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چکیده
تحــوالت فرهنگــی در جامعـ ه مصرفــی ســبب شــده بــدن بــه مثابــه بافتــی دیــده شــود کــه میتــوان از روی آن موقعیــت
نهــا را تشــخیص داد؛ تحــوالت مذکور ناشــی از تأثیر پیشــرفتهای تکنولوژی
شهــای مختلــف آ 
اجتماعــی افــراد و گرای 
شهــای افــراد بــه کنتــرل بــدن خــود و مالکیــت بــدن بــوده و از ایــن روی بــدن زنــان بهعنــوان ســرمایهای
در بــدن افــراد ،تال 
ن ســبب ،محــور اصلــی گــزارش حاضــر تــاش بــرای بررســی
مطــرح شــده کــه بایــد در جامعــه بــه آن توجــه شــود .بدی ـ 
جنب ههــای اجتماعــی و فرهنگــی اثرگــذار بــر مدیر یــت بــدن بــوده اســت ،چــرا کــه بــدن پدیــدهای اســت کــه بهصــورت
یشــود و ســاخت و کارکــرد آن حالتــی از باورهــای اجتماعــی و فرهنگــی اســت.
اجتماعــی ســاخته م 
از ای ـنرو ســعی شــده اســت ضمــن توجــه بــه تحقیقــات اجتماعــی موجــود و مــروری بــر تئور یهــا و رویکردهــای
نظــری در حــوزه مدیر یــت بــدن ،توصیفــی -تحلیلــی از وضعیــت مدیریــت بــدن در ایــران ارائــه شــود .بــر ایــن مبنــا ،آمــار و
یهــای زیبایــی در ایــران بهعنــوان مؤلف ههــای مهــم مدیریــت
مســتندات مربــوط بــه مصــرف لــوازم آرایشــی و میــزان جراح 
بدن ،قوانین و علمکرد دســتگاههای حاکمیتی و وضعیت سیاسـتهای فرهنگی موجود بررســی شــدهاند و براســاس
وضعیــت موجــود ،پیشــنهاداتی بــرای رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب ارائــه شــده اســت.

مقدمه و طرح مسأله
موضوع این پژوهش ســبک زندگی اســت .منظور از ســبک زندگی طیف رفتار یای اســت که اصلی انسجامبخش
بــر آن حا کــم اســت ،عرصـهای از زندگــی را ز یــر پوشــش دارد و در میــان گروهــی از افــراد جامعــه قابل مشــاهده اســت .البته
ً
ســبکهای زندگــی میتواننــد تشــخیصپذیر یــا اساســا بــه قصــد ایجــاد تشــخیص ســامان داده شــوند(فاضلی:1382 ،
.)83
ســبک زندگــی شــامل اعمــال طبقهبنــدی شــده و طبقهبنــدی کننــدۀ فــرد در عرصههایــی چــون تقســیم ســاعات
شــبانهروز ،نــوع تفریحــات و ورزش ،شــیوههای معاشــرت ،آداب ســخن گفتــن ،راه رفتــن ،نــوع پوشــش ،نــوع خــوراک و...
یشــود(بوردیو .)1984 ،بــه بــاور گیدنــز ،ســبک زندگــی مجموعـهای کموبیــش جامــع از عملکردهاســت کــه
محســوب م 
نهــا را ب ـهکار میگیــرد؛ چــون نــه فقــط نیازهــای جــاری او را برم ـیآورد ،بلکــه روایــت خاصــی را هــم کــه وی بــرای
فــرد آ 
یســازد(گیدنز.)119 :1385 ،
هو یــت شــخصی خــود برگز یــده اســت ،در برابــر دیگــران مجســم م 
عوامــل متعــددی میتوانــد بــر شــکلگیری و چگونگــی ســبک زندگــی اعضــای جامعــه تأثیــر بگذارنــد .هریــک از ایــن
تهــای گونا گــون میتوانــد منجــر بــه بروز و ظهور ســبکهای زندگی گوناگون در میان اقشــار
عوامــل در وضعیــت و موقعی 
و گرو ههــای متفــاوت جامعــه گــردد .صاحبنظــران ،طبقــه و عوامــل اقتصــادی ،ارزشهــا و تحــول ارزشــی ،جنســیت،
دوره عمــر ،تحصیــات ،اشــتغال ،ســرمایه اجتماعــی و فرهنگــی را بــه عنــوان مهمتریــن عوامــل مؤثــر بــر ســبک زندگــی
شــمردهاند .جنســیت یکــی از مهمتریــن متغیرهــای ســبک زندگــی اســت و از ایـنرو بایــد مــورد توجه بیشــتری قــرار گیرد.
ســبک زندگــی در دو بعــد مصــرف فرهنگــی و مصــرف مــادی قابــل مشــاهده اســت و بــا چهــار مؤلفــۀ نحــوه گــذران
یشــود .رشــد جوامــع صنعتــی مــدرن باعــث رشــد
اوقــات فراغــت ،الگــوی خر یــد ،مدیر یــت بــدن و پوشــش ،ســنجیده م 
فرهنگ مصرف شــده اســت .گالســنر ( )1998در توجیه رابطه بدن و مصرف به رشــد شــگفتانگیز کاالها و خدمات
تجــاری توســط کســانی کــه میخواهنــد بدنهایــی خوشترکیــب داشــته باشــند ،جوانــی خــود را حفــظ کننــد یــا مراقــب
نهــای خــود باشــند ،اشــاره میکنــد .فدرســتون ( )186 :1991نیــز بــر آن اســت کــه در زمینههــای اجتماعــی کنونــی،
بد 
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ظاهــر زیبــا ب هصــورت مهمتریــن عنصــر در پذیــرش اجتماعــی افــراد درآمــده اســت و لــذا افــراد میکوشــند تــا در ســنین
بــاال هــم آن را حفــظ کننــد .برخــی نظری هپــردازن برآننــد کــه در جامعــه مصرفــی معاصــر ،بــدن جــوان بــه تیــپ ایــدهآل بــرای
یشــود کــه در ایــن جامعــه بــدن نیــز نوعــی ســرمایه اجتماعــی اســت(بوردیو،
بــدن بــدل گشــته اســت .همچنیــن گفتــه م 
.)1984
كنتــرل بــر بــدن و توجــه بــه تركیــب ،تزییــن و هیبــت ظاهــری و بیرونــی آن ،ابــزاری اســت كــه بــه جوانــان بهویــژه دختران
امــكان میبخشــد روایــت مشــخصی از هو یــت شــخصی را حفــظ كننــد و آن را در معــرض تماشــای دیگــران قــرار دهنــد؛
بدینترتیــب ،فرهنــگ بــدن بیانگــر اهمیــت فزاینــدهای اســت كــه بــدن بــه مثابــه كانونــی بــرای تعامــل و بازاندیشــی فــرد
نســبت بــه خو یــش یافتــه اســت(ذکایی .)123 :1385 ،وضــع بــدن در جامعــه مصرفــی متضمــن نوعــی عالقــه تجــاری،
نمایشــی و آرایشــی بــه آن اســت .در ایــن جامعــه ،وضــع بــدن بایــد متناســب ،الغــر و جــوان نگهداشــته شــود .در جامعــه
مــا ،فراگیــر شــدن پدیــده آرایــش دختــران و زنــان در عرصــه زیســت اجتماعــی و اســتفاده از لباسهایــی کــه در آنهــا ســه
خصوصیــت چســبان ،کوتــاه و بدننمــا بــودن بهوضــوح قابــل مشــاهده اســت بــا بافــت اجتماعــی ،هنجــاری ،عرفــی و
قانونــی جامعــه کــه هــر نــوع کامجویــی زن و مــرد از یکدیگــر را در چارچــوب تشــکیل خانــواده تعریــف میکنــد ،در تعارض
آشــکار اســت(فاتحی و اخالصــی.)1387 ،
نجــا کــه توجــه افراطــی بــه مدیر یــت بــدن و پیــروی از ســبک و الگوهــای غربــی در تضــاد بــا ســبک زندگــی ایرانــی-
از آ 
اســامی اســت ،بررســی وضعیــت فعلــی مدیر یــت بــدن در ایــران ،موضــوع اصلــی ایــن تحقیق اســت.
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مبانی نظری
در بررســی مفهــوم ســبک زندگــی ،ادبیــات نظــری بوردیــو و گیدنــز بیــش از ســایر متفکــران اجتماعــی بـهکار میآیــد.
تهــا اســت ،بلکــه بــرای تحلیلگــران قــدرت تحلیل
الگــوی بوردیویــی و گیدنــزی نهتنهــا توصیــف مجموعـهای از واقعی 
یســازد .بنابرایــن ،تبییــن بوردیویــی و گیدنزی از ســبک زندگی دختران جوان ،مناسـبترین
و پیشبینــی را نیــز فراهــم م 
تحلیــل بــرای تفســیر ســبک زندگــی آنــان اســت؛ ز یــرا در منطــق بوردیویــی و گیدنزی ،بین عاملیت و ســاختار یــک رابطه
دیالکتیکــی برقــرار اســت کــهایــن رابطــه دیالکتیکــی ،در تحلیل و تفســیر ســبک زندگــی دختران جــوان اهمیــت ویژهای
دارد؛ ز یــرا جنســیت و ســبک زندگــی دارای یــک رابطــه تعاملــی و دیالکتیکــی بــا هــم هســتند؛ بهعبارتــی تقویتکننــده
یکدیگــر ب هشــمار میرونــد.
گیدنز ( )۱۹۹۱معتقد اســت که ویژگی خاص مدرنیته ،پویایی تأثیرات جهانی و تغییرات پیوســته در رســوم ســنتی
یگــردد کــه افــراد هــر چــه بیشــتر از قیــد انتخابهایــی که ســنت بهطور معمــول در اختیــار آنها
اســت .مدرنیتــه ســبب م 
قــرار مـیداد ،رهــا شــوند و بدینترتیــب ،فــرد را «رودرروی تنــوع غامضــی از انتخابهــای ممکــن قــرار میدهــد و بهدلیــل
آنکــه دارای کیفیتــی غیرشــالودهای اســت ،چنــدان کمکــی بــه فــرد ارائــه نمیدهــد تــا وی را در گزینشهایــی کــه بایــد بــه
عمــل آورد ،یــاری دهد»(همــان .)119 :در مجمــوع ،گیدنــز ســبک زندگــی را مجموع ـهای کموبیــش جامــع از کارکردهــا
نهــا را بـهکار میگیــرد تــا از طریــق آن ،هــم نیازهــای جــاری خــود را بــرآورده ســازد و هــم روایتــی ویــژه
تعبیــر میکنــد کــه فــرد آ 
را کــه وی بــرای هو یــت شــخصی خــود برگز یــده اســت ،در برابــر دیگــران مجســم ســازد(همان.)120:
یکــی از مؤلف ههــای اصلــی ســبک زندگــی ،مدیر یــت بــدن اســت .بــه اعتقــاد گیدنــز بــدن فقــط ابــزاری بــرای منــش و
شهــای موضعــی نیســت ،بلکــه دســتگاهی طبیعــی اســت کــه صاحبــش بایــد بهدقــت از آن مراقبــت کنــد .ایــن
واکن 
دســتگاه دارای حیثیــت اســت کــه صاحبــش بایــد بهدقــت از آن مراقبــت کند .از نظر گیدنز البســه و پوشــاک تابع نوعی
گهــا لبــاس چیــزی بیشــتر از وســیلهای ســاده بــرای حفاظــت از بــدن اســت.
یکــه در همــه فرهن 
رژ یــم هســتند ،بهگونها 
لبــاس آشــکارا ابــزاری بــرای عرصــه نمادیــن خویشــتن اســت ،یــا نوعــی شــکل دادن بــه قالــب بیرونــی روایــت کــه شــخص
بــرای هو یــت شــخصی خــود برگز یــده اســت .بــه بیــان گیدنــز ،رژی مهــای غذایــی بــرای هویــت اهمیــت بنیادیــن دارنــد؛
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تهــای رفتــاری را بــا بعضــی از جنب ههــای مشــهود ظواهــر بــدن مرتبــط میســازند .آداب و رســوم غــذا خــورن در
چــون عاد 
ً
تهــای آیینــی اســت ،امــا بر شــکل و شــمایل بدنی تأثیــر میگذارند و احتمــاال اطالعاتی
نفــس خــود نمایشــگاهی از عاد 
نیز درباره پیشــینه شــخص و در مورد تصویری که از خود ســاخته و پرداخته اســت ،بهدســت میدهند(گیدنز:1378 ،
 .)95از نظــر او آ گاهــی یافتــن بــه وضعوحــال کلــی بــدن ،مشــتمل بــر خبرگیری از ضــرورت ورزش و تمرینهای مشــخص
بــا رژ یــم غذایــی اســت؛ بهعبارتــی در مجمــوع ،از نظــر گیدنــز مــا بایــد قــادر باشــیم نظارتــی مــداوم و موفقیتآمیــز بر چهــره و
بــدن خو یــش اعمــال کنیم(ابراهیمی و بهنوئــه گدنــه162 :1389 ،و.)163
براســاس رهیافــت نظــری بوردیــو ،ســبکهای زندگــی متفــاوت افــراد بــه بازتولیــد ذائقههــا و درنتیجــه ،منــش متمایــز
میانجامــد؛ ز یــرا ســبک زندگــی ،همــان فضایــی اســت کــه کنشگــران در ذیــل آن میآموزنــد چگونــه زندگــی کننــد،
چــه چیــز را ارجــح بداننــد و در نهایــت ،چــه چیــز را زیبــا بشــمارند .بوردیــو در کتــاب تمایــز ،برحســب منطــق دیالکتیکــی
ً
نشــان داده اســت کــه مصــرف ،صرفــا راهــی بــرای نشــان دادن تمایــزات نیســت ،بلکــه خــود راهــی بــرای ایجــاد تمایــزات
نیــز هســت .مفهــوم تمایــز بــه معنــی مجموع ـهای متفــاوت از رفتارهــا و ســبکهای زندگــی افــراد جامعــه اســت کــه بــه
تهــای متفــاوت در برخــورداری از ســرمایه و قــرار گرفتــن در میدانهــای اجتماعــی گوناگــون ظاهر میشــود.
دلیــل موقعی 
ً
بهــای هنــری نامیــده میشــود و کامــا «طبیعــی» و ناشــی از
بــه بــاور بوردیــو ،همــۀ آنچــه کــه ســلیقۀ فرهنگــی و انتخا 
قریح ههــای ذاتــی افــراد شــمرده شــود ،ممکــن اســت رابطــۀ مســتقیم و قابــل اثباتــی بــا وضعیــت و موقعیــت اجتماعــی
افــراد داشــته باشــد (فکوهــی.)1384 ،
بوردیــو تحلیــل خــود از بــدن را بــه تولیــد و تبدیــل ســرمایه پیونــد میزنــد .ســهم بوردیــو در مفهومســازی از ســرمایه
فیزیكــی نیــز تأثیــر قابــل مالحظـهای در رشــد جامعهشناســی بــدن داشــت ه اســت .بوردیــو ســرمایه بــدن را بــه مثابـ ه یكــی از
انــواع فرعــی ســرمایه فرهنگــی ،نوعــی منبــع فرهنگــی میدانــد كــه در بــدن ســرمایهگذاری شدهاســت(ذكایی.)1386 ،
بوردیــو معتقــد اســت هــر کــدام از ســرمایههای فــرد ،بهو یــژه ســرمایه فرهنگــی فــرد بــر نگــرش وی بــه بدنــش تأثیرگــذار
اســت .بوردیــو همچنیــن تولیــد ســرمایه فیزیكــی را در گرو توســعه و گســترش بــدن میداند كه به موجــب آن بدن حاصل
ارزش در زمین ههــای اجتماعــی قلمــداد میگردد(شــیلینگ .)1993 ،تبدیــل ســرمایه فیزیكــی در واقــع بــه معنای ترجمه

و تفســیر حضــور بدنــی بــر اشــكال گونا گــون ســرمایه اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی در میــدان كار ،فراغــت و غیــره
اســت .بوردیــو بــا در نظــر گرفتــن بــدن بهعنــوان یــک ســرمایه فیزیكی ،هویتهــای افــراد را با ارزشهــای اجتماعی منطبق
یســازد .از نظــر بوردیــو طبقــات اجتماعــی مختلــف بــا توجــه بــه ســرمایهای کــه
بــا انــدازه ،شــكل و ظاهــر بدنــی مرتبــط م 
در اختیــار دارنــد بــه شــیوههای مختلفــی بــا بــدن خــود برخــورد میكننــد .مراقبتهــای پزشــكی و كنترلهــای عمومــی
بــدن ،رعایــت رژی مهــای غذایــی ،ورزش ،مشــاوره بــا پزشــكان و  ...رفتارهایــی هســتند كه دربــاره افراد متعلق به طبقات
مختلــف ،متفــاوت اســت .افــراد طبقــات باال تــر یــا طبقــات مرف هتــر فرصت و شــانس بیشــتری بــرای مراقبــت از بــدن خود
قتــری دریافــت كردهانــد و در نتیجــه از ســطح ســامت باالتــری برخوردارنــد.
شهــای دقی 
دارنــد و در ایــن زمینــهآموز 
تهــای اجتماعــی نیازمنــد كنــش كار اســت و ایــن كنــش مــردم را از نظــر چگونگــی
تبدیــل بــدن بــه اشــیا و عاملی 
نگهداشــت شــكل جســمانی بــدن و نیــز ارائــه آن تحــت تأثیــر خــود قرار میدهــد .پــروژه بودن بدن متضمن این معناســت
حهــای دارنــده
كــه نمــای ظاهــری ،انــدازه ،شــكل و حتــی محتو یــات بــدن ب هطــور بالقــوه بــرای بازســازی در راســتای طر 
بــدن بــاز اســت .رژی مهــای غذایــی مراقبــت از خــود تنهــا بــرای پیشــگیری از بیمــاری نیســتند ،بلكــه عالقهمنــد بــه ایــن
هســتند تــا احســاس خوبــی را دربــاره چگونگــی بهنظــر رســیدن بــدن از نــگاه خــود و دیگــران بهوجــود آورنــد و از ای ـنرو
اســت كــه در واقــع ســامتی بــا ظاهــر بدنــی و ارائــه خــود پیونــد خــورد ه اســت(اخالصی.)1388 ،
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تحقیقات اجتماعی
بــا افزایــش اهمیــت خــود كــه از محصــوالت جامعــه مــدرن اســت ،بــدن بهعنــوان واضحتریــن و آشــكارترین حامــل
خــود ،جایــگاه خاصــی پیــدا كــرده اســت كــه توجــه مجــدد بــه بــدن و رواج آن در متــون جامعهشناســی دو دهــه اخیــر
مباحــث گســتردهای را پیرامــون موضوعاتــی نظیــر هو یــت ،مصــرف ،ســبك زندكــی و زیبایــی در نظریهپرداز یهــای
اجتماعــی برانگیختــه اســت و الگوهــای دخیــل در مدیر یــت بــدن را همچــون ســایر حوزههــای زندگــی آدمــی ز یــر
یتــوان از جامعــه بدنــی (ترنــر )1994 ،و یــا عصــر بــدن (هنکــوک و همــکاران )2000 ،ســخن
ســلطه قــرار داده اســت كــه م 
گفت(ذکایــی .)1386 ،امــروزه افــراد طبقــات مختلــف بــه بــدن و ظاهــر بیرونــی آن توجــه فزاینــدهای نشــان میدهنــد،
بهطور یكــه همــگان (بهخصــوص زنــان) بــدن ،چهــره و فیز یــك ظاهــر خــود را مطابــق بــا الگوهــای زیبایــی مــورد تبلیــغ و
پذیــرش جامعــه تغییــر میدهنــد .در چنــد ســال اخیــر موضــوع مدیریــت بــدن در تحقیقــات اجتماعــی ایــران مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت .نتایــج ایــن تحقیقــات ،همبســتگی مثبــت ســبک زندگــی مدرن و ســرمایه فرهنگــی با مدیریــت بدن
و همبســتگی منفــی ســبک زندگــی ســنتی و دینــداری بــا ایــن متغیــر را نشــان دادهانــد.
چاوشــیان و آزاد ( )1381بــه بررســی اشــکال هو یــت در شــهر تهــران پرداختنــد .فرضیــه آنهــا ایــن بــود کــه شــالوده
اجتماعــی هو یــت از حــوزه تولیــد بــه حــوزه مصــرف تغییــر یافتــه و ایــن هویتهــا بــا خصوصیــات فرهنــگ مصرفــی
نشــهرها شــکل میگیرند .آنها در بررســی تجربی این فرضیه  825نفر از ســاکنان  18ســال به باالی تهران را بررســی
کال 
کردنــد .یافت ههــای تحقیــق حا کــی از آن اســت کــه ســطوح گونا گــون مدیریــت بــدن رابطــه معنــاداری بــا متغیرهایــی دارد
کــه آشــکارا داللــت فرهنگــی دارنــد .ایــن متغیرهــا عبارتنــد از :جنــس ،ســن ،تحصیــات ،ســرمایه فرهنگــی ،دیانــت و
نگــرش ســنتی بــه خانــواده ،امــا بیــن مدیر یــت بــدن و متغیرهــای ســاختاری مثــل پایگاه اقتصــادی و اجتماعی ،ســرمایه
اقتصــادی و شــغل رابطــه معنــاداری دیــده نشــده اســت.
فاتحــی و اخالصــی ( )1387در بررســی مدیر یــت بــدن و رابطــه آن بــا پذیــرش اجتماعــی بــدن در میــان زنــان شــهر
شــیراز ،از نظر یــات اروینــگ گافمــن ،بوردیــو ،گیدنــز و نظر یــه مبادلــه اســتفاده کردنــد .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد
میانگیــن مدیر یــت بــدن برابــر بــا  62/8درصــد اســت کــه حا کــی از میــزان بــاالی توجــه زنــان بــه بــدن در همــه وجــوه آن

اعــم از آرایشــی ،مراقبــت و ...اســت .همچنیــن بیــن متغیرهــای مصــرف رســانهای ،پذیــرش اجتماعــی بــدن و پایــگاه
اجتماعــی بــدن و پایــگاه اقتصــادی -اجتماعــی بــا مدیریت بدن رابطه مســتقیم و معنــادار و بین متغیرهای دینــداری و
مدیر یــت بــدن رابطــه معکــوس و معنــادار وجــود دارد.
در تحقیــق مهــدوی و عباســی اســفجیر ( )1389دربــاره بررســی میــزان تمایــل بــه مدیریــت بــدن و كنتــرل انــدام و
عوامــل مؤثــر بــر آن در دانشــجویان دختــرُ 8 ،بعـ ِـد -1 :معــرف طبقــه اجتماعــی؛  -2مقاصــد جنســی؛  -3داشــتن هویــت؛
 -4تنوعطلبی و نوگرایی؛  -5همانندســازی؛  -6تشــخصطلبی؛  -7تأثیر دوســتان و همســاالن؛  -8جلب توجه مورد
بررســی قــرار گرفــت و بــهایــن نتیجــه رســیدند کــه متغیرهــای جلــب توجــه ،تشــخصطلبی ،تأثیــر دوســتان و همســاالن،
تنوعطلبــی و نوگرایــی ،مقاصــد جنســی ،همانندســازی ،معــرف طبقــه اجتماعــی و داشــتن هویــت باالتریــن تأثیــر را در
تبییــن متغیــر وابســته میــزان تمایــل بــه مدیر یــت و كنتــرل انــدام و بــدن دارنــد.
در تحقیــق دیگــری بــا عنــوان «مدیر یــت بــدن و ارتبــاط آن بــا عوامــل اجتماعــی در بیــن دختــران دانشــگاه مازنــدران»،
رضایــی و دیگــران ( )1389بــهایــن نتیجــه رســیدند کــه عوامــل مســتقیم مؤثر در مدیریــت بدن عبارتنــد از :مصرفگرایی
()=r 0/56؛ فشــار اجتماعــی ( )=0r/61و مصــرف رســانهای ( .)=0r/42ایــن ســه عامــل  83درصــد تغییــرات متغیــر
وابســته را تعییــن مینماینــد.
یافت ههــای پژوهــش قــادرزاده و همــکاران ( )1391در بررســی تأثیــر مصــرف رســانههای جمعــی بــر مدیریــت بــدن زنان،
در شــهر بانه نشــان میدهد بین مصرف رســانههای داخلی و خارجی بهترتیب همبســتگی منفی و مثبتی با مدیریت
بــدن وجــود دارد .تلویزیــون (در میــان رســانههای داخلــی) و ماهــواره (در میــان رســانههای خارجــی) قویتریــن رابطــه را
بــا مدیر یــت بــدن دارنــد .همچنیــن نــوع همبســتگی رســانههای داخلــی و خارجــی بــا ابعــاد و مؤلفههــای مدیریــت بــدن
تــا حــدودی متفــاوت اســت .در میــان متغیرهــای جمعیتــی ،پایــگاه اقتصادی -اجتماعی و ســن بهترتیب همبســتگی
مثبــت و منفــی با مدیر یــت بــدن دارد.
خواجه نوری و پرنیان ( )1393در مطالعه ارتباط جهانی شــدن فرهنگی و مدیریت بدن زنان کرمانشــاه از نظریات
گیدنــز و رابرتســون اســتفاده کردنــد .یافت ههــای تحقیــق نشــان میدهد بین متغیرهای بازاندیشــی ،ســبک زندگــی مدرن،
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اســتفاده از فنــاوری نویــن اطالعاتــی و ارتباطاتــی ،ســبک زندگــی دوســتانه ،آ گاهــی از جهانــی شــدن و نگــرش جنســیتی
بــا متغیــر وابســته مدیریت بــدن ارتباط معنــادار و مثبتی وجــود دارد.
گلیــزر ( )1992مطالعـهای بــا عنــوان «تصویــر بــدن زنــان و حقــوق» انجــام داد .گلیــز در مطالعــه خــود بــر ایــن بــاور اســت
كــه زنــان نیــاز روانشــناختی قــوی بــرای حفــظ و تعقیــب زیبایــی و ارتقــای جذابیــت خــود دارند .آنها در مقایســه بــا مردان
نســبت بــه تصویــر بــدن حســاستر هســتند .به بــاور وی ،این وضعیــت در فرهنگها و نژادهای مختلف یكســان اســت
گهــا وجــود دارد .وی بــا تمركــز بــر جامعــه آمریــكا مدعــی اســت كــه در
و اید ههــای خــاص دربــاره جذابیــت در ایــن فرهن 
طــول پنجــاه ســال گذشــته ایــده زیبایــی ،اســتاندارد الغرتــر بــودن را بــرای بــدن زنانــه دیكتــه كرده اســت.
گــروث و دیگــران ( )2009در پژوهشــی بــا عنــوان «ابعــاد موقعیــت اجتماعی -اقتصادی مرتبط با شــاخص تــوده بدن و
چاقــی در میــان زنــان و مــردان دانماركــی» ،بــه تعامــات بیــن ابعــاد مختلــف و تفاوتهــای جنســیتی پرداختهاند .نتایج
نشــان میدهــد آمــوزش بعــدی بــود كــه ثابتتریــن ارتبــاط را بــا شــاخص تــوده بــدن و چاقــی داشــت كــه حاكــی از اهمیت
ســرمایه فرهنگــی در وضعیــت وزنــی اســت .الگوهــای و یــژه جنســی نشــاندهنده خیــز اجتماعــی قویتــری بــرای زنــان
اســت و نشــان میدهــد افزونــی مرتبــط بــا وزن بــدن بــرای زنــان بــا شــرایط مــادی و اجتماعــی نامســاعد مرتبــط اســت ،امــا
ایــن بــرای مــردان صــدق نمیكنــد .راهبــرد ســامت عمومــی بــرای جلوگیری از چاقــی و کاهــش آن ،باید ویژه جنســی و بر
گرو ههــای بــا آمــوزش انــدك متمركــز باشــد و بــا هنجارهای فرهنگــی یكــی شــود(ابراهیمی.)128 :1391 ،
 راد و لنــون ( )1994در تحقیــق دیگــری بــا عنــوان «رابطــه بیــن نگــرش بــه نقشهــای جنســیتی ،رضایــت از بــدن،عــزت نفــس و مدیر یــت ظاهــر در زنــان» بــه بررســی ایــن موضــوع در بیــن دانشــجویان دانشــگاه پرداختنــد .یافتههــای
تحقیــق نشــان میدهــد کــه .1 :چگونگــی نگــرش بــه نقــش جنســیت و رضایت از بــدن رابطه مثبتی بــا عزت نفــس دارد؛
 .2رضایــت از بــدن همبســتگی بیشــتری بــا عــزت نفــس دارد تــا نگرشهای ســنتی به نقشهای جنســیتی؛  .3زنانی كه
دارای عــزت نفــس باالیــی هســتند ،نســبت بــه زنانــی كــه عزت نفس پایینتــری دارند ،كمتــر درگیر فرآینــد مدیریت ظاهر
شهــای جنســیتی و زنانــی كــه دارای نگــرش غیرســنتی بــه نقشهای
یشــوند؛  .4زنانــی كــه دارای نگــرش ســنتی بــه نق 
م 
جنســی هســتند ،بــه مدیر یــت ظاهــر توجــه دارنــد؛  .5توجــه ز یــاد بــه مدیریــت ظاهــر بــا عــزت نفس رابطــه معکوســی دارد.

آمار و تحقیقات موجود
یهــای زیبایــی یکــی از شــایعترین اعمــال جراحــی در ســطح جهانانــد کــه میــزان متقاضیــان آن رو بــه فزونــی
جراح 
یکــه در ســال  2000در آمر یــکا تعــداد افــرادی کــه عمــل جراحــی زیبایــی انجــام دادهانــد ،حــدود 1/3
اســت ،بهگونها 
1
میلیــون نفــر بــوده اســت کــه در مقایســه بــا ســال  1992حــدود  %198افزایــش یافتــه اســت (چینــگ و اتــال -469 :2003 ،
 .)480همچنیــن براســاس تخمیــن ایــن انجمــن ،از ســال  2008تعداد جراحیهای زیبایی انجامشــده بــه  12/1میلیون
یفــرد و همــکاران.)61 :1395 ،
رســیده اســت(کاروالهو972 :2009 ، 2؛ نقــل از بابای 
ً
جراحــی پالســتیک در برخــی نقــاط دیگــر جهــان هــم رایج اســت؛ مثال در کشــور برزیــل  13درصد عملهــای جراحی
یشــود .طبــق آمــار ارائــه شــده توســط دولــت چیــن در ایــن کشــور بیــش از 11
زیبایــی روی نوجوانــان ز یــر  18ســال انجــام م 
میلیــون کارمنــد در یکونیــم میلیــون ســالن زیبایــی در ســال  20 ، 2010بیلیــون دالر ،یعنــی  20درصــد بیــش از ســال پیــش
درآمد داشــتهاند.3
براســاس آمــار و ارقــام موجــود ،چنــد شــرکت بــزرگ از کشــورهای مختلــف جهــان ،عمدهتریــن ســهم را در فــروش
محصــوالت آرایشــی جهــان دارنــد .از ایــن میــان ،شــرکتهای پایــه آمر یــکای شــمالی و اروپــای غربــی حــدود  86درصــد
شهــا را در ایــن زمینــه در اختیــار دارند(هــون و راگمــن.)164 :2006 ، 4
از فرو 
یهــای زیبایــی رتبــه باالیــی در دنیــا دارد .طبــق گزارشهــای
ایــران نیــز یکــی از کشــورهایی اســت کــه در انجــام جراح 
موجــود ،ایــران از نظــر نســبت اعمــال جراحــی زیبایــی انجــا م شــده ب ـ ه کل جمعیــت در رتبههــای اول جهــان قــرار
دارد(موســویزاده.)318-323 :1388 ،
اولیــن جراحــی زیبایــی بــه معنــای امــروزی آن در ســال  1307در یکــی از بیمارســتانهای تهــران انجــام شــده
اســت(باللی و افشــارکهن)118 :1389 ،؛ بــا ایــن حســاب از عمــر جراحــی پالســتیک در ایــران حــدود  90ســال میگــذرد و
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اگرچهایــن نــوع جراحــی در ســالهای اولیــه خــود مهجــور بــود ،طــی ســالهای اخیــر رشــد سرســامآوری پیــدا کــرده اســت.
آمــاری رســمی در مــورد جراحــی زیبایــی در ایــران در دســت نیســت .براســاس گــزارش رئیــس انجمــن جراحــان
پالســتیک و زیبایــی ایــران ( ،)1395ســاالنه حــدود  25هــزار جراحــی زیبایــی بینــی در کشــور انجــام میشــود که جراحی
یهــای زیبایــی ســر و صــورت ،رتبــه نخســت را دارد .پس از آن عمل لیبوساکشــن یا همان کشــیدن
پلــک ،در بیــن جراح 
1
یهــای اضافــی بــدن اســت .
چرب 
همچنین در مورد ایران ،آمارهای رســمی زیادی در خصوص مصرف لوازم آرایشــی وجود ندارد .در میان کشــورهای
خاورمیانــهایــران پــس از عربســتان دومیــن کشــور مصرفکننــده لــوازم آرایشــی اســت کــه باعــث شــده کشــورمان یکــی از
بازارهــای اصلــی محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی را بــه خــود اختصــاص دهــد و شــرکتهای بــزرگ تولیدکننــده از ایــران
بهعنــوان یــک بــازار هــدف اســتفاده کننــد ،امــا بــا توجــه بــه ســهم عمــدهای کــه فرآوردههــای آرایشــی و بهداشــتی از بــازار
دارد ،ســهم تولیدکننــدگان داخلــی در ایــن صنعــت بســیار ناچیــز اســت و از طرفــی ،گرایــش روزافــزون بــه مصــرف ایــن
فرآورد ههــا در کشــور ،معضــل قاچــاق و برندهــای تقلبــی را پیــش روی فروشــندگان و مصرفکننــدگان ایــن فرآوردههــا قــرار
داده اســت.
بــا توجــه بــهاینکــه فرآورد ههــای آرایشــی و بهداشــتی ســهم عمــدهای از بــازار مصرفــی را دارد ،امــا همانطــور کــه اشــاره
شــد ،تاکنــون درخصــوص میــزان مصــرف فرآورد ههــای آرایشــی و بهداشــتی آمــار رســمی از ســوی مراجــع ذیصــاح
داخلــی ارائــه نشــده و آمــار ارائــه شــده مربــوط بــه مرا کــز تحقیقاتــی اروپایــی اســت .بنابــر گــزارش یورومونیتــور ،کل مصــرف
فرآورد ههــای آرایشــی در خاورمیانــه در ســال  2008حــدود  7/2میلیــارد دالر بــوده اســت کــه در میــان کشــورهای منطقــه،
ایران با  2/1میلیارد دالر با فاصله کمی از عربستان ( 2/2میلیارد دالر) و در رده هفتم دنیا قرار دارد(حسینی.)1395 ،
تنهــا آمــار موجــود رســمی در ایــن خصــوص مربــوط اســت بــه متوســط هزینــه و درآمــد خانــوار و هزینههایــی کــه
خانوارهــای شــهری و روســتایی ب هطــور متوســط صــرف خر یــد لــوازم آرایشــی میکننــد؛ براســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران،
متوســط هزینــه ســاالنه هــر خانــوار شــهری و روســتایی بــه قیمــت جــاری در ســال  ٩٠به ترتیب بیــش از ١٣٢میلیــون و ٧١٦
16

 . 1گزارش آمار ساالنه جراجی زیبایی در ایران ،مجل ه اینترنتی دیدبان 25 ،اردیبهشت  ،1395کد خبر.34870 :

هــزار ر یــال و  ٨٣میلیــون و  ٩٧٣هــزار ر یــال و بــرای کل کشــور  ١١٩میلیــون و  ٣٤١هــزار و  ٣١ریــال بــرآورد شــده اســت .بــا
توجه ب ه اینکه متوســط هزینه ســاالنه هر خانوار شــهری و روســتایی و کل کشــور به قیمت جاری در ســال  ٩٠برای خرید
لــوازم آرایشــی بهترتیــب ســه میلیــون و  ٢٨٨هــزار ر یــال و دو میلیــون و  ٥٨٠هــزار ریــال و ســه میلیــون و  ٩٥هــزار ریــال بــرآورد
شــده ،بــهایــن ترتیــب هــر خانــوادهایرانــی ب هطــور متوســط در ســال  ٩٠حــدود  ٢،٥درصــد از هزینههایــش را صــرف خریــد
فرآورد ههــای آرایشــی کــرده اســت(مرکز آمــار ایــران.)1390 ،
نهــا نشــان میدهــد فــروش محصــوالت آرایشــی در ایــران تجارت پرســودی را تشــکیل
نگاهــی بــه آمــار و ارقــام و رشــد آ 
نهــا عایــد کشــورهای صادرکننــده و در نهایــت،
میدهــد کــه بهدلیــل قاچاقــی بــودن اکثــر ایــن محصــوالت ،ســود آ 
یشــود .ایــن قضیــه نشــان میدهــد اقتصــاد و زیبایــی و یــا پــول و
شــرکتهای آرایشــی بــزرگ چندملیتــی جهانــی م 
زیبایــی پیونــد نزدیکــی بــا هــم دارند(باللــی و افشــار کهــن.)118 :1389 ،
اگرچه در ســالهای اخیر ،آمار روند کاهشــی واردات محصوالت آرایشــی و بهداشــتی را نشــان میدهد ،اما بهدلیل
ســوددهی بــاال بــازار آن همچنــان داغ اســت کــهایــن موضــوع معضــل قاچــاق و وادات ایــن محصــوالت را از مبــادی
یکــه مســئوالن ایــن بخــش معتقدنــد بیــن  80تــا  90درصد لــوازم و کاالهای آرایشــی
یتــر مینمایــد ،بهطور 
غیررســمی جد 
کهــای
یشــوند و آن دســته از ایــن لــوازم کــه دارای مار 
ب هصــورت قاچــاق و از طریــق مرزهــای غربــی و شــرقی وارد ایــران م 
ً
ً
معــروف اروپایــی یــا آمریکایــی هســتند ،تقریبــا تمامــا قالبــی بــوده و بــه طــرز ماهرانـهای در چیــن ،تایلنــد و ترکیــه جعــل و
یشــوند .براســاس آمــار منتشــر شــده توســط گمــرک جمهــوری اســامی ایــران نیــز فرآوردههــای آرایشــی و
روانــه بــازار ایــران م 
بهداشــتی پــس از انــواع تلفــن و لــوازم جانبــی در ســال  91در رتبــه دهــم اقــام مکشــوفه قــرار دارد؛ بهعبارتــی ،حــدود 1/85
درصد کل قاچاق کشــور را به خود اختصاص داده اســت و تنها در ســال  91در مقایســه با ســال  ،90از نظر ارزش ریالی،
میــزان کشــفیات فرآورد ههــای آرایشــی  47درصــد رشــد داشــته اســت کــه بــه معنــای بیــش از چهــار برابــر شــدن کشــفیات
قاچــاق فرآرد ههــای آرایشــی در یــک ســال است(حســینی.)1395 ،
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وضعیت موجود مدیریت بدن در ایران
در جامعــه ســنتی ایــران بهداشــت مقولــه مهمــی بــوده ،حمــام و شستوشــوی منظــم بــدن و زدودن موهــای زائــد،
ســنتی چنــد هزارســاله بــوده و حنــا بســتن و رنــگ کــردن بــدن حتــی بــه مــردان نیــز توصیــه میشــده اســت .بــا اینحــال
مــا در جامعــه ســنتی از مدیر یــت بــدن ســخن نمیگوییــم؛ ز یــرا عنصــر اصلــی مدیریــت بــدن ،بحــث کنتــرل اســت .در
ســبک زندگــی ســنتی ،خــدا مالــک بــدن ماســت؛ بایــد ایــن از ایــن امانــت درســت اســتفاده کنیــم و حــق دخلوتصــرف
در آن را ندار یــم ،امــا در ســبک زندگــی مــدرن و فردگرایــی مخفــی در آن ،مــا بيــش از پيــش مســئول طراحــي بدنهــاي
تهــاي اجتماعــي مــا از جامعـ ه ســنتي بيشــتر فاصلــه گرفتــه باشــد ،فشــار ايــن
يشــويم و هرچــه محيــط فعالي 
خو يــش م 
مســئوليت را بيشــتر احســاس ميکنیــم.
در دهــه اخيــر فخرفروشــي بــا پوشــاك مــد روز ،آرايــش و آراســتگيهاي ب ـهروز ،اســتفاده از انــواع رژيمهــاي غذايــي،
بهــاي ديگــر اعــم از نــوع ارتباطــات و رفتارهــا ،حضــور در انــواع فضاهــاي عمومــي و خصوصــي،
دارو يــي و انــواع انتخا 
تهــاي فراغتــي مختلــف و مصــارف فرهنگــي گوناگــون مرتبــط بــا بــدن كــه امــكان ســاختن تصويــري
انجــام فعالي 
پرمنزلــت از خويشــتن را فراهــم ميكنــد ،آشــكارا بــه روي همــگان گشــوده اســت .بــرای درک ایــن تغییــرات در مفهــوم
مدیر یــت بــدن ،توجــه بــه تغییــر و تحــوالت جامعــه اهمیــت بســیاری دارد ،الزم اســت تــا این تغییــرات در ابعاد مختلف
مــورد نظــر قــرار گیــرد ،از آن جملــه:
• تغییــرات اقتصــادی در افزایــش قــدرت خر یــد و مصــرف محصــوالت مــورد نیاز بــرای مدیریت بدن اهمیــت زیادی
دارد .زنــان امــروز بــه منابــع مــادی شــخصی بیشــتری دسترســی دارنــد تــا از طریــق آن بتواننــد جوانــی و زیبایــی خــود را در
قالــب مدیر یــت بــدن حفــظ کننــد .البتــه مــردان نیــز ضــرورت بیشــتری را نســبت بــه گذشــته بــرای مصــرف محصــوالت
زیبایــی و جوانــی در دســترس دارنــد .بخشــی از ایــن افزایــش منابــع بهدلیل پیشــرفت تکنولوژی اســت (مثل کاشــت مو)
و بخــش دیگــر آن بهدلیــل احســاس نیــاز بــه اســتفاده از ایــن محصــوالت و تخصیــص بودجــه بــرای آن اســت.
• تغییرات فرهنگی ،نگاه افراد و جامعه به مسأله زیبایی و مدیریت بدن تغییر کرده است .در گذشته ارزشهای
ً
معنــوی و اخالقــی اهمیــت بیشــتری داشــت و افــراد بــرای کســب آن تــاش بیشــتری میکردنــد؛ مثــا در موضــوع ازدواج

«تشــکیل خانــواده» بهعنــوان یــک ارزش معنــوی مــورد تأ کیــد قــرار میگرفــت ،امــا در شــرایط کنونــی ارزشهــای حفــظ
ظاهــر و زیبایــی و مدیر یــت بــدن مــورد تأ کیــد قــرار گرفتــه اســت و افــراد حتــی در ازدواج نیــز مال کهــای ظاهــری را دارای
شهــای افــراد بهخصــوص جوانــان مســأله مهمــی در پرداختــن
شهــا و ارز 
اولو یــت میداننــد .بــه نظــر میرســد تغییــر نگر 
بــهایــن امــر اســت.
• تغییــرات اجتماعــی در متــن جامعه تغییراتی همچون مشــارکت زنان ،تحصیالت آنهــا ،افزایش ســن ازدواج و...
تأثیــر ز یــادی بــر تمایــل افــراد بــه مدیر یــت بــدن ایجــاد کــرده اســت .ا گــر بــا متغیــر جنســیت بحــث را مــورد نظــر قــرار دهیــم،
زنان در گذشــته بیشــتر در محیط خانه و خویشــاوندان حضور داشــتند ،اما در شــرایط جدید در معرض دیده شــدن در
طهــای غیرخانوادگــی هســتند و همیــن الــزام ز یــادی بــرای بهتــر دیــده شــدن بــرای آنــان ایجــاد مینماید.
محی 
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تأثیر رسانهها
لهــاي تبليغاتــي كــه زنــان و مــردان را هــدف مصــرف قــرار
گســترش تبليغــات رســانهاي تصويــري و مجــات و ژورنا 
دادهاند ،نوعی فشــار بیرونی برای هماهنگ شــدن فرد با معیارهای مشــخص بدن مطلوب اســت .رســانههای عمومی
بــا فرهنــگ آمریکایــی و هالیــوود ،معیــار زیبایــی بــدن الغــر زنانــه را اشــاعه میدهنــد .ایــن معیــار از طریــق فیلمهــای
پهــای موســیقی و تبلیغــات تجــاری پخــش شــده در شــبکههای ماهــوارهای
ســینمایی ،ســریالهای تلویزیونــی ،کلی 
یشــود .گــروه تحقیقاتــی داو ( ،)2004در پژوهشــی بــا عنــوان «زیبایــی نقادانــه» طــی بررســی
گهــا دیکتــه م 
بــه ســایر فرهن 
 3200زن از  10کشــور جهــان در گــروه ســنی  18تــا  64ســال كــه بــه صــورت پيمايش تلفني انتخاب شــده بودند ،دريافتند
كــه  44درصــد از زنــان بــر ايــن بــاور هســتند كــه زيبايــي مقولـهاي فراتــر از ويژگيهــاي جســماني اســت .يافتههــاي هميــن
يهــاي جســماني ذاتــي ،امــري كهنــه و منســوخ دانســته و
تحقيــق نشــان ميدهــد زنــان ،مفهــوم زيبايــي را بهعنــوان ويژگ 
تهــا و تجربيــات را بهعنــوان عامــل توانمندســاز در احســاس زيبايــي در نظــر گرفتهانــد و از ديگــر نتايــج
در عــوض موقعي 
تحقيــق ايــن اســت كــه  21درصــد از زنــان بــا خر یــد محصــوالت زیبایــی و  17درصــد از زنــان بــا نــگاه كــردن بــه مجــات
ً
مــد ،زيبايــي را تجربــه ميكنند(تونــی .)19 :2004 ،همچنیــن تحقیــق مذکــور بیــان مـیدارد از آنجا که از یکســو دائما در
رســانههای جمعــی مفهــوم تقلیلیافتــه زیبایــی مــورد اســتعمال واقــع میشــود و به دیگــر مؤلفههای آن نظیر خوشــحالی،
یشــود و از ســوی دیگــر ،آن کیفیــت خاصــی از زیبایــی کــه در رســانهها
مهربانــی ،تعقــل ،عشــق و درک خــود ،توجهــی نم 
ً
مــورد تأ کیــد قــرار میگیــرد ،غیرقابــل دسترســی اســت .بیشــتر زنــان ،خصوصــا زنــان و دختــران جوانتــر کــه الگوهــای خــود
را از فرهنــگ عمومــی اخــذ میکننــد ،دچــار نوعــی افســردگی و خودکمبینــی و اعتمــاد بــه نفــس پاییــن میگردنــد.
تحقیقــات اجتماعــی در ایــران نیــز تأثیــر ماهــواره و رســانههای خارجــی را بــر شــکلگیری معیارهــای بــدن زیبــای زنانه
نشــان میدهند(قــادرزاده.)۱۳۹۱ ،
یشــوند و آنهــا نیــز افــرادی هســتند کــه بــا عملهــای جراحــی
هنرپیشـهها بهعنــوان گرو ههــای مرجــع جوانــان دیــده م 
بتــر شــدهاند .در تبلیغــات رســانهها ،هــراس دایمــی پیــر شــدن و زشــت بــودن ایجــاد میشــود .افــراد از هــر
و ...جذا 
مســیری میرونــد تــا زیبــا و جــوان بماننــد ،گاهــی ایــن مســیر تخطــی از هنجارهاســت و گاهــی از دســت دادن ســامت.

لهــای ســبک زندگــی هســتند و مــردم و مخصوصــا جوانــان بســیار تحــت تأثیــر الگوهای
رســانهها امــروزه موتــور تولیــد مد 
مدیر یــت بــدن رســانهها هســتند .رســانههای غربــی هــر چــه بیشــتر تبلیــغ مصرفگرایــی و مادیگرایــی و توجــه بیــش از
یکــه متأســفانه در کشــور مــا رســانهها بــه مســأله مدیریــت بــدن نمیپردازنــد و جوانــان کــه
حــد بــه خــود میکننــد ،درحال 
جو یــای الگوپذیــری هســتند بایــد از رســانههای جایگزیــن اســتفاده کننــد.
فضــای مجــازی نیــز معیارهــای زیباپســندی عامــه را تشــدید میکنــد .عکسهــای منتشرشــده در شــبکههای
مجــازی ماننــد فیســبوک و اینســتاگرام ،معیارهــای زیبایــی تقلیلیافتــه هالیــودی را بازتولیــد میکنــد؛ از ســوی دیگــر،
حجــم مطالــب و تبلیغــات دربــاره رژی مهــای الغــری در بلندمــدت فــرد را تحــت تأثیــر قــرار داده و نظــام معنایــی جدیــدی
یســازند .فضــای مجــازی بهدلیــل آ گاهــی دادن و در معــرض تبلیغــات قــراردادن افــراد در کمتریــن زمــان،
بــرای او م 
بیشــترین تأثیــر را بــر افــراد خواهــد داشــت ،افــراد درون خانــه نیــز از آخریــن محصــوالت زیبایــی و چگونگــی دســتیابی بــه
آن مطلــع خواهنــد بــود.
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قوانین و عملکرد دستگاههای حا کمیتی
بــدن هــر فــرد ،بیواســطهترین دارایــی اوســت .در تمــام فرهنگهــا ،ارزشهــا و هنجارهــای فرهنگــی متعــددی دربــاره
بــدن مطلــوب و شــیوه دخلوتصــرف در بــدن وجــود دارد .در دیــدگاه ســنتی و دینــی بــدن امانتــی از جانب خداســت و در
اســام نیــز قاعــده فقهــی وجــود دارد کــه فــرد را از آســیب رســاندن بــه بــدن خــود نهــی میکند.
در کشــور مــا در حــوزه قوانیــن ،قانونــی وجــود نــدارد کــه در زمینــه رفتــار فــرد بــا بدنــش دخالــت کنــد .حریــم شــخصی و
اراده آزاد افــراد پذیرفتــه شــده و حتــی خودکشــی و نابــود کــردن بــدن و جــان ،جــرم محســوب نمیشــود .در سیاسـتهای
کلــی ســامت ابالغــی مقــام معظــم رهبــری در فروردیــن  ۱۳۹۳هیــچ اشــاره مســتقیمی بــه بحــث مدیریــت بــدن وجــود
یهــای زیبایــی و الغــری یــا رژی مهــای کنتــرل وزن از دایــره قوانیــن بیــرون هســتند و تنهــا وزارت بهداشــت،
نــدارد .جراح 
درمــان و آمــوزش پزشــکی وظیفــه نظــارت بــر عملکــرد تخصصــی مراکــز و افــراد ارائهدهنــده خدمــات مدیریــت بــدن را
برعهــده دارد.
در مــورد نحــوه نمایــش زنــان و معیارهــای زیبایــی زنانــه در تلویزیــون ،آییننامههــای داخلــی وجــود دارد کــه بــا
برخوردهــای ســلیقهای در شــبکهها و برنام ههــای مختلــف تلویزیونــی همــراه اســت.
در خصــوص توجــه بــه ورزش زنــان در سیاس ـتهای فرهنگــی -اجتماعــی ، 1سیاســتهایی در شــورای عالــی
انقــاب فرهنگــی مطــرح و بــه تصو یــب رســیده اســت کــه هــدف آنفراهــم آوردن زمینــه دســتیابی زنــان بــه امکانــات و
نهــای ورزشــی در کشــور بــا رعایــت مواز یــن اســامی بــه منظــور تأمیــن شــادابی و سالمتجســمی و
تســهیالت و مکا 
روانــی زنــان بــوده اســت .در ایــن سیاسـتها اشــارهای بــه بــدن و تناســب انــدام زنانــه نشــده اســت و فقــط در برخــی از ایــن
تهــای ورزشــی شــده اســت.
سیاس ـتها تأ کیــد بــر پرهیــز از تبــرج در فعالی 
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بررسی وضعیت سیاستهای فرهنگی
همانطــور کــه اشــاره شــد ،توجــه بیــش از حــد بــه بــدن یکی از مباحثی اســت که با نظام ارزشــی مــا چندان هماهنگی
نــدارد .در فرهنــگ ایرانــی -اســامی مــا ســامت بــدن بــا عناوینــی همچــون «حفــظ الصحــه» مطــرح بــوده ،امــا بهعنــوان
زیبایــی و بهعنــوان رســانهای کــه بیانکننــدۀ هو یــت فــرد باشــد ،چنــدان محلــی بــه آن گذاشــته نشــده اســت .همچنیــن
در فرهنــگ عرفانــی مــا در دیــدگاه افــرادی همچــون موالنــا و ســایر عرفــا ،بــدن بــه مرکــب تشــبیه شــده اســت .توجه بــه بدن
بهعنــوان یــک رســانه و توجــه بــه زیبایــی و مــوزون بــودن آن متأثــر از پذیــرش ارزشهــای فرهنگــی جوامــع دیگــر و بهویــژه
جوامــع غربــی اســت(خواجه نــوری و همــکاران.)81 :1391 ،
ایــن در حالــی اســت کــه وضــع بــدن در جامعــه مصرفــی متضمــن نوعــی عالقــه تجــاری ،نمایشــی و آرایشــی بــه آن
اســت .در ایــن جامعــه وضــع بــدن بایــد متناســب ،الغــر و جــوان نــگاه داشــته شــود .در جامعــهایرانــی نیــز فراگیــر شــدن
پدیــده آرایــش دختــران و زنــان در عرصــه زیســت اجتماعــی و اســتفاده از لباسهایــی کــه در آنهــا ســه خصوصیــت
چســبان ،کوتــاه و بدننمــا بــودن بهوضــوح قابــل مشــاهده اســت ،بــا آموزههــای دینــی و بافــت اجتماعــی ،هنجــاری و
قانونــی و عرفــی جامعــه کــه هــر نــوع کامجویــی زن و مــرد از یکدیگــر را در چارچــوب تشــکیل خانــواده تعریــف میکنــد ،در
تعــارض آشــکار اســت(فاتحی و خالصــی .)2 :1387 ،لــذا سیاسـتهای فرهنگــی -اجتماعــی تدویــن شــده در حــوزه
مهندســی فرهنگــی ،بایــد تعریفــی از مدیر یــت بــدن ارائــه دهــد کــه مطابــق بــا آموزههــای دیــن اســام و فرهنــگ ایرانــی
باشــد .سیاسـتگذار یهای اجتماعــی و فرهنگــی در رابطــه بــا بــدن بــا تأ کیــد آ گاهانــه بــر تحــول اجتماعــی معنــا پیــدا
یشــود کــه تغییــر نظــم اجتماعــی از وضعیــت موجــود بــه وضعیــت مطلــوب
میکنــد و شــامل مجموعـهای از اقدامــات م 
را مدنظــر دارد .از جملــه اقدامــات متناســب بــا حــوزه مذکــور ،اســتفاده از دســتگاههای ایدئولوژیــک نظیــر رســانهها و
شــبکههای تلویزیونــی اســت تــا گفتمــان ایرانــی -اســامی را به مخاطبــان خود معرفی نماینــد .لذا برنامههایی کــه با نام
یشــود ،بــه همــراه رســانههای نوشــتاری زیــر نظــارت و در راســتای تعمیــق ارزشهــای
رســانههای ملــی در داخــل تولیــد م 
یشــوند،
ملــی -اســامی هســتند ،امــا روی برنامههایــی کــه از ماهــواره ،اینترنــت و رســانههای ارتباطــی جدیــد پخــش م 
یشــود .توجــه بــه بــدن بــه مثابــه رســانهای ارتباطــی ،امــروزه توســط رســانههای خــارج از کشــور وارد
کنتــرل چندانــی نم 
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ایــران شــده و ایــن رســانهها مبــادرت بــه تولیــد برنامههایــی میکننــد کــه بیشــتر زنــان خواهــان آنهــا بــوده و مســتقیم و
غیرمســتقیم در تولیــد برنام ههــا توجهشــان را بــه بــدن معطــوف مینماینــد .همچنــان کــه در بخــش پیشــین نیــز اشــاره
شهــای داخلــی (فاتحــی و اخالصــی1387 ،؛ مختــاری1388 ،؛ رضایــی1389 ،؛ قــادرزاده و همــکاران،
شــد ،پژوه 
1391؛ موحــد و حســینی )1391 ،نشــان دادهانــد کــه مصــرف رســانههای خارجــی توجــه بــه مدیریــت بــدن را در بیــن زنــان
افزایــش داده اســت و برعکــس مصــرف رســانههای داخلــی ایــن گرایــش را کاهــش داده اســت .لــذا رســانههای داخلــی با
مدیر یــت محتــوا در برنام ههــای خــود بایــد ســعی کننــد تا الگوهایی را کــه از طریق هجوم تبلیغات ماهــوارهای و اینترنتی
ً
یشــوند ،بــه حداقــل برســانند ،چــرا کــه رســانههای فراملی مخصوصــا اینترنت و شــبکههای اجتماعــی بهدلیل
ترو یــج م 
تهــای توجــه بــه بــدن بــرای کاربــر خــود ،ارزشهایــی چــون
ماهیــت تعاملــی و چندرســانهای ،ضمــن فراهــم کــردن فرص 
توجــه بیــش از حــد بــه بــدن را کــه نــه در جهــت ســامتی بلکــه در جهــت زیبایــی ،الغــری و  ...هســتند ترویــج میدهنــد
نهــای ارزشــی فرهنــگ ایرانــی -اســامی تناســبی نداشــتهاند و میتواننــد چالشهــای جــدی بــرای ایــن نظــام
کــه بــا بنیا 
ایجــاد کنند.
بــر ایــن اســاس ،سیاس ـتگذار یهای چنــد دهــه اخیــر و پــس از انقــاب اســامی ایــران در رســانهها بــا تأ کیــد بــر
وضعیــت زنــان ،ســعی بــر تثبیــت جایــگاه زنــان در جامعــه و پاســخ بــهایــن دیــدگاه بــوده اســت کــه زن ابــزاری بــرای تفریح
گســازی جامعــه دارد .لــذا در حوزههای متفاوتی نظیر نوع پوشــش
و ســرگرمی نبــوده ،بلکــه تأثیرگــذاری خاصــی بــر فرهن 
و توجــه بــه بــدن ،زبــان و ...نقــش زنــان ،تغییــر و تحــوالت چش ـمگیری کــرده اســت .سیاس ـتهایی کــه در ســالهای
شهــای خــاص زنــان نظیــر مــادری دلســوز ،دکتــر و پرســتار و...ظاهــر
اوایــل دهــه  70مــورد توجــه بودهانــد ،توجــه بــه نق 
شــد(عبدالخانی و نصرآبــادی.)9- 8 :1390 ،
تهــا و سیاسـتهای پخــش تلویزیــون برنامههایــی بــا محــور خانــواده
در ایــن نــوع سیاسـتگذاری فرهنگــی ،اولوی 
اســت .اولو یــت ایــن برنام ههــا ،تأ کیــد بــر نقــش مــادری ،نقــش همســری ،نقــش رفیــع زن در رشــد جامعــه ،طــرد نــگاه
ابــزاری ،آ گا هســازی جامعــه از نــگاه اســتکباری نســبت بــه زنــان ،بیهویتــی زنــان غــرب ،بیــان نقــش ارجمنــد همســران
و مــادران ایثارگــران ،القــای الگــوی مناســب زندگــی ،پوشــش ،آرایــش ،خــوراک ،مســکن ،تبییــن دیدگاههــای رهبــری در

مــورد زنــان ،نقــش زنــان در اداره خانواد ههــای محــروم و معرفــی و تجلیــل از زنــان و مــادران نمونــه بــوده اســت .در ایــن
یتــوان مــورد بررســی قــرار داد .همچنین جایــگاه زن
محورهــا ،عــدم توجــه بــه کیفیــت حضــور از ویژگیهایــی اســت کــه م 
ً
بهعنــوان ســوژهای در خانــواده ،جــای او را بهعنــوان ســوژهای در جامعــه گرفتــه اســت و در واقــع زنــان عمومــا فقــط از ایـنرو
مطــرح هســتند کــه نــگاه ابــزاری غــرب بــه زن حــذف شــود.
ایــن در حالــی اســت کــهایــن وضعیــت در مطبوعــات و تلبلیغــات آن بــه گونهای دیگــر رقم خورده اســت .تحقیقات
نشــان دادهانــد هــر چنــد بــه ســبب وضــع قانــون منــع اســتفاده ابــزاری از زن در مطبوعــات ،تغییراتــی در زمینــه بازنمایــی
زن در تبلیغــات رخداده اســت ،امــا در عــوض افزایــش تبلیــغ لــوازم آرایشــی -بهداشــتی ،متناسـبکنندهانــدام و ترکیــب
ایــن دو بــا هــم بهگونـهای اســت کــه تبلیــغ ســایر کاالهــا را در برخــی از مجــات تحتالشــعاع قــرار داده اســت .همچنیــن
کهــای جراحــی زیبایــی ،پوســت -مــو و لیــزر نیمــی از خدمــات را در تبلیغــات
چشـمگیر بــودن میــزان تبلیغــات کلینی 
بــه خــود اختصــاص داده اســت(رحمانی تهرانــی.)1385 ،
بنابراین میتوان حتی ادعا کرد در برخی از مجالت ،توجه به نیازهای کاذب بیشــتر شــده اســت .چنین تبلیغاتی
ً
ی کــردن این تصور میشــود کــه بدن آنهــا صرفا
کهــا و در نتیجــه درونـ 
باعــث افزایــش مراجعــه زنــان جــوان بــهایــن کلینی 
شــیئی اســت کــه میتواننــد در آن دخلوتصــرف کننــد تــا محبوبیــت بیشــتری (در بیــن مــردان) کســب کننــد .تبعــات
یهــا و حساســیتهای بــی مــورد دربــارهانــدام و در نهایــت کاهــش
چنیــن تبلیغاتــی افزایــش نارضایتــی از خــود و نگران 
اعتمادبهنفــس زنــان اســت .چنیــن تبلیغاتــی بــه احســاس ناامنــی در زنــان و تغییــر نگرششــان دربــاره منزلــت انســانی
نجــا کــه زنــان احســاس میکننــد ا گــر طبــق ایــن معیارهــا زیبــا نباشــند ،بــه مفهــوم واقعــی زن نیســتند.
دامــن میزنــد ،تــا آ 
افزایــش ایــن تبلیغــات نشــان از ایــن تصــور دارد کــه زنــان در ارتبــاط بــا مــردان تعریف میشــوند و بنابراین بایــد برای جلب
توجــه آنــان دســت بــه هــر کاری از جملــه اعمــال جراحــی پرخطــر بزننــد.
تهــای قانونــی ایجادشــده بهتنهایــی ضامــن تغییــر نگــرش نســبت بــه زنــان در
واضــح و مبرهــن اســت کــه محدودی 
مطبوعــات و بهتبــع آن در جامعــه نیســت .چنانچــه مشــهود اســت ایــن محدودیتهــا فقــط و فقــط باعــث تغییــرات
بســیار جزئــی شــدهاند ،وگرنــه نــگاه پدرســاالر بــه زن همچنــان غالــب اســت و خــود ایــن تبلیغــات میتواننــد بــه بازتولیــد
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ایدئولــوژی پدرســاالری کمــک و آن را تحکیــم کننــد.
لــذا سیاسـتگذاران فرهنگــی بایــد هــم بــه خواسـتهای زنــان و هــم بــه خواسـتهای جامعــه در خصــوص زیبایــی
یتــوان ایــن
توجــه داشــته باشــند .بســیاری از زنــان از مصــرف بــه معنــای اعــم لــذت میبرنــد .بــا برنامهریــزی فرهنگــی م 
مصرفگرایــی را کــه حاصــل تعامــل نظــام ســرمایهداری بــرای تبلیــغ مصرفگرایــی و خواســت خــود زنــان اســت ،بــه
مســیری صحیــح هدایــت کــرد.
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بحث و نتیجهگیری
توجــه بــه مدیر یــت بــدن ،بخشــی از تغییــرات اجتماعــی و فرهنگــی وســیعتر اســت کــه حاصــل رشــد ســبک زندگــی
مــدرن در جامعــهایــران اســت .اهميــت يافتــن بــدن و متعاقب آن بازتابي شــدن هويت بدني افراد از پيامدهاي اساســي
يهــاي ظاهــري بــدن خــود مبــادرت بــه ســاخت بــدن اجتماعــي،
جامعــه مصرفــي اســت کــه در آن افــراد بــا تغييــر ويژگ 
يعنــي بدنــي کــه از نظــر وضعيــت ظاهــري ،آرايشــي و پوششــي مقبــول نظــام اجتماعــي اســت ،مينماينــد .توجــه افراطــی
بــه مدیر یــت بــدن و پیــروی از ســبک و الگوهــای غربــی در تضــاد بــا ســبک زندگــی ایرانــی -اســامی اســت .در جامعــه
شهــای تئور یــک و واقعیتهــای اجتماعــی مدیریــت بــدن وجــود دارد.
مــا تضــاد و تعــارض بســیاری میــان بخــش ارز 
شهــای اخالقــی اســت ،درحالیکــه در محیــط جامعــه بــرای
شهــای مــا تأ کیــد ز یــادی بــر ســادگی و ارز 
در فرهنــگ و ارز 
کســب شــغل ،تحصیــات و ...رابطــه معنــاداری میــان ســامت و زیبایــی و دســتیابی بــه فرصتهــا وجــود دارد و ایــن
شهــای اخالقــی میشــود ،چــرا کــه افــراد معتقدنــد در ایــن
شهــای ظاهــری در برابــر ارز 
تعــارض منجــر بــه گزینــش ارز 
صــورت منابــع بیشــتری در دســترس خواهنــد داشــت.
رســانهها در خصــوص مدیر یــت بــدن اهمیــت ز یــادی دارنــد .ماهــواره و رســانههای خارجــی معیارهــای زیبایــی و
بــدن مطلــوب هالیــوودی را از طریــق فیل مهــای ســینمایی ،ســریالهای تلویزیونــی ،کلیپهــای موســیقی و تبلیغــات
گهــا دیکتــه میکننــد .وقتــی هنرپیشــهها بهعنــوان
تجــاری پخــش شــده در شــبکههای ماهــوارهای بــه ســایر فرهن 
یشــوند و جذابتــر میشــوند و هیــچ الگــوی جــذاب
لهــای جراحــی و  ...بیشــتر دیــده م 
گرو ههــای مرجــع جوانــان بــا عم 
شهــای اخالقــی و متناســب بــا ســن و شرایطشــان معرفــی نمیشــود ،در ذهــن جوانــان تضــاد
نهــا بــا ارز 
دیگــری بــرای آ 
بهوجــود میآیــد .وقتــی در رســانه هــراس دایمــی پیــر شــدن و زشــت بــودن ایجــاد میشــود ،افــراد از هــر مســیری میرونــد تــا
زیبــا و جــوان بماننــد .گاهــی ایــن مســیر تخطــی از هنجارهاســت و گاهــی از دســت دادن ســامت.
فضــای مجــازی بهدلیــل بازتولیــد معیارهــای زیبایــی تقلیلیافتــه و آ گاهــی دادن و در معــرض تبلیغــات قــراردادن
افــراد در کمتریــن زمــان ،بیشــترین تأثیــر را بــر افــراد خواهــد داشــت .افــراد درون خانــه نیــز از آخریــن محصــوالت زیبایــی و
چگونگــی دســتیابی بــه آن مطلــع خواهنــد بــود.
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در کشــور مــا در حــوزه قوانیــن ،قانونــی وجــود نــدارد کــه در زمینــه رفتــار فــرد بــا بدنــش دخالــت کنــد .حریــم شــخصی و
اراده آزاد افــراد پذیرفتــه شــده و حتــی خودکشــی و نابــود کــردن بــدن و جــان ،جــرم محســوب نمیشــود؛ بههمینترتیــب،
یهــای زیبایــی و الغــری یــا رژی مهــای کنتــرل وزن از دایــره قوانیــن بیــرون هســتند و تنهــا وزارت بهداشــت ،درمــان و
جراح 
آمــوزش پزشــکی وظیفــه نظــارت بــر عملکــرد تخصصی مرا کــز و افــراد ارائهدهنده خدمات مدیریت بــدن را برعهــده دارد.
مســدود بودن کانالهای هویتیابی از طریق تحصیالت و اشــتغال و ...منجر به ورود افراد از طریق شــخصیترین
یشــود .آنهــا بدنشــان را از آن خــود میداننــد و معتقدنــد کــه
کانالشــان یعنــی بــدن بــرای ابــراز هو یــت و کســب آن م 
میتواننــد از طریــق آن موجــب شــوند تــا در جامعــه دیــده شــوند .ایــن مســأله نیازمند سیاسـتگذار یهای جدی اســت،
شهــای اخالقــی و ...و ســوق دادن
یکــه بتــوان بــا فرصــت دادن بــه افــراد بــرای دســتیابی بــه هویــت از طریــق ارز 
بهطور 
مدیر یــت بــدن بــه حــوزه بهداشــت و ســامت ،هنجارهــای اجتماعــی را حفــظ کــرد و افــرادی ســالم در جامعــه باشــند.
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پیشنهادها
ً
گســاز جامعــه مخصوصــا صداوســیما بایــد شــیوههای طبیعــی مدیریــت بــدن (ورزش
 -دســتگاههای فرهن کــردن ،کــم کــردن اســترس و ) ...را بــه رســمیت بشناســد و الگوســازی و هنجارســازی کنــد.
 -تناقضهای اجتماعی باید در سیاستگذار یهای فرهنگی حل شود.شگــذاری بــر الگوهــای بومــی و موفــق توســط وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی کــه مطابق هنجارهای
 -تبلیــغ و ارز دینــی و عرفی هســتند.
تهــای زندگــی (افزایــش اعتمادبهنفــس ،افزایــش عــزت نفــس و )...در آمــوزش و پــرورش و نظــام
 -آمــوزش مهار آمــوزش عالــی.
شهــای فرهنگــی در جهــت تعر یــف زیبایــی در جامعــه بایــد صــورت گیــرد تــا زیبایــی مــادی و ظاهــری
 -تال تهــای اجتماعــی و مال کــی بــرای پذیرشهــا در نظــر گرفتــه نشــوند .تعاریــف زیبایــی
ِصــرف مبنــای قضاو 
امروز یــن اغلــب جوامــع تحــت تأثیــر و ســلطه اســتانداردهای رســانههای غربــی و آمریکایــی اســت .بایــد از نفــوذ
صنعــت فرهنــگ جلوگیــری کــرد و اســتانداردهای زیبایــی را در جامعــه بــا مهندســی فرهنگــی بازتعریــف نمود.
اســتانداردهایی که پشــتوانه فرهنگی قوی داشــته باشــند و حفرههای فرهنگی و اجتماعی در آنها به حداقل
برسند.
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