و آشنا

این . بلکه از روي عادت و یا پر کردن وقت انجام می دهند، مدلینگ است ،را که نه از روي لذت و عالقمندي

   ه آتلیه می روند و عکسب. دوستانشان از آنها عکس می گیرند. خودشان از خودشان عکس می گیرندگروه 

حتی برخی از آنها به آتلیه جهت گرفتن . را در فضاي مجازي منتشر می کنندو تمامی این عکس ها  می گیرند

الزم به ذکر است که این عده به لحاظ ظاهري در مقایسه با تیپ . عکس هایشان هزینه نیز پرداخت می کنند

ونه اي که به نظر می رسد نیاز به به گ. برخوردارند و اندام ها و زیباترین چهره هااز بهترین دیگر، اخالقی هاي 

آنها حتی براي . بدن، اعم از جراحی هاي زیبایی یا آرایش هاي خاص ندارند و دستکاري هیچ گونه مدیریت

 نها موج می زندآبی انگیزگی و بی هدفی در . تناسب اندام ورزش هم نمی کنند، اما از اندام زیبایی برخوردارند

  :در قالب دو رویکرد بروز و ظهور می یابداین تیپ اخالقی  .هم ندارندحتی عالقه اي به غذا خوردن  و

  احساس پوچی و بیهودگی 3-1

، بیکار، پدر صاحب نمایشگاه سنگ هاي دانشجوي مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزادساله، مجرد،  25لیال، 

  :ساختمانی، مادر شاغل در محل کار پدر

اصالً به عشق اون . که رشته مو دوس نداشتم، ولی سر کالسام می رفتمبا این. سال پیش حالم خوب بود 2تا ... "

از همون موقع که قالم گذاشت و رفت با یکی از سال  .هستیم همکالسی. می رفتم دانشگاه منامرددوس پسر 
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. برام هم اصالً مهم نیس هی تند تند واحدامو می افتم. باالیی هامون، دیگه چند خط در میون کالس می رم

پدر و مادرمم که دو تاشون صبح  .دیگه حوصله هیچی رو ندارم....... به جهنم. ن روزاس که اخراجم کننهمی

بیشتر وقتا . موقع خواب هم زیر بالشتمه. یه لحظه از خودم جداش نمی کنم. منم و گوشیم .میرن، شب میان

. دست خودم نیس که. ادت کردمبهش ع. به محض اینکه بیدار می شم، اوتومات دستم میره زیر بالشتم. خوابم

بیشترشون . وقتمو پر می کنم دیگه. عکس می بینم، عکس می ذارم. ، تلگرام، این ور، اون وراینستامیرم تو 

حتی ناهارم درس نمی کنم . .... چند تا از لباسامو برمیدارم و میرم آتلیه هم میرم، هروقت حالش باشه. یهسلف

بود و . واسه اینکه خودشو راحت کنه. مانم از بچگی بهم اینجوري یاد دادهما. زنگ می زنم میارن. واسه خودم

  ."نبودم که واسه هیشکی مهم نیس

پیوند عاطفی ضعیف میان لیال و پدر و مادرش که ناشی از مشغله زیاد و عدم حضور کمی و کیفی مثبت  

  .والدین می باشد، نوعی احساس بی اهمیت بودن در او بوجود آورده است

 

 زواگزینی و جامعه گریزيان 3-2

ساله، مجرد، پشت کنکوري، فرزند طالق، پدر صاحب یکی از دفاتر نمایندگی بیمه، مادر وکیل  21بهناز، 

 :دادگستري

پرونده طالق داره، ولی طالق تو کل فامیل ما چیز  کلیهمش دادگاه میره و  ،با اینکه مامانم خودش وکیله..... "

منم . ...به ما بچه ها که از سر دلسوزیه ولی من خوشم نمیاد. دم نگاه می کننهمه یه جوري به آ. خیلی بدیه

خواهرم ولی میره، چون . می مونم خونه بیشتر. زیاد تو مهمونی هاي فامیلی همراه مامانم و خواهرم نمی رم

درس  حوصله. خیلی کم بیرون میام. تو اتاقم هستمصبح تا شب . من همش سرم تو الك خودمه. ... کوچیکه

تنها جایی که میرم آتلیه هست اونم . با گوشی و لپ تاپم سرگرممبیشتر . آهنگ گوش می دم. خوندن که ندارم

، تازه یه حتی پولم نمی گیرم که بگم واسه پولشه....یه جورایی عادت کردم به این کار. براي عکس گرفتنه

  ".اشه پول هم باید بدموقتایی که میخوام عکسامو برام رو شاسی بزنه، اگه قطعش بزرگ ب

در حقیقت بهناز اعتقادي به کارکرد مثبت دلسوزي هاي اقوام و آشنایان و نگاه جامعه نسبت به شرایطی که در 

  اما از آنجایی که توانایی الزم را براي نفی این روابط در خود  ؛ندارد و احساس تفرد می کند ،آن قرار گرفته

وي از فضاي واقعی . از گزند دیگران، انزوا و گوشه نشینی را برمی گزیندنمی یابد، الجرم براي مصون ماندن 

این دختر جوان براي پر  .برده استپناه  ،گریخته و به فضاي مجازي که عاري از نگاه مستقیم جامعه است
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نمودن اوقات تنهایی خود به مدلینگ روي می آورد که تکرار زیاد، آن را به امري عادت گون در وي بدل 

  .خته استسا

   نتیجه گیريبحث و 

 ،رندسال قرار دا 28تا  19که در بازه سنی  نفر از دختران جوان فعال در حوزه مدلینگ 32با  در تحقیق حاضر

به طبقه  از اطالعات زمینه اي مصاحبه شوندگان می توان به تعلق آنها. مصاحبه هاي عمیق انجام شده است

به جز یک مورد که در خارج ( مدلینگ به عنوان منبع درآمد برغم بیکاري عدم اشاره بهاجتماعی متوسط به باال، 

والدینی با سطح تحصیالت نسبتاً برخوردار از ، )حرفه اي به شغل مدلینگ مشغول استاز کشور به صورت 

اشاره و بی عالقگی به تحصیل، موفقیت تحصیلی بسیار پایین  ،خوب و حتی تکمیلی و تخصصی دانشگاهی

اخالقی  گونه یا سنخدر قالب سه  یج تحقیق حاکی از آن است که می توان مصاحبه شوندگان رانتا .نمود

. و عادت گرایانِ از خود بیگانه رایانِ ترجیح محور، ابزار گرایاناخالقی لذت گ سنخ: دنمومتفاوت طبقه بندي 

 - ي انگیزه محور و هنر نابابرازي، پیامد گرا - اخالقی لذت گرایان ترجیح محور با سه رویکرد متفاوت سنخ

فارغ از نگاه ارزشی و  ،تمامی مدل هایی که ذیل این سه رویکرد طبقه بندي می شوند. بروز و ظهور می یابد

در رویکرد ابرازي، . هنجاري جامعه به نوعی در مدلینگ به دنبال کسب لذت به مثابه امري مطلوب هستند

دیده نشدن در فضاي خانواده، تمایل به دیده شدن . فراهم می آوردمدلینگ امکان ابراز وجود را براي کنشگران 

در در مورد همه این دختران که  .در فضاي مجازي و محیط بیرون از خانه را براي این گروه ایجاد می کند

یا  ازهم گسیختگی خانوادگی مانند متراکه والدینمی کنند،  زندگینیز خانواده هایی با سطح رفاه نسبتاً خوب 

نوعی حس دیده نشدن و  ،زمان کافی براي نظارت و رسیدگی به فرزندان و عدم اختصاص والدینشغله زیاد م

دیده نشدن و مهیا نبودن مسیرهاي مشروع ابراز وجود، راه را براي . نیاز به ابراز وجود در فرزندان ایجاد می کند

به دنبال شهرت هستند، نیاز به ابراز وجود در گروهی که  .از نوع مدلینگ در کنشگران باز می کند هنجارشکنی

به  اما به دلیل عدم توجه خانواده ، خود را نشان می دهد،و ستاره شدن بازیگري ،با عالقمند شدن به سینما

عالقه و توانمندي تحصیلی فرزندان و ممانعت از ورود به سینما، مدلینگ را مناسب ترین گزینه براي دیده شدن 

در مورد دخترانی که به دنبال خاص گرایی هستند، میل به دیده شدن با انجام آرایش  .ندو مشهور شدن می یاب

پوشاك خاص و  هاي غیر ضروريهاي خاص، گرفتن عکس هایی با ژست هاي خاص در آتلیه و خرید

 به تعبیر .می سازد، خود را نشان می دهد) 1977بلنگر و همکارانش،( ١متفاوت که از آنها مشتریانی تفریحی

  .بوردیو، آنها با این کار به دنبال ایجاد تمایز میان خود و دیگران هستند

                                                           
1
 Recreational   :ایت از عمل خرید استمنظور افرادي است که بدون ضرورت به خرید می روند و هدفشان از خرید، کسب لذت و رض
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     مرئی شدن یکی دیگر از مسیرهاي ابراز وجود است که تیپ اخالقی لذت گرایان ترجیح محور آن را دنبال

ز این نوع، که براي کسب لذت ا به گونه اي ؛نیازمند نگاه دیگران و دیده شدن هستند بشدتاین گروه . می کنند

، بر داشتن حجاب در اقدام به هنجارگریزي هایی مانند حرکات نمایشی در خیابان، برهنگی در فضاي مجازي

الزم به ذکر است این عده قائل به وجود فاصله میان بدن حقیقی و مجازي خود . می نمایند... و خودرو شخصی

  . اي مجازي بِال مانع می داننددیده شدن عکس برهنه خود را در فض ،با این استداللبوده و 

رویکرد دیگري که ذیل تیپ اخالقی لذت گرایان ترجیح محور طبقه بندي می شود، رویکرد پیامد گرایی انگیزه 

از دو انگیزه مهم آگاهی بخشی و فرصت  ،دختران جوانی که ذیل این رویکرد قرار می گیرند. محور است

برخالف رویکرد . کنش مدلینگ از نظر آنان هستند مطلوباي سازي براي زنان سخن می گویند که پیامد ه

این افراد در بستر . عدم توجه والدین و دیده نشدن در خانواده شکایت ندارندمصاحبه شوندگان از ابرازي، 

اما  ،خانوادگی اي پرورش یافته اند که دگرخواهی و کمک به همنوع، یک فضیلت اخالقی به شمار می آید

باورهایی که انتظار می رود مومنان به آنها ( ر برخی از ابعاد دین داري مانند بعد اعتقاديضعف این گروه د

شامل اعمال دینی مشخصی مانند عبادت، (و بعد مناسکی ...) بر، محرمات و اعتقاد داشته باشند مانند خدا، پیام

عدم هدایت اخالق دگرخواهانه و موجب  )نماز و روزه که انتظار می رود پیروان یک دین آنها را به جاي آورند

حقوق دیگران، رساندن نفع بر رعایت  میان حالل و حرام هاي دینیآنها از . مسیر دینی می شود درنوع دوستانه 

و بی تفاوت نبودن نسبت به همنوع تأکید دارند و مقوله حجاب و عدم رعایت آن از نظر آنها امري حرام  به آنها

ورد این گروه، الزاماً اخالق با دین گره نمی خورد و آنها براي آگاهی بخشی و لذا در م. و مخالف دین نیست

   .کمک به همنوع از پوشش نامناسب و برهنگی در فضاي مجازي ابائی ندارند

این گروه به مدلینگ به . سومین رویکرد از تیپ اخالقی لذت گرایان ترجیح محور، رویکرد هنر ناب می باشد

در یکی از رشته هاي  ،اغلب افرادي که ذیل این رویکرد طبقه بندي می شوند. نگرندمثابه یک هنر ناب می 

. عالقه به هنرهاي تجسمی و آرایشگري در این گروه مشهود است. هنر، گرافیک یا معماري تحصیل کرده اند

تناسب گروهی که ذیل رویکرد عدم مدیریت و دستکاري بدن طبقه بندي می شوند، از مدلینگ بیشتر بر روي 

این گروه از . و آرایش متناسب با هر نوع لباس تأکید دارنداعم از اسپرت، عروس، شب و (ایستادن  اندام، ژست

همانطور که یک هنرمند . دختران اغلب خود، آرایشگر خود هستند تا هنر آرایش خود را به تصویر بکشند

تصویر می کشد، این تیپ اخالقی نیز به نقاش، تمام خالقیت و ذوق هنري خود را بر روي یک بوم سفید به 

از این تیپ اخالقی، گروهی که در . بدنشان همچون یک بوم نقاشی براي نمایش هنر و استعداد خود می نگرند

نکه در فضاهاي مجازي و یا آ، برخالف دیگر مدل ها بیشتر از قالب رویکرد کت واکینگ طبقه بندي می شوند

اغلب . ر فشن شوهاي غیر مجاز زیرزمینی و خانگی به کار مدلینگ می پردازندآتلیه هاي عکاسی فعال باشند، د
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وجود نقائص ظاهري در چهره چندان تمایلی به جراحی  با ،دختران طبقه بندي شده ذیل دو رویکرد مذکور

ن نیاز آنها به مدلینگ به مثابه یک هنر می نگرند و خود را یک هنرمند می دانند که هنرشا. هاي زیبایی ندارند

بنابراین طبق یافته هاي پژوهش، الزاماً برخورداري از چهره زیبا شرط ورود و  .نه خودشان ،به دیده شدن دارد

  .فعالیت در حوزه مدلینگ نمی باشد

این گروه از . استبزارگرایان اخالقی اَ گونهاخالقی مدل هاي جوان،  گونه براساس یافته هاي تحقیق، دومین 

اعم از نظارت شدید بر رفت و آمد و نشست و برخاست  - هایی با ساختار نظارتی شدید دختران در خانواده

 -که منجر به نوعی دلزدگی دینی شده است به گونه اي ظارت شدید بر رعایت شئونات مذهبیکنشگر و نیز ن

کر است الزم به ذ. نین خانواده هایی استپدر ساالري نیز یکی دیگر از وجوه ساختاري چ. زندگی می کنند

امنیتی شاغل  -اغلب این گروه در خانواده هایی زندگی می کنند که حداقل یکی از والدین در سیستم نظامی

این عده . که نظامی گري تا حدود زیادي به درون خانه و ارتباط با فرزندان کشیده شده است به گونه اي ؛است

نسبت  عتراضگ به عنوان ابزاري براي رهایی یا امدلیناز روابط سرد عاطفی با والدین خود شکایت دارند و به 

ابزارگرایان برخالف لذت گرایان ترجیح محور، نه تنها به مدلینگ به عنوان یک  .چنین ساختارهایی می نگرند به

معموالً افرادي که در این سنخ . کنش لذت بخش نمی نگرند، بلکه حتی در مواردي از انجام آن اکراه دارند

قابل . گیرند، از زیبایی چهره و اندام ذاتی برخوردارند و نیازي به جراحی هاي زیبایی ندارنداخالقی قرار می 

اجازه چنین دستکاري هایی بر روي  معموالً به گونه اي است کهنیز ذکر است که ساختار خانوادگی این عده 

هاي افتراقی و نقش دوستان و در این گروه نیز همچون گروه هاي پیشین، پیوند. شود یبه آنها داده نمبدن خود 

این گروه بر خالف گروه هاي پیشین نه تنها  .گروه هاي هماالن در گرایش به سوي مدلینگ بسیار پررنگ است

مشکل دیده شدن ندارند، بلکه مشکل آنها زندگی زیر ذره بین نظارت شدید و ساختار پدر ساالرانه خانواده 

کرد فرار از خانواده پادگانی طبقه بندي می شوند، در واقع به دنبال لذا آن گروه از دختران که ذیل روی. است

درگروه دیگر که رویکرد اعتراضی به ساختار صلب مذهبی . پذیرش سازمانی از بدن خود در مدلینگ می باشند

. لب آزادي از خود می دانندسآنها دین را مسبب . شاهد نوعی دین گریزي در اعضا هستیم خانواده دارند،

برهنه ترین و مدارك و مستندات حاکی از آن است که رغم تعلق این گروه به خانواده هاي به شدت مذهبی، علی

دین گرایی پدرساالرانه و دیکتاتورمآبانه  ،در حقیقت. می باشدمستهجن ترین عکس ها مربوط به این افراد 

   .موجب شکل گیري نوعی دین گریزي اعتراض گونه در این گروه شده است

، همچنین سردي روابط عاطفی میان طالقپدیده  و سردي روابط عاطفی میان والدیننیز خانواده ها  برخی ازدر 

از بین رفتن روابط همگن درون . والدین و فرزندان موجب شکل گیري نوعی گسیختگی خانوادگی شده است

احساس از خود  اد نوعیخانوادگی، فرآیند شکل گیري هویت را در فرزندان دچار اختالل نموده و با ایج
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دختران جوان را به نوعی مدلینگ عادت گون   ،بیگانگی، انزواي اجتماعی، جامعه گریزي، پوچی و بیهودگی

قابل ذکر است، اگرچه این گروه از روي عادت به کنش مدل گري می پردازند، ولی مدلینگ براي . کشانده است

در حقیقت شکل گیري هویت در این گروه همانطور که  .آنها فرصتی براي بازتولید هویت از دست رفته است

در این خانواده ها والدین حضور کیفی و کمی بسیار  .پیشتر نیز اشاره شد، به تعبیر زیمل فرآیندي فردي است

به  ؛دلیل مشغله زیاد والدین بسیار ضعیف می باشده نظارت خانواده ب ،از این رو. کم در کنار فرزندان دارند

این . والدین از فعالیت فرزندانشان به عنوان مدل در شبکه هاي اجتماعی مجازي بی اطالع هستند گونه ایکه

در این مورد عدم آشنایی . مسئله در مورد خانواده هاي با سطح نظارت بسیار شدید و سخت نیز صدق می کند

الیت خود، علت اصلی خانواده با فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعی و تالش فرزندان در پنهان نمودن فع

  .عدم اطالع خانواده می باشد

اگر عامل نظارت و کنترل خانواده را بر روي یک طیف  پژوهش حاضر،بر اساس یافته هاي  ،بدین ترتیب 

 کنترل بسیار شدید یا کنترل بسیار ضعیف - فرضی قرار دهیم، قرار گرفتن خانواده در هر یک از دو سر طیف

 .می تواند در گرایش فرزندان به مدلینگ موثر باشددر کنار همنشینی هاي افتراقی  - ناشی از گسیختگی خانواده

همچنین برخالف انتظار، برغم درآمد زا بودن مدلینگ تقریباً هیچگونه انگیزه مالی در میان کنشگران از گرایش 

بیانگر تاثیر که خود  به این کنش مشاهده نشده است و طبقات اجتماعی نسبتاً مرفه درگیر این مسئله می باشند

   .استنظارت و کنترل خانواده  عاملهر چه پررنگ تر 
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This Paper is to study the relation between morality and deviation known as 
“modeling” among young girls in order to present moral typology. The paper 
applied qualitative methodology. Data gathering process was through deep and 
semi-structured interviews with 32 models at mazandaran center of fighting with 
organized cyber crimes. Data analyses were accomplished through thematic 
analysis method under qualitative methodological movement. Three moral types 
were found out of research: Preference Hedonists, Instrumentalists, and self-alien 
habitual. The first moral types become apparent with three different views: 
Expressive, motive-centered consequentialism and pure art. Some of them find 
hedonism in being famous, some of them in being specific, some of them in being 
visible, some of them in advising other women, some group in making opportunity 
for women, some of them in lack of body management, and some in cat-walking as 
a pure art. But agents with instrumental morality observe modeling merely as an 
instrument to attach some specific goals such as escape from garrison-like family, 
or revenge from solid religious structure of family and patriarchy. The young girls 
who classified as self-alien habitual are not in search of any specific goal and 
hedonism.  Formation of alienation in such a group, makes modeling as a habitual 
action for them. 

Keywords: Morality, Modeling, Preference Hedonists, Instrumentalists and self-
alien Habitual 

  


