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1- مقدمه و بیان مسئله سا

در اواخر قرن بيستم، به  دليل تغييرات اجتماعی و فرهنگی و سياسی 

مختلف مانند تغييرات جمعيت شناختی، ژن درمانی، جنبش های فمينيستی و 

رشد فرهنگ مصرفی و حرکت به سوی مدرنيته که در جهان رخ داد، بدن 

به يک موضوع مهم در مطالعات اجتماعی تبديل شد )اباذری و حميدی، 1387: 

131و132(. در دوران کنوني به ظواهر بيش از هر چيز ديگري توجه مي شود، 

از سوي ديگر برداشت از زيبايی تغيير يافته و زيبايی به امری ظاهری و 

دنيوی تبديل شده است؛ لذا زيبايی به امری به دست آوردنی تبديل شده است. 

از ميان ظواهر، بدن به منزله ي مستقيم ترين و در دسترس ترين قرارگاهی 

که می تواند نمايشگر تفاوت های شيوه ي زندگی و شکل های هويت باشد 

اهميت اساسی می يابد و بدين سان جسم به يک اصل هويتی بدل می شود 

)آزاد ارمکی و چاوشيان، 1381: 59(. مهم ترين عامل اهميت يافتن بدن، فردی 

اين  با يکديگر است.  افراد  اجتماعی و مواجهه ي غير عميق  شدن حيات 

عوامل به عمومي شدن دستکاري مداوم ظاهر و بدن منجر شده است. توجه 

به کيفيت ظاهری بدن و لباس، به ميزان زيادی داللت بر مصرف گرايی، به 

آرايش و  انواع سبک های  دارد که در شکل  زنان و جوانان  ميان  ويژه در 

لباس به عنوان مصرف کننده ي مدرن ظهور پيدا می کند. بيشتر زنان امروز 

آرايش را جزء جداناپذير از زندگي خود مي دانند، به طوری که آنها حتي براي 

کوچک ترين کاري بدون آرايش از خانه بيرون نمي روند. 



139

                          تجربه ها و انگیزه های دختران از مدیریت بدن
13

94
یز 

پای
 / 

69
ره 

شما
 / 

هم
جد

هی
ل 

سا  فرصت های اجتماعی زنان )ازدواج، اشتغال و موقعيت و قدرت اجتماعی( 

متأثر از زيبايی آنها بوده و احساس زيبايی و کمبود آن يک واقعيت مهم برای 

پنداشت از خود زنان می شود (Mazour, 1988:282). يافته های پژوهش نشان 

می دهد، تعداد زيادی از کارهايی که زنان انجام می دهند به نوعی با ظاهر آنها 

ارتباط دارد، کارهايی مانند فروشندگی، بازاريابی، منشی گری، مهمان داری، 

پيش خدمتی، مانکنی و ديگر کارهايی که مربوط به بخش خدمات دفتری 

 (Peiss, 1996: است، همه به اشکال مختلف به ظاهر فيزيکی زنان توجه دارند

(172. اما آنچه در اين خصوص اهميت می يابد اين است که امروزه عموماً به 

مدد پيشرفت های صورت گرفته در صنعت پزشکی و لوازم آرايشی تصوير 

عمومی  از زيبايی به مثابه يک امر طبيعی به يک امر اکتسابی تغيير کرده است. 

اين امر در کنار اهميت يافتن زيبايی های ظاهری زنان فضای خاصی را به 

وجود آورده، به گونه ای که استفاده از لوازم آرايشي حد و مرز و سن خاصي 

را نمي شناسد و الگوهای خريد و مصرف مادران و دختران در استفاده از 

لوازم آرايشی يکسان است. اين بحث در ايران به دليل وضعيت خاص خود 

اهميت مضاعفي مي يابد، زيرا ايران از نظر نسبت عمل زيبايی به جمعيت، 

در رتبه ي اول جهان قرار دارد )موسوی زاده، 1388: 318( و از نظر مصرف 

لوازم آرايشی هفتمين کشور دنياست )صمدی، 1388: 22(. مبالغ هنگفتي برای 

واردات لوازم آرايشی به ايران صرف می شود. از سوی ديگر، توجه بيش از 

حد به آرايش و زيبايي باعث شده است که دختران جوان بخش بسياري از 

وقت، هزينه و انرژی خود را در اين زمينه صرف کنند. 
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اين مسئله در سال های اخير گسترش بی حد و مرزی داشته و حتی سا

شهرستان کوچکی مانند رضوانشهر را در برگرفته است. همچنين از آنجا که 

در سال های اخير تغييراتی در شرايط و مالک های ازدواج در اين شهرستان 

رخ داده است و با توجه به کليشه های جنسيتی حاکم بر جامعه و با توجه 

به اينکه مردان يکی از گروه های تأثيرگذار در تصميمات زنان هستند، اين 

مسائل در کنار شرايط عرفی و مذهبی خاص اين شهرستان محقق را به انجام 

تحقيقی در مورد تجربه ها و انگيزه های دختران از مديريت بدن با تأکيد بر 

رابطه ي دغدغه ي ازدواج و مديريت بدن برانگيخت.

2- پیشینه پژوهش  

قاسمی در تحقيقی به »بررسی عوامل مؤثر بر گرايش افراد به جراحی 

زيبايی با تأکيد بر جنسيت« پرداخت. برای اين منظور وی با روش کيفی 

و تکنيک مصاحبه ی نيمه ساختار يافته با 29 زن و 15 مرد در سنين 18 تا 

آنتونی گيدنز و نظريات  از ديدگاه های نظری  55 سال مصاحبه کرد. وی 

فمينيست ها برای راهنمايی فرضيات خود استفاده کرده است. براساس نتايج 

تحقيق، او احساس رضايت شخص از بدن و عامليت زن، نقش بسيار مهمی 

در جراحی زيبايی داشته است. به عالوه در زنان تعريف کليشه ای از مفهوم 

زن و در مردان اهميت تناسب اندام تبيين کننده ی انگيزه ی ايشان در جراحی 

زيبايی بود )قاسمی، 1389(.

فاتحی و اخالصی در تحقيقی با عنوان »مديريت بدن و رابطه ی آن با 

پذيرش اجتماعی« با استفاده از روش پيمايش و نمونه گيری خوشه ای، 400 
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سا نفر از زنان 20-18 ساله ی شيراز را بررسی کردند. نظريات گافمن، بورديو، 

برای  آنها  بوده اند.  تحقيق  اين  فرضيات  راهنمای  مبادله  نظريه ی  و  گيدنز 

بعد پذيرش عمومی،  متغير  پذيرش اجتماعی را در سه  متغيرها  سنجش 

پذيرش در گروه همساالن، پذيرش در گروه های سازمانی مبنا قرار دادند و 

مديريت بدن را با چهار بعد کلی آرايش، جراحی، لباس اندامی، رويه های 

الغری و سالمتی عملياتی کردند. نتايج پژوهش نشان می دهد که زنان توجه 

بااليی به مديريت بدن در همه ی وجوه دارند و متغيرهای مصرف رسانه ای، 

پذيرش اجتماعی و پايگاه اقتصادی – اجتماعی با بدن رابطه ی مستقيم و 

معنادار دارند )فاتحی و اخالصی، 1387: 9-42(.

باللی و افشارکهن در تحقيقی با عنوان »زيبايی، پول: آرايش و جراحی 

به مفاهيم زيبايی و آرايش با تأکيد بر نقش جنسيت« که با روش اسنادی و 

کتابخانه ای انجام شده است، مقوله ی آرايش و جراحی زيبايی و آمارهای 

ژورناليستی و تاريخچه ی آن در ايران و جهان را بررسی کرده اند. در اين 

تحقيق از نظريات فمينيستی و مطالعات فرهنگی آدرنو و هورکهايمر استفاده 

شده است و با استفاده از آنها نقش رسانه ها و مطبوعات در خصوص ورود 

فرهنگ زيبايی جهانی در ايران بررسی شده است )باللی و افشارکهن، 1389(.

گرنر و ديگران در مقاله ای رابطه ی بين روابط دوستی و پيش بينی وزن و 

رژيم غذايی در دختران نوجوان را بررسی کرده اند. نتايج بررسی نشان می دهد 

که متغيرهای دوستی به طور معنی داری در پيش بينی تصوير بدنی، نارضايتی 

از بدن و خودداری از غذا خوردن سهيم بودند. پذيرش ناچيز به وسيله ی 
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گروه دوستان، کاهش وزن و نارضايتی از بدن را پيش بينی می کرد. دختران سا

نوجوان سنگين وزن تر بيشتر معتقد بودند که با الغر شدن می توانند روابط 

.)Gerner&others,2005 دوستی شان را بهبود بخشند )موحد، 1391: 22 به نقل از

مارسلو در پايان نامه خود با عنوان »ارتباط ميان نارضايتی از تصوير ذهنی 

بدن، نگرش ها در مورد اخالل خوردن، عوامل اجتماعی، جنسيت و پايه ی 

تحصيلی« رابطه ی اين عوامل را بررس کرده است. يافته های پژوهش نشان 

می دهد که بيشتر افراد نمونه از تصوير ذهنی بدنشان ناراضی بودند. افراد 

مقطع سوم نسبت به مقاطع اول و دوم نارضايتی بيشتری از تصوير بدنشان 

ابراز داشتند. همچنين، دختران نسبت به پسران نمره های باالتری در مورد 

تأثير رسانه ها، محيط خانوادگی و همساالن دريافت کردند )موحد، 1391: 22 

.)Marcello,2000 به نقل از

گروگان و وين رايت بر اساس مصاحبه هاي گروهي با دختران 8 تا 13 

ساله تجارب دختران از نارضايتي نسبت به بدن خويش و فشارهاي ناشی از 

بزرگ شدن در فرهنگ الغري را تشريح می کنند. نتايج پژوهش نشان مي دهد 

که نمونه هاي مورد مطالعه ضمن ابراز نارضايتي از بدن خود، اندام ايده آل را 

اندامي فرض مي کردند که با اندام ايده آل بزرگساالن الغر منطبق است. جالب 

آنکه شرح کودکان 8 ساله از نارضايتي نسبت به بدن خود مشابه توصيفي 

است که زنان بزرگسال اظهار مي کردند. اين نتيجه ضمن آنکه گوياي پذيرش 

ايده آل بزرگسال الغر از جانب کودکان است، بيانگر فشارهاي هنجاري و 

ارزشي در جوامع )به ويژه جوامع غربي( است که مروج نارضايتي از بدن و 
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سا بيگانگي با آن است )ذکايی، 1386: 25 و 26 به نقل از گرگان و وين رايت، 1996(. 

زمينه های  بر  تأکيد  با  پژوهی  انگيزه  و  معناکاوی  پی  در  پژوهش  اين 

بومی  و اجتماعی است. اگر چه در پی اثبات نظريه ي خاصی نيست، اما در 

ميان نظريه هاي مطرح شده درباره ي مديريت بدن، نظريه هايي به ايده سازی 

محقق کمک کرده اند. در اين قسمت نظرياتی که محقق با توجه به آنها ايده ي 

خود را پرورانده است، مرور خواهد شد. در ادامه روش پژوهش و تکنيک 

گردآوری داده ها و سپس يافته های پژوهش و نتيجه گيری ذکر خواهد شد.

3- مالحظات نظری 

بدن مدلي است که مي تواند بيانگر هرگونه نظام اجتماعي مشخصي باشد. 

داگالس نوعي مبادله ي مستمر در معاني بين بدن جسماني و بدن اجتماعي 

تشخيص مي دهد و معتقد است که هر يک ديگري را تقويت مي کند )ذکايی، 

1386: 122 به نقل از داگالس: 69(. گاهي اين دو بدن آن چنان به هم نزديک 

مي شوند که تقريباً يکي مي شوند، گاهي نيز بسيار فاصله دارند. تنش بين اين 

دو، امکان تشريح معاني را فراهم مي کند )همان، به نقل از داگالس: 87(.

عنوان  به  را  بدن  که  است  مکاتب جامعه شناسي  از  يکي  مبادله  نظريه 

موضوع مباحث خود قرار داده است. بر اساس ديدگاه مبادله، فرد برحسب 

اصل پاداش و مجازات پاسخ مي دهد؛ يعني فرد به آن جنبه هايي که پاداش 

دربردارد، پاسخ مساعد مي دهد و از جنبه هايي که به مجازات مي انجامد، 

اجتناب مي ورزد )اديبي و انصاري،1383: 254(. در نظريه ي مبادله، تأييد اجتماعي 

عنواني کلي است که مي تواند وجه اشتراک همه ي پاداش هايي باشد که از 
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يک کنش ناشي مي شوند. مردم در زندگي خود در جست وجوي مطلوب سا

تأييد  مي برند.  لذت  اجتماعي خود  روابط  در  آن  از  و  هستند  واقع شدن 

مي تواند صورت هاي ملموس زيادي به خود بگيرد )اسکيدمور، 1375: 86(. 

نقش هاي اجتماعي و موقعيت هاي اجتماعي تنها نمايش هايي هستند که 

در زندگي روزمره اجرا مي شوند. »خودِ« افراد به وسيله ي نقش هايي که در 

اين موقعيت ها اجرا مي کنند، شکل مي گيرد و معنا مي يابد. همان گونه که 

گافمن بيان می کند: »عامالن بدني يا جسمي نيز رأي جمع کن هايي هستند که 

با توسل به همه ي روش هاي عالمت دهي اجتماعي، سعي دارند نظر ديگران 

را به خود جلب کنند. اين عامالن بدني، »معرف هاي تجسد يافته ي منش و 

منزلت اند« که ساير کنشگران مي توانند آنها را تفسير کنند« )لوپز و اسکات، 

.)155 :1385

جامعه برای افراد همانند يک آينه است. آينه ای که بنا به نظر کولی اين 

امکان را فراهم مي کند که واکنش هاي ديگران را نسبت به رفتار خودمان 

مشاهده کنيم. بدين سان رفتار ما تا اندازه ي زيادي با واکنش هاي ديگران 

از خود  ما  باشد، مفهوم  ما مطلوب  از  اگر تصوير ديگران  تعيين مي شود. 

تعالي مي يابد و رفتارمان استحکام پيدا مي کند، اما برعکس، اگر اين تصوير 

ناخوشايند باشد، مفهوم ما از خود صورت نازلي به خود مي گيرد و در نتيجه، 

رفتارمان تعديل مي شود )تنهايی، 1374: 77(.

»در عصر کالسيک، بدن به منزله ي ابژه و آماج قدرت کشف شد. به 

که  بدنی  يافت.  را  بدن  به  توجه عظيم  اين  از  نشانه هايی  سادگی می توان 
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سا دستکاری و اداره می شود، ساخته می شود، تربيت و رام می شود، بدنی که 

اطاعت می کند، پاسخ می دهد، مهارت می يابد يا نيروهايش افزايش می يابد« 

)فوکو، 1388: 170(. از نظر فوکو شيوه هاي اعمال قدرت سخت و خشن بر 

بدن در قرن بيستم شکل خفيف تري به خود گرفت. شيوه ي جديد کنترل در 

جامعه ي مصرفي معاصر به گونه اي است که کنترل بر بدن از طريق سرکوب 

اعمال نمي شود، بلکه کنترل از طريق تحريک صورت مي گيرد؛ الغر باش، 

خوش ظاهر باش، برنزه باش، )ذکايی، 1386: 124 به نقل از فوکو، 1980: 57(. 

تعريف فوکو از بدن در ساده ترين شکل خود بر اين اشاره دارد که بدن هاي 

فيزيکي ما هميشه و در همه جا بدن هاي اجتماعي هستند. 

بورديو در کتاب تمايز شيوه هايي را تحليل کرد که گروه هاي هم رده و 

الگوهاي مصرفي گروه ديگر متمايز  از  به وسيله ي آن  هم طبقه ي خود را 

مي کنند. بورديو نشان مي دهد که چگونه گروه هاي خاص، به ويژه طبقات 

اجتماعيـ  اقتصادي، از ميان انواع کاالهاي مصرفي، روش هاي لباس پوشيدن، 

غذا خوردن، آرايش کردن، مبلمان و تزئين داخلي منزل و... انتخاب هايي را 

انجام مي دهند تا روش زندگي مجزاي خود را مشخص و خود را از ديگران 

متمايز کنند. بورديو شيوه هايي را تحليل کرد که گروه هاي مختلف خود را 

به وسيله ي آن از الگوهاي مصرفي که شيوه ي زندگي يک گروه را مشخص 

را  بدن  مديريت  بورديو هدف  )فاضلي، 1383: 42(.  مي کنند  متمايز  مي کند، 

اکتساب منزلت، تمايز و پايگاه مي داند. وي در تحليل خود از بدن به کااليي 

شدن بدن در جوامع مدرن اشاره مي کند که به صورت سرمايه ي فيزيکي 
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ظاهر مي شود. بورديو توليد اين سرمايه ي فيزيکي را در گرو رشد و گسترش سا

بدن مي داند؛ به گونه اي که بدن حامل ارزش در زمينه هاي اجتماعي شود. از 

نظر بورديو، بدن به عنوان شکل جامعي از سرمايه ي فيزيکي، در بردارنده ي 

.(Shiling, 1993:127) منزلت اجتماعي و اشکال نمادين متمايز است

در جوامع مدرن، »هويت شخصي« بسيار اهميت مي يابد. همه ي انسان ها 

بايد به سؤاالت مهمي در مورد هويت پاسخ دهند و ناگزير در طول زندگي 

به انتخاب هاي مهمي دست زنند. در جوامع سنتي کم و بيش نقش هاي ثابتي 

براي افراد تعريف مي شد، اما در جوامع مدرن، انسان بايد خود نقش هايش 

بازانديشانه مي شود و  را بسازد. در جهان مدرن هويت شخصي پروژه اي 

ما هويت خود را دائم خلق و تصحيح مي کنيم و اينکه »که هستيم و چرا 

اين شديم« را دائم مرور مي کنيم. هويت ما برخالف گذشته - که عادات و 

سنت ها آن را شکل مي داد- در جامعه ي مدرن بايد دائم طراحي شود. اين 

باز طراحی مداوم زمينه را براي شک و احساس پوچي فراهم مي کند، ولي 

در عين حال امکان انتخاب سبک زندگي را هم بيشتر فراهم مي کند )گيدنز، 

 .)24-27 :1384

خودآرايي و تزئين خويشتن با پويايي شخصيت مرتبط است. در اين 

معنا پوشاک عالوه بر آنکه وسيله ي مهمي براي پنهان سازي يا آشکار سازي 

وجوه مختلف زندگي شخصي است، نوعي وسيله ي خودنمايي نيز محسوب 

مي شود؛ چرا که لباس آداب و اصول رايج را به هويت شخصي پيوند مي زند 

)گيدنز، 1378: 95(. 
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سا رويکردهاي فمينيستي جامعه شناختي به رغم تنوع وجه مشترک اساسي 

نيز دارند. در اين رويکردها زمينه، تصوير و ارزيابي دختران از اندام خود 

در متن مشکالت آنها در جامعه، فرهنگ، نظام معنايي و يا موقعيت زباني اي 

ديده مي شود که زنان نمايش مي دهند. 

در فمينيسم سوسياليست، مقصر اصلي بيگانگي از بدن، نظام مصرفي 

سرمايه داري غربي معرفي مي شود که ترويج کننده ي نارضايتي زنان از بدن 

خويش و هزينه براي خريد کاالها و خدماتي است که اين نقيصه را جبران 

کنند. فدرستون معتقد است که »فرهنگ مصرفي مسئوليت حفاظت و نگه 

داري از بدن را به خود فرد مي سپارد و او را تشويق مي کند تا از راهبردهاي 

ابزاري براي مبارزه با افول و فساد بدن خويش استفاده کند و اين ايدئولوژي 

تصاوير  نمايش  است.  و خودابزاري  لذت  ناقل  بدن  که  مي کند  ترويج  را 

بدن هاي زيبا، جوان و در طلب لذت، فراغت و نمايش، تأکيدي بر اهميت 

ابراز  برای  فمينيست ها   .(Featherstone, 1991: 170) است«  چهره  و  ظاهر 

مخالفت با نقش های جنسی متعارف و تعاريف زنانگی، نگاه مساعدی نسبت 

زيبايی سنتی  افرادی چون سيمون دوبووار اخالق  ندارند.  آرايی  به ظاهر 

را زير سؤال برده  و عمل به اين هنجارها را نوعی خودشيفتگی دانسته اند 

)گرنت، 1382: 65(. عالقه ي زنان به زيبا سازی بدن، سياسی است و يکی از 

عوامل مهم ستم عليه زنان محسوب می شود و آرايش کرن نماد ستم است 

)دوبووار، 1380: 74(. پس از دوبووار فمينيست های ديگری مثل گرمن گرير نيز 

به استفاده ي زنان از لوازم آرايش تاختند )گرنت، 1382: 76(. مسلم است علت 
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اصلی اين مخالفت ها از سوی فمينيست ها به چالش کشيدن نقش سنتی زنان سا

بود. در همين راستا »ابروهای کلفت« به سمبل فمينيسم و ايدئولوژی برابری 

طلبانه ي آنها با جنس مردان مطرح شد. زن ايده آل از نظر فمينيست ها زنی 

بود که موی سرش را کوتاه می کرد و از لوازم آرايش به هيچ عنوان استفاده 

نمی کرد )دوبووار، 1380 :111(.

با افزايش فعاليت ها و تحرکات فمينيست ها و استمرار موضع رهبران 

فکری آنها در خصوص استفاده از لوازم آرايش، توليد کنندگان اين اقالم 

به شدت منافع اقتصادی خود را در خطر ديدند. البته اين احساس خطر و 

نگرانی کاماًل درست بود؛ چرا که در دهه ي 80 قرن بيستم به شدت ميزان 

خريد لوازم آرايش کاهش پيدا کرد )فريدمن، 1375: 87(. در خالل سال های 

1970 تا 1977 بسياری از زنان تالش می کردند که وارد بازار کار شوند و 

به همين دليل معتقد بودند استفاده از لوازم آرايش و لباس های مد روز برای 

موفقيت در بازار کار الزم است. عده ای ديگر از زنان نيز نگران بودند اگر 

آرايش نکنند، ممکن است برچسب فمينيست راديکال بخورند و متهم شوند 

)ويلفورد، 1374: 71(.

طی سال های 1980 تا 1989 ميالدی فمينيست های ليبرال به اين نتيجه 

رسيدند که اتکای زنان به مد و لوازم آرايش محصول شی انگاری از سوی 

جامعه ي پدر ساالر نيست، بلکه بايد آن را نوعی توانمندسازی زنان دانست 

و استفاده ي زنان از لوازم آرايش برای نيل به موفقيت الزم است. بی ترديد 

لوازم آرايش در  از  انتخاب زنان در استفاده  علی رغم برجسته سازی حق 
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سا مکتب فمينيسم، معيارهای زيبايی که زنان خود را با آن منطبق می کنند، متعلق 

به خود آنها نيست، بلکه آنها خود را برای خوشايند چشمان مردان جامعه 

می آرايند و تصور می کنند در اين مسير به قدرت رسيده اند )فريدمن، 1375: 

 .)99-105

 در جوامع امروزی و همراه با گسترش شهرنشينی، تن آسايی نمی تواند 

روش مناسبی برای نشان دادن طبقه ی باالی اقتصادی افراد باشد. به همين 

داشته است، جای خود  کارکرد  اجتماعات کوچک  تن آسايی که در  دليل 

را به مصرف تظاهری در شهرهای بزرگ می دهد. در جامعه ي نوين برای 

تأثيرگذاری در مشاهده گران گذرا و نمايش بی نيازی خويش به آنها، بايد 

نشانه های توانايی مالی خود را به گونه ای عرضه کرد تا آنها دريابند. در روند 

بيشتر  تظاهری  تن آسايی  از  تظاهری  فايده ی مصرف  نيز  کنونی  توسعه ی 

است. در مراحل اوليه ي تکامل اقتصادی، مصرف بی حد و مرز کاالها، ويژه ی 

طبقه ي مرفه بوده است، اما در دوره ی صلح آميز بعدی و به ويژه با ظهور 

مالکيت بر کاالها و ايجاد نظام صنعتی و صنفی مبتنی بر دستمزد شغلی يا 

اقتصاد خرده کااليی خانگی، اين انحصار به طور رسمی  رو به ضعف گراييد 

)وبلن، 1383: 113(. »وبلن پديده ي مد را به کمک انگيزش های اجتماعی رفتار 

رقابت آميز تبيين کرد. از نظر او مد مختص طبقه ي باالی جامعه است که برای 

کسب درآمد مجبور به انجام کار نيستند. وقتی مد در سطح جامعه توسعه 

يابد، طبقات پايين تر آن را تقليد می کنند. طبقات باالتر نيز همواره برای حفظ 

موقعيت اجتماعی خود صور جديدتری از الگوهای مصرف می آفرينند. »مد 
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روز بودن« معياری است که طبقه ي مرفه برای بازتوليد جايگاه مسلط خود سا

تعريف می کنند )فاضلی،1382: 22(. 

وبلن عرضه ي مد و تجمل گرايی را بعد از توسعه ي اقتصادی در اروپا، 

بيشتر در حوزه ي زنان می داند و معتقد است که طبقه ي ثروتمند، قدرت 

خود را از طريق زنان  خود نمايش می دهند و به همراه توسعه ي اقتصادی 

زنان موظف شدند به تدريج به جای رئيس خانواده مصرف کنند. در همين 

جريان، اين انديشه قوت گرفت که کار توليدی آشکار، به  خصوص برای 

زنان محترم، تحقيرآميز است و زنان بيش از مردان طبقه ي خويش بايد به 

تن آسايی تظاهر  کنند. زنان طبقه ي مرفه بايد زينت خانواده ي خود باشند. 

تحت تأثير آداب اين دوران، نظام اجتماعی امروز  زن را موظف می کند تا 

توانايی خانواده در صرف هزينه را به نمايش بگذارد. در شيوه ی طبقه ی مرفه، 

خوشنامی خانواده، بر عهده ی زن قرار دارد. بنابراين، صرف هزينه و تن آسايی 

تظاهری در حوزه ي عمل زنان قرار می گيرد )وبلن، 1383: 200(.

در موقعيت کنوني، وسايل ارتباط جمعي کارکرد و رسالتشان را به عنوان 

نهادهاي آموزش دهنده و آگاهي بخش رها کرده، به درج، نشر و پخش مطالبي 

با محتواي سرگرم کننده، هيجان انگيز و تخديرکننده ي اذهان مي پردازند. با 

توجه به نظرات آدرنو، اصلي ترين محصول صنعت فرهنگي، فرهنگ توده 

تبليغات در جامعه ي مدرن  تلفيق فرهنگ، سرگرمي و  است که محصول 

است و همراه با سرنوشت سرمايه داري فرهنگ توده – که همواره تجاري 

و زيان بار است- باعث ادغام افراد در يک کليت اجتماعي ساختگي و شيء 
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سا واره و مانع رشد تخيل فرد مي شود و استعداد انقالبي و آسيب پذيري در برابر 

عوام فريبان را سرکوب مي کند و صنعت فرهنگي باعث از خودبيگانگي فرد 

مي شود )خادميان، 1388: 53(. آدورنو ستاره هاي سينما و سريال هاي سرگرم 

کننده را آلپ نشينان جديد معرفي مي کند که به الگوي مخاطبان مصرف گراي 

اين رسانه ها تبديل شده اند. بينندگان اين گونه فيلم ها غايت آمال و آرزويشان 

را در هم رنگ سازي خود با اين ستاره ها جست وجو مي کنند و خواسته يا 

ناخواسته مقلد و دنباله رو اين ستاره ها در سبک زندگي، شيوه ي معاشرت، 

رفتار و نوع پوشش و مد لباس و... و به تبع آن به مصرف کننده ي کاالهاي 

تجمالتي و لوکس تبديل شده اند )مصطفايي، 1389: 13(. از سوی ديگر فرهنگ 

توده )ضمن ايجاد اين ناامنی( نوعی امنيت کاذب هم توليد می کند و برای 

توليد اين امنيت کاذب دو راه دارد:

- استاندارد کردن محصوالت خود؛

- فرديت دروغين بخشيدن به اين محصوالت استاندارد شده )کرايب، 

.)276-279 :1378

در تغيير به سوی مدرنيته، فرصت شکوفايی و تحرک از زنان سلب شد 

و اين امر باعث شد تا زنان اين تنوع را در پديده ي مد جست وجو کنند. به 

همين دليل، سرعت تغييرات مد در کاالهای مربوط به زنان بيش از کاالهای 

مربوط به مردان است. بر همين اساس، زيمل عقيده دارد که زنان با استفاده 

از مد می توانند هم فرديت خود را به اثبات برسانند و هم به وحدتی يکپارچه 

دست يابند )پوريوسفی، 1388: 174(. 
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مسئله ی سا کننده ی  توجيه  نوعی  به  می تواند  شده  مطرح  نظريات  تمام 

مديريت بدن به طور کلی باشد، اما در رابطه با تجربه ها و انگيزه های دختران 

از مديريت بدن، نظرياتی که محقق بر فراز آنها می تواند ايده ی جديد خود 

را مطرح کند، عبارت اند از: نظريات فمينيستی که ارزيابی دختران از ظاهر 

خود را در متن مشکالت آنها در جامعه می بيند و تصميم آنها برای مديريت 

بدنشان را به فشار از جانب مردان و جامعه نسبت می دهد. نظريات مبادله 

که کنش های افراد )مانند مديريت بدن( را بر حسب اصل پاداش و مجازات 

تبيين می کند به اين معنا که پاداش هايی که دختران با مديريت بدن کسب 

می کنند نسبت به هزينه های آن خيلی بيشتر است. نظريه ی وبلن که به مفهوم 

مصرف تظاهری و اهميت يافتن آن در شرايط جامعه ی مصرفی و اينکه اين 

نوع مصرف بيشتر در ظواهر مشاهده می شود و راهی برای کسب احترام 

و منزلت اجتماعی است، می پردازد و با توجه به اينکه مديريت بدن نيز بر 

مصرف تظاهری متکی است. نظريه بورديو که با طرح مفهوم تمايز، هدف 

از مديريت بدن را در طبقات مختلف کسب تمايز می داند. نظريه ی آنتونی 

گيدنز که به توضيح شرايط مدرن به خصوص برای زنان و انتخاب های زنان 

در اين شرايط می پردازد و بدن و پرداختن به آن را راهی برای توليد و باز 

توليد هويت در شرايطی می داند که بنيان های سنتی هويت ساز از ارزش 

افتاده اند و در نهايت نظريه ی صنايع فرهنگی که به چگونگی ايجاد نيازهای 

کاذب از طريق رسانه و کارکردهای تخدير کننده ی رسانه ها می پردازند.
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سا 4- روش پژوهش

پژوهش حاضر با روش کيفی و با انجام مصاحبه ی عميق نيم ساخت يافته 

انجام شده و از تحليل تماتيک برای تحليل يافته استفاده می شود. جمعيت 

آماری اين تحقيق کليه ی دختران و زنان شهرستان رضوانشهر است. در تحقيق 

حاضر، نمونه گيری به صورت هدفمند يا همان تعمدی است، به همين منظور 

با 21 دختر رضوانشهری که مديريت بدن داشته اند، مصاحبه شد تا تجربه ها و 

انگيزه های آنها از مديريت بدنشان تشريح شود. اين دختران در سنين 18-29 

سال قرار دارند و سطح تحصيالت آنها از پيش دانشگاهی تا مقطع ارشد است. 

در بين افراد نمونه 6 نفر رژيم الغری داشته اند، 8 نفر از دختران آرايش های غير 

متعارف انجام می دادند و 7 نفر جراحی زيبايی )بينی( داشته اند. مديريت بدن در 

اين پژوهش به معنای نظارت و تغيير مستمر ويژگی های مرئی و ظاهری بدن 

است )آزاد و چاوشيان، 1381: 68(. در تحقيق حاضر مفهوم مديريت بدن با توجه 

به سه واقعيت رژيم های الغری، جراحی زيبايی بينی ـ که فقط برای زيبايی 

انجام شده و ضرورت پزشکی نداشته اندـ  و آرايش های غير متعارف سنجيده 

می شود. منظور از آرايش های غير متعارف ـ  به لحاظ شرايط فرهنگی حاکم بر 

شهرستان رضوانشهرـ  استفاده از رنگ مو، استفاده از رنگ های تند در آرايش 

و تتو ابرو و در عين حال نمايش آن در مأل عام است. 

5- یافته های پژوهش

اجتماعی  فرهنگی  زمينه های  فهم  تحقيق  اين  اصلی  آنجا که هدف  از 

مديريت بدن زنان است، ابتدا زمينه های فردی و سپس زمينه های اجتماعی و 
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خانوادگی مديريت بدن زنان مرور خواهد شد و در ادامه انگيزه ها، موانع و سا

چالش های فراروی مديريت بدن زنان بحث خواهد شد. سپس استراتژی اين 

دسته از زنان برای انجام فرآيند مديريت بيان می شود و در نهايت پيامدهای 

مديريت بدن زنان در تجربه ی زيسته ی آنها گزارش می شود.

5-1- زمینه ها

در تحقيقات کيفی، زمينه به مجموعه ای از ويژگی ها گفته می شود که 

اين  در  باشد.  داشته  تأثير  تحقيق  نظر سوژه می تواند در موضوع مورد  از 

مقاله زمينه های سؤال شده از جميت مورد به مطالعه به سه دسته ی فردی، 

اجتماعی و خانوادگی تقسيم شده است.

5-1-1- زمينه های فردی 

افراد نمونه در پاسخ هايشان از زمينه های مختلفی ياد کرده اند که در سوق 

دادن آنها برای تصميم به مديريت بدنشان مؤثر بوده است. مهم ترين اين 

زمينه ها، شرايطی است که می توان از آن به عنوان زمينه های فردی نام برد. 

افراد نمونه از شرايط و ويژگی های فردی خود در اين باره سخن گفته اند. آنها 

من موجود خود را دارای ويژگی هايی دانسته اند؛ گروه کثيری از افراد نمونه 

خود را فردی با ويژگی های منفی مانند اينکه زشت بوده اند، نامتناسب بوده اند 

يا اجزای صورت نامتناسب داشته اند توصيف کرده اند. آنها بيان کرده اند که 

از نظر ظاهری شکل و فرم مطلوب و زيبايی نداشته اند. به دليل اينکه چندان 

به آنها توجه نمي شده يا در مواردی به آنها بی احترامی  شده، خود را فردی 

ناتوان و غير مفيد مي دانستند. از سوی ديگر، مطابقت با الگوهای زيبايی 
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سا تبليغ شده در رسانه مهم ترين خواست آنها بوده است. مجموع اين عوامل به 

شکل گيری تصوير منفی از خود نزد اين دختران منجر شده بود.

y  .فکر مي کردم زشتم. حس مي کردم خيلي گوشت اضافه دارم. چاق بودم «

تو هيچ جمعي دوست نداشتم برم. از خودم بدم مي اومد بعضي وقتا )مهناز 

24 ساله(«.

5-1-2-  زمينه های اجتماعی 

افراد نمونه، از زمينه های اجتماعی بسياری که در اين تصميمشان دخيل 

بوده، نام برده اند. مراد از زمينه های اجتماعی، شرايط موجود در جامعه است. 

اين شرايط شامل تغيير شرايط زنان در جامعه، تغيير ارزش های و معيارهای 

منزلت در جامعه و... است. به بيان آنها تمام اين زمينه ها دست به دست هم 

داده و نوعی فشار به آنها وارد کرده اند که ديگر جايی برای تأمل و درنگ 

در انجام اين تصميم برايشان باقی نگذاشته است. آنها اين فشار وارده برای 

تغيير را مهم ترين عامل برای تصميم به مديريت بدنشان دانسته اند و بيان 

کرده اند که در شرايط کنونی بهترين انتخاب از سوی آنها همين انتخاب بوده 

است. ايشان ابتدا از تغييرات اساسی که در شرايط جامعه رخ داده است، ياد 

کرده اند.

اين افراد از اولويت يافتن زيبايی های ظاهری در جامعه سخن گفته و 

بلکه  ندارند،  اولويت  درونی  زيبايی هاي  مانند گذشته  ديگر  کرده اند،  بيان 

زيبايی ظاهری - آن هم برای دختران- مهم ترين معيار برای قضاوت در 

مورد آنهاست. آنها از نفوذ ماهواره ها و اينکه چگونه در خانواده ها و جامعه 
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تغييرات اساسی ايجاد کرده و تمام ارزش های جامعه را زير و کرده سخن سا

گفته اند. از سوی ديگر، بيان کرده اند که در حال حاضر شرايط به گونه اي 

خاص برای زنان و دختران تغيير يافته است. از افزايش آزادی زنان سخن 

گفته و بيان کرده اند که ديگر مانند گذشته سخت گيری ها براي پوشش و 

آرايش زنان وجود ندارد و اين باعث می شود برای خود زنان محدوديتی 

اشاره  تحصيل  و  کار  محيط های  در  خود  شرايط  به  آنها  همچنين  نبينند. 

کرده اند؛ ايشان موفقيت در اين مکان ها را به کسب الگوهای رايج زيبايی 

ربط داده  و اين مکان ها را محيط های مناسبي برای جلب توجه ديگران و به 

خصوص مردان دانسته اند. از آنجا که در اين مکان ها حضور هر دو جنس 

به چشم می خورد، به همين دليل کانون اصلی رقابت خود را به اين مکان ها 

انتقال داده اند. اين دختران از دغدغه های خود برای ازدواج سخن گفته اند، 

زيرا ديگر خانواده ها برای ازدواج فرزندانشان تصميم نمی گيرند و معيارهای 

با  نيست.  ازدواج فرزندان  کننده در  تعيين  نظر خانواده مالک  اخالقی مد 

توجه به تغييرات ايجاد شده در خانواده ها و با توجه به افزايش فردگرايی 

در ازدواج، دختران خود را ملزم می دانند که برای جلب توجه پسران برای 

نظر  از  معيارها  اين  و  کنند  را کسب  پسران  نظر  مورد  معيارهای  ازدواج، 

دختران چيزی جز زيبايی های ظاهری نيست.

y  ،پول تو ظاهر و  »خوب االن مالک های جامعه عوض شده. همه چی 

دخترا به غير اين ظاهر آخه چيزی برای نشون دادن ندارن که. همه جا حرف 

از عمل و وسايل گرون آرايشی و قرص الغری و... هست. خوب اينم يه 
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سا نباشم،  باشم، د مده  از همه سرتر  بقيه دوست دارم  جور رقابته. منم مثل 

خوشگل تر باشم، نظر پسرا رو بيشتر جلب کنم )سيمين 19 ساله(«.

y  االن چشم و گوش پسرا باز شده، اينقد تو اين ماهواره های بی خاصيت «

و اين دانشگاه ها اين زن ها رو ديدن که، حاال مگه دختر چاق و بی آرايش و 

دماغ غير عملی رو آدم حساب ميکنن. مگه االن پسری با حرف بابا و مامانش 

زن می گيره. اصال از اين خبرا نيست. خوب چاره چيه چقد ما منتظر بمونيم 

يه پسر پيدا شه که به خوبی های درون ما پی ببره، تازه اگه کسی باشه. نميگم 

پسرا بد شدن، خوب هر وقت يه سری چيزا مد ميشه ديگه اونم ميخواد 

من خوشگل باشم تا دو روز ديگه بتونه جلوی دوستاش که همه زن های 

خوشگل دارن سرشو باال بگيره )سمانه 22 ساله(«.

5-1-3- زمينه های خانوادگی 

 خانواده به عنوان اولين و مؤثرترين مکان جامعه پذيری فرد در هر تصميمی  

نقش اساسی دارد. زمينه های خانوادگی به وجود شرايط و ويژگی هايی در 

خانواده ي اين دختران اشاره دارد که در سوق دادن آنها به مديريت بدن مؤثر 

اينکه اين شرايط چگونه  بوده است. دختران از شرايط خانوادگی خود و 

در تصميم گيری شان برای مديريت بدن تأثير داشته، سخن گفته اند. آنها از 

وجود افرادی در خانواده ي  خود که قبل از آنها به مديريت بدن پرداخته، 

ياد کرده اند. از سوی ديگر به تغييرات ايجاد شده در خانواده هايشان - به 

خصوص از نظر ارزش ها- پرداخته  و بيان کرده اند که خانواده هايشان ديگر 

مانند قبل قدرت کنترل بر تصميمات آنها را ندارد. آنها از نفوذ ماهواره ها 
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در خانواده هايشان و تغييراتی که در ارزش های خانوادگی شان ايجاد کرده سا

سخن گفته و بيان کرده اند با وجود اين شرايط با الگوهای زيبايی ابتدا در 

خانواده هايشان آشنا شده اند. 

y  ــم تو خونمون بود و مامانم ــه رژ لب و مداد چش »از بچگي يادمه هميش

ــم برم از اين  ــتفاده مي کرد. منم پيش خودم مي گفتم کي بزرگ ش همش اس

وسايل براي خودم بگيرم )زهرا 20 ساله(«. 

y  االن تو خونه ي ما شرايط جوريه که ديگه اون سخت گيري هاي قبلي«

نيست؛ مثال بابام ماهواره گرفته يا با اينکه ما از اينترنت استفاده کنيم مشکل 

نداره. خواهر بزرگم ميگه زمان اونا بابا اين چيزا رو کفر مي دونسته حتي 

بهشون اجازه نمي داده که يه تار مو بندازن بيرون، ولي االن ديگه ما رو کنترل 

نمي کنه و گير نمي ده. شايد به خاطر تأثير ماهواره باشه که اين چيزا ديگه 

براي همه عادي شده ) سيمين 19 ساله(«.

اين دختران از کاهش نقش خانواده ها در ازدواج هايشان نيز ياد کرده و 

اين امر را يک دليل و گاهی يک فشار برای دستکاری در شرايط ظاهريشان 

دانسته اند، زيرا عقيده دارند چون در گذشته ازدواج ها محدود به خانواده ها 

بوده است، دختران مجبور نبودند که برای ازدواج با پسری اينچنين تالش 

کنند، اما اکنون شرايط برای آنها فرق کرده است و ديگر اين خانواده ها نيستند 

که چنين نقشی را بر عهده دارند، بلکه اين مسئوليت را به دوش فرزندان 

خود نهاده اند. به نظر آنها، خانواده هايشان از تغييرات ايجاد شده در معيارهای 

ازدواج اطالع داشته اند، به اين معنی که می دانند که ديگر اين پسرها هستند 
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سا که همسر خود را انتخاب می کنند نه والدينشان. به همين دليل از دختران 

خود نيز توقع دارند که معيارهای مد نظر پسران را کسب کنند و از اين 

قافله عقب نمانند. البته دختران بيان کرده اند که خانواده هايشان از اين وضع 

راضی نيستند، اما در مواجهه با اين تغييرات چاره ای جز قبول اين شرط که 

دخترهايشان خود بايد مسئول ازدواجشان باشند، ندارند. در اين ميان نقش 

مادران در تشويق دختران برای نزديک شدن به الگوهای رايج زيبايی و مد 

نظر پسران بسيار پر رنگ تر است. 

y  مامانم بيچاره همش نگران ازدواج منه، ميگه تو هم زرنگ باش، ببين«

اين دخترها رو، تو هم به خودت برس مادر، مثل مژده )دختر همسايمون(. 

می مونی رو دست ما )گيلناز 21 ساله(«. 

5- 2- انگیزه ها 

انگيزه های دختران در مديريت بدنشان بسيار متنوع است. آنها با اهداف 

پی  در  خود  بدن  کردن  مديريت  با  و  پرداخته  بدن  مديريت  به  خاصی 

دست يابی به خواسته ای بوده اند. برای بسياری از دختران مهم ترين انگيزه 

همان زيبايی و به قول خودشان متناسب شدن است. آنها بيان کرده اند که 

انگيزه ي اصليشان در انجام جراحی زيبايی يا آرايش و نيز گرفتن رژيم های 

الغری زيبا شدن و رسيدن به معيارهای زيبايی تبليغ شده در رسانه هاست. 

انگيزه ي ديگر دختران ايجاد تنوع است. ايشان بيان کرده اند که از يکنواختی 

و نبود تنوع در ظاهرشان خسته شده اند. يکی از مهم ترين انگيزه های مشترک 

بين همه ي آنها، افزايش اعتماد به نفسشان بوده است. تحقق آرزوها برای 
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دختران يکی ديگر از انگيزه های آنها در مديريت بدنشان بوده است. آنها بيان سا

مي کردند که به دليل اندام و ظاهر نامتناسب خود نمی توانستند کارهايی را که 

دوست دارند، انجام دهند.

متفاوت بودن و متمايز بودن، فخر فروشی به ديگران و نمايش خالقيت ها 

با ديگران،  و خوش سليقگی شان به آنها، برقراری ارتباطی بهتر و مؤثرتر 

و  هم رنگ جماعت شدن  واقع شدن،  توجه  مورد  يا  گرفته شدن  تحويل 

اجتماعی  از دختران ديگر، کسب موقعيت ها و فرصت های  نماندن  عقب 

مانند ازدواج، اشتغال و کسب موفقيت و تفهيم نکاتی به خانواده و جامعه، از 

انگيزه های دختران در مديريت بدنشان بوده است. 

y  خوب خيلي برام مهم بود که زيبا باشم. هدفي که کاًل من از آرايش و«

يا هر کاري که براي ظاهرم مي کنم اينه که خوشگل باشم )شيما 18 ساله(«.

y  حس مي کردم خيلي عادي ام. فکر مي کردم آخه آدم مگه هر روز يک«

شکل يکنواختو مي تونه تحمل کنه. مي خواستم هر روز يه لباس بپوشم، آخه 

با اون گوشت هايي که داشتم فقط يه مانتوي گشاد به کارم مي اومد )افسانه 

22 ساله(«. 

y  من مي خواستم اعتماد به نفسم بره باال. آخه به خاطر دماغم اصال اعتماد«

به نفس نداشتم. همش از خودم خجالت مي کشيدم )مهشيد22 ساله(«.

y  به نظر من با اين کار شانس آدم خيلي ميره باال. وقتي بيشتر تو چشم«

باشي، تو همه چي مخصوصاً ازدواج بيشتر شانس داري )فاطمه 27 ساله(«.
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سا 5-3- چالش ها و موانع

با توجه به اينکه ظاهر و ظاهر آرايی - به خصوص برای دختران- در 

فرهنگ ايرانی – اسالمی  مسئله ای بحث برانگيز است، دختران در اين رابطه با 

چالش ها و موانعی رو به رو بوده اند. منظور از چالش ها، دوگانگی ها و به تعبير 

روشن تر دوراهی های موجود بر سر راه دختران در مديريت بدنشان است که 

مجبور بودند از بين آنها انتخاب کنند. اين چالش ها برای دختران مانند مانعی 

عمل کرده که می بايست از سر راه برداشته شود. آنها از چالش های خانوادگی 

مانند مخالفت ها، چالش های اقتصادی که از کمبود منابع مالی برای مديريت 

دليل شرايط  به  که  فرهنگی  و  اجتماعی  و چالش های  می شده  ناشی  بدن 

مذهبی و عرفی جامعه با آن روبه رو بوده اند، از بيم ها و خطرات احتمالی که 

مديريت بدن می توانسته برای آنها به همراه داشته باشد و دوگانگی هايی که 

بعدها با آن مواجهه شده اند، ياد کرده اند.

y  ،وقتي باباي آدم ناراضي باشه، ديگه تأمين هزينه ها خيلي سخت مي شه«

به وسايل آرايش  اونم براي يکي مثل من که دانشگاه مي رم. خوب واقعاً 

خوب احتياج داشتم، ولي پول نداشتم، خيلي برام سخت بود خيلي )زهرا 

20 ساله(«.

y  وقتي با آرايش مي رفتم بيرون اينقدر که مدام از مامانم شنيده بودم آرايش«

اينجوري گناه و اينقد تو تلويزيون شنيده بودم که زن ها با اين کار عامل 

فسادن و وقتي مي ديدم بقيه يه جور بدي بهم نگاه مي کنن خيلي احساس 

گناه مي کردم )سمانه 22 ساله(«. 



162

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

یز 
پای

 / 
69

ره 
شما

 / 
هم

جد
هی

ل 
ترس از عواقب کار يکی از مهم ترين چالش های پيش روی دختران در سا

مديريت بدنشان بوده است. 

y  وای کلی آزمايش دادم تا روز عمل. کلی وقتم گرفته می شد، از ترس«

داشتم سکته می کردم، هزار تا فکر می کردم، از بی هوشی وحشت داشتم، از 

اينکه دماغم خوب نشه قلبم داشت کنده می شد. چند بار خواستم منصرف 

شم )ميترا 24 ساله(«.

5-4- استراتژی ها

استراتژی ها به راه حل های دختران برای مقابله با چالش ها و از سر راه 

برداشتن موانع اشاره دارد. دختران با وجود تمام اين موانع و چالش های پيش 

رو، تصميم خود را عملی کرده و در اين راه از استراتژی هايی مانند فشار بر 

خانواده برای کسب موافقت آنها، توجيه خود برای حل تناقض های اجتماعی 

و فرهنگی که با آن روبه رو بوده اند، اعتماد به متخصصان و تبليغات رسانه ها 

و محاسبه بين معايب و محاسن مديريت بدن برای تحمل دردها و عواقب 

مديريت بدن بهره برده اند.

y  باالخره اينقد قهر و گريه و غصه تا بابام راضی شد. واقعاً حس می کردم«

خيلی کار کردم که بابام کوتاه آمده. بهش گفتم يعنی پولت از آقا حسين 

)شوهر خالم( کمتر که 2 تومن برای عمل من نميدی )ميترا 24 ساله(«. 

در مقابل چالش هايی که به داليل خاص عرفی و مذهبی شهرستان برای 

دختران درباره ي مديريت بدنشان ايجاد می شد، توجيهات دختران برای حل 

تناقض استراتژی مهم بوده است. 
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سا y  خوب آرايش اونم تا اين حدي که من مي کنم گناه داره مي دونم، ولي ته«

دل من که هدف فاسدي نيست. من مي خواستم زيبا شم خدا هم زيبايي رو 

دوست داره )شيما 18 ساله(«.

ستاره 22 ساله در تحمل خطرات رژيم بيان می کند: »همش به خودم 

کم  يه  نداره حاال  اشکال  رو می خوری،  اين قرص  نداره  اشکال  می گفتم 

پوستت خط بيافته به جاش می تونی همه ي لباس های خوشگلی که ميخوايی 

مسخرت  دوستات  ديگه  و  بيرون  بری  راحت  ديگه  می تونی  بپوشی،  رو 

نمی کنن«. 

5-5 – پیامدها 

به بيان دختران، مديريت بدن نتايج مثبتي برايشان به همراه داشته است، 

آنها زيباتر شدن، لذت بردن از خود، احساس غرور، رسيدن به من مطلوب 

و تبليغ شده در رسانه ها، افزايش اعتماد به نفس، تحقق آرزوها، حفظ روابط 

اجتماعی، بر انگيختن تحسين و توجه و احترام ديگران، متفاوت بودن از 

به دست  ازدواج،  موقعيت های  آوردن  به دست  داشتن،  تنوع  اطرافيان،  ديد 

آوردن قدرت اظهار نظر در جمع در پی افزايش اعتماد به نفس، موفقيت در 

زمينه های اجتماعی و فردی، ايجاد روابط جديد، رسيدن به رضايت و آرامش 

در پی رسيدن به من مطلوب و رفع نقص ها و ايرادهای ظاهری، متمايز شدن 

از افرادی که برای زيبايی ارزش قائل نيستند را از پيامدهای مثبت مديريت 

بدن خود برشمرده اند.
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»خيلي روحيه ام بهتر شده، اعتماد به نفسم به کل دنيا برام مي ارزه، شاد  yسا

شدم، حس خوبي دارم مثل رهايي، واقعاً مي گم. االن مي فهمم چرا قباًل کسي 

بهم محل نمي ذاشت. خوب آدم اين جوري با کالس می شد و مردم هم بهش 

توجه مي کنن )سمانه 22 ساله(«. 

y  تو جمع راحت ترم. ديگه به خاطر کمبودهايي که نسبت به بقيه داشتم يه«

گوشه ساکت نمي شينم. مي تونم راحت نظرمو بگم. بقيه هم تحويل مي گيرن. 

بدون آرايش انگار تو يه سري جمع ها آدم حسابت نمي کنن )صبا 20 ساله(«.
ــخن  ــان س ــی دختران از پيامدهای منفی مديريت بدنش ــوارد اندک در م
ــکالتی  ــان با مش گفته اند. آنها بيان کردند که پس از اين کار براي سالمت ش
مواجهه شده اند و در برخی موارد نتوانسته اند به آنچه کاماًل مد نظرشان بوده، 
ــده اند، اما همگی آنها عقيده  ــت يابند. به همين دليل دچار نوعی رنج ش دس
ــان بسيار بهتر از شرايط قبل است.  ــتند که شرايط بعد از مديريت بدنش داش
ــتگی  ــان دچار نوعی وابس دختران از اينکه به دليل چنين تغييری در ظاهرش
شده اند و اينکه مجبورند روزانه مانند يک تکليف هر روز ساعاتی را به ظاهر 

خود اختصاص دهند، ابراز ناراحتی کرده اند. 
y  ،بعضی وقتا خيلی فس فس می کنم، حس نفس تنگی بهم دست می ده«

يه کم برام سخت، ولی خوب ديگه هر که طاووس ميخواد جور هندوستانم 
می کشه )افسون 25 ساله(«.

y  آرايش برام يک عادت شده، حس مي کنم خيلي به لوازم آرايش وابسته«
شدم. يه کار 5 دقيقه ای که می خوام انجام بدم قبلش 2 ساعت واسه آرايش 

وقت می زارم )مريم 23 ساله(«.
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سا نتايج حاصل از تحقيق را می توان در جدول زير خالصه کرد:

تصور منفی از ويژگی های ظاهری خود
زمینه های فردی

زمینه ها

خود را فردی ناتوان و غير مفيد دانستن

افزايش تحصيالت و رفتن به دانشگاه

تغيير شرايط زنان 
در جامعه زمینه های 

اجتماعی

تغيير در نحوه ي پوشش و آداب آن

ورود زنان به محيط های کاری

تغيير مالک های ازدواج

تغيير ارزش ها و معيارهای منزلت

وجود افرادی در خانواده که قبل از فرد اقدام به مديريت بدن کرده اند.

زمینه های 
خانوادگی

کاهش قدرت کنترل خانواده بر فرزندان

تغييرات در ارزش های خانوادگی

کاهش نقش خانواده در ازدواج

تمايز

انگیزه ها

فخرفروشی

کسب احترام

هم رنگ جماعت شدن

کسب فرصت های اجتماعی

کسب موقعيت های ازدواج

موانع خانوادگی )مخالفت های خانواده به خصوص پدر(

موانع و 
چالش ها

موانع اقتصادی

موانع اجتماعی فرهنگی )برخوردهای منفی از سوی جامعه و زدن برچسب منفی به فرد(

ريسک و خطرپذيری )اثرات منفی مديريت بدن و خطرات آن بر جسم(
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فشار بر خانواده برای کسب موافقتسا

استراتژی 
ها

کاستن از هزينه های روزمره و انجام کارهای پاره وقت برای رفع موانع اقتصادی

توجيه خود برای مقابله با فشارهای اجتماعی با اين توضيح که افراد موفقيت ها و فرصت های 
خود را درگرو مديريت بدن می دانستند.

اعتماد به متخصصان و ترجيح آرزوها به خطرات پيش رو

زيبايی- تمايز-  به دست آوردن تحسين ديگران- تحقق آرزوها-کسب اعتماد 
به نفس-کسب موفقيت و... مثبت

پیامدها

مشكالتی در رابطه با سالمت - تكليف و عادت شدن آرايش منفی

نتیجه گیری 

مدرنيته با تمام شرايط و لوازم خاص خود اکنون به همه جا رسيده و 

در تمام جهان اثرات خود را به جا نهاده است. در اين ميان تنها بحث از 

کالن شهرهای مهم دنيا مطرح نيست، زيرا مالحظه می شود که شهرهای 

از داليل  اين پديده روبه رو هستند. يکی  با  نيز  مانند رضوانشهر  کوچکی 

اصلی اين فراگيری نقش پر رنگ رسانه ها و وسايل ارتباط جمعی است که 

از سويی تمام دنيا را با هم در ارتباط نزديک قرار داده و مرزها را درنورديده 

است و از سوی ديگر الگوهای خاصی را تبليغ می کند. امروزه، ديگر مردم 

به فرهنگ ها و کشورهای خود محدود نيستند، بلکه در مقابل خود انواع 

سبک ها و شيوه های زندگی را مالحظه می کنند که بايد از بين آنها انتخاب 

کنند. مدرنيته در اين شهرها تغييرات گسترده ای را به وجود آورده که يکي 

از مهم ترين آنها از بين رفتن هويت سنتي افراد است. در اين دوران بر اساس 
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سا نظريه ي گيدنز، ديگر زن بودن از نظر وظايف و هويت ها معناي روشن و 

مشخصي ندارد. مهم ترين اتفاق در حال وقوع، اين است که ديگر زنان بر 

اساس آنچه فرهنگ يا سرنوشت حتمی به آنها ديکته مي کند، زندگي نمي کنند. 

آنها براساس نقش هاي اجتماعي شان، هويتشان را مي سازند. به بيان روشن تر 

شناخت آنها از خود و هويت اجتماعي شان به صورت پروژه اي بازانديشانه 

و بازتابي درآمده است. بايد مدام به اين فکر کرد که چه هستيم، چه شکلي 

هستيم و چگونه مي خواهيم باشيم، چگونه به نظر مي آييم. در جامعه اي که 

از گذشته مرخصي مي گيرد، روش هايي سنتي را کنار مي نهد و درها را به 

سوي آينده اي مسئله زا و ابهام آلود مي گشايد، زن بودن کار پرمخاطره اي است 

و ساختن و پرداختن نوعي هويت شخصي و اجتماعي امر خطيري است. 

افتادن توليد و تأکيد بر مصرف  ويژگی ديگر شرايط مدرن از اهميت 

است، آن هم مصرف تظاهری که به مهم ترين معيار و مالک برای کسب 

منزلت و احترام اجتماعی تبديل شده است. در اين شرايط که معيار و مالک 

قرارگاه  مهم ترين  و  مي شود  مصرف  به  منتهي  افراد  مورد  در  قضاوت ها 

به آن  به بدن و سوق دادن مصرف  مصرف بدن است، توجه و پرداختن 

اهميت خاصی می يابد. در اين ميان، با توجه به کليشه های جنسيتی حاکم بر 

جامعه و با توجه به اينکه ظاهر و زيبايی برای زنان اهميت خاصی دارد، زنان 

و دختران بيشتر خود را با اين مسئله درگير می بينند. از سوی ديگر، رسانه ها 

و نظام سرمايه داری نيز به نارضايتی زنان از بدن خويش و صرف هزينه های 

فراوان برای نزديک شدن به الگوهای رايج زيبايی دامن زده اند. آنچه در اين 
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ميان اهميت دارد، شرايط خاص جامعه ي ايران است. با وجود اينکه مدرنيته سا

در ابعاد مختلف زندگی مردم نفوذ کرده و تغييرات گسترده ای را به جا نهاده، 

اما برخی از ويژگي هاي جامعه ي ايراني همچون اهميت تشکيل خانواده و 

ازدواج هنوز پا بر جا مانده است. در اين ميان، مانند گذشته اين دختران 

هستند که انتخاب می شوند. اين اصل ثابت در کنار تغييرات ايجاد شده در 

جامعه، دغدغه ای اساسی در دختران به وجود آورده است. همچنين کاهش 

نقش خانواده در ازدواج فرزندان و فردی شدن ازدواج ها به مسئله ای اساسی 

برای دختران تبديل شده است، زيرا ديگر معيارهای اخالقی خانواده ها نيست 

که مبنای انتخاب ها در ازدواج قرار می گيرد، بلکه معيارهای ظاهری مد نظر 

پسران به مالک و معيار اصلی برای انتخاب آنها تبديل شده است. از آنجا 

که والدين دختران به اين شرايط آگاهی دارند، علی رغم ميل باطنی شان در 

مواردی از دختران خود توقع دارند که اين معيارها را کسب کنند و مسئوليت 

ازدواج را به دوش دختران خود نهاده اند. تمام اين شرايط بيان می کند که چرا 

با وجود انواع چالش ها و موانع پيش رو، دختران در مديريت بدنشان باز اقدام 

به اين کار می کنند، زيرا ايشان تحقق بسياری از خواسته های خود را تنها در 

گرو زيباتر شدن و نزديک شدن به الگوهای تبليغ شده در رسانه ها می دانند. 

آنها اتخاذ چنين تصميمی از سوی خود را آگاهانه ترين و مناسب ترين انتخاب 

در شرايط موجود در جامعه می دانند. )اين ادعا از جانب خود اعضای نمونه 

مطرح شده است و به قضاوت آنها در باره ي مديريت بدنشان مربوط است. 

در  است(.  نبوده  نيز  تعميم  پی  در  محقق  پژوهش  اين  در  ديگر  از سوی 
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سا غير صورت آنها از خود ناراضی بوده و از سوی گروه های مختلف طرد 

می شده اند. همچنين بسياری از فرصت ها و موقعيت های اجتماعی خود را از 

دست مي دهند. با توجه به نتايج پژوهش می توان در موضوع مديريت بدن 

رهنمودهای سودمندی به شرح زير ارائه داد:

با توجه به نفوذ گسترده ي ماهواره در جامعه و ارائه ي الگوهای غربی از زن - 

ايده آل يا نمونه، رسانه های داخلی بايد با ارائه ي الگوهای جانشين و متناسب 

با فرهنگ ايرانی نقش خطيری را در آگاهی دادن به دختران و زنان به عهده 

بگيرند و از معرفی زن به عنوان انسانی که فقط بايد زيبا باشد بپرهيزند. 

آموزش و پرورش رسمی  در هر جامعه ای نقشی اساسی در جامعه پذيری - 

افراد جامعه دارد. در جوامع امروز اين نقش بسيار پر رنگ تر از گذشته است، 

به همين دليل، آموزش و پرورش می تواند با ارائه تصويرهای خاص از زنان 

و ارزش و جايگاه آنها در جامعه در ذهنيت زنان و ديگر اعضای جامعه 

تأثيرگذار باشد، به گونه ای که سطح اعتماد به نفس ايشان را باال برد تا آنها 

از طريق اجرای نقش ها و مسئوليت های مهم در جامعه اعتماد به نفس کسب 

کنند و رقابت های خود را به اين سمت سوق دهند. 

گيری -  شکل  در  افراد  پذيری  جامعه  پايگاه  نخستين  عنوان  به  خانواده 

نگرش و افکار و رفتار عامالن اجتماعی نقش مهمی  بر عهده دارد. خانواده 

می تواند با آگاهی دادن به فرزندان نقش مهمی در تصميمات آنها داشته باشد. 

خانواده ها می توانند به دختران خود آگاهی دهند که تمام ارزش زنانگی به 

زيبايی های ظاهری معطوف نمی شود. از سوی ديگر، در شرايط ورود انواع 
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وسايل ارتباط جمعی به خانه، خانواده ها بايد به فرزندان در مورد آن آگاهی سا

از غير مهم تشخيص  بتوانند محتواهای مهم را  تا فرزندان  الزم را بدهند 

دهند. آموزش هاي صحيح توسط خانواده، فرهنگ سازي از طريق رسانه هاي 

فيلم ها و سريال ها و  در  به زن  ابزاري  نگاه صرفاً  از  جمعي و جلوگيري 

نظارت خانواده ها بر رفتار فرزندان خود مي تواند استفاده ي افراطي از لوازم 

زيبايی را کاهش دهد. 

از آنجا که نماياندن خالقيت و نوآوری هاي خود به ديگران و کسب 

توجه ديگران از اين طريق و برتر بودن در بين همساالن يکی از انگيزه های 

اصلی دختران برای خودآرايی است، ايجاد زمينه و يا مراکزی که جوانان و 

بتوانند خالقيت ها و نوآوری های خود را در جهات  به خصوص دختران 

مناسب تر به ديگران بنمايند، می تواند اين نياز را به جهات مثبت هدايت کند.
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