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 -1مقدمه و بیان مسئله

در اواخر قرن بیستم ،ب ه دلیل تغییرات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی
مختلف مانند تغییرات جمعیتشناختی ،ژندرمانی ،جنبشهای فمينیستی و
رشد فرهنگ مصرفی و حرکت به سوی مدرنیته که در جهان رخ داد ،بدن
به یک موضوع مهم در مطالعات اجتماعی تبدیل شد (اباذری و حمیدی:1387 ،

131و .)132در دوران كنوني به ظواهر بيش از هر چيز ديگري توجه ميشود،
از سوي ديگر برداشت از زیبایی تغییر یافته و زیبایی به امری ظاهری و
دنیوی تبدیل شده است؛ لذا زیبایی به امری بهدستآوردنی تبديل شده است.
از میان ظواهر ،بدن به منزلهي مستقیمترین و در دسترسترین قرارگاهی
که میتواند نمایشگر تفاوتهای شیوهي زندگی و شکلهای هویت باشد
اهمیت اساسی مییابد و بدین سان جسم به یک اصل هویتی بدل میشود
(آزاد ارمکی و چاوشيان .)59 :1381 ،مهمترین عامل اهمیت یافتن بدن ،فردی
شدن حیات اجتماعی و مواجههي غیر عمیق افراد با یکدیگر است .اين
عوامل به عمومي شدن دستكاري مداوم ظاهر و بدن منجر شده است .توجه
به كيفيت ظاهرى بدن و لباس ،به ميزان زيادى داللت بر مصرفگرايى ،به
ويژه در ميان زنان و جوانان دارد كه در شكل انواع سبكهاى آرايش و
لباس به عنوان مصرفكنندهي مدرن ظهور پيدا مىكند .بيشتر زنان امروز
آرايش را جزء جداناپذير از زندگي خود ميدانند ،بهطوریکه آنها حتي براي
كوچكترين كاري بدون آرايش از خانه بيرون نميروند.
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متأثر از زیبایی آنها بوده و احساس زیبایی و کمبود آن یک واقعیت مهم برای
پنداشت از خود زنان میشود ) .(Mazour, 1988:282یافتههای پژوهش نشان
میدهد ،تعداد زیادی از کارهایی که زنان انجام میدهند به نوعی با ظاهر آنها
ارتباط دارد ،کارهایی مانند فروشندگی ،بازاریابی ،منشیگری ،مهمانداری،
پیشخدمتی ،مانکنی و دیگر کارهایی که مربوط به بخش خدمات دفتری
است ،همه به اشکال مختلف به ظاهر فیزیکی زنان توجه دارند (Peiss, 1996:

) .172اما آنچه در این خصوص اهمیت مییابد این است که امروزه عموم ًا به
مدد پیشرفتهای صورت گرفته در صنعت پزشکی و لوازم آرایشی تصویر
ی از زیبایی به مثابه یک امر طبیعی به یک امر اکتسابی تغییر کرده است.
عموم 
این امر در کنار اهمیت یافتن زیباییهای ظاهری زنان فضای خاصی را به
وجود آورده ،به گونهای که استفاده از لوازم آرايشي حد و مرز و سن خاصي
را نميشناسد و الگوهای خرید و مصرف مادران و دختران در استفاده از
لوازم آرایشی یکسان است .اين بحث در ايران به دليل وضعيت خاص خود
اهميت مضاعفي مييابد ،زيرا ايران از نظر نسبت عمل زیبایی به جمعیت،
در رتبهي اول جهان قرار دارد (موسوی زاده )318 :1388 ،و از نظر مصرف
لوازم آرایشی هفتمين كشور دنياست (صمدی .)22 :1388 ،مبالغ هنگفتي برای
واردات لوازم آرایشی به ايران صرف میشود .از سوی دیگر ،توجه بیش از
حد به آرايش و زيبايي باعث شده است که دختران جوان بخش بسياري از
وقت ،هزینه و انرژی خود را در این زمینه صرف کنند.
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این مسئله در سالهای اخیر گسترش بی حد و مرزی داشته و حتی
شهرستان کوچکی مانند رضوانشهر را در برگرفته است .همچنين از آنجا که
در سالهای اخیر تغییراتی در شرایط و مالکهای ازدواج در این شهرستان
رخ داده است و با توجه به کلیشههای جنسیتی حاکم بر جامعه و با توجه
به اینکه مردان یکی از گروههای تأثیرگذار در تصمیمات زنان هستند ،این
مسائل در کنار شرایط عرفی و مذهبی خاص این شهرستان محقق را به انجام
تحقیقی در مورد تجربهها و انگیزههای دختران از مدیریت بدن با تأکید بر
رابطهي دغدغهي ازدواج و مدیریت بدن برانگیخت.
 -2پیشینه پژوهش

قاسمی در تحقیقی به «بررسی عوامل مؤثر بر گرایش افراد به جراحی
زیبایی با تأکید بر جنسیت» پرداخت .برای این منظور وی با روش کیفی
و تکنیک مصاحبهی نیمه ساختار یافته با  29زن و  15مرد در سنین  18تا
 55سال مصاحبه کرد .وی از دیدگاههای نظری آنتونی گیدنز و نظریات
فمینیستها برای راهنمایی فرضیات خود استفاده کرده است .براساس نتایج
تحقیق ،او احساس رضایت شخص از بدن و عاملیت زن ،نقش بسیار مهمی
در جراحی زیبایی داشته است .به عالوه در زنان تعریف کلیشهای از مفهوم
زن و در مردان اهمیت تناسب اندام تبیین کنندهی انگیزهی ایشان در جراحی
زیبایی بود (قاسمی.)1389 ،

فاتحی و اخالصی در تحقیقی با عنوان «مدیریت بدن و رابطهی آن با
پذیرش اجتماعی» با استفاده از روش پیمایش و نمونهگیری خوشهای400 ،
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گیدنز و نظریهی مبادله راهنمای فرضیات این تحقیق بودهاند .آنها برای
سنجش متغیرها متغیر پذیرش اجتماعی را در سه بعد پذیرش عمومی،
پذیرش در گروه همساالن ،پذیرش در گروههای سازمانی مبنا قرار دادند و
مدیریت بدن را با چهار بعد کلی آرایش ،جراحی ،لباس اندامی ،رویههای
الغری و سالمتی عملیاتی کردند .نتایج پژوهش نشان میدهد که زنان توجه
باالیی به مدیریت بدن در همهی وجوه دارند و متغیرهای مصرف رسانهای،
پذیرش اجتماعی و پایگاه اقتصادی – اجتماعی با بدن رابطهی مستقیم و
معنادار دارند (فاتحی و اخالصی.)9-42 :1387 ،

باللی و افشارکهن در تحقیقی با عنوان «زیبایی ،پول :آرایش و جراحی
به مفاهیم زیبایی و آرایش با تأکید بر نقش جنسیت» که با روش اسنادی و
کتابخانهای انجام شده است ،مقولهی آرایش و جراحی زیبایی و آمارهای
ژورنالیستی و تاریخچهی آن در ایران و جهان را بررسی کردهاند .در این
تحقیق از نظریات فمینیستی و مطالعات فرهنگی آدرنو و هورکهایمر استفاده
شده است و با استفاده از آنها نقش رسانهها و مطبوعات در خصوص ورود
فرهنگ زیبایی جهانی در ایران بررسی شده است (باللی و افشارکهن.)1389 ،

گرنر و دیگران در مقالهای رابطهی بین روابط دوستی و پیشبینی وزن و
رژیم غذایی در دختران نوجوان را بررسی کردهاند .نتایج بررسی نشان میدهد
که متغیرهای دوستی به طور معنیداری در پیشبینی تصویر بدنی ،نارضایتی
از بدن و خودداری از غذا خوردن سهیم بودند .پذیرش ناچیز به وسیلهی
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گروه دوستان ،کاهش وزن و نارضایتی از بدن را پیشبینی میکرد .دختران
نوجوان سنگین وزنتر بیشتر معتقد بودند که با الغر شدن میتوانند روابط
دوستی شان را بهبود بخشند (موحد 22 :1391 ،به نقل از .)Gerner&others,2005
مارسلو در پایان نامه خود با عنوان «ارتباط میان نارضایتی از تصویر ذهنی
بدن ،نگرشها در مورد اخالل خوردن ،عوامل اجتماعی ،جنسیت و پایهی
تحصیلی» رابطهی این عوامل را بررس کرده است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که بیشتر افراد نمونه از تصویر ذهنی بدنشان ناراضی بودند .افراد
مقطع سوم نسبت به مقاطع اول و دوم نارضایتی بیشتری از تصویر بدنشان
ابراز داشتند .همچنین ،دختران نسبت به پسران نمرههای باالتری در مورد
تأثیر رسانهها ،محیط خانوادگی و همساالن دریافت کردند (موحد22 :1391 ،

به نقل از .)Marcello,2000
گروگان و وين رايت بر اساس مصاحبههاي گروهي با دختران  8تا 13
ساله تجارب دختران از نارضايتي نسبت به بدن خويش و فشارهاي ناشی از
بزرگ شدن در فرهنگ الغري را تشریح میکنند .نتايج پژوهش نشان ميدهد
كه نمونههاي مورد مطالعه ضمن ابراز نارضايتي از بدن خود ،اندام ايدهآل را
اندامي فرض ميكردند كه با اندام ايدهآل بزرگساالن الغر منطبق است .جالب
آنكه شرح كودكان  8ساله از نارضايتي نسبت به بدن خود مشابه توصيفي
است كه زنان بزرگسال اظهار ميکردند .اين نتيجه ضمن آنكه گوياي پذيرش
ايدهآل بزرگسال الغر از جانب كودكان است ،بيانگر فشارهاي هنجاري و
ارزشي در جوامع (به ويژه جوامع غربي) است كه مروج نارضايتي از بدن و
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این پژوهش در پی معناکاوی و انگیزه پژوهی با تأکید بر زمینههای
بومیو اجتماعی است .اگر چه در پی اثبات نظریهي خاصی نیست ،اما در
میان نظریههاي مطرح شده دربارهي مدیریت بدن ،نظریههايي به ایده سازی
محقق کمک کردهاند .در این قسمت نظریاتی که محقق با توجه به آنها ایدهي
خود را پرورانده است ،مرور خواهد شد .در ادامه روش پژوهش و تکنیک
گردآوری دادهها و سپس یافتههای پژوهش و نتیجهگیری ذکر خواهد شد.
 -3مالحظات نظری

بدن مدلي است كه ميتواند بيانگر هرگونه نظام اجتماعي مشخصي باشد.
داگالس نوعي مبادلهي مستمر در معاني بين بدن جسماني و بدن اجتماعي
تشخيص ميدهد و معتقد است كه هر يك ديگري را تقويت ميكند (ذکایی،

 122 :1386به نقل از داگالس .)69 :گاهي اين دو بدن آن چنان به هم نزديك
ميشوند كه تقريب ًا يكي ميشوند ،گاهي نيز بسيار فاصله دارند .تنش بين اين
دو ،امكان تشريح معاني را فراهم ميكند (همان ،به نقل از داگالس.)87 :

نظريه مبادله يكي از مكاتب جامعهشناسي است كه بدن را به عنوان
موضوع مباحث خود قرار داده است .بر اساس ديدگاه مبادله ،فرد برحسب
اصل پاداش و مجازات پاسخ ميدهد؛ يعني فرد به آن جنبههايي که پاداش
دربردارد ،پاسخ مساعد ميدهد و از جنبههايي که به مجازات ميانجامد،
اجتناب ميورزد (اديبي و انصاري .)254 :1383،در نظريهي مبادله ،تأييد اجتماعي
عنواني کلي است که ميتواند وجه اشتراک همهي پاداشهايي باشد که از
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يک کنش ناشي ميشوند .مردم در زندگي خود در جستوجوي مطلوب
واقع شدن هستند و از آن در روابط اجتماعي خود لذت ميبرند .تأييد
ميتواند صورتهاي ملموس زيادي به خود بگيرد (اسکیدمور.)86 :1375 ،

نقشهاي اجتماعي و موقعيتهاي اجتماعي تنها نمايشهايي هستند كه

در زندگي روزمره اجرا ميشوند« .خودِ» افراد به وسيلهي نقشهايي كه در
اين موقعيتها اجرا ميكنند ،شكل ميگيرد و معنا مييابد .همان گونه که
گافمن بیان میکند« :عامالن بدني يا جسمي نيز رأي جمع كنهايي هستند كه
با توسل به همهي روشهاي عالمتدهي اجتماعي ،سعي دارند نظر ديگران

را به خود جلب كنند .اين عامالن بدني« ،معرفهاي تجسد يافتهي منش و
منزلتاند» كه ساير كنشگران ميتوانند آنها را تفسير كنند» (لوپز و اسكات،
.)155 :1385

جامعه برای افراد همانند یک آینه است .آينهای که بنا به نظر کولی اين
امكان را فراهم ميكند كه واكنشهاي ديگران را نسبت به رفتار خودمان
مشاهده كنيم .بدين سان رفتار ما تا اندازهي زيادي با واكنشهاي ديگران
تعيين ميشود .اگر تصوير ديگران از ما مطلوب باشد ،مفهوم ما از خود
تعالي مييابد و رفتارمان استحكام پيدا ميكند ،اما برعكس ،اگر اين تصوير
ناخوشايند باشد ،مفهوم ما از خود صورت نازلي به خود ميگيرد و در نتيجه،
رفتارمان تعديل ميشود (تنهایی.)77 :1374 ،

«در عصر کالسیک ،بدن به منزلهي ابژه و آماج قدرت کشف شد .به
سادگی میتوان نشانههایی از این توجه عظیم به بدن را یافت .بدنی که
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اطاعت میکند ،پاسخ میدهد ،مهارت مییابد یا نیروهایش افزایش مییابد»
(فوکو .)170 :1388 ،از نظر فوكو شيوههاي اعمال قدرت سخت و خشن بر
بدن در قرن بيستم شكل خفيفتري به خود گرفت .شيوهي جديد كنترل در
جامعهي مصرفي معاصر به گونهاي است كه كنترل بر بدن از طريق سركوب
اعمال نميشود ،بلكه كنترل از طريق تحريك صورت ميگيرد؛ الغر باش،
خوش ظاهر باش ،برنزه باش( ،ذکایی 124 :1386 ،به نقل از فوكو.)57 :1980 ،

تعريف فوكو از بدن در سادهترين شكل خود بر اين اشاره دارد كه بدنهاي
فيزيكي ما هميشه و در همه جا بدنهاي اجتماعي هستند.
بوردیو در كتاب تمايز شيوههايي را تحليل كرد كه گروههاي همرده و
همطبقهي خود را به وسيلهي آن از الگوهاي مصرفي گروه ديگر متمايز
ميكنند .بورديو نشان ميدهد كه چگونه گروههاي خاص ،به ويژه طبقات
اجتماعي ـ اقتصادي ،از ميان انواع كاالهاي مصرفي ،روشهاي لباس پوشيدن،
غذا خوردن ،آرايش كردن ،مبلمان و تزئين داخلي منزل و ...انتخابهايي را
انجام ميدهند تا روش زندگي مجزاي خود را مشخص و خود را از ديگران
متمايز كنند .بورديو شيوههايي را تحليل كرد كه گروههاي مختلف خود را
به وسيلهي آن از الگوهاي مصرفي كه شيوهي زندگي يك گروه را مشخص
ميكند ،متمايز ميكنند (فاضلي .)42 :1383 ،بورديو هدف مديريت بدن را
اكتساب منزلت ،تمايز و پايگاه ميداند .وي در تحليل خود از بدن به كااليي
شدن بدن در جوامع مدرن اشاره ميكند كه به صورت سرمايهي فيزيكي
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ظاهر ميشود .بورديو توليد اين سرمايهي فيزيكي را در گرو رشد و گسترش
بدن ميداند؛ به گونهاي كه بدن حامل ارزش در زمينههاي اجتماعي شود .از
نظر بورديو ،بدن به عنوان شكل جامعي از سرمايهي فيزيكي ،در بردارندهي
منزلت اجتماعي و اشكال نمادين متمايز است ).(Shiling, 1993:127
در جوامع مدرن« ،هويت شخصي» بسیار اهميت مييابد .همهي انسانها
بايد به سؤاالت مهمي در مورد هويت پاسخ دهند و ناگزير در طول زندگي
به انتخابهاي مهمي دست زنند .در جوامع سنتي کم و بيش نقشهاي ثابتي
براي افراد تعريف ميشد ،اما در جوامع مدرن ،انسان بايد خود نقشهايش
را بسازد .در جهان مدرن هويت شخصي پروژهاي بازانديشانه ميشود و
ما هويت خود را دائم خلق و تصحيح ميکنيم و اينکه «كه هستيم و چرا
اين شديم» را دائم مرور ميکنيم .هويت ما برخالف گذشته  -که عادات و
سنتها آن را شکل ميداد -در جامعهي مدرن بايد دائم طراحي شود .اين
باز طراحی مداوم زمينه را براي شک و احساس پوچي فراهم ميکند ،ولي
در عين حال امکان انتخاب سبک زندگي را هم بيشتر فراهم ميکند (گيدنز،
.)24-27 :1384

خودآرايي و تزئين خويشتن با پويايي شخصيت مرتبط است .در اين
معنا پوشاك عالوه بر آنكه وسيلهي مهمي براي پنهان سازي يا آشكار سازي
وجوه مختلف زندگي شخصي است ،نوعي وسيلهي خودنمايي نيز محسوب
ميشود؛ چرا كه لباس آداب و اصول رايج را به هويت شخصي پيوند ميزند
(گيدنز.)95 :1378 ،

146

تجربهها و انگیزههای دختران از مدیریت بدن

نيز دارند .در اين رويكردها زمينه ،تصوير و ارزيابي دختران از اندام خود
در متن مشكالت آنها در جامعه ،فرهنگ ،نظام معنايي و يا موقعيت زبانياي
ديده ميشود كه زنان نمايش ميدهند.
در فمينيسم سوسياليست ،مقصر اصلي بيگانگي از بدن ،نظام مصرفي
سرمايهداري غربي معرفي ميشود كه ترويج كنندهي نارضايتي زنان از بدن
خويش و هزينه براي خريد كاالها و خدماتي است كه اين نقيصه را جبران
كنند .فدرستون معتقد است که «فرهنگ مصرفي مسئوليت حفاظت و نگه
داري از بدن را به خود فرد ميسپارد و او را تشويق ميكند تا از راهبردهاي
ابزاري براي مبارزه با افول و فساد بدن خويش استفاده كند و اين ايدئولوژي
را ترويج ميكند كه بدن ناقل لذت و خودابزاري است .نمايش تصاوير
بدنهاي زيبا ،جوان و در طلب لذت ،فراغت و نمايش ،تأكيدي بر اهميت
ظاهر و چهره است» ) .(Featherstone, 1991: 170فمينیستها برای ابراز
مخالفت با نقشهای جنسی متعارف و تعاریف زنانگی ،نگاه مساعدی نسبت
به ظاهر آرایی ندارند .افرادی چون سیمون دوبووار اخالق زیبایی سنتی
را زیر سؤال برده و عمل به این هنجارها را نوعی خودشیفتگی دانستهاند
(گرنت .)65 :1382 ،عالقهي زنان به زیبا سازی بدن ،سیاسی است و یکی از
عوامل مهم ستم علیه زنان محسوب میشود و آرایش کرن نماد ستم است
(دوبووار .)74 :1380 ،پس از دوبووار فمينیستهای دیگری مثل گرمن گریر نیز
به استفادهي زنان از لوازم آرایش تاختند (گرنت .)76 :1382 ،مسلم است علت
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اصلی این مخالفتها از سوی فمينیستها به چالش كشيدن نقش سنتی زنان
بود .در همین راستا «ابروهای کلفت» به سمبل فمينیسم و ایدئولوژی برابری
طلبانهي آنها با جنس مردان مطرح شد .زن ایدهآل از نظر فمينیستها زنی
بود که موی سرش را کوتاه میکرد و از لوازم آرایش به هیچ عنوان استفاده
نمیکرد (دوبووار.)111: 1380 ،

با افزایش فعالیتها و تحرکات فمينیستها و استمرار موضع رهبران
فکری آنها در خصوص استفاده از لوازم آرایش ،تولید کنندگان این اقالم
به شدت منافع اقتصادی خود را در خطر دیدند .البته این احساس خطر و
نگرانی کام ً
ال درست بود؛ چرا که در دههي  ۸۰قرن بیستم به شدت میزان
خرید لوازم آرایش کاهش پیدا کرد (فریدمن .)87 :1375 ،در خالل سالهای
 ۱۹۷۰تا  ۱۹۷۷بسیاری از زنان تالش میکردند که وارد بازار کار شوند و
به همین دلیل معتقد بودند استفاده از لوازم آرایش و لباسهای مد روز برای
موفقیت در بازار کار الزم است .عدهای دیگر از زنان نیز نگران بودند اگر
آرایش نکنند ،ممکن است برچسب فمينیست رادیکال بخورند و متهم شوند
(ویلفورد.)71 :1374 ،

طی سالهای  ۱۹۸۰تا  ۱۹۸۹میالدی فمينیستهای لیبرال به این نتیجه
رسیدند که اتکای زنان به مد و لوازم آرایش محصول شی انگاری از سوی
جامعهي پدر ساالر نیست ،بلکه باید آن را نوعی توانمندسازی زنان دانست
و استفادهي زنان از لوازم آرایش برای نیل به موفقیت الزم است .بیتردید
علیرغم برجسته سازی حق انتخاب زنان در استفاده از لوازم آرایش در
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به خود آنها نیست ،بلکه آنها خود را برای خوشایند چشمان مردان جامعه
میآرایند و تصور میکنند در این مسیر به قدرت رسیدهاند (فریدمن:1375 ،
.)99-105

در جوامع امروزی و همراه با گسترش شهرنشینی ،تنآسایی نمیتواند
روش مناسبی برای نشان دادن طبقهی باالی اقتصادی افراد باشد .به همین
دلیل تنآسایی که در اجتماعات کوچک کارکرد داشته است ،جای خود
را به مصرف تظاهری در شهرهای بزرگ میدهد .در جامعهي نوین برای
تأثیرگذاری در مشاهده گران گذرا و نمایش بینیازی خویش به آنها ،باید
نشانههای توانایی مالی خود را به گونهای عرضه كرد تا آنها دریابند .در روند
توسعهی کنونی نیز فایدهی مصرف تظاهری از تنآسایی تظاهری بیشتر
است .در مراحل اولیهي تکامل اقتصادی ،مصرف بیحد و مرز کاالها ،ویژهی
طبقهي مرفه بوده است ،اما در دورهی صلحآمیز بعدی و به ویژه با ظهور
مالکیت بر کاالها و ایجاد نظام صنعتی و صنفی مبتنی بر دستمزد شغلی یا
ی رو به ضعف گرایید
اقتصاد خرده کاالیی خانگی ،این انحصار به طور رسم 
(وبلن« .)113 :1383 ،وبلن پدیدهي مد را به کمک انگیزشهای اجتماعی رفتار
رقابتآمیز تبیین کرد .از نظر او مد مختص طبقهي باالی جامعه است که برای
کسب درآمد مجبور به انجام کار نیستند .وقتی مد در سطح جامعه توسعه
یابد ،طبقات پایینتر آن را تقلید میكنند .طبقات باالتر نیز همواره برای حفظ
موقعیت اجتماعی خود صور جدیدتری از الگوهای مصرف میآفرینند« .مد
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روز بودن» معیاری است که طبقهي مرفه برای بازتولید جایگاه مسلط خود
تعریف میکنند (فاضلی.)22 :1382،

وبلن عرضهي مد و تجمل گرایی را بعد از توسعهي اقتصادی در اروپا،
بیشتر در حوزهي زنان میداند و معتقد است که طبقهي ثروتمند ،قدرت
خود را از طریق زنا ن خود نمایش میدهند و به همراه توسعهي اقتصادی
زنان موظف شدند به تدریج به جای رئیس خانواده مصرف کنند .در همین
جریان ،این اندیشه قوت گرفت که کار تولیدی آشکار ،بهخصوص برای
زنان محترم ،تحقیرآمیز است و زنان بیش از مردان طبقهي خویش باید به
تن آسایی تظاهرکنند .زنان طبقهي مرفه باید زینت خانوادهي خود باشند.
تحت تأثیر آداب این دوران ،نظام اجتماعی امرو ز زن را موظف میکند تا
توانایی خانواده در صرف هزینه را به نمایش بگذارد .در شیوهی طبقهی مرفه،
خوشنامیخانواده ،بر عهدهی زن قرار دارد .بنابراین ،صرف هزینه و تنآسایی
تظاهری در حوزهي عمل زنان قرار میگیرد (وبلن.)200 :1383 ،

در موقعيت كنوني ،وسايل ارتباط جمعي كاركرد و رسالتشان را به عنوان
نهادهاي آموزش دهنده و آگاهيبخش رها كرده ،به درج ،نشر و پخش مطالبي
با محتواي سرگرم كننده ،هيجان انگيز و تخديركنندهي اذهان ميپردازند .با
توجه به نظرات آدرنو ،اصليترين محصول صنعت فرهنگي ،فرهنگ توده
است كه محصول تلفيق فرهنگ ،سرگرمي و تبليغات در جامعهي مدرن
است و همراه با سرنوشت سرمايهداري فرهنگ توده – كه همواره تجاري
و زيانبار است -باعث ادغام افراد در يك كليت اجتماعي ساختگي و شيء
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عوام فريبان را سركوب ميكند و صنعت فرهنگي باعث از خودبيگانگي فرد
ميشود (خادميان .)53 :1388 ،آدورنو ستارههاي سينما و سريالهاي سرگرم
كننده را آلپ نشينان جديد معرفي ميكند كه به الگوي مخاطبان مصرفگراي
اين رسانهها تبديل شدهاند .بينندگان اين گونه فيلمها غايت آمال و آرزويشان
را در همرنگ سازي خود با اين ستارهها جستوجو ميكنند و خواسته يا
ناخواسته مقلد و دنبالهرو اين ستارهها در سبك زندگي ،شيوهي معاشرت،
رفتار و نوع پوشش و مد لباس و ...و به تبع آن به مصرف كنندهي كاالهاي
تجمالتي و لوكس تبديل شدهاند (مصطفايي .)13 :1389 ،از سوی دیگر فرهنگ
توده (ضمن ایجاد این ناامنی) نوعی امنیت کاذب هم تولید میکند و برای
تولید این امنیت کاذب دو راه دارد:
 استاندارد کردن محصوالت خود؛ فردیت دروغین بخشیدن به این محصوالت استاندارد شده (کرایب،.)276-279 :1378

در تغییر به سوی مدرنیته ،فرصت شکوفایی و تحرک از زنان سلب شد
و این امر باعث شد تا زنان این تنوع را در پدیدهي مد جستوجو کنند .به
همین دلیل ،سرعت تغییرات مد در کاالهای مربوط به زنان بیش از کاالهای
مربوط به مردان است .بر همين اساس ،زیمل عقیده دارد که زنان با استفاده
از مد میتوانند هم فردیت خود را به اثبات برسانند و هم به وحدتی یکپارچه
دست یابند (پوریوسفی.)174 :1388 ،
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تمام نظریات مطرح شده میتواند به نوعی توجیه کنندهی مسئلهی
مدیریت بدن به طور کلی باشد ،اما در رابطه با تجربهها و انگیزههای دختران
از مدیریت بدن ،نظریاتی که محقق بر فراز آنها میتواند ایدهی جدید خود
را مطرح کند ،عبارتاند از :نظریات فمینیستی که ارزیابی دختران از ظاهر
خود را در متن مشکالت آنها در جامعه میبیند و تصمیم آنها برای مدیریت
بدنشان را به فشار از جانب مردان و جامعه نسبت میدهد .نظریات مبادله
که کنشهای افراد (مانند مدیریت بدن) را بر حسب اصل پاداش و مجازات
تبیین میکند به این معنا که پاداشهایی که دختران با مدیریت بدن کسب
میکنند نسبت به هزینههای آن خیلی بیشتر است .نظریهی وبلن که به مفهوم
مصرف تظاهری و اهمیت یافتن آن در شرایط جامعهی مصرفی و اینکه این
نوع مصرف بیشتر در ظواهر مشاهده میشود و راهی برای کسب احترام
و منزلت اجتماعی است ،میپردازد و با توجه به اینکه مدیریت بدن نیز بر
مصرف تظاهری متکی است .نظریه بوردیو که با طرح مفهوم تمایز ،هدف
از مدیریت بدن را در طبقات مختلف کسب تمایز میداند .نظریهی آنتونی
گیدنز که به توضیح شرایط مدرن به خصوص برای زنان و انتخابهای زنان
در این شرایط میپردازد و بدن و پرداختن به آن را راهی برای تولید و باز
تولید هویت در شرایطی میداند که بنیانهای سنتی هویت ساز از ارزش
افتادهاند و در نهایت نظریهی صنایع فرهنگی که به چگونگی ایجاد نیازهای
کاذب از طریق رسانه و کارکردهای تخدیر کنندهی رسانهها میپردازند.

152

تجربهها و انگیزههای دختران از مدیریت بدن

پژوهش حاضر با روش کیفی و با انجام مصاحبهی عمیق نیم ساخت یافته
انجام شده و از تحلیل تماتیک برای تحلیل یافته استفاده میشود .جمعیت
آماری این تحقیق کلیهی دختران و زنان شهرستان رضوانشهر است .در تحقیق
حاضر ،نمونهگیری به صورت هدفمند یا همان تعمدی است ،به همین منظور
با  21دختر رضوانشهری که مدیریت بدن داشتهاند ،مصاحبه شد تا تجربهها و
انگیزههای آنها از مدیریت بدنشان تشریح شود .این دختران در سنین 18-29
سال قرار دارند و سطح تحصیالت آنها از پیش دانشگاهی تا مقطع ارشد است.
در بین افراد نمونه  6نفر رژیم الغری داشتهاند 8 ،نفر از دختران آرایشهای غیر
متعارف انجام میدادند و  7نفر جراحی زیبایی (بینی) داشتهاند .مدیریت بدن در
این پژوهش به معنای نظارت و تغییر مستمر ویژگیهای مرئی و ظاهری بدن
است (آزاد و چاوشیان .)68 :1381 ،در تحقیق حاضر مفهوم مدیریت بدن با توجه
به سه واقعیت رژیمهای الغری ،جراحی زیبایی بینی ـ که فقط برای زیبایی
انجام شده و ضرورت پزشکی نداشتهاند ـ و آرایشهای غیر متعارف سنجیده
ف ـ به لحاظ شرایط فرهنگی حاکم بر
میشود .منظور از آرایشهای غیر متعار 
شهرستان رضوانشهر ـ استفاده از رنگ مو ،استفاده از رنگهای تند در آرایش
و تتو ابرو و در عین حال نمایش آن در مأل عام است.
 -5یافتههای پژوهش

از آنجا که هدف اصلی این تحقیق فهم زمینههای فرهنگی اجتماعی
مدیریت بدن زنان است ،ابتدا زمینههای فردی و سپس زمینههای اجتماعی و
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خانوادگی مدیریت بدن زنان مرور خواهد شد و در ادامه انگیزهها ،موانع و
چالشهای فراروی مدیریت بدن زنان بحث خواهد شد .سپس استراتژی این
دسته از زنان برای انجام فرآیند مدیریت بیان میشود و در نهایت پیامدهای
مدیریت بدن زنان در تجربهی زیستهی آنها گزارش میشود.
 -1-5زمینهها

در تحقیقات کیفی ،زمینه به مجموعهای از ویژگیها گفته میشود که
از نظر سوژه میتواند در موضوع مورد تحقیق تأثیر داشته باشد .در این
مقاله زمینههای سؤال شده از جمیت مورد به مطالعه به سه دستهی فردی،
اجتماعی و خانوادگی تقسیم شده است.
 -1-1-5زمینههای فردی

افراد نمونه در پاسخهایشان از زمینههای مختلفی یاد کردهاند که در سوق
دادن آنها برای تصمیم به مدیریت بدنشان مؤثر بوده است .مهمترین این
زمینهها ،شرایطی است که میتوان از آن به عنوان زمینههای فردی نام برد.
افراد نمونه از شرایط و ویژگیهای فردی خود در این باره سخن گفتهاند .آنها
من موجود خود را دارای ویژگیهایی دانستهاند؛ گروه کثیری از افراد نمونه
خود را فردی با ویژگیهای منفی مانند اینکه زشت بودهاند ،نامتناسب بودهاند
یا اجزای صورت نامتناسب داشتهاند توصیف کردهاند .آنها بیان كردهاند که
از نظر ظاهری شکل و فرم مطلوب و زیبایی نداشتهاند .به دلیل اینکه چندان
ی شده ،خود را فردی
به آنها توجه نميشده یا در مواردی به آنها بیاحترام 
ناتوان و غیر مفید ميدانستند .از سوی ديگر ،مطابقت با الگوهای زیبایی
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شکلگیری تصویر منفی از خود نزد این دختران منجر شده بود.
 «y yفكر ميكردم زشتم .حس ميكردم خيلي گوشت اضافه دارم .چاق بودم.
تو هيچ جمعي دوست نداشتم برم .از خودم بدم مياومد بعضي وقتا (مهناز
 24ساله)».
 -2-1-5زمینههای اجتماعی

افراد نمونه ،از زمینههای اجتماعی بسیاری که در این تصمیمشان دخیل
بوده ،نام بردهاند .مراد از زمینههای اجتماعی ،شرایط موجود در جامعه است.
این شرایط شامل تغییر شرایط زنان در جامعه ،تغییر ارزشهای و معیارهای
منزلت در جامعه و ...است .به بیان آنها تمام این زمینهها دست به دست هم
داده و نوعی فشار به آنها وارد کردهاند که دیگر جایی برای تأمل و درنگ
در انجام این تصمیم برایشان باقی نگذاشته است .آنها این فشار وارده برای
تغییر را مهمترین عامل برای تصمیم به مدیریت بدنشان دانستهاند و بیان
کردهاند كه در شرایط کنونی بهترین انتخاب از سوی آنها همین انتخاب بوده
است .ايشان ابتدا از تغییرات اساسی که در شرایط جامعه رخ داده است ،یاد
کردهاند.
اين افراد از اولویت یافتن زیباییهای ظاهری در جامعه سخن گفته و
بیان کردهاند ،دیگر مانند گذشته زیباییهاي درونی اولویت ندارند ،بلکه
زیبایی ظاهری  -آن هم برای دختران -مهمترین معیار برای قضاوت در
مورد آنهاست .آنها از نفوذ ماهوارهها و اینکه چگونه در خانوادهها و جامعه
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تغییرات اساسی ایجاد کرده و تمام ارزشهای جامعه را زیر و کرده سخن
گفتهاند .از سوی ديگر ،بیان کردهاند که در حال حاضر شرایط به گونهاي
خاص برای زنان و دختران تغییر یافته است .از افزایش آزادی زنان سخن
گفته و بیان کردهاند كه دیگر مانند گذشته سختگیریها براي پوشش و
آرایش زنان وجود ندارد و این باعث میشود برای خود زنان محدودیتی
نبینند .همچنين آنها به شرایط خود در محیطهای کار و تحصیل اشاره
کردهاند؛ ايشان موفقیت در این مکانها را به کسب الگوهای رایج زیبایی
ربط داده و این مکانها را محیطهای مناسبي برای جلب توجه دیگران و به
خصوص مردان دانستهاند .از آنجا كه در این مکانها حضور هر دو جنس
به چشم میخورد ،به همین دلیل کانون اصلی رقابت خود را به این مکانها
انتقال دادهاند .اين دختران از دغدغههای خود برای ازدواج سخن گفتهاند،
زیرا دیگر خانوادهها برای ازدواج فرزندانشان تصمیم نمیگیرند و معیارهای
اخالقی مد نظر خانواده مالک تعیین کننده در ازدواج فرزندان نیست .با
توجه به تغییرات ایجاد شده در خانوادهها و با توجه به افزایش فردگرایی
در ازدواج ،دختران خود را ملزم میدانند که برای جلب توجه پسران برای
ازدواج ،معیارهای مورد نظر پسران را کسب کنند و این معیارها از نظر
دختران چیزی جز زیباییهای ظاهری نیست.
«y yخوب االن مالکهای جامعه عوض شده .همه چی تو ظاهر و پول،
دخترا به غیر این ظاهر آخه چیزی برای نشون دادن ندارن که .همه جا حرف
از عمل و وسایل گرون آرایشی و قرص الغری و ...هست .خوب اینم یه
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خوشگلتر باشم ،نظر پسرا رو بیشتر جلب کنم (سیمین  19ساله)».
 «y yاالن چشم و گوش پسرا باز شده ،اینقد تو این ماهوارههای بیخاصیت
و این دانشگاهها این زنها رو دیدن که ،حاال مگه دختر چاق و بیآرایش و
دماغ غیر عملی رو آدم حساب میکنن .مگه االن پسری با حرف بابا و مامانش
زن میگیره .اصال از این خبرا نیست .خوب چاره چیه چقد ما منتظر بمونیم
یه پسر پیدا شه که به خوبیهای درون ما پی ببره ،تازه اگه کسی باشه .نمیگم
پسرا بد شدن ،خوب هر وقت یه سری چیزا مد میشه دیگه اونم میخواد
من خوشگل باشم تا دو روز دیگه بتونه جلوی دوستاش که همه زنهای
خوشگل دارن سرشو باال بگیره (سمانه  22ساله)».
 -3-1-5زمینههای خانوادگی

خانواده به عنوان اولین و مؤثرترین مکان جامعهپذیری فرد در هر تصمیمی
نقش اساسی دارد .زمینههای خانوادگی به وجود شرایط و ویژگیهایی در
خانوادهي این دختران اشاره دارد که در سوق دادن آنها به مدیریت بدن مؤثر
بوده است .دختران از شرایط خانوادگی خود و اینکه این شرایط چگونه
در تصمیمگیریشان برای مدیریت بدن تأثیر داشته ،سخن گفتهاند .آنها از
وجود افرادی در خانوادهي خود که قبل از آنها به مدیریت بدن پرداخته،
یاد کردهاند .از سوی دیگر به تغییرات ایجاد شده در خانوادههایشان  -به
خصوص از نظر ارزشها -پرداخت ه و بیان کردهاند كه خانوادههایشان دیگر
مانند قبل قدرت کنترل بر تصمیمات آنها را ندارد .آنها از نفوذ ماهوارهها
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در خانوادههایشان و تغییراتی که در ارزشهای خانوادگیشان ایجاد کرده
سخن گفته و بیان کردهاند با وجود این شرایط با الگوهای زیبایی ابتدا در
خانوادههایشان آشنا شدهاند.
«y yاز بچگي يادمه هميش��ه رژ لب و مداد چش��م تو خونمون بود و مامانم
همش اس��تفاده ميكرد .منم پيش خودم ميگفتم كي بزرگ ش��م برم از اين
وسايل براي خودم بگيرم (زهرا  20ساله)».
«y yاالن تو خونهي ما شرايط جوريه كه ديگه اون سخت گيريهاي قبلي
نيست؛ مثال بابام ماهواره گرفته يا با اينكه ما از اينترنت استفاده كنيم مشكل
نداره .خواهر بزرگم ميگه زمان اونا بابا اين چيزا رو كفر ميدونسته حتي
بهشون اجازه نميداده كه يه تار مو بندازن بيرون ،ولي االن ديگه ما رو كنترل
نميكنه و گير نميده .شايد به خاطر تأثير ماهواره باشه كه اين چيزا ديگه
براي همه عادي شده ( سیمین  19ساله)».
اين دختران از کاهش نقش خانوادهها در ازدواجهایشان نیز یاد کرده و
این امر را یک دلیل و گاهی یک فشار برای دستکاری در شرایط ظاهریشان
دانستهاند ،زیرا عقیده دارند چون در گذشته ازدواجها محدود به خانوادهها
بوده است ،دختران مجبور نبودند که برای ازدواج با پسری اینچنین تالش
کنند ،اما اکنون شرایط برای آنها فرق کرده است و دیگر این خانوادهها نیستند
که چنین نقشی را بر عهده دارند ،بلکه این مسئولیت را به دوش فرزندان
خود نهادهاند .به نظر آنها ،خانوادههایشان از تغییرات ایجاد شده در معیارهای
ازدواج اطالع داشتهاند ،به این معنی که میدانند که دیگر این پسرها هستند
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خود نیز توقع دارند که معیارهای مد نظر پسران را کسب کنند و از این
قافله عقب نمانند .البته دختران بیان کردهاند که خانوادههایشان از این وضع
راضی نیستند ،اما در مواجهه با این تغییرات چارهای جز قبول این شرط که
دخترهایشان خود باید مسئول ازدواجشان باشند ،ندارند .در این میان نقش
مادران در تشویق دختران برای نزدیک شدن به الگوهای رایج زیبایی و مد
نظر پسران بسیار پر رنگتر است.
«y yمامانم بیچاره همش نگران ازدواج منه ،میگه تو هم زرنگ باش ،ببین
این دخترها رو ،تو هم به خودت برس مادر ،مثل مژده (دختر همسایمون).
میمونی رو دست ما (گیلناز  21ساله)».
 -2 -5انگیزهها

انگیزههای دختران در مدیریت بدنشان بسیار متنوع است .آنها با اهداف
خاصی به مدیریت بدن پرداخته و با مدیریت کردن بدن خود در پی
دستیابی به خواستهای بودهاند .برای بسیاری از دختران مهمترین انگیزه
همان زیبایی و به قول خودشان متناسب شدن است .آنها بیان کردهاند که
انگیزهي اصلیشان در انجام جراحی زیبایی یا آرایش و نیز گرفتن رژیمهای
الغری زیبا شدن و رسیدن به معیارهای زیبایی تبلیغ شده در رسانههاست.
انگیزهي دیگر دختران ایجاد تنوع است .ايشان بیان کردهاند که از یکنواختی
و نبود تنوع در ظاهرشان خسته شدهاند .یکی از مهمترین انگیزههای مشترك
بین همهي آنها ،افزایش اعتماد به نفسشان بوده است .تحقق آرزوها برای
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دختران یکی دیگر از انگیزههای آنها در مدیریت بدنشان بوده است .آنها بیان
ميكردند که به دلیل اندام و ظاهر نامتناسب خود نمیتوانستند کارهایی را که
دوست دارند ،انجام دهند.
متفاوت بودن و متمایز بودن ،فخر فروشی به دیگران و نمایش خالقیتها
و خوش سلیقگیشان به آنها ،برقراری ارتباطی بهتر و مؤثرتر با دیگران،
تحویل گرفته شدن یا مورد توجه واقع شدن ،همرنگ جماعت شدن و
عقب نماندن از دختران دیگر ،کسب موقعیتها و فرصتهای اجتماعی
مانند ازدواج ،اشتغال و کسب موفقیت و تفهیم نکاتی به خانواده و جامعه ،از
انگیزههای دختران در مدیریت بدنشان بوده است.
«y yخوب خيلي برام مهم بود كه زيبا باشم .هدفي كه ك ً
ال من از آرايش و
يا هر كاري كه براي ظاهرم ميكنم اينه كه خوشگل باشم (شیما  18ساله)».
«y yحس ميكردم خيلي عاديام .فكر ميكردم آخه آدم مگه هر روز يك
شكل يكنواختو ميتونه تحمل كنه .ميخواستم هر روز يه لباس بپوشم ،آخه
با اون گوشتهايي كه داشتم فقط يه مانتوي گشاد به كارم مياومد (افسانه
 22ساله)».
«y yمن ميخواستم اعتماد به نفسم بره باال .آخه به خاطر دماغم اصال اعتماد
به نفس نداشتم .همش از خودم خجالت ميكشيدم (مهشید 22ساله)».
«y yبه نظر من با اين كار شانس آدم خيلي میره باال .وقتي بيشتر تو چشم
باشي ،تو همه چي مخصوص ًا ازدواج بيشتر شانس داري (فاطمه  27ساله)».
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با توجه به اینکه ظاهر و ظاهر آرایی  -به خصوص برای دختران -در
ی مسئلهای بحث برانگیز است ،دختران در این رابطه با
فرهنگ ایرانی – اسالم 
چالشها و موانعی روبهرو بودهاند .منظور از چالشها ،دوگانگیها و به تعبیر
روشنتر دوراهیهای موجود بر سر راه دختران در مدیریت بدنشان است که
مجبور بودند از بین آنها انتخاب کنند .این چالشها برای دختران مانند مانعی
عمل کرده که میبایست از سر راه برداشته شود .آنها از چالشهای خانوادگی
مانند مخالفتها ،چالشهای اقتصادی که از کمبود منابع مالی برای مدیریت
بدن ناشی میشده و چالشهای اجتماعی و فرهنگی که به دلیل شرایط
مذهبی و عرفی جامعه با آن روبهرو بودهاند ،از بیمها و خطرات احتمالی که
مدیریت بدن میتوانسته برای آنها به همراه داشته باشد و دوگانگیهایی که
بعدها با آن مواجهه شدهاند ،یاد کردهاند.
«y yوقتي باباي آدم ناراضي باشه ،ديگه تأمين هزينهها خيلي سخت ميشه،
اونم براي يكي مثل من كه دانشگاه ميرم .خوب واقع ًا به وسايل آرایش
خوب احتياج داشتم ،ولي پول نداشتم ،خيلي برام سخت بود خيلي (زهرا
 20ساله)».
«y yوقتي با آرايش ميرفتم بيرون اينقدر كه مدام از مامانم شنيده بودم آرايش
اينجوري گناه و اينقد تو تلويزيون شنيده بودم كه زنها با اين كار عامل
فسادن و وقتي ميديدم بقيه يه جور بدي بهم نگاه ميكنن خيلي احساس
گناه ميكردم (سمانه  22ساله)».
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ترس از عواقب کار یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دختران در
مدیریت بدنشان بوده است.
«y yوای کلی آزمایش دادم تا روز عمل .کلی وقتم گرفته میشد ،از ترس
داشتم سکته میکردم ،هزار تا فکر میکردم ،از بیهوشی وحشت داشتم ،از
اینکه دماغم خوب نشه قلبم داشت کنده میشد .چند بار خواستم منصرف
شم (میترا  24ساله)».
 -4-5استراتژیها

استراتژیها به راهحلهای دختران برای مقابله با چالشها و از سر راه
برداشتن موانع اشاره دارد .دختران با وجود تمام این موانع و چالشهای پیش
رو ،تصمیم خود را عملی كرده و در این راه از استراتژیهایی مانند فشار بر
خانواده برای کسب موافقت آنها ،توجیه خود برای حل تناقضهای اجتماعی
و فرهنگی که با آن روبهرو بودهاند ،اعتماد به متخصصان و تبلیغات رسانهها
و محاسبه بین معایب و محاسن مدیریت بدن برای تحمل دردها و عواقب
مدیریت بدن بهره بردهاند.
«y yباالخره اینقد قهر و گریه و غصه تا بابام راضی شد .واقع ًا حس میکردم
خیلی کار کردم که بابام کوتاه آمده .بهش گفتم یعنی پولت از آقا حسین
(شوهر خالم) کمتر که  2تومن برای عمل من نمیدی (میترا  24ساله)».
در مقابل چالشهایی که به دالیل خاص عرفی و مذهبی شهرستان برای
دختران دربارهي مدیریت بدنشان ایجاد میشد ،توجیهات دختران برای حل
تناقض استراتژی مهم بوده است.
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دل من كه هدف فاسدي نيست .من ميخواستم زيبا شم خدا هم زيبايي رو
دوست داره (شیما  18ساله)».
ستاره  22ساله در تحمل خطرات رژیم بیان میکند« :همش به خودم
میگفتم اشکال نداره این قرص رو میخوری ،اشکال نداره حاال یه کم
پوستت خط بیافته به جاش میتونی همهي لباسهای خوشگلی که میخوایی
رو بپوشی ،میتونی دیگه راحت بری بیرون و دیگه دوستات مسخرت
نمیکنن».
 – 5-5پیامدها

به بيان دختران ،مدیریت بدن نتایج مثبتي برایشان به همراه داشته است،
آنها زیباتر شدن ،لذت بردن از خود ،احساس غرور ،رسیدن به من مطلوب
و تبلیغ شده در رسانهها ،افزایش اعتماد به نفس ،تحقق آرزوها ،حفظ روابط
اجتماعی ،بر انگیختن تحسین و توجه و احترام دیگران ،متفاوت بودن از
دید اطرافیان ،تنوع داشتن ،بهدست آوردن موقعیتهای ازدواج ،بهدست
آوردن قدرت اظهار نظر در جمع در پی افزایش اعتماد به نفس ،موفقیت در
زمینههای اجتماعی و فردی ،ایجاد روابط جدید ،رسیدن به رضایت و آرامش
در پی رسیدن به من مطلوب و رفع نقصها و ایرادهای ظاهری ،متمایز شدن
از افرادی که برای زیبایی ارزش قائل نیستند را از پیامدهای مثبت مدیریت
بدن خود برشمردهاند.
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«y yخيلي روحيهام بهتر شده ،اعتماد به نفسم به كل دنيا برام ميارزه ،شاد
شدم ،حس خوبي دارم مثل رهايي ،واقع ًا ميگم .االن ميفهمم چرا قب ً
ال كسي
بهم محل نميذاشت .خوب آدم اين جوري با كالس میشد و مردم هم بهش
توجه مي كنن (سمانه  22ساله)».
«y yتو جمع راحتترم .ديگه به خاطر كمبودهايي كه نسبت به بقيه داشتم يه
گوشه ساكت نميشينم .ميتونم راحت نظرمو بگم .بقيه هم تحويل ميگيرن.
بدون آرايش انگار تو يه سري جمعها آدم حسابت نميكنن (صبا  20ساله)».
در م��وارد اندک��ی دختران از پیامدهای منفی مدیریت بدنش��ان س��خن
گفتهاند .آنها بیان کردند که پس از این کار براي سالمتش��ان با مش��کالتی

مواجهه شدهاند و در برخی موارد نتوانستهاند به آنچه کام ً
ال مد نظرشان بوده،
دس��ت یابند .به همین دلیل دچار نوعی رنج ش��دهاند ،اما همگی آنها عقیده
داش��تند که شرایط بعد از مدیریت بدنش��ان بسیار بهتر از شرایط قبل است.
دختران از اینکه به دليل چنین تغییری در ظاهرش��ان دچار نوعی وابس��تگی
شدهاند و اینکه مجبورند روزانه مانند یک تکلیف هر روز ساعاتی را به ظاهر
خود اختصاص دهند ،ابراز ناراحتی کردهاند.
«y yبعضی وقتا خیلی فس فس میکنم ،حس نفس تنگی بهم دست میده،
یه کم برام سخت ،ولی خوب دیگه هر که طاووس میخواد جور هندوستانم
میکشه (افسون  25ساله)».

«y yآرایش برام يك عادت شده ،حس ميكنم خيلي به لوازم آرایش وابسته
شدم .یه کار  5دقیقهای که میخوام انجام بدم قبلش  2ساعت واسه آرایش
وقت میزارم (مریم  23ساله)».
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زمینههای فردی

تصور منفی از ویژگیهای ظاهری خود
خود را فردی ناتوان و غیر مفید دانستن
افزایش تحصیالت و رفتن به دانشگاه

زمینههای
اجتماعی

تغییر در نحوهي پوشش و آداب آن

تغییر شرایط زنان
در جامعه

ورود زنان به محیطهای کاری

زمینهها

تغییر مالکهای ازدواج
تغییر ارزشها و معیارهای منزلت
وجود افرادی در خانواده که قبل از فرد اقدام به مدیریت بدن کردهاند.
زمینههای
خانوادگی

کاهش قدرت کنترل خانواده بر فرزندان
تغییرات در ارزشهای خانوادگی
کاهش نقش خانواده در ازدواج
تمایز
فخرفروشی

انگیزهها

کسب احترام
همرنگ جماعت شدن
کسب فرصتهای اجتماعی
کسب موقعیتهای ازدواج
موانع خانوادگی (مخالفتهای خانواده بهخصوص پدر)

موانع و
چالشها

موانع اقتصادی
موانع اجتماعی فرهنگی (برخوردهای منفی از سوی جامعه و زدن برچسب منفی به فرد)
ریسک و خطرپذیری (اثرات منفی مدیریت بدن و خطرات آن بر جسم)
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فشار بر خانواده برای کسب موافقت

استراتژی
ها

کاستن از هزینههای روزمره و انجام کارهای پاره وقت برای رفع موانع اقتصادی
توجیه خود برای مقابله با فشارهای اجتماعی با این توضیح که افراد موفقیتها و فرصتهای
خود را درگرو مدیریت بدن میدانستند.
اعتماد به متخصصان و ترجیح آرزوها به خطرات پیش رو

پیامدها

مثبت

زیبایی -تمایز -بهدست آوردن تحسین دیگران -تحقق آرزوها-کسب اعتماد
بهنفس-کسب موفقیت و...

منفی

مشکالتی در رابطه با سالمت  -تکلیف و عادت شدن آرایش

نتیجهگیری

مدرنیته با تمام شرایط و لوازم خاص خود اکنون به همه جا رسیده و
در تمام جهان اثرات خود را به جا نهاده است .در این میان تنها بحث از
کالن شهرهای مهم دنیا مطرح نیست ،زیرا مالحظه میشود که شهرهای
کوچکی مانند رضوانشهر نیز با این پدیده روبهرو هستند .یکی از دالیل
اصلی این فراگیری نقش پر رنگ رسانهها و وسایل ارتباط جمعی است که
از سویی تمام دنیا را با هم در ارتباط نزدیک قرار داده و مرزها را درنوردیده
است و از سوی دیگر الگوهای خاصی را تبلیغ میکند .امروزه ،دیگر مردم
به فرهنگها و کشورهای خود محدود نیستند ،بلکه در مقابل خود انواع
سبکها و شیوههای زندگی را مالحظه میکنند که باید از بین آنها انتخاب
کنند .مدرنیته در این شهرها تغییرات گستردهای را به وجود آورده كه يكي
از مهمترین آنها از بين رفتن هويت سنتي افراد است .در این دوران بر اساس
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مشخصي ندارد .مهمترين اتفاق در حال وقوع ،اين است كه ديگر زنان بر
اساس آنچه فرهنگ يا سرنوشت حتمیبه آنها ديكته ميكند ،زندگي نميكنند.
آنها براساس نقشهاي اجتماعيشان ،هويتشان را ميسازند .به بيان روشنتر
شناخت آنها از خود و هويت اجتماعيشان به صورت پروژهاي بازانديشانه
و بازتابي درآمده است .بايد مدام به اين فكر كرد كه چه هستيم ،چه شكلي
هستيم و چگونه ميخواهيم باشيم ،چگونه به نظر ميآييم .در جامعهاي كه
از گذشته مرخصي ميگيرد ،روشهايي سنتي را كنار مينهد و درها را به
سوي آيندهاي مسئلهزا و ابهامآلود ميگشايد ،زن بودن كار پرمخاطرهاي است
و ساختن و پرداختن نوعي هويت شخصي و اجتماعي امر خطيري است.
ویژگی دیگر شرایط مدرن از اهمیت افتادن تولید و تأکید بر مصرف
است ،آن هم مصرف تظاهری که به مهمترین معیار و مالک برای کسب
منزلت و احترام اجتماعی تبدیل شده است .در این شرایط که معیار و مالک
قضاوتها در مورد افراد منتهي به مصرف ميشود و مهمترین قرارگاه
مصرف بدن است ،توجه و پرداختن به بدن و سوق دادن مصرف به آن
اهمیت خاصی مییابد .در این میان ،با توجه به کلیشههای جنسیتی حاکم بر
جامعه و با توجه به اینکه ظاهر و زیبایی برای زنان اهمیت خاصی دارد ،زنان
و دختران بیشتر خود را با این مسئله درگیر میبینند .از سوی دیگر ،رسانهها
و نظام سرمایهداری نیز به نارضایتی زنان از بدن خویش و صرف هزینههای
فراوان برای نزدیک شدن به الگوهای رایج زیبایی دامن زدهاند .آنچه در این
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میان اهمیت دارد ،شرایط خاص جامعهي ایران است .با وجود اینکه مدرنیته
در ابعاد مختلف زندگی مردم نفوذ کرده و تغییرات گستردهای را به جا نهاده،
اما برخی از ويژگيهاي جامعهي ایراني همچون اهمیت تشکیل خانواده و
ازدواج هنوز پا بر جا مانده است .در این میان ،مانند گذشته این دختران
هستند که انتخاب میشوند .این اصل ثابت در کنار تغییرات ایجاد شده در
جامعه ،دغدغهای اساسی در دختران به وجود آورده است .همچنين کاهش
نقش خانواده در ازدواج فرزندان و فردی شدن ازدواجها به مسئلهای اساسی
برای دختران تبدیل شده است ،زیرا دیگر معیارهای اخالقی خانوادهها نیست
که مبنای انتخابها در ازدواج قرار میگیرد ،بلکه معیارهای ظاهری مد نظر
پسران به مالک و معیار اصلی برای انتخاب آنها تبدیل شده است .از آنجا
که والدین دختران به این شرایط آگاهی دارند ،علیرغم میل باطنیشان در
مواردی از دختران خود توقع دارند که این معیارها را کسب کنند و مسئولیت
ازدواج را به دوش دختران خود نهادهاند .تمام این شرایط بیان میکند که چرا
با وجود انواع چالشها و موانع پیش رو ،دختران در مدیریت بدنشان باز اقدام
به این کار میکنند ،زیرا ايشان تحقق بسیاری از خواستههای خود را تنها در
گرو زیباتر شدن و نزدیک شدن به الگوهای تبلیغ شده در رسانهها میدانند.
آنها اتخاذ چنین تصمیمیاز سوی خود را آگاهانهترین و مناسبترین انتخاب
در شرایط موجود در جامعه میدانند( .این ادعا از جانب خود اعضای نمونه
مطرح شده است و به قضاوت آنها دربارهي مدیریت بدنشان مربوط است.
از سوی دیگر در این پژوهش محقق در پی تعمیم نیز نبوده است) .در
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میشدهاند .همچنين بسیاری از فرصتها و موقعیتهای اجتماعی خود را از
دست ميدهند .با توجه به نتایج پژوهش میتوان در موضوع مدیریت بدن
رهنمودهای سودمندی به شرح زير ارائه داد:
	-با توجه به نفوذ گستردهي ماهواره در جامعه و ارائهي الگوهای غربی از زن
ایدهآل یا نمونه ،رسانههای داخلی باید با ارائهي الگوهای جانشین و متناسب
با فرهنگ ایرانی نقش خطیری را در آگاهی دادن به دختران و زنان به عهده
بگیرند و از معرفی زن به عنوان انسانی که فقط باید زیبا باشد بپرهیزند.
ی در هر جامعهای نقشی اساسی در جامعه پذیری
	-آموزش و پرورش رسم 
افراد جامعه دارد .در جوامع امروز این نقش بسیار پر رنگتر از گذشته است،
به همین دلیل ،آموزش و پرورش میتواند با ارائه تصویرهای خاص از زنان
و ارزش و جایگاه آنها در جامعه در ذهنیت زنان و دیگر اعضای جامعه
تأثیرگذار باشد ،به گونهای که سطح اعتماد به نفس ايشان را باال برد تا آنها
از طریق اجرای نقشها و مسئولیتهای مهم در جامعه اعتماد به نفس کسب
کنند و رقابتهای خود را به این سمت سوق دهند.
	-خانواده به عنوان نخستین پایگاه جامعه پذیری افراد در شکل گیری
ی بر عهده دارد .خانواده
نگرش و افکار و رفتار عامالن اجتماعی نقش مهم 
میتواند با آگاهی دادن به فرزندان نقش مهمیدر تصمیمات آنها داشته باشد.
خانوادهها میتوانند به دختران خود آگاهی دهند که تمام ارزش زنانگی به
زیباییهای ظاهری معطوف نمیشود .از سوی دیگر ،در شرایط ورود انواع
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وسایل ارتباط جمعی به خانه ،خانوادهها باید به فرزندان در مورد آن آگاهی
الزم را بدهند تا فرزندان بتوانند محتواهای مهم را از غیر مهم تشخیص
دهند .آموزشهاي صحيح توسط خانواده ،فرهنگ سازي از طريق رسانههاي
جمعي و جلوگيري از نگاه صرف ًا ابزاري به زن در فيلمها و سريالها و
نظارت خانوادهها بر رفتار فرزندان خود ميتواند استفادهي افراطي از لوازم
زیبایی را کاهش دهد.
از آنجا که نمایاندن خالقیت و نوآوریهاي خود به دیگران و کسب
توجه دیگران از این طریق و برتر بودن در بین همساالن یکی از انگیزههای
اصلی دختران برای خودآرایی است ،ایجاد زمینه و یا مراکزی که جوانان و
به خصوص دختران بتوانند خالقیتها و نوآوریهای خود را در جهات
مناسبتر به دیگران بنمایند ،میتواند این نیاز را به جهات مثبت هدایت کند.
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