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چكيده

تغييرات به واکنشي ميبايست را بدن حوزه  به علمي و دانشگاهي محافل توجه

دانست. جامعه  و فناّوري اقتصاد، بدن،  بين  رابطه در گرفته صورت بنيادين 

و عامليت يافتن اهميت  کنار در ورزش و سالمت تغذيه، فناّوريهاي رشد

فرهنگي و اجتماعي در مطالعات موضوعي مهم را به بدني شدن بدن، شديد مصرفگرايي

جوانان کيفي و کمي به يافتههاي اتکاء با حاضر است. مقاله ساخته تبديل معاصر جامعه
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تصوير مطلوب ارائه براي بيشتر خويش و حساسيت بدن بر انضباط و کنترل جوانان به

عمومي حوزه در گفتمانهاي رقيب نيرو، تأثير اين موازات به گذاشته است. جاي بر آن از

بدن بازنمايي و فهم، تفسير دهي، شکل در مهمي مرجع گفتمان مردانه) جمله (از جامعه

آن تأثيرات و قواعد بدني رفتارهاي هنجارها و بربازتوليد سنتي عالوه که مي آيد به شمار

است. شده متحمل نيز را تغييراتي جديد، نگرشهاي و نگاه تغيير بواسطه
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مقدمه
آن تفاوتهاي در كه مكاني است مادي بدن و دارد قالبي جسماني كه موجودي است بشر
و بدن به ميكند. توجه مجدد متجلي را ميگيرد و خود شكل طبقاتي نژادي، قومي و جنسيتي،
هويت، نظير موضوعاتي حول گسترده اي را مباحث اخير دهة جامعهشناسي دو متون در آن رواج
نظريهپردازي حيطه در حتي و اخالق زندگي، سبك مصرفي، اجتماعي، فرهنگ جنبشهاي
يا فرهنگ، بازگشتبه استعارههايينظير موازاتكاربرد به به گونهايكه است، اجتماعيبرانگيخته
استعارههاي از ميتوان پساساختاري) يا و انديشههايپسامدرن رواج به اشاره (در زبان بازگشتبه

در گفت. سخن نيز (۲۰۰۰ همكاران و (هنكوك
۲
بدن» «عصر يا و (۱۹۹۶ (ترنر،

۱
بدني» «جامعة

بدن يافتة جايگاه ارتقاء و اهميت در ميتوان را چندي فرآيندهاي نيز ارزشي و ساختاري سطح

به ميتوان جمله آن از برشمرد كه جوانان قراردادن مخاطب بهخصوص با
۳
فرهنگ شدن بدني و

اولويت جواني، به افزايش عالقه مد، و زيبايي صنعت ورزش، و فناّوريهاي سالمت، تغذيه رشد
«به ويژه فرهنگ رسانهايشدن زندگي، سبك و تمايز به توجه فزاينده، فردگرايي مصرف، يافتن

اشاره كرد. عامهپسند و اهميتيافتن فرهنگ جوان» و زيبا بدن تأكيد بر
خاص (محلي) مكاني و ايدئولوژيك تاريخي، اقتصادي، شرايط با تعامل در فوق فرآيندهاي
فرهنگ رسانهايشدن و جهاني شدن فرآيند به مدد حال همان در و مي يابند متفاوتي جلوههاي
كمك به كه دانست منظري بايد را بدن فرهنگ سان بدين برخوردارند. نيز زيادي اشتراكات از
براي بازآفريني عرصهاي بدن داد. مورد ارزيابي قرار آنها را روند و فرهنگي تحوالت ميتوان آن
نابرابرهاي و بر تفاوت ها تأثيرگذاريآن نحوة روابطقدرتو اجتماعياستو روشنگر فرهنگيو
و انساني بدن فهم كه متفاوتي نظري سنتهاي و جهتگيري ابتدا مقاله اين در است. اجتماعي
پرسشها سپس به اين و ميكنيم مرور ميدهند قرار توجه مورد را خويش افراد با بدن هاي ارتباط
با است؟ چگونه بدن خويش [تناسب] از آنها رضايت و ايراني فهم جوانان كه ميدهيم پاسخ
است؟ مختلف چگونه ميان گروههاي در آن تغييرپذيريهاي و مرتبط است عواملي زمينهها و چه
نشان بدنخويشرا نسبت به پرسشهايفوق ضمنآنكهجهتگيري هايارزشيجوانان پاسخبه

احتمالي راهبردهاي و آن از برخوردار سرمايههاي ديگر با آنها
۴
بدني» «سرماية ارتباط ميدهد

1. Somatic Society
2 . somatic turn
3 . cultural embodiement
4 . Physical Capital
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خواهد ساخت. آشكار نيز را سرمايه صورتهاي ديگر به سرمايه اين تبديل آنها در

بدن تصوير به نظري رويكردهاي
و ديدگاهها  از طيفي خود بدن به  نسبت جوانان رفتارهاي  و گرايشها تحليل در 
و رشتهاي، نظري اساس تقسيمبنديهاي بخش بر در اين است. طرح قابل رويكردهاي نظري

هر يك خواهيم داشت. عزيمت ديدگاهها و نقطة مروري اجمالي بر اين

روانكاوي و روانشناختي رويكردهاي
افزون و ميروند فراتر فيزيولوژيك آن ويژگيهاي توصيف بدن از روانشناختي تحليلهاي
نيز و رفتارها گرايشها غيرعلني همچون معيارهاي به وزن بدن همچون ويژگيهاي فيزيكي بر
بدين ميدهند. قرار مورد توجه را ظاهر نسبت به شديد اهميت وسواس مثًال و توجه دارند
نيز كشانده است. عاطفي و شناختي ابعاد خود را به امتداد پزشكي ترتيب رويكرد تجربهگراي
همچنان در آسيبشناسي درمان هدف و در نتيجه مشكالت علت رويكرد اين در اينحال، با
تعاريف ميشود. ديده خانواده) (مانند كوچك گروهبنديهاي سطح در حداكثر يا و فردي
عمومًا بيگانگي از بدن، بياشتهايي و تغذيه اي، اختالالت همچون رفتارهايي از روان كاوانه
و توضيح قابل سطح فردي در بياشتهايي مبنا اين بر ميدهند. قرار مبنا فردگرايانه را مفروضات
روانكاوانه تبيينهاي كه نيست بدان معنا اين تعريف .(۶۹:۱۹۹۳ اسويني، (مك است درمان
چون پديدههايي تشريح روانكاوي) در و روانشناختي تلفيق رويكردهاي مالحظة با (به ويژه

به ديدگاههاي فوق با تركيب كالسيكي مطالعات زمينه اين و در است. سودمند
۱
بدن از تنفر

.(۱۹۸۶ چرنين به ،۲۰۰۰ فراست به كنيد (نگاه است رسيده انجام
فرهنگي اجتماعي و گرفتن متن ناديده بهواسطه روانكاوي يا تبيينهاي روانشناختي و
و فردي شناسي آسيب مانند به جزئياتي ناكافي و توجه بدن به مرتبط مشكالت و اختالالت
تفكيك به بزرگساالن جنسي گرايش اجتماعي معاني از ناكافي تبيين همچنين و خانوادگي يا
فرهنگهاي در كه است اين انتظار نمونه براي  است.  گرفته قرار انتقاداتي مورد جنسيت،
آنها ميكند، ترويج را  زنان به نسبت محرك گرايشهاي كه همزمان سرمايهداري مصرفي

1. body hatred
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از عميقي فهم و تفسير مي شمارد، ارزش كم را زن بدن هم و زن ميبخشد و هم تنزل را
همراه اين زمينه با ضعفهايي در رويكرد اين شود. ارائه به آن اشاره دارد، زن بدن آنچه
تكامل براي زنان تالش از جزئي ويژگيهاي مردانه مفهومسازي از روانكاوانه نگاه در است.
ميبايست آن به دستيابي براي دختران جوان است كه اجتماعي جديد هويت يك مثابه به
كرده منع آن جامعه مدتهاي طوالني آنها را نسبت به فرهنگ كه شوند واجد ويژگيهايي
اين واقعيت حال، اين با .(۱۸۹:۱۹۸۶ است (چرنين، گذاشته مردان اختيار در منحصرًا آنرا و
معتبري از و دقيق زن بزرگسال» تحليل وضعيت منزلة «طرد بدن به از تنفر تلقي است كه
طرد با آنكه از بيش كامل اندام و ظاهر براي جست جو الغري، نميدهد. عالقه به آن به دست
و تمايز دادن نشان براي تالش ديگر بيان مربوط است. به آن پذيرش باشد، با مرتبط زنانه هويت
دارد، ميتواند انتظار زنان از جامعه و مردانة هنجاري محيط كه استانداردهايي شدن به نزديك
بدني خويش باشد. به خاطر چنين ويژگيهاي به شديد توجه در ترغيب زنان به محركي قوي
جراحيهاي يا و ورزشهاي خاص به جامعه ميانسال زنان برخي كه  است ايدئولوژياي

مي كنند. پيدا دختران جوان با دغدغه هايي مشابه و زيبايي

بدن از تصوير و فمينيسم
برخوردارند. نيز اساسي مشترك وجه از تنوع به رغم جامعهشناختي فمينيستي رويكردهاي
در آن ها متن مشكالت خود در اندام از دختران ارزيابي و رويكردها زمينه، تصوير اين در 
مي دهند. نمايش زنان كه ديده مي شود زبانياي يا موقعيت و معنايي نظام فرهنگ، جامعه،
تحليلهاي راديكال، و سوسياليست محافظهكار، به رويكردها اين كالسيكِِِِ تقسيمبنديهاي
ليبرال، نوع فمينيستي استدالل مثال در ارائه ميكنند. براي بدن خود با زنان رابطة از متفاوتي را
نتيجه مهم دارند. كمتري امكانات نتيجه در دارند و پايينتر قدرتي و اجتماعي زنان پايگاه
و است همراه بودن زن با كه ويژگيهايي است و ويژگيها ارزشزدايي از پايينتر، موقعيت اين
تقويت ميتواند کهتري اين احساس مور،۲۲۵:۱۹۹۵). ميشود (استريگل داشته منتسب آن به يا

آن از جامعه در زنان كه كلي اي بدينترتيب بهواسطه جايگاه شود.
۱
جنسيتي دوسويگي كنندة

ميگيرد. شكل است، همراه زنانگي با آنچه هر به نسبت آرامش عدم يا نارضايتي برخوردارند،

1. gender ambivalence
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كه ميداند جنس دو  بين
۱
زنستيزانة قربانيان روابط قدرت را فمينيسِم زنان راديكاِل گونة

در را گفتماني هرزهنگري نمونه، در ميان زنان است. براي بدن از تنفر شدن ريشهدار آن نتيجة
استفاده سوء مورد كه تهوعآور_ كثيف و موجوداتي به منزلة را زنان كه ميكند تقويت جامعه
زنستيزانه فولكلور اين فراست ۲۸:۲۰۰۰). در نقل ميكند (آشرا، مفهومسازي _ ميگيرند قرار
در هم و خويش) به بدن نسبت آن ها ساختن بيگانه (با زنان در ذهنيت هم را خود تأثير

ميگذارد. جاي بر چنين انديشههايياند دهندة اشاعه كه مرداني ذهنيت
مصرفي نظام بدن، از بيگانگي  اصلي مقصر سوسياليست، فمينيسِم  در سرانجام
براي و هزينه خويش از بدن زنان نارضايتي ترويجكنندة كه معرفي مي شود سرمايهداري غربي
زنان بالقوه متوجه اين شرايط البته را جبران كنند. نقيصه اين است كه خدماتي خريد كاالها و
برخي آن را جنسيتي دانست. بايد زنان بر بيشتر فشار اين حال به واسطة است، با مردان و
اين تشريح به مصرفي سرمايهداري به مفهوم «پدرساالري» افزودن با نويسندگان فمينيست
بلكه ميپردازد، جيب زنان كردن خالي سرمايهداري غربي نه تنها به كه نظام پرداختهاند واقعيت
برخي ميكند. بيگانه به خود نسبت را آنها و ميزدايد نيز را بالقوة آن ها استعدادهاي و قدرت
با كه كرد طبقهبندي در حول ديدگاههاي پسامدرن را ميتوان فمينيست نويسندگان از ديگر
اجتماعي مختلف مرزبنديهاي بين رفتن از به و اذعان كنشگر خودمحوريِِ و عامليت نقد
مصرفي فرهنگ كتاب در فدرستون است. گذاشته جاي بر بدن مطالعات بر را عميقي تأثيرات
به نسبت عامه مردم عالقة پسامدرنيسم، مدرنيته متأخر يا تأثيرات تشريح با پسامدرنيسم، و
به نسبت افراد بدن، خالقيت به نسبت كنترلداشتن فريبندهبودن، خالق و جلوهكردن، كامل
اجتماعي از تكامل مرحله اين را از ويژگيهاي متغير سبكهاي خويش ومصرف زندگي سبك
را بدن از نگهداري و حفاظت مسئوليت مصرفي «فرهنگ او نظر از ميداند. جوامع اقتصاديِِ و
فساد و افول با مبارزه ابزاري براي راهبردهاي از تا ميكند را تشويق او و ميسپارد فرد خود به
خودابرازي و ناقل لذت بدن كه ميكند ترويج را ايدئولوژي اين و استفاده كند خويش بدن

است.
اهميت بر تأكيدي نمايش و فراغت لذت، طلب در و جوان زيبا، بدن هاي تصاوير نمايش
رسانهها تأثير ديگر و مجالت در شده ارائه تصاوير .(۱۷۰:۱۹۹۱ (فدرستون، است» چهره و ظاهر

1. misogynistic
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لذت، جمله از را شديدي هيجاني واكنش هاي و دارد مصرفي فرهنگ اين ترويج در سزايي به

نيز ترسهايي و حال، ترديد همان در برانگيخته است. اما در جوانان
۱
خودشيفتگي و تمايل

با تصاوير تبليغ ميتوان را نوجوانان در مزمن بياشتهاييِِ نمونه، براي جاي گذاشته است. بر
ديد. مرتبط ميشوند رسانهها ظاهر در مدل عنوان به كه الغر بسيار نوجواناِن بدن هاي از شده
فمينيستي تحليلهاي كانون تبليغات، و تصاوير اين اجتماعِي و رواني تأثيرگذارِي سازوكار
به آنها شدن نزديك به منوط را سرمايهداري نظام مردساالرانة زنان در ارزش است كه بوده

ميدانند. زيبايي تعريف شدة استانداردها

مقاومت نظم و براي عرصهاي منزله به بدن بدن: ساختگرايي و
و قدرت تبلور چگونگي به زيادي توجه ساختگرا جامعه شناسِي و مردمشناسي سنت
بر پاية انگليسي، انسانشناِس ميدهد. مريداگالس، نشان جسماني در بدن اجتماعي سركوب

فرهنگي ارزشهاي انعكاس ضمن كه ميداند
۲
فرهنگي متن يك را بدن مردمشناسي، سنت

اثر در داگالس ميبخشد. آن به عيني تجلي خاص، فرهنگ يك اضطرابات و اشتغاالت و
اساس بر كه ميپردازد شيوههايي به تشريح  (۱۹۷۰) خلوص و خطر به موسوم خود كالسيك
كه است مدلي بدن كه ميكند استدالل چنين و ميكند عمل جامعه از منزلة نمادي آن بدن به
معاني در داگالس نوعي مبادلة مستمر باشد. مشخصي اجتماعي نظام هرگونه ميتواند بيانگر
ديگري را يك هر كه است و معتقد ميدهد تشخيص اجتماعي  بدن و جسماني بين بدن
تقريبًا كه ميشوند نزديك هم به بدن آنچنان اين دو گاهي .(۶۹:۱۹ (داگالس، ميكند تقويت
فراهم را معاني دو، امكان تشريح اين بين تنش دارند. نيز بسيار فاصله گاهي مي شوند، يكي
است اين بر تأكيد او، شناسي مردم سنت و اثر داگالس در ترتيب، بدين .(۸۷ (همان، ميكند
شيوههاي براي مكاني  به چگونه و ميشود بازنمايي چگونه بدن فرهنگ خاص يك در كه

تبديل ميشود. جامعه داللتكنندة اعماِل و رفتاري
نظرية گذار بوده، تأثير بدن جامعهشناسي بر نظريهپردازي سنت در كه آثار ديگري جمله از

عتيق عهد بدن از فرهنگ با تشريح تحول الياس نوربرت الياس است.
۳
تمدن [يابي] فرآينِد

نشان پرخاشگرانه را كردن رفتارهاي كنترل و بدن منضبط ساختن فرآيند دوران معاصر، تا
1. Celebrity Culture
2. Cultural text
3. Civilizing process
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آن مشخصة وجه كه اجتماعي جديد استقرار نظام فزاينده و فرديشدن او نظر از ميدهد.
رفتارهاي و بدن بيشتِر انضباط و انسجام و بخشي كنترل است، ملي دولتهاي شكلگيري
سرماية از او و مفهوم سازي فرانسوي، جامعهشناس بورديو، همراه داشته است. به را جسماني

به كنيد (نگاه است داشته بدن جامعهشناسي رشد در مالحظهاي قابل تأثير  نيز  
۱
فيزيكي

نوعي فرهنگي، سرماية فرعي انواع از يكي مثابه به را بدني سرماية بورديو .(۱۹۸۷ فدرستون
سرماية توليد .(۱۹۸۶ (بورديو، است.  شده سرمايهگذاري بدن  در كه ميداند فرهنگي منبع
فعاليتها ديگر فراغت و ورزش، طريق توسط افراد از بدن ها شكلدهي اجتماعي به جسماني

كه است گونه اي به شكل دهي دارد. اين افراد
۲
عادت وارههاي در ريشه خود كه دارد اشاره

ميبخشد. بورديو در كتاب آنها به ويژهاي منزلتي ارزش و است افراد منطبق با جايگاه طبقاتي
بدن و سليقه بين منزلت، ارتباط پاية بر كه ميكند طرح ريزي را ۱۹۸۴) نظريهاي (بورديو تمايز
در سبك ها و سليقههاي و قدرت را منزلتي روابط اين اساس، نحوة تجلي است و بر استوار
و جايگاه بيانگر كالن سطح در روابطي كه نشان ميدهد؛ مختلف بدن هاي نيز و مختلف
موفقيت كسب براي غربي از ساختهاي بسياري در نيز است. اجتماعي نظام در بدن اولويت
وجود به سبك سليقه و را از يعني آنكه آگاهي متفاوتي نيز داشت، ظاهر موفق و جلوه بايد
(يوهانسون، شده است تبديل منزلت و شادي از نشانهاي به محكم و جوان، زيبا بدن آورد.
تبليغات، بين رابطة  نيز بيرمنگام مكتب  فرهنگي بهويژه در مطالعات در سنت .(۱۱۶:۲۰۰۰
است. بوده توجه مورد با بدن) فرهنگي نشانههاي خرده (يا ديگر موسيقي شناسي، زيبايي
ابراز براي جوانان تالش از نمونة خوبي (۱۹۷۹) از هيدايج سبك و معناي فرهنگ خرده كتاب

است. بدن (رفتارهاي) حاالت و سبك آفرينش طريق از خود

پساساختگرا رويكرد
جامعه شناسي كالسيك ديدگاههاي از ميتوان جهات بسياري از را پساساختگرا رويكرد
زيستي و طبيعي پديدهاي مثابة به بدن پساساختگرايان براي دانست. متفاوت روان شناسي و
معنا بدان و ميدهند شكل آنرا بازنمايي صورتهاي ديگر و زبان بلكه ندارد، وجود
با و زبان است تابع آن تجليات و بدن از تفسيري هرگونه به دسترسي رو، اين ميبخشند. از

1. physical capital
2. Habitus
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بدن بازنمايي نحوة به داگالس فوكو همچون حصول نيست. قابل عام علمي قواعد به ارجاع
فهم در نگرش متفاوت ارائه با حال، اين با است. عالقهمند فرهنگي خاص لحظة يك در
اين بر بخشيدن نظم قدرت كسي چه كه پرسش نيز اين به پاسخ در و بدن و ذهن رابطه
ارتش، زندان، نهادهايي همچون در كه مي كند اشاره خاصي گفتمانهاي دارد به را بازنماييها
فوكو نظر از ساخت. حاكم بدنها را بر انضباط و رشد يافت بيمارستانها و كارخانه مدرسه،
خود به خفيفتري شكل بيستم قرن بدن در خشن بر و سخت قدرت اعمال شيوههاي اين
از طريق بدن است كه كنترل بر به گونهاي معاصر مصرفي جديد كنترل در جامعة گرفت. شيوه
خوش ظاهر باش، الغر مي گيرد: صورت طريق تحريك از كنترل بلكه نميشود، اعمال سركوب
سادهترين شكل در بورديو همچون بدن از تعريف فوكو  (فوكو:۵۷:۱۹۸۰). باش، برنزه باش، 
هستند. اجتماعي بدنهاي همهجا در و هميشه ما فيزيكي بدنهاي كه دارد اشاره اين بر خود
آموزش اين اكتسابياند. ميكنيم فرض طبيعي  را آنها  كه فيزيكي اعمال و رفتارها همة
فرهنگهاي مختلف نشان در مردان و زنان كه فرهنگي مقبول رفتارهاي توليد صرفًا اشاره به

ميگيرد. و مفيد انجام
۱
مطيع توليد بدنهاي صريح با هدف اين بر عالوه بلكه ميدهند، ندارد؛

آن از فهم ما و بدن سازندة و اخالقي ورزشي گفتمانهاي پزشكي، پساساختگرا، در رويكرد
«زيبا» و «مقبول» را بدن از خاصي تركيب ميتوانند رسانهها مثًال است كه هستند. اينگونه
ساخته شدن گفتمان هاي به تنها نه رسانهها دهند. قرار تمسخر مورد را چاق و بدن دهند جلوه

ميسازند. نيز نهادي بلكه آن را ميكنند كمك از بدن ايده آل تصاوير به مربوط
عادتوارهها، در ساختن كه گفتمانهايي را مثبت اهميت در وجه پساساختگرا رويكرد
با اينحال ميدهد، نشان را سهيماند خود بدن به نسبت افراد جهتگيري هاي سليقهها و
به بدن توجه يكسو موجب آن از به كه ميخورد چشم به روششناختي در آن نوعي تناقض
فرافرهنگي و فراتاريخي پديده اي آنرا (كه ميخورد چشم به واقعي موجوديت يك مثابه به
در تنها بدن  كه است شناختشناسي نگرش اين ترويجدهندة ديگر، سوي از و ميسازد) 
گفتمان نيست. برآمده از تنها كه بدن ۳۸:۱۹۸۴). واقعيت اين است دارد (ترنر گفتمان وجود
آنها اينحال نميتوان با باشند، داشته خود در را نماديني قدرت گفتمانها ميتوانند اگرچه
گروههاي از ريشهدار جلوههايي بايد را آنها بلكه كرد، تلقي مستقل و خودشناور شيوههاي را
همچنين .(۱۷۴:۱۹۹۶ آورد. (ترنر به حساب و سازمانهاي سياسي اقتصادي طبقات اجتماعي،
1. docile
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و و نظارت از کنترل فرار براي گروهها که افراد و تکنيکهايي و به راهبرد بي توجهي فوکو
نوع خردهفرهنگي از مقاومتي راهبردهاي قالب در (مثًال ميبندند کار به خويش عامليت اعمال
ديگر از مستقيم، نظارت و کنترل از رهايي براي آنها فردي مصلحتگرايانه مانورهاي يا و

ميآيد. شمار به دستگاه نظري او محدوديت هاي

بر مطالعات تجربي مروري فرهنگ بدن: جوانان و
و فرهنگي زمينه هاي و ان به نسبت و قضاوت ارزيابي مختلف صورتهاي و بدن از تصور
در است. بوده متنوعي رويكردهاي تجربي با موضوع پژوهش هاي ارزيابي اين بر مؤثر اجتماعي
شده مطرح نظري رويكردهاي با منطبق تجربي يافتههاي از برخي بر اجمالي مروري بخش اين

الگوهاي الغري، آن با رژيم ارتباط و
۱
غربيشدن فرآيند و مجاورت با پديده داشت. خواهيم

جامعهشناسي بوده و روانشناسي منظر از متنوعي پژوهش هاي موضوع بدن، تصوير تغذيه و
تأثيرات تطبيقي قالبي  در و روانشناختي پژوهشي در (۲۰۰۰) ديگران و  گانواردن است.
غربي مجاورت با كه دادند و نشان قراردادهاند مطالعه را مورد غذايي رژيمهاي غربيشدن بر
زبان سكونت و محل كشور تولد، محل كشور چون متغيرهايي آن اندازهگيري (كه براي شدن
جوانان تغذيهاي رفتار براي عامل پيشبينيكنندهاي بود) گرفته قرار توجه مورد غالب محاورهاي
مرجع گروههاي تأثير (BMI) معنيدار است. حجم بدن متغير شاخص كنترل با حتي كه است
است. بوده متعددي مطالعات تجربي محور نيز تغذيهاي اختالالت بر فرهنگي ايدهآلهاي و
به انتقادي نسبت موضع يك براي پذيرش توانايي افراد ميدهد كه نشان در مطالعهاي مروري
تغذيهاي اختالالت پيدايش در عاملي بدن ميتواند شكل و وزن با مرتبط فرهنگي ايدهآل هاي
در خصوص مردها كلي طور به كه بود آن بيانگر موزي پژوهش آماري مقايسه محسوب شود.

داشتند. انتقادي نگرش زنان از كمتر شكل و وزن به مربوط فرهنگي ايدهآلهاي
گروگان است. بوده نيز مطالعات تجربي كيفي آن موضوع مرتبط با رفتارهاي و بدن تصوير
تجارب تشريح به ساله ۱۳ ۸ تا دختران با گروهي اساس مصاحبههاي بر ،(۱۹۹۶) رايت وين و
بر الغري فرهنگ در كه بزرگشدن فشارهايي و خويش به بدن نسبت نارضايتي از دختران
ضمن مطالعه مورد نمونههاي كه ميدهد نشان پژوهش نتايج ميپردازند. ميسازد، وارد آنها
بزرگساالن اندام ايدهآل با كه ميكردند را اندامي فرض ايدهآل اندام خود از بدن نارضايتي ابراز
1.  westernisation
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به بدن نسبت نارضايتي از ساله حتي كودكان ۸ شرحي كه آنكه جالب است. الغر منطبق
ضمن نتيجه اين اظهار ميداشتند. كه زنان بزرگسال است مشابه توصيفي ميكردند، ابراز خود
هنجاري فشارهاي بيانگر است، كودكان جانب از بزرگسال الغر ايدهآل پذيرش گوياي آنكه
در است. آن با بيگانگي و بدن نارضايتي از مروج كه غربي) است (بهويژه جوامع در ارزشي و
تركيب چه در و مستقل بهطور چه فمينيستي رويكردهاي نيز بي اشتهايي و پرهيز غذايي فهم
تلفيق با  (۱۹۹۷) لي و كاتزمن است. بوده چندي مطالعات موضوع سازهگرايي رويكرد  با

ميپردازند
۱
گرسنگي» پديدة «خود فمينيستي به ريشهيابي و مفاهيم فرهنگي بين نظريةپردازي

هستند. بياشتها زنان داوطلبانة ماندن گرسنه در چاقي از ترس تأثير دادن نشان دنبال به و
در مختلف خاستگاههاي با زنان كه است آن گوياي پژوهشگر دو اين تطبيقي مطالعه نتايج
ابزاري وسيله اي غذا از پرهيز نظر آنها به منع ميكنند خود بر را غذا مدرن و سنتي جوامع
گروه اين كه سركوبي است و اجتماعي فاصلهگيري بزرگسالي، به گذار سر مذاكرهكردن بر براي
از حاصل ناكامي هاي و ايدهآلهاي متضاد با انطباق براي مي كنند. فشار تجربه يكسان طور به
مطالعاتي موضوع دارد همراه به آن شدة داده وعده آزاديهاي و نوگرايي كه كاذبي فرصتهاي
افزايش و جهانيشدن آثار، اين اساس بر است. بوده جوانان ميان در تناسب فرهنگ زمينة در
و قومي گروههاي در ميان و غيرغربي غربي و در جوامع را اختالالت تغذيهاي اجتماعي تحرک
لتيل ،۱۹۹۴ (تامپسون دارد همراه به ميشوند، فرض مصون جريان ها اين به نسبت كه محلي

.(۱۹۹۵ وود
به نسلي و نابرابري هاي فرهنگي تضاد نقش، انتقال مسائلي همچون به مقاالت برخي
است اين اين مطالعات فرض دارند. اشاره تغذيهاي اختالالت و زمينهاي كالن منزلة عوامل
بهطور دارند، قرار ايدهآلهاي فرهنگ غربي معرض در دختران جواني كه بهويژه جوانان كه
و به دوالن۱۹۹۱، كنيد نگاه بيشتر مطالعه (براي هستند رو به رو تغذيهاي اختالالت با فزايندهاي
متن شرايط در را بدنهاي بي اشتها (۱۹۹۹) مالسون مشابه در مطالعهاي و پوماريگا،۱۹۹۹). ميلر
بياشتهايي كه ميكند مطرح را گزاره اين و است كرده مطالعه پسامدرن فرهنگي و اجتماعي
چندگانه اي مجموعة مثابه به ميبايست باشد، فردي رواني آسيبشناسي نوعي آنكه از بيش
گفتگوها در متن شود كه تلقي شده دروني بدن مديريت شيوههاي ذهنيت ها، تجارب و از
شكلميگيرد. اين متن در و قرار دارد بيستم قرن پسامدرن اواخر گفتاري فرهنگ شيوههاي و
1. self starvation
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اجتماعي متن اين كه مرزهاي قدرتي جنسيتي و روابط پژوهشگران مناسبات نظر به همچنين
به دانست. با استناد پديده موثر اين شكل گيري در مي بايست مينوردد را خاص را در تاريخي
ذهنيت دروني شدة شدِن ساخته زنان بياشتها، مالسون با مصاحبه و شيوة تحليل گفتمان
را خود جاي مصرف براي بدن آن در كه ميبيند فرهنگي پسامدرن متن در را «بي اشتهايي»
رويكرد در اين متن هويت دختران رمزگشايي ميشود. تصوير ميدهد و مثابة يك به بدن به
اين كه ميداند براي كساني و تفاوت تمايز از نشانهاي مالسون بياشتهايي را پساساختگرايانه

ميكنند. الصاق خود به خود آنرا و يا ميزنند آنها به را برچسب
عالوه است. رفتار در تعامل و براي ارتباط سبكي زندگي و شيوة بياشتهايي نگاه، اين در
نيز بدن، تغيير براي از تالش فعالتري منزلة صورت به جراحي زيبايي، الغري، بر رژيم هاي
انگيزههاي خصوص پژوهشي در (۲۰۰۰) در است. گيميلين بوده تجربي  مطالعات موضوع

است معتقد
۱
«سازهگرايانه اجتماعي» رويكرد انتخاب با زيبايي انجام جراحي از جوان دختران

هجوم نهايي سمبل مثابه به اجتماعي نظريهپردازان و منتقدان از بسياري براي زيبايي جراحي كه
از جراحي آنها غالب تفسير و ميشود تلقي ظاهري زيبايي به رسيدن خاطر به بدن انساني به
ديدگاههايي چنين نقد با گيملين است. فيزيكي بدن به نسبت انقياد و تسليم پالستيك
يافتههاي زنان نگريست. خوِد و تجربة منظر از را بايد زيبايي مسئله جراحي كه است معتقد
را زيبايي جراحي كه زناني كه است آن از حاكي شرححال نگارانه مصاحبه هاي از گيملين
مثابة به آميزي موفقيت صورت به را خود بدنهاي تا مييابند را امكان اين ميدهند انجام
تجربهاي پالستيك تجربة جراحي نويسنده، اعتقاد به سازند. و نمايان تصوير بهنجار بدنهاي
اين جراحي خصوص در زيادي را تأمل جراحيها اينگونه و مشتريان نيست تفنني اتفاقي و

.(۹۶ : (همان ميدهند در آن نشان استفاده مورد فناّوري و
فرهنگي  كالنتِر مالحظات از متأثر را جراحي انتخاب به تصميم گيملين عالوهبراين،
جامعه زنان در سنجش ارزش ظاهر در اهميت همه از و مهمتر در جامعه تعريف زيبايي چون

كساني  و
۲
فرهنگي» «فريبخوردگان مثابة به ايشان از تلقي اين ولي اينحال، با ميداند. 

منفعالنه و سپردهاند خويش كنترل از خارج فرهنگي نيروهاي به را خود ارادة و اختيار كه
چسب بر آن  جاي به  و ميداند نادرست  را هستند جامعه  زيبايي تقاضاي  پاسخگوي 

1. social constructionistic
2. cultural dopes
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دنبال به زنان اين او نظر از ميداند. مناسب آنها توصيف براي را
۱
فرهنگي» «مذاكرهكنندگان

ميكند. محدود را آنها كه انتخابهاي هستند فرهنگي از استفاده بيشترين

برخي است. بوده تجربي مطالعات موضوع نيز بدنسازي سالنهاي و
۲
جيم» «فرهنگ

كشانيدن چالش به براي عرصهاي كشورهاي غربي را در سالنها اينگونه فضاي پژوهشگران
كه ميروند پيش بدانجا تا  نيز دسته اي .(۱۹۹۶ (يوهانسون ميدانند  جنسيتي نقش هاي
با .(۹:۱۹۸۳ (روزن ميكنند تلقي فمينيستي انديشههاي طبيعي پيآمد را زنان بدن سازي
كردن جلوه و كامل زيبا براي را مدرن رسانهاي در جامعة فرهنِگ نقِش انديشة غالب اينحال،
كارخانهاي را جيم سالن سوئدي، جامعهشناس و پژوهشگر يوهانسون، ميداند. موثر بسيار

ميگيرد قرار پردازش  مورد تكامل حد تا و مييابد نمايش
۳
جهاني» «بدن آن در  كه ميداند

مستلزم ايدهآل» هدف «بدن به رسيدن در موفقيت كه است ۱۵۴:۲۰۰۰). روشن (يوهانسون،
فرصتهاي برقراري و ديگر تفريحات دست كشيدن از قوي، ارادة زياد، وقت، انرژي صرف
نمونه براي ميكند. ايجاد نيز برخي فرهنگها تعارضاتي را در گاه كه است اجتماعي روابط
ميگيرد نتيجه چنين ژاپن تناسب درسالنهاي خود مردمشناسانة مشاهدات پاية بر گينزبرگ
عناصر آن در كه مي كنند را ايجاد متناقضي فضاي كشور در اين اندام تناسب «باشگاههاي كه
«در گينزبرگ،  خانم نظر از ميكنند». جلوه ناسازگار سالمت و زيبايي  و فراغت  و تالش
است سالنهاي استوار كار در سختكوشي انضباط و بر آن ايدئولوژي مبناي كه  فرهنگي
اين صنعت و تلقي نميشود جدي فراغت چندان سرگرمي و صنعت بخشي از منزلة تناسب به
به رسيدن براي آسانتر و سريعتر تضمينهايي كه رژيم و زيبايي صنعت با رقابت به قادر

.(۲۷۷:۲۰۰۰ برگ (گينز مي كنند، نيست. ارائه متناسب اندام
مكاني اندام تناسب و بدن سازي تمرينهاي خصوصي و عمومي فضاهاي ترتيب بدين
را خود  جوان كاربران جنسيِت و بدن زندگي،  عادتواره ها، سبك نزديك ارتباط است كه
رفتارهاي و هنجارها تقويت در  را كاركردهايي همچنين فضا  اين مصرف ميدهد. نشان
كالن سطح در جنسيتي روابط و قدرت تابع روابط خود كه ميكنند ايفا مناسب جنسيتي
مي توان را بدن پروژه تناسب و به جوانان بيشتر يافتن اشتغال مجموع  در هست. نيز جامعه
و فرهنگ جامعه فناّوري، اقتصاد، بدن، بين رابطه در که دانست بنياديني تغييرات واکنشي به
1. savy
2. gym culture
3. global body
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و مفاهيم زمينهها از تلفيقي بر مبتني حاضر مقاله مفهومي چارچوب است. بهوقوع پيوسته
روزمّره زندگِي در متن حادثشده ارزشي تحوالت است. و ساختي مدرنيستي ديدگاههاي
و قدرت انتخاب کنار در آن هاست، عامليت ارتقاء و فردگرايي رواج معلول که بهويژه جوانان
كند. بدن مي متوجه را بيشتري است، اولويت فراهم ساخته فناوري پيشرفت هاي امکاناتي که
از بردن لذت بدن و بر انضباط و کنترل و ارائه تصوير مطلوب تناسب، ميل به ترتيب بدين
که دانست ميدان جديدي و نوگرايي مؤيد تأثيرات ميتوان به وضوح آن را نمايش و مصرف

مييابند. آن در را خود ايران معاصر جامعة در جوانان
جوانان همه دراختيار يکسان به مصرف فرصتهاي و انتخابگري عامليت، اين چه اگر
و فرهنگي اقتصادي، سرمايههاي  تابع ندارد) و آنها  براي مطلوبيت يکساني يا (و نيست
مصرف قدرت از در مجموع گروهها همه گذشته به نسبت با اينحال، آن هاست، اجتماعي
از گذشته است. از مکملتر بدني سبک هاي کردن دنبال و برخوردارند بيشتري انتخاب  و
به آن مربوط قدرت چارچوبهاِي و ايران در بدن سنتي بازتوليد که نپذيرفت بايد سوي ديگر
قدرتمندي بديل گفتمان بدن، مذهبي گفتمانهاي ايدئولوژيک و است. اهميت حائز همچنان
از جوانها طيفي براي ميآيد و شمار به بدن ابزاري و مصرف لذتطلبانه برابر ايدئولوژي در
الهام با ميشود. خويش محسوب بدن پرداخت و بازنمايي در توجه، مهمي مرجع گفتمان اين
دهندة توضيح قدرت تجليات و گفتمان و نظارت و قواعد در تغيير که گفت ميتوان فوکو از

است. بدن جديد به نگرش نگاه و از بخشي
آفرينش نمادها، و ايجاد (رسمي) انضباط و مقررات و ظريف اعمال شيوههاي کشاکش در
فرهنگ جانب از عمومي  افکار و  اسالمي)  مقبول طرحهاي و مد ترويج با (مثًال تمايالت
رفتارهاي و سليقهها برابر زيادي تاثيرات نو رسانههاي عامهپسند فرهنگ گفتمان رسمي،
و قدرت ترتيب بدين مي گذارد. جاي بر بدن ارزشهاي و هنجارهاي خصوص در جوانان
هرگونه و ارائه شمار ميآيند به پروژه تناسب جوانان در محرک دهنده و عامليت توامًا شکل

است. عامل دو هر به توجه مستلزم جوانان بدني سبکهاي از سنخشناسي و تحليل
شهر  در پيمايشي شيوه به شده جمعآوري اطالعات از استفاده با  مقاله  اين ادامة در 
آئروبيك رشتههاي  (به ويژه ورزشي باشگاههاي به مراجعهكننده جوانان روي بر كه  تهران
نمونههايي با  شده انجام مصاحبههاي نيز و است گرفته صورت تهران بدنسازي) شهر و
هستيم: رابطه و سؤاالت اين فهم دنبال به عمومي)، حوزة (در جوان دختران از دسترس در



سال اول
۱ شماره
بهار ۱۳۸۷

پژوهشي علمي_ فصلنامه

۱۳۰
جوانان،
و بدن

فرهنگ...

۱۳۱
پژوهشي علمي_ فصلنامه

در اندام) (تناسب الغري رژيمهاي تداول است، چگونه خويش بدن نسبت به آنها احساس
اهميت براي آنها اندازه چه تا پروژة بدن كدام اند، آن بر انگيزه هاي موثر و و زمينهها آنها ميان
زمينه هاي ارزيابي آن ها از نقش سرانجام و ميكنند؟ دنبال چه امتيازاتي را توجه به آن از و دارد
جنسيتي كليشههاي رسانهاي، تبليغات غربي، ارزش هاي و فرهنگ مانند اجتماعي و فرهنگي

است؟ چگونه مردانه فرهنگ و

پژوهش روششناسي
تلفيق اين مي گيرد. بهره  استاندارد نيمه مصاحبههاي  و پيمايش از  توأمًا پژوهش  اين
زيرگروههاي مقايسه متغيرها، كّمي سنجش ضمن تا ميكند فراهم را امكان اين روششناختي
به نسبت پاسخگو افراد هاي قضاوت و تفاسير معنا، فرضيه ها، آماري آزمون و پژوهش
منطق مالحظه با شود. قرار بررسي فرآيندي بهصورتي ديگران تجارب و خويش رفتارهاي
تهران كه شهر ۳۰ سالة ۱۸ تا جوانان از نفري ۳۵۵ يك نمونة هدفمند كّمي بخش فوق در
مناطق در اندام (بدنسازي يا آئروبيك) تناسب يك باشگاه ماه در عضويت ۶ مدت به حداقل
با توجه است. شده جمعآوري آنها از پرسشنامهاي و اطالعات بودند، انتخاب شهر مختلف
نمونهها انتخاب در باشگاههاي ورزشي به مراجعين از ثابتي چارچوب  نبودن اختيار در به
همچون جمعيتي و زمينهاي ويژگيهاي از جهت آنها توزيع تا است بوده اين بر تالش
از و پس باشگاه محل در متوازن باشد. پرسشنامهها سكونت محل منطقه و جنسيت، سن
پاسخگويان، كامل رضايت جلب و  پژوهش هدف درخصوص  پرسشگران كافي توضيح
نمونهها جغرافيايِي در انتخاب بيشتر انعطافپذيري با هدف همچنين است. شده جمعآوري
به دسترسي عدم به توجه با است بديهي بودهاند. خصوصي شده انتخاب باشگاههاي تمامي
با دانست، تعميم قابل آماري لحاظ به نميتوان را بدستآمده نتايج نمونهگيري، چارچوب

نزديك ميكند. معرف نمونه يك را به آماري نمونه ها نتايج متوازن حال انتخاب اين
است جواني دختران نفر از ۲۰ با استاندارد نيمه مصاحبه هاي مبتني بر تحقيق كيفي بخش
نمايان آنها تغيير ظاهر در و پوشش آرايش، در ويژه به سبك و توجه به مصرفي عالئق كه
در و و مكانهاي تفريحي پاركها در سطح خيابان، هدفمند اين نمونهها بهصورت است. بوده
و رضايت اطالع با مصاحبهها تمامي گرفتند. قرار مصاحبه مورد و شناسايي مترو در مواردي
كاغذ روي بر تحليل و تجزيه براي و شده ضبط نوار روي بر كامل بهصورت مصاحبهشوندگان
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و بدن از رضايت همچون موضوعاتي مصاحبهها اين در نظر مورد محورهاي شده اند. منتقل
و جراحيهاي الغري رژيمهاي متناسب، اندام به رسيدن براي مناسب شيوههاي بدن، تصوير
از گزيدههايي توصيفي آمار به اتكا بر عالوه پژوهش يافته هاي تنظيم در بودند.  زيبايي

است. شده ارائه است، بخش هر در شده ارائه مصداق استدالل هاي كه مصاحبهها

آن از و رضايت بدني تصوير

و ادراكي شناختي،  تجربة بر آنكه از بيش دارد،  وجود
۱
بدني تصوير از كه رايجي  فهم

فراتر كه است دارد. روشن توجه آن و شكل به اندازه كند، توجه بدن خويش از افراد عاطفي
از قضاوتي كه ميسازد و بدن خويش فرد از اين شاخصهاي زيستشناختي، تصويري كه از
بودن برمتأثر عالوه فرد بدني تصوير از اينرو مطرح است. نيز دارد، خود بدن به ديگران ارزيابي
نفِس عزت است. منأثر نيز ايدهآل هاي جامعه از خويش، نسبت بدن او اعتقادات و گرايشها از
بدن رضايت از سنجش براي است. بدني تصوير منفي بيانگر سالم غير و رفتارهاي پايين
قضاوت آنها وزن، برمعيارهاي قد و باشگاههاي تناسب اندام عالوه به مراجعهكننده جوانان
نسبت كلي خود، احساس جسماني ظاهر مورد در قضاوت خود، از ارزيابي ديگران به نسبت
قرار گرفت. نتايج توجه نيز مورد خويش به بدن نسبت از درون آنها نيز احساس بدن و به
نسبي رضايت بيانگر دختر و پسر جوانان درميان فوقالذكر تركيبي شاخص از آمده بدست
رضايت بدني شاخص مؤلفههاي همة نسبت به تقريبًا كه به گونهاي است، خويش بدن از آنها
مورد نفر از جوانان ۳۵۰ نمرات ميانگين زير جدول كردهاند. كسب از متوسط بهتر  نمرهاي

ميدهد. نشان بدني رضايت هفتگانة ابعاد به نسبت را مطالعه
رضايت (تصوير) بدني مختلف ابعاِد مورد در پاسخگويان ارزيابي . ۱ جدول شماره

۱ نمرة با  بدن) از تصوير (مثبت ترين نمره ۵ و حداكثر  نمرة با  بدن) از تصوير (منفي ترين نمره حداقل  *
مشخص شده است.

1. body image

ابعاد
رضايت
بدني

قد رضايت از
از رضايت

وزن
از رضايت

اندام

منفي يا مثبت
ارزيابي ديدن

ديگران

به نسبت ارزيابي
خود اندام

احساس نسبت
بدن به

دروني احساس
بدن به

 مرد  زن مردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

نمره
2/542/283/052/772/852/532/422/432/412/242/422/192/382/18میانگین
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متوسط در حد تصوير بدني كلي طور به است كه اين آمده دست كه به قابل توجه نكتة
توجه و بيانگر دغدغه نكته كه اين دارد زيادي كامل فاصلة رضايت از است و (ميانگين)
ديگر، قابل توجه يافتة آنهاست. ميان در اندام تناسب اهميت و موضوع اين جوانان به زياد
مؤلفههاي شاخص همه مورد در كه تقريبًا خويش است بدن از جوان پسران بيشتر رضايت
بيشتر رضايت ميخورد. چشم به شما) اندام از ديگران ارزيابي متغير جز (به بدني رضايت
به ميل همخواني دارد. نيز ديگر كشورهاي پژوهشهاي يافتههاي با خود از اندام پسر جوانان
تأثيرپذيري ديگران، هاي و قضاوت واكنشها به توجه بيشتر كردن، جلوه بينقص و كامل
برچسبهاي منفي شكل دادن در متأسفانه كه گاه ديگران از واكنشهاي گاه تلقينپذيري و
موارد خاص كردن و در مقايسه مي كند، جلوه (متلك) شفاهي آزارهاي جوك و يا در قالب و
قابل نكته اين تفاوت است. توضيح دهندة جمله داليل از دختران بيشتر وسواسهاي رواني
به كه (BMI) بدني توده شاخص از دختر و پسر پاسخگويان نمرة ميانگين است كه اين توجه
ميآيد در بدست قد مجذور بر وزن تقسيم از و است اندام تناسب دهندة نشان طور معمول
وزن و ۱۶۳/۷ قد ميانگين دختران با كِل (براي است متعادل قبول و قابل حد در گروه دو هر
شاخص اين وزن ۷۵/۶ و ۱۷۷/۸ قد ميانگين با پسران براي و ۲۱/۲۳ اين شاخص كيلو، ۵۶/۸

است). بوده ۲۳/۸۶
عيني وضعيت به ناظر بيش از آنكه خود جسماني جوانان از تناسب ارزيابي اينرو، از
و مد تابع دختران با كه مصاحبههاي  در كه گونهاي به است. ذهني  باشد، آنها جسماني
عمومًا ايشان شد انجام بودند برخوردار كافي تناسب از ظاهري معيارهاي با كه مصرفگرايي
بودند. خود وزن بيشتر كردن كم به مايل و نميدانستند  ايدهآل را خود جسماني شرايط
نشان جوانان (۲۹ تا ۲۵) باالتر و ساله) (۱۸ تا ۲۴ پايينتر گروه هاي سني مقايسة همچنين
ميرسد نظر به بيشتر مي شود. آن  ابعاد  همه در بدن از  سن رضايت  افزايش با كه ميدهد
و دختران) در ميان (بهويژه بلوغ از پس دورة كمتر حساسيت هاي بيشتر حامل رضايت اين
تفكيك نتايج به خود، باشد. مقايسة اندام پذيرش در و انعطافپذيري بيشتر جوانان سازگاري
بيشتر رضايت  بيانگر حدودي تا اگرچه شهر جنوبيتر و شماليتر مناطق در جوانان ساكن
تفاوت چندان محسوس اين حال با اين بود، خود شرايط جسماني از جوانان مناطق شمالي تر

نبود.
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الغري رژيمهاي و جوانان
ايراني فرهنگ جوانان در رايج پديده هاي از يكي به فزايندهاي طور الغري به رژيمهاي
اختصاص تبليغات حجم به اجمالي نگاهي ميشوند. تبديل بزرگ) شهرهاي در (بهويژه
نتايج توجه است. اين گوياي اخير سال چند در تخصصي نشريات و در مطبوعات شده داده
۵۳ بيش از كه است اين مؤيد اندام تناسب باشگاههاي به مراجعين بر شده پيمايش انجام
گرفتهاند. رژيم در مقطعي وزن كردن كم براي پسر مراجعين ۳۲ درصد و دختر مراجعين درصد
خود رژيمهاي نتايج از بيشتري رضايت اظهار زياد تفاوتي با كننده مراجعه پسران اينحال، با
روي در انگيزههاي تفاوت ميرسد نظر به شد. اشاره پيشتر آن از داليل بخشي به كه داشتهاند
يا رضايت توضيح دهندة زمينههاي جمله انداِم ايدهآل از از متفاوت تصوير و  رژيم به آوردن

رژيمهاست. از بدست آمده از نتايج جوانان رضايت عدم

جنسيت. به تفكيك به رژيم، جوانان آوردن روي . مهمترين دليل ۲ شمارة جدول

و جامعه در مد لباسهاي دختر پسر و گروه دو براي هر كه ميدهد نشان جدول نتايج
جلب توجه بعد مرحلة در و است بوده الغري آن، مهمترين دليل رژيمهاي با تطبيق ضرورت
و ماهوارهاي تبليغات دارند. قرار مشابه) اولويتي (با تندرستي و سالمتي تأمين و مخالف جنس
كه مد به پاسخگويي ميدهند. تشكيل را بعدي اولويت هاي افراد بين رقابتهاي و رسانهاي
نو بهويژه رسانههاي كه نقشي است مؤيد شده، ابراز دليل جوانان مهمترين تفاوت زيادي با
با ميكنند. مجاورت ايفا ايران جامعه نيازهاي جوانان در و ارزشها به در شكلدهي ماهواره
كه در قرار ميدهد روي جوانان پيش را متفاوتي مرجع و چهرههاي نقش اين رسانهها، الگوي
تغيير رابطة در اين ميكند. برقرار بدن شان آنها و ميان را متفاوتي مجاورت رابطة اين نتيجه
خود را جاي براي مصرف»، «بدن آن گذشت، نظري شرح بخشهاي چنانكه در شكل يافته،
دختران) (بهويژه مصرفگرا جوانان شده با گفتگوهاي انجام ميدهد. نمايش» براي «بدن به

انگیزه
رژیم

روز مد
تبليغات

و ماهوارهاي
رسانهاي

و سالمتي
تندرستي

توجه جلب
جنس
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كسب
به اعتماد

نفس
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ويترين مغازههاي شهر در لباسها برخي پوشيدن اشتياق آن ها از بسياري كه براي نشان ميدهد
مشقات با تحمل گاه الغري رژيمهاي انتخاب اصلي دليل ديگر) انگيزههاي از (صرفنظر
در ساله دختر دانشجويي ۲۲ است. بوده سخت رژيمهاي تحمل آسيبهاي زيان بار و زياد

ميگويد: زمينه اين
خالهها بين در بود. ماه ۲/۵ هيكل شوم، مدت رژيم من خوش كنم، كم وزن «ميخواستم
خيلي مادرم و پدر اما ميگيرند. رژيم االن همه و گرفته رژيم جّو را همه دخترخالههاي فاميل

مي كنند.» بيرون خانه از را من بيايد رژيم حرف اگر و گرفتن رژيم از مي شوند ناراحت
شخصي، تأثيرپذيري تعامالت دايرة در هنجاري غالب فضاي به دادن تن ترتيب، بدين
اصرار گاه و توجه و رقابت جلب به تمايل نو، رسانههاي مستقيم مستقيم و غير پيامهاي از
انتخاب بر ذهني موثر زمينه هاي جمله از بدن با برخورد در سياستي "متفاوت" انتخاب به
رژيمهاي به گرايش خصوص در ديگر يافتة قابل توجه است. جوانان در رژيمهاي الغري
كمتر انرژي و زحمت تحمل و با سريع شيوههاي انتخاب جوانان به كه است توجهي الغري،
وجود با كه به گونهاي دارند. ذهني سطح در كه است انتخابي با تعارض در آشكارا كه دارند،
ايدهآل اندام به راه رسيدن بهترين منزلة به جوانان درصد از ۸۶ بيش توسط ورزش انتخاب
رژيمهاي سخت عمومًآ و ميكنند استفاده خود هدف براي شيوه اين از كمتري درصد بسيار
را آن مي رسند به مشورت و بدون تقليدي گاه خودسرانه، يا پزشك با مشورت كه الغري
آن از مهمتر و الغري رژيم به ضروري غير پرداختن كه است روشن دادهاند. استفاده قرار مورد
(بهويژه جوانان نيز بر را ناپذيري جبران گاه و سوء عوارض آن انجام غلط در رويههاي انتخاب
نشان نتايج كردهاند. اشاره آن به شده انجام مصاحبههاي در كه كرد خواهد تحميل دختران)
اين كه حالي در بسيار داشتهاند رضايت خود رژيم نتيجة از دختران  ٪۲۳ تنها كه ميدهد

است. درصد ۳۹/۶ پسران ميان در درصد
روحي و جسماني به لحاظ خودسرانه رژيم هاي كه سويي به تأثيرات جوانان از بسياري
شدن» «جاذب به ميل آن ها از دستهاي براي اين حال، با بودند. واقف ميكنند وارد آن ها بر
مورد در شده دريافت انتقادات به و يا پاسخگويي عالقه از لباسهاي مورد امكان استفاده و
موضوع اين نميتابيد. بر را مخالف توصيههاي كه بود بخشيده آنها به ارادهاي بدنشان
اين به پاسخ در بود. كرده ايجاد والدين با جوانان روابط در نيز را هايي تنش بروز زمينة گاه
پژوهش نمونههاي هستيد، صرف وقت به حاضر چقدر اندام ايدهآل به رسيدن براي كه پرسش
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هدف ميدانستند. اگرچه اين به قابل قبول براي رسيدن هزينهاي ماه را چند عمومًا صرف
دارد. اهميت برايم درصد ۹۹» اين تصميم پايبند ساخته بود: بر بسيار را اقليتي خودشيفتگي
و ببينم را هيكلم بايد و مادرم و پدر از بيشتر حتي دارم. دوست را خودم فوقالعاده كه آدميام
جوان ها ديگر و خود اشاره داشتند كه مشكالتي به همچنين مطالعه مورد جوانان ببرم.» لذت
ترتيب به مشكالت اين هستند. روبهرو آن با تناسب هدف با الغري رژيم هاي به پرداختن در
،(٪۳۲/۷) نفس به اعتماد نداشتن ،(٪۶۶/۸) كافي پشتكار و اراده نداشتن از: عبارتند اولويت
جوانان همچنين  .(٪۲۱/۱) اطرافيان انتقادات و فشارها و (٪۲۶/۲) مالي پشتوانه  نداشتن
به عضويت در باشگاه ترتيب به كه ميدانستند هزينههايي مستلزم را دستيابي به اندام ايدهآل

ميشد. (۱۹/۷٪) مربوط ورزشي تهيه وسايل هزينه (۲۲/۴٪)، و غذايي تهيه مواد ،(٪۵۰/۳)

ايدهآلها و ارزشها بدن: اهميت
زمينه هاي و با عوامل را مي توان اخير سالهاي در ايراِن تناسب بدن و به فزاينده توجه
در تحوالتي وقوع كرد اشاره آن به مي توان اختصار به اينجا در آنچه داد. پيوند مختلفي
استقالل عامليت و جوان) دختران (بهويژه جوانان آن موجب به كه است ارزشهاي اجتماعي
فرهنِگ ارزشي اين تحول اعمال ميكنند. سرنوشت خود بيشتري در و دخالت يافتهاند بيشتري
هدف يك مثابة به بدن تلقي سوي به تحول روند اين است. داده قرار تحتالشعاع نيز را بدن
حاصل رابطه متقابل بورديو به بيان كه بدني سرماية جوانان است. از جانب تعداد بيشتري از
خرده و سمبليك اعطاء سرمايههاي بر سليقه افراد است عالوه و عادتواره جايگاه اجتماعي،
سبك تعقيب و و هويتيابي براي كردن «تمايز»، شيوه اي دنبال براي فرصتي آن ها فرهنگي به
و فرصت ها به تبديل آن با سرمايه اين از ابزاري استفاده نهايت در خويش و مطلوب زندگي
كسب و ازدواج در بهتر موقعيت بيشتر، (محبوبيت اجتماعي و شخصي زندگي در امتيازاتي
براي امتيازاتي را چه مناسب اندام پرسش كه اين پاسخ به در ميكند. فراهم امتيازات ديگر)
ارتقاي به غالب طور به بدنسازي ورزشي سالنهاي به كنندگان مراجعه ميكند فراهم افراد
و كرده اند اشاره نزديك خود اطرافيان و دوستان بيشتر توجه جلب از آن پس و نفس به اعتماد
قابل نكتة است. شده متناسب اشاره اندام (كاركردي) نقش وسيلهاي به بعدي مراحل در تنها
در درصد ۷۰) است دختران براي نفس به اعتماد بيشتر بسيار اهميت ارزيابي اين در توجه
تعامالت در غيرمتناسب اندام با جوان دختران آسيبپذيري بيانگر آشكارا كه درصد) ۵۵ برابر
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تعاريف نقش  بر نيز تناسب عدم  بابت جوانان نگرانيهاي ديگر  سوي از است. اجتماعي 
محروم جوانان، مصرفگراِي طيف براي دارد. تأكيد اجتماعي تعامالت محوريت و اجتماعي

تلقي مي شود! جدي محروميتي كوچكتر مورد عالقه با سايز لباسهاي استفاده از از ماندن
ناچارند كنند، استفاده االن مد است كه لباسهايي از جامعه در بخواهند كه «كساني

زشته كه ميده نشون رو بدن تمام كه لباسهايي آن با چون برسانند سايز آن به خود را

نپوشيدن با نگيره رژيمش نتيجه از و بگيره رژيم چاق فرد اگر اون نباشه. متناسب اندام

ميشه.» كالفه حالش گرفته ميشه و لباس ها اين

ماهواره مانند رسانههايي طريق بهويژه از كه مصرفي غرب فرهنگ تأثير نظري بخشهاي در
اصلي منبع پاسخگويان گرفت.  قرار بحث مورد ميكند، ترويج را متناسب  اندام الگوهاي
مانند برنامه هايي و شو قالب در چه و تبليغات آن ماهواره را متناسب» «بدن الگوي ترويج
(در جامعه در سطح مشاهده از آن با فاصله زيادي، و پس (٪۶۵) سال انتخاب دختر مسابقات
كشور سينماهاي در كه داخلي نقش مدلهاي نيز و (٪۲۲/۵) ميهمانيها) و جشنها مراسم،
نيز و به برنامههاي ماهواره اي دختران بيشتر توجه ميكنند ميدانستند (٪۲۱/۷). نقش اجراي
پسران از بيشتر را رسانهها اين در شده داده نمايش الگوهاي از آنها تأثيرپذيري تلويزيون
تناسب براي معيارهايي ارزشمندشدن فرهنگپذيري، و مجاورت اين نتيجة است. ساخته
جلوه دستنيافتنيتر گاه تناسب معيارهاي سنتي ويژگيها و با نبودن همخوان ضمن كه است
«اضافِي» وزنهاي كردن) براي زدودن (پاك را درگير مسابقهاي جوانان از بسياري و ميكند
اين جالب ندارند. موفقيت براي چنداني  شانس آن در كه  مسابقهاي ميكند. خويش بدن
است فراگير آنچنان تناسب به مربوط ايدهآلهاي ترويج در رسانهاي فرهنگ تأثير كه است
ايدهآل وزن و قد خصوص در مثًال دختر و پسر پاسخگويان ميان را انتخابهاي يكساني كه

است. كرده ايجاد جنس دو براي
آقايان و خانم ها براي ايدهال وزن و قد خصوص در دختران و پسران ارزيابي . شمارة۳ جدول

تناسب خانمهامعیارهاي آقایانقد خانم هاقد آقایانوزن وزن
زن پاسخگویان
مرد پاسخگویان
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182/7
180/8
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58/7

84/9
77/6
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دو كه پاسخگويان ايدهآل آقايان وزن معيار در جز به نشان ميدهد نتايج جدول چنانكه
است. اين ناچيز تفاوتها معيارها در مورد بقية ميدهند، نشان را مشهودي جنس، تفاوت
ترويجي ارزشهاي و رسانهاي فرهنگ با مجاورت تعيينكننده تأثير بيانگر آنكه ضمن شباهت
دو ارزشگذاريهاي و انتخاب ها انتظارات، بر داللت است، متناسب اندام خصوص آن در

ازدواج دارد. جمله از در رفتارهايي جنس

جنسيتي كليشههاي نقش
به نسبت جنس  دو گرايشهاي  فزايندة همگرايي روشني به شد بيان تاكنون  آنچه  از
هم چنان حساسيت توجه و اين اگر چه است. قابل استنباط اندام متناسب و بدن اهميت
اين با ميكند، نمايان را آن ها آسيبپذيري و ميشود ابراز دختران جانب از بيشتري شدت با
سرماية فرهنگي و زندگي مكان اقتصادي، خاستگاه طبقاتي، شرايط كه داشت توجه بايد حال
آنها رفتارهاي  و بدن به نسبت جديد  ارزشهاي پذيرش در  آنها خانوادههاي و جوانان 
بهدست اطالعات اگرچه ميكند. جوانان ايجاد را براي متفاوتي شرايط و است كننده تعيين
غالبًا آنها نشان ميدهد كه والدين خويش بدن فعال در پروژة متناسبسازي جوانان از آمده
نسبت به را حساسيت بيشتري اينحال ابراز ميكنند، با آنها به اندام نسبت نظر مساعدي
و ميدارند شدن ابراز و يا چاقتر الغرتر شدن براي آنها به توصيهكردن جهت خود در دختران

نميكنند. مطرح خود مذكر فرزندان خصوص در را نظري هيچگونه مقابل عمومًا در
تحميل و در دختران كه مي دهد نيز نشان از مصاحبهها آمده بدست اطالعات همين سان، به
مشكالتي با آن به خانوادهها استمرار و مدت رژيم، شدت نوع خود در مورد نظرات قبوالندن يا
خويش والدين حساسيتهاي مشاجرات و از پرهيز براي گاه بهگونهاي كه هستند، روبهرو
از را خانوادگي حمايت دريافت عمومًآ ميكنند و را پنهان خود گرفتن رژيم پدرانشان) (به ويژه
به دست نتايج ميدانند. به اندام ايدهآل در رسيدن دختران موفقيت كنندة تعيين شروط جمله
را زنان براي اندام كه تناسب است كليشههايي و هنجارها بيانگر تأثير آشكارا همچنين آمده
اين تاثير فمينيست نويسندگان مينگرد. ازدواج در آنها موفقيت در مهم معياري منزلة به
بر كه را الزاماتي و خويش بدن با زنان و دختران بيگانگي و نارضايتي در هنجاري فشارهاي
قرار مورد بحث ميكند را ايجاد زيبايي از مردانه استانداردهاي پذيرش براي همشكلي و زنان
متقابل به شكلي فزاينده انتظارات بهصورتي اين كه اين است واقعيت با اينحال، دادهاند.
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خواهد نيز جامعه مردان پسران جوان و رفتارهاي در را رفته آثار خود رفته و ميشود مطرح
ارزشهاي منتسب و مردانه فرهنگ وابسته به آنكه بيش از بدن فرهنگ ديگر بيان گذاشت. به
ايدهآل» به «بدن نسبت آن در يافته ارزشهاي غربي اشاعه و رسانهاي به فرهنگ باشد، آن به
را جوانان ارزشهاي و جهتگيري كلي در سطحي كه ارزش ها شدن فردي فزايندة روند و
تناسب اهميت را نسبت به نمونه جوانان قضاوتهاي زير جدول قرار داده است. تحتالشعاع

ميدهد: نشان زنان و مردان براي

اندام تناسب اهميت از جوانان ارزيابي . ۴ شمارة جدول

(مردان) جامعه پسران و (زنان) براي دختران

فوق جدول جوانان در ارزيابي كه پسران و دختران براي «تناسب» اهميت فزايندة رغم به
شدن اجتماعي سازوكارهاي و اجتماع سطح در نيز تفاوتهايي است، آن بيانگر روشني به
متوجه زيادي شدت با همچنان آن الگوسازيهاي و رسانهاي تبليغات فشار است. طرح قابل
با تأثيرپذيري اجتماعي بهويژه و روابط تعامالت سطح دختران در آسيبپذيري است. دختران
جنسي و آزارهاي عمومي حوزة در پسران نامناسب رفتارهاي به آنها برخي از حساسيت و
فرهنگهاي نامناسب به اين خرده واكنش در مي شود. مي كنند نيز مربوط كه دريافت شفاهي
نيز دستهاي وجود اين با ميكنند، برخورد نفس به اعتماد با دختران از بزرگي طيف اگرچه
رفع در شديد انگيزه يا اجتماعي و فعاليتهاي در كمتر چون حضور منفعالنهاي رفتارهاي
تناسب به ميل و الغري سخت رژيمهاي به توسل ميدهند. نشان را دريافت شده «برچسب»
و شيوهاي غالب جريان با همراهي و مقبول جلوهاي داشتن براي رفتاري تنها اين گروه براي

است. زندگي براي

% %موافق %بينابين مخالف

پسراندخترانپسراندخترانپسراندختران

خیلی اهمیت می دهند همسرانشان به تناسب اندام 92/392/56/34/81/42/7آقایان
بودن است خوشاندام همسر انتخاب معیارهاي 78/786/313/5117/74/7یکی از

است مهم اندامشان در مورد تناسب آقایان نظر خانمها 92/784/92/913/74/41/4براي
میدهند اهمیت خیلی همسرانشان اندام تناسب 75/772/415/512/024/27/6خانمهابه

تا همسرانشان میپسندند خود براي بیشتر را تناسب اندام 14/024/030/026/756/029/4مردان
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نتيجهگيري
عمل، استقالل عامليت، يافتن اهميت كنار در ورزش و سالمت تغذيه، رشد فناّوري هاي
از خود زيبا كه و بدنها جوان به عالقه افزايش و يافتن جواني شديد، اهميت مصرفگرايي
موضوعي را به شدن بدني و است، بدن پذيرفته زيادي نو تأثير رسانههاي عامه پسند فرهنگ
بدن فرهنگ است، كرده تبديل معاصر  جامعة فرهنگي و  اجتماعي مطالعات در محوري
اين مقاله در ميكند. ارائه آن روند تغييرات و نيز فرهنگي كالن تحوالت و جامعه از تصويري
مرور كرديم. را و اجتماع فرهنگ با آن رابطة و بدن تبيين مسلط در از رويكردهاي برخي
گرفته، كار به متفاوت مفاهيم و تحليلي سطوح و عزيمت نقطة با مختلف رويكردهاي
دست به خويش آن ها از بدن رضايت و ميان جوانان در بدن فرهنگ مختلفي را از تحليلهاي
ميدهند. قرار مبنا را فردگرايانه مفروضات روانكاوي و روانشناختي رويكردهاي ميدهند.
آنكه و بدون شده فردي بررسي در سطح آسيبهاي علت مشكالت نگاه اين در اينحال، با
انتساب و انگيزههاي خود رفتارها به كه افراد اجتماعي و معــاني فرهنگي اجتماعي و متن

ميشود. ارائه توصيههايي گيرند قرار كافي توجه مورد ميدهند
را خويش بدن و ارزيابي جوانان (دختران) از متنوع فمينيستي زمينه، تصوير رويكردهاي
مي نگرند آنها زباني موقعيتهاي و نظام معنايي فرهنگ، جامعه، در آنها مشكالت متن در
ترتيب (به را سرمايهداري نظام مصرفِي و قدرت زنستيزانه روابط زنان، از ارزش زدايي و
دهنده ترويج اصلي فرآيندهاي و سازوكارها سوسياليستي)  راديكال، ليبرال، نحلههاي در
خالق بودن، مدرنيستي عالقه به كامل ديدگاههاي ميشناسند. ميان زنان در بدن از نارضايتي
خود و لذت، كسب براي و فرهنگ مصرف بدن خويش، ايدئولوژي بر كنترل به ميل بودن،
مفروضات اين مبناي برخي از ميدانند. جامعه در بدن» «پروژه به مسئول توجه فزاينده را ابرازي
مثابة به بدن تلقي با دارد كه قرار جامعهشناختي و ساختگرايانه مردم شناختي نظريههاي در
دارد و مستقر را در خود و سركوب قدرت روابط كه آن را رسانهاي ميدانند فرهنگي، يك متن
سرمايهاي اين منظر در دارد. بدن قرار (جامعه) اجتماعي» با «بدن مستتر مستقيم و تعامل در
گاه از آن و مي دهند شكل آنرا فعاليتها ديگر و فراغت ورزش، طريق از است كه جوانها

ميكنند. استفاده سبك آفرينش و خوداظهاري براي
اجتماعي بدنهاي را فيزيكي بدنهاي اگرچه پساساختگرا رويكرد ديدگاه، اين امتداد در
اعتقاد آن ميانگاراند. تفسير مهم عامل صورتهاي بازنمايي را ديگر و اينحال زبان با ميدانند،
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را روششناختي تناقضي بدن از فهم و شكل دهي در مختلف گفتمان هاي تعيينكنندة نقش به
اين در گفتمان متبلور ميبينند. در تنها بدن را آن موجب به سبب ميشود كه رويكرد اين در
رضايت ميزان خويش، بدن با جوانان ايراني ارتباط فهم و نحوة به پاسخگويي پي در مقاله
به رژيمهاي الغري توجه موجب آن كه به بوديم و شرايطي داليل انگيزه ها، و بدن از آنها
نشان تجربي مطالعات نتايج جلوهگر ميكند. مهم منزلة هدفي به را بدن در تناسب ايجاد يا
مرز در استاندارد شاخص هاي با آنكه ايران بهرغم در بدن پروژة در فعال جوانان كه ميدهد
بدني تصوير از رضايت زيادي ذهني در سطح با اينحال دارند، بدني قرار تناسب قبول قابل
ميخورد. چشم بيشتري به شدت با مورد دختران بهويژه در ناكافي اين رضايت ندارند. خويش
بيشتر از بسيار دارند، كمتري رضايت نيز رژيم هاي خود نتيجة از كه اين بر افزون اين گروه
موفقيت كنندة تضمين هم كه ميدانند اساسي متغيري منزلة به را نفس به اعتماد پسران گروه

است. كسب آن مطلوب نتيجة هم و است تناسب رسيدن به در
از طريق شده منتقل غربي هنجارهاي كنندة ايدهآلها و تعيين تأثير مؤيد نتايج پژوهش
دختران ويژه به ايده آل هاي جوانان و رفتارها و انگيزه ها بر خصوص بدن در جديد رسانههاي
با تطبيق را الغري رژيمهاي انتخاب خود از مهمترين انگيزة گروه اين كه بهگونهاي است.
دسته انگيزهها اين غلبه كه است روشن كردهاند. بيان شدن واقع توجه مورد از آن پس و مد
دائمي روش هاي انتخاب به  معطوف آنكه از بيش را توجه جوانان مصرفي هنجارهاي و
به را آنها ورزش) طريق از (مثًال كند به تناسب رسيدن براي دشوارتر غالبًا و بلند مدتتر
آمده بدست نتايج كرد. خواهد نامطمئنتر) متوسل با نتايج چند (هر وآسانتر سريع شيوههاي
تبيينهاي کنار در فرهنگ مصرفي از مدرنيستي تحليل هاي كه  است اين بيانگر همچنين
خويش بدن به جوانان فزايندة توجة از تحليل گويا مي توانند پساساختاري يا و فمينيستي
نيز و ساختار در مثابة تغييري (به و استقالل بيشتر جوانان عامليت از برخورداري ارائه کند.
اين است. بخشيده بيشتري اهميت را بدن بر تسلط و كنترل به ميل جامعه) ارزش هاي
و سكونت اقتصادي، محِل جنسيت، طبقة چون شرايطي هم چنان تابع انتخاب اگرچه و توجه
نماي دور مردانه فرهنگ فشار گرچه و آنهاست خانواده هاي و جوانان فرهنگي سرمايههاي
در نگريست، كليتر روندي آن را در اينحال بايد بردارد، با جوان در دختران براي را متفاوتي
مرجِع گروههاي به تأسي و شباهت همانندگرايي، توجه، جلب مصرف، به ميل صورت آن
تعيين نقشي فرهنگي) خرده سرمايه اعطاء و منزلت دربرداشتن (بهخاطر خارجي و داخلي

مييابند. كنندهتر
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A recent interest in body issues on the part of academic and scientific  
Circles should be seen as a reaction to the radical changes in relationship 

Between body, economy, technology and society. The growth of nutrition, 

health and sport technologies along with the increasing importance of agency 

and consumerism, have turned body and embodiment into major themes in 
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to reveal the relationship and the feelings they have towards their body. The 

findings indicate that modernity has made the youths more sensitive towards 
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