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چكيده
کالبدانسانيبهمثابهموضوعپژوهشدرعلوماجتماعي،بهجزمواردیمعدود،پیشیینهای
گرايشهایتخصصيدر

طوالنينداردوتنهادرچنددههاخیراهمیتقابلتوجهييافتهو
پیرامونآنشكلگرفتهاست .دراينمقالهتالششدهاست

شناسيوانسانشناسي


جامعه
مديريتکالبدبه عنوانيی موضیوعفرهنگیيتللییلشیدهوابعیادفرهنگیي،داليیلو
انگیزه هایاينرفتارتشريحشوند.اينرفتیارحیاویپییاميفرهنگیيونشیانگرتتیییرا 
فرهنگيدرزندگيشخصيواجتماعيافراداستوبیاماالعیهعمییيمیيتیوانمعیانيو
نشانههایفرهنگيآنراشناختوتفسیرکرد.روشپژوهشحاضرکیفيازنیوعماالعیه
موردیاست.جامعهموردماالعهدرپژوهشحاضري خردهفرهنگاززنانکنشگراندر
ورزشگاهشیرودیبودهاندکهازبینآنهاباپنجیاهنفیردرفاصیلهسیني17تیا71سیال
مصاحبه هایتفصیليشدهاست.نتايجتلقیيدرگروهموردماالعیهگويیایوجیودنیوعي
موقعیتمتناقضدرتبیینودرونيشدنمفهومهويتزنانهدرجامعهايرانيبهطورکلیي
ونوعيشكل گیری،تبیینودرونيشدندرکازکالبدخودبهمثابهي ديگریازنگاهي
عمدتامردمدارانهومبتنيبرسودجوييوکاالييشدنمفهومکالبددرجامعهموردماالعه
است .
انسانشناسيکالبد،تتییرفرهنگي،جنسیت،مديريتکالبد،هويتزنانه.
کليد واژگان :

 مقالهحاضربراساسطرحپژوهشيبهسفارشمعاونتپژوهشيدانشكدهعلوماجتماعيدانشگاهتهراندرسال
1935انجامشدهاست .
دانشیارگروهانسانشناسيدانشكدهعلوماجتماعيدانشگاهتهران  fakouhi@yahoo.com

az_haghgoo@yahoo.com
کارشناسارشدانسانشناسيدانشگاهتهران
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مقدمه
باافزايشاهمیتمفهوموپديدهخود()selfکهبیشترملصولجامعیهمیدرناسیت،کالبیدبیه
مثابهبارزترينشكلبیرونيحاملاينمفهوم،جايگاهويژهایيافت.بدينترتیباينپرسیشکیه

انسانه اچگونهدرراباهبیاقراردادهیایسیاختاری،کالبیدخیودراسیازماندادهوبیهرفتیاردر
مي آورندبهموضوعيبرایتلقیقا درعلوماجتماعيهمچونانسانشناسيتبديلشدکهازآن
باناممديريتکالبديادميشود.بنابراينمديريتکالبددرمعناييبهمفهومدسیتكاریدرنمیای

ظاهریبدن است.دردورانمدرن،نمایظاهریکردارهایکالبداهمیتيخاصمييابند.کالبید
ديگرنهتنهاازبعدزيستشناختيبلكهبهعنوانملصوليفرهنگيواجتماعيوحتیيتیاريخي
موردتوجهقرارگرفتهاست .
واقعیتايناستکهانسانهابیشازپیشمسئولطراحيوبارتولیدکالبیدهیایخیويش
شانازجامعهسنتيبیشترفاصلهميگییرد،فشیار


هایاجتماعي
ميشوندوهرچهملیطفعالیت
اينمسئولیترابیشتراحساسميکنند.بهنظرميرسدکهتاکییدفزاينیدهبیرمیديريتکالبید
(رژيمغذايي،اهمیتورزشدرحفظشادابيوتناسباندام،آرايشوجراحيصیور وبیدن)و
نیزمسئولیتاخالقيدرقبالحفاظتازکالبدونمايانیدنآنبیهمثابیهيی تصیوير،يیاآنچیه
)نامداد،نشانگرشكلهایمدرنتمايز

ميتوانبدانخودبهمثابهديگری(the self as the other

وتشخیصاجتماعياستونظار ،تنظیموتعديلدقیيکالبدراميتیوانداسیتانيیاروايتیي
دانستکهفردازچگونگيزيستنخوددرچارچوبهایمتفاو زندگيجمعيروايتميکند .

توجهبهزيباييوجوانيکالبددررسانههایجمعي،افزايشعالقهبهجوانيوتالشبیرای
حفظوتداومآن(درسالهایغیرجواني)وگسترشفنوندستكاریکالبدويژگيهاييهسیتند
شوند.بهنظرميرسدتوجیهودريافیتورفتیارانسیان


توسعهديدهمي
مدرنورو 
به

کهدرجوامع
مدرننسبتبهکالبد،بارفتارودريافتانسانجوامعسنتيمتفاو باشدواينتفاو دربینش
ورفتار،درجهتدادنانديشهدانشمندانعلوماجتماعيوعلومانسیانيبیهآنبیهمثابیهامیری
اجتماعيموثربودهاست.رفتارهایجديدیکهدرجوامعمدرنودردهههایپايانيسدهبیستم
د،دانشمندانرشتههایعلومانسانيوبهخصوصعلیوماجتمیاعيرا

نسبتبهکالبدانجامميشو

متقاعدکردهاست کهبرایشناختنمنشااينرفتارهیابیهجیایجسیتجودردانیشزيسیتييیا
روانکاوانهبايدبهسراغجريانهایفرهنگيرفتکهي اجتماعراهدايتميکنند.ترنردرايین

زمینهباتاکیدبرکالبدوبیماری،نقشمهميرادرواردکیردنايینموضیوعبیهحیوزهتللییل
فرهنگيايفاکردهاست (ترنر1335،؛گیدنز1331،؛مارتین.)1335،اينموضوعياسیتکیهدر
موردبلثوکنكاشعلميقرارميگیرد.

شناسيوجامعهشناسيکالبد

حوزههایجديدانس 
ان
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جامعهمادراينزمینهشرايطويژهایداردتاحدیبهوضعیتويیژهتوسیعهوتلیولآن
شود.کالنشهریهمچونتهرانکهمجموعیهایازفرهنیگهیایگونیاگونوشیرايط

مربوطمي
اقتصادیمتفاو رادرخوددارد،بانوعيتناقضبهخصوصدرراباهبازنانمواجهاسیت.تفكیر
سنتيمبتنيبرتابوييبودنکالبدبهطورعاموکالبدزنانیهبیهطیورخیاص،تلیتتیاثرنظیام
بازانديشيوبازنماييهایجمعي(بهدلیلنفوذوتوسیعهرسیانههیاودسترسیيزنیانبیهمنیابع
اطالعاتيوهويتيجديد)امروزهتاحدزيادیبهچالشکشیدهشیدهاسیتودرنتیجیهشیرايط
متفاوتينسبتبهگذشتهرابهوجودآمدهاست.نمونههاييازايندگرگونيراميتواندرآرايش
هایروزانهآنهادرارتباطباکالبدشانمشاهدهکرد.تتییرا پیشآمده

دخترانجوانوگفتگوی
درارتباطبازنانمتاهلنیزدرانديشههایمربوطبهلیزومتقسییمکیارخیانگي،تصیمیمگییری
مشترکدرامورجاریزندگيوملوريتيافتنعشيدرزندگيخصوصيافرادقابیلمشیاهدهو
بررسياست.اينمواردنتیجهبازانديشيدرروابطدرونيزندگيهیایخیانوادگيجديیداسیتو
صرفانميتواناينانديشههاوکنشهایجديدرادرقالیبقراتیتسینتيازتعامیلمییانزنو
شوهرتللیلکردچراکهدرگفتمانسنتي،عمدتابرنقشزنبیشتربیرانجیاموظیاياخیانگي
متمرکزاستوزناندرتصمیمگیریهایمشترکزندگيصیورتيغیرمسیتقیمدخییلهسیتند.
بنابرايناينموضوعباتوجهبهالگویتوسعهاييکشورايران،جامعهمارادرموقعییتووضیعیت
متناقضيقراردادهاست.ازي طرفبخشياززنانتلتتاثیرنظامبازانديشيتلقیي،تعريیاو
انتظارا متفاوتيازخودبهعنواندخترياهمسردارندکهباالگوهایجهیانشیمولورسیانهای
کنونيقابلتبییناستوازطرفديگر،بخشيازجامعهزنانهمچنانبیشترانتظارا وتوقعا 
خودرادرچارچوبهایمتعارفوگفتمانوبازنماييهایسنتيبازمیييابنید.بنیابرايندرايین
وضعیتزنانتجربهزيستدوگانه اييدارندکیهگیاهدوبخیشمجیزاوقابیلتفكیی درسیب 
زندگيوحتيدرفضایفیزيكيراايجادميکندوميطلبدوگیاهحتیيدرهیريی ازايیندو
بخشزيربخشهاييهستندکهمرزهادرآنهابهصور فیزيكيياذهنيمخیدوشمیيشیوند.
تواندرابعادیآسیبشناختيدربروزانواعمساتلدرزندگي


اييرامي

نتیجهچنینتجربهدوگانه
شخصيواجتماعيودرشكلهایديگرازجملهدرابتكیارا فیردیدراراتیهتعريیاازخیودو
مقاومتدربرابرگفتمانهایغالبدرجامعهديد .

بنابراينطرحمسالهدرخصوصمديريتکالبدزناندرايران،حیاویچنیدنكتیهاساسیي
است.نخستینموضوع،اهمیتمديريتکالبداستکهباتوجهبهاهمیتيیافتنمفهیومخیودو
کالبدبهعنوانجلوهگاهخیوددرتعیامال اجتمیاعي،چگیونگيمیديريتکالبیدازسیویافیراد،

نشانهایازنلوهتفكرافرادونظامهایمعناييمرتبطاست.نلوهمديريتکالبدبهعنوانقرارگاه
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خود،ميتواندحاویاطالعاتيدرموردتتییرا فرهنگي،ارزشهاوهنجارهیایاجتمیاعيونییز
نوعنگرشخودفردبهاينارزشهاباشد.دوماينكهزنانبهعنوانموضوعيمهمدرپژوهشهای
اجتماعيمارحهستند.اينتوجهبهزنانازاواخرقرنهجدهممیالدیپديدآمدهاست.امیروزه
زتانبهعنواننیميازجامعهنقشمهمدرشكلگیریوضعیتفرهنگيواجتماعيجامعهدارند
وحتيدرفرايندهایفرهنگيمعاصرتاثیرگذارهستندکیهيكیيازايینفراينیدهایفرهنگیيرا
مي تواندرعرصهساختهويتواراتهتعريفيازخويشتندرقالبمديريتکالبدمیوردتللییل
قرارداد.سوماينكهمديريتکالبیددرجامعیهمیابیهويیژهدرکیالنشیهرهابیاشید درحیال
شكلگیریاست.بهطوریکهبراساسگزارشمرکزتلقیقا بازارهیایبیینالملیلوابسیتهبیه
اتلاديهاروپا،ايراندرزمینهمصرفلوازمآرايشيدرمییانکشیورهایخاورمیانیهبیهارزش2/1
میلیارددالردرسال،رتبیهدومودرکیلجهیانرتبیههفیترابیهخیوداختصیاصدادهاسیت
(صمدی.)22:1933،واکاویانگیزههاوداليلتمايلبهايینرفتیارمیيتوانیدحیاویاطالعیا 
سودمندیدرزمینهتتییرا فرهنگيجامعهايرانباشد.


پرسشهای پژوهش
ترينپرسشهایتلقیيعبارتندازمواردزير :


باتوجهبهآنچهگفتهشدعمده
انگیزههایزنانازانجاممديريتکالبدچیست؟ 
1ی 
2ی در کالنشهری همچون تهران زنان چگونه و بر اساس چه الگوهای مرجعي کالبد خود را
مديريتميکنند؟

9ی  رويكرد جنسیت ديگر ،چه اهمیتي در تلقي زنان از کالبد خود دارد و به چه شكل ظهور
مييابد؟

نقشدومولفهسرمايهاقتصادیووضعیتخويشاوندیدرالگویمديريتکالبدچیست؟ 

4ی

روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع ماالعا کیفي است .راهبرد پژوهش ماالعه موردی و روش گردآوری
اطالعا مصاحبهومشاهدهبودهاست.روشکیفيبنابهداليلزيرانتخابشدهاست:دلیلاول
ماهیت مساله پژوهشي است .چون هدف از پژوهش ادراک معنا يا ماهیت تجارب افراد بود
بنابراينروشکیفيشیوهایکارآمدبرایفهمجزتیا مربوطبهفرايندهایفكریجامعهمورد

ماالعهبود.دلیلدوماينبودکهدرحوزهمديريتکالبدزنانايرانيدانستههایاندکيوجود

داردبنابراين،اينروشمارابهشناختجديدیدراينحوزهميرساند .
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گوييبهپرسشهای


دلیلانتخابراهبردماالعهموردیاينبودکهاينراهبردبرایپاسخ
مربوطبهچگونگيوچراييراهبردمناسبياستوازآنجاکهپرسشهایمربوطبهمديريت

کالبدنیزمعاوفبهداليلاينمديريتوچگونگيانجامآنبود،بنابراينماالعهموردیراهبرد
مناسبيبهشمارميآمد .

بهاينمعناکهانتخابنمونههابر

هابراساسنمونهگیریکیفيانجامشد .


گردآوریداده
گیرینظریياهدفمندانجامگرفت.برایدستيابيبهاينهدفنمونه


هاینمونه
مبنایمالک
کوچ   71نفریازورزشگاهشیرودیشهرتهرانانتخابشدوبهصور عمیيموردماالعه
قرارگرفت.نمونهبهتماميازپیشتعیینشدهنبودوانتخاببه صور تدريجيباپیشرویدر

گرفت.درانتخابنمونهتالشبراينبودکهنمونههايي

فرايندگردآوریوتللیلدادههاانجاممي

انتخابشوندکهتامینکنندهاطالعا مهميباشندوتجربهمديريتکالبد راداشتهباشند.الزم

براساسمنايروشهایکیفيبستگيبهاشباعنظریدارد.بهاين

بهذکراستتعدادمصاحبه

هاتكرارینشودادامهخواهدداشتوزمانيکهپاسخهاويژگي


هاتازمانيکهيافته

معنامصاحبه
تكرار به خود گرفتند به اصاالح اشباع نظری صور گرفته است و بايستي تللیل ير روی
يافتههاانجامگیرد.مهمتريندلیلانتخاباينمللازي طرفبهدلیلقرارگرفتنآندر

مرکز کالن شهر تهران و دسترسي به خدما شهری از جمله مراکز و فروشگاههای خريد
شدهاستوازطرفديگراينمناقهدارایبافتفرهنگي(سینما،تئاتر،کتابفروشيو


شناخته
مناقهرفتوآمدواز

هاوگروههایمختلاطبقاتيوسنيدراين 


غیره)استودرنتیجهطیا
شدهاستفادهميکنند.بنابراينامكانمشاهدهوبررسيسب هایزندگيمختلابه

خدما اراته
ويژهدرخصوصسب مصرفلوازمآرايشيوپوششيويابهبیانديگرالگوهایمتعددمديريت
کالبدبیشازمناطيديگراست.دلیلسومدسترسيباالیافرادمراجعهکنندهبهاينمللبه

وسايلارتباطيومنابعهويتيجديداست 
روشگردآوریدادههامصاحبه ومشاهده(بهوسیلههمكارمونثاصلي پژوهش)بوده
هایعمیيوآزادونیزازمصاحبههایساختارنیافتهنیزاستفادهشدهاست.در


است.ازمصاحبه
روندمصاحبهبهدلیلماهیتموضوعوامكا نخودسانسوریتاآنجاکهممكنبودبدونتشريح
پژوهش،مصاحبه هاانجامشدومشاهدهبهصور مشارکتيوحضوردرمكان(بهوسیلههمكار

اصليطرح)صور گرفتهاست.استفادهازهمكارمونثدراينکارچهدرمصاحبههاوچهطبعا
در مشاهدا افزون بر ضرور بديهي اين امر برای ايجاد کمترين واکنش انلرافدهنده به
.فرايندمصاحبهومشاهدهپژوهشحاضر(بهغیراززمانهاييکهباهدف

پاسخهاانجامگرفت

گرفت)نزدي به3ماهطولکشیدهاست .
پژوهشانجامنمي 
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هابااستفادهازشیوه هایرمزگذاریصور گرفتهاست،بهاينمعناکهدادهها


تللیلداده
هاييازدادههافشردهشدهوبااستفادهازمفاهیم


درواحدهایقابلتللیلازطرييايجادمقوله
نظریتللیلگرديد.مشاهدهمستمر،تماسطوالنيباملیطپژوهش،بررسياززوايایمختلا
ازمهمترينراهبردهایافزايشاعتبارپژوهشحاضربودهاست .

جامعهپژوهشحاضررازنانحاضردرورزشگاهشیرودیبودندکیهازبیینآنهیاحیداقل
پنجاهموردازبینزنان71-17سالموردمصاحبهقرارگرفتنید.درماالعیهحاضیر3نفیرزيیر
ديپلم13،نفرديپلم0،نفرفوقديپلمودانشجویمقاعکارشناسي12،نفرلیسیان،،و7نفیر
فوقلیسان،بودهاند.بهللاظسني7نفربین14-21سیاله21،نفیربیین17،21-91نفیر
3،91-41نفر41-71و2نفرباالی71سالسنداشیتند.بیهللیاظوضیعیتتاهیل23نفیر
متاهلو21نفرمجردبودند .

چارچوب نظری و پيشينه موضوع
کالبدانسانبهمثابهموضوعيبراینظريهوپژوهشاجتماعيوفرهنگيموضوعنسبتاجديدی
است.همراهباافزايشاهمیتخوددرعلوماجتماعيوتوجهبهاينواقعیتکهکالبدبخشياز
خود يا قرارگاه و حامل خود است ،طبیعي است که جسم به منزله ملصول فرهنگي نظم و
ترتیبا اجتماعي،فرهنگيوتاريخيموردتوجهانسانشناسانقرارگیرد (لوبروتون.)2113،
قبل از آنكه گرايشي به نام جامعهشناسي و انسانشناسي کالبد شكل بگیرد ،دانشمندان علوم
اجتماعيکمابیشبهمسئلهکالبد،رفتارهایکالبدوکنترلاجتماعبرکالبدپرداختهبودند.اين
گیریجامعهشناسيکالبدبودهاست.ازاين


ایبرایشكل

موارداغلبدرحداشارهوتنهامقدمه
انسانشناسفرانسویدرمقاله فنونکالبدی ()1397اشارهکرد.
مواردميتوانبهمارسلموس  

ميبرد و هر رفتاری را متاثر از
موس در اين مقاله مفهومي به نام رفتار طبیعي را زير سوال  
ميداند .موس با ديدگاه فرهنگگرايانه خويش معتقد است هر رفتار و هر حرکتي در
آموزش  
کالبددرجاييآموختهشدهاست.وی ماالعهفنونکالبدی رادربخشنظامهاینمادينقرار
دهد.نظريهموسکهبرکنترلفرهنگيآموختهشدهکالبدتاکیدميکند،نقاهمقابلنظراتي


مي
روانيميدانند

قراردارند کهکالبدراي ارگانیسمزيستيوياتلتتاثیرنیروهایدروني يا 
(موس ،همان) .نقاه نظر اول اغلب از سوی زيستشناسان اتخاذ ميشود که برای کالبد و
دراينرويكردبرخالفتئوریهایجبرگرايانه

رفتارهایکالبدصرفامنشأزيستي قاتلهستند.
فرهنگيواجتماعيبهنقشفیزيولوژیوبهويژهتاثیرژنتی بررفتاراجتماعيتاکیدميشود.
زمینهميتوانبهکارهایپاولاکمن()1354اشارهکرد(بارناردواسپنسر.)117:1330،

دراين
ميدانند و رفتارهای کالبد را با توضیلا 
اين گروه کالبد را تنها ي هويت طبیعي  
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زيستشناسانه توجیه ميکنند .رويكرد جامعهشناسي در عین حال در مقابل رويكردهای

روانکاوانهدربارهکالبد نیز قراردارد.نظريا روانکاوانهاغلبکالبدراتلتتأثیرناخودآگاهو

حالتهایروحيميدانند.چیزیکهفرويدآنراتبديلياانتقالحاال روحيبهحاال جسمي

نسبتبهکالبدرويكردیاستکهموساتخاذميکندوکالبد،

انسانشناسانه 
ميداند .رويكرد 

حرکا  ،حاال و واکنشهای آن را تلت آموزههای اجتماع ميداند (موس ،همان) .رويكرد
داگالسنسبتبهکالبدونظريهویدرزمینهملدوديتوالزاما اجتماعيوفرهنگيبرادراک
يافتهایازديدگاهمارسلموسودورکیمملسوب
کالبدوفعالیتآنراميتوانرويكردتكامل 
کرد.ویدرکتابنمادهایطبیعي()1351استداللميکندکهکالبداجتماعي،درکازکالبد،
ودرکازجامعهورفتاراجتماعيراملدودميکند(بارناردواسپنسر،همان) .

شكلگیری رشته مستقل جامعهشناسي کالبد ملصول درهمآمیزی گرايشهای فكری

مختلفي در علوم اجتماعي بوده است .جريانهای فكری چون ماالعا جنسیت ،ماالعا 
شناسيفرهنگيوروانشناسيدرچنددههگذشتهدربه

پسامدرن،ماالعا فرهنگي،جامعه
شناسيکالبدتاثیرگذاربودهاند.دراينماالعا 

وجودآمدنرشتهمستقلجامعهشناسيوان 
سان

تبعیتجهانوکالبدازي الگویواحدوکالبد بهعنوانانعكاسيازجهانکوچ ومكان
گفتمان قدر مورد توجه قرار گرفته است (باتلر1331 ،؛ فوکو1331 ،؛ ترنر1332 ،؛ مارتین،
1335؛بنتال .)1357،اينمباحثبهصور کالسی باآثاریازنويسندگانرشتههایمختلا
آثارفمنیست هابرسرمسالهجنسیتودرنظرگرفتنکالبدبهعنوانمرزیبرای

آغازشد.در
جداييدوجن،مباحثيدرگرفتهبود.مسالهکالبددراينمباحثجنبهملوریپیداکردهکه
خودبهپديدآمدنمباحثيچونهويتجنسي،کالبدبهمثابهابزارهويت،سلاهوغیرهانجامید.
استفادهازي رويكردنظریواحد،گويایکافيازداليلمديريتکالبددرمیانزناننیستو
برای بررسي بیشتر ابعاد اين موضوع حتي نیاز به ساخت نظری جديد به تناسب ويژگيهای
خاص جامعه ايراني است زيرا موضوع کالبد به دلیل بديع و تازه بودن در کشور ما موضوع
پیچیدهایاستوباي رويكردنظریمشخصامكانتللیلتمامجنبههایآنمیسرنیست.به

گرادرانسانشناسيبهفهمموضوعبیشتر

هایهمهجانبهوکل


همینمنظوراستفادهازرويكرد
کم ميکند .در پژوهش حاضر تالش شده است در قالب ي ديدگاه ترکیبي داليل و
انگیزههای مديريت کالبد مورد تللیل قرار گیرد و از چارچوبهای مفهومي متكثر به عنوان

بخشيازواقعیتموردماالعهدرتللیلفرهنگوکالبدانسانياستفادهشدهاست.چارچوب
پژوهشحاضرشاملمواردزيراست :
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1ی کالبد به عنوان موضوعي فرض شده است که هر گونه تتییر در آن در چارچوب جهان
اجتماعيانجامميگیردبنابراينفهمتتییرا کالبدیبدونتوجهبهجهاناجتماعي،شبكههاو
تعامال اجتماعيقابلفهمنخواهدبود.بخشيازداليلتتییرا کالبدینیزدرچارچوبچنین
رويكردیقابلفهماست .
2یفزونييافتنتتییرا کالبدیدرسالهایاخیرنشانگرتلوال اجتماعيوفرهنگيدرجامعه
هایعموميوخصوصي،باورهاونگرشهای

ايرانياست.اينتلوال شاملتتییرا درحوزه
افرادجامعهاست.بدونش بخشيازاينتلوال درچارچوبرويكردتامليوبازانديشانهکه
هایاطالعرسانيواطالعاتياست،قابلتللیلاست.

نتیجهتلوال درشبكه
يكيازنشانه هایتلوال معاصر،حرکتجامعهايرانيبهسمتجامعهمصرفيبهتبعیتاز

9ی
هاوشبكههایجهانينقشبسیاربارزی


هابويژهماهواره

الگویجهانياستودراينزمینهرسانه
ايفا ميکنند .بنابراين بخشي از داليل تتییرا کالبدی در جامعه ايراني در چارچوب تللیل
ويژگي هایفرهنگمصرفيجامعهايرانيقابلتللیلاستکهصور عینيآنراميتواندر

میزانمصرفلوازمآرايشيدربینزنانجامعهايرانيمشاهدهکرد.
شرايطخاصتوسعهایايران،وضعیتمتناقضيراايجادکردهاستکهاينوضعیتدرساوح

4ی
خرد تا کالن قابل مشاهده است .در اين پژوهش اين وضعیت را ميتوان در تقابل حوزههای
خصوصي و عمومي ،رويكردهای بنیادگرايانه و غیربنیادگرايانه ،انتظارا و نقشهای کارکردی
زنانوکالبدمشاهدهکرد.پیامدهایچنینوضعیتيرادرامورروزمرهزنانوبهويژهمديريت
کالبدميتوانمشاهدهودرچارچوبآنتللیلکرد.

شهریهمچونتهرانبهدلیلويژگيگستردگي،ناشناختگيوعدمکنترلغیررسمي

7ی 
کالن
دارای ويژگي رهاييبخشي برای بخشي از افراد جامعه است که اين ويژگي در ساخت هويت
شخصي تجلي پیدا ميکند .مديريت کالبد به عنوان مهمترين جلوهگاه تعريا هويت دارای
اهمیتاساسياستوتللیلآنباتوجهبهويژگيناشناختگيومسئولبودنفرددرقبالخود
میسراست.
0ی شرايطخاصگفتمانيدرجامعهماازيكسووتلوال اجتماعيرخدادهدرجامعهبهويژهدر
حوزه آموزش و دسترسي به منابع معرفتي و اطالعاتي جديد از سوی ديگر باعث شكلگیری
گفتمان هايي در تقابل با گفتمان موجود (مردساالرانه و هنجارمند) شده است .بنابراين


خرده
موضوع کالبد و چگونگي مديريت آن به منزله نشان مقاومت در مقابل چنین گفتماني قابل
تللیل است و بخشي از تتییرا کالبدی به ويژه در میان طبقا خاصي در چارچوب چنین
رويكردیشناساييوبررسيميشود .


انسانشناختيانگیزههاوداليلمديريتکالبد 07...:

بررسي

يافتییههییایپییژوهشحاضییربییاتوجییهبییهسییواال ماییرحشییدهودرچییارچوبمناییي

روششناسيبكیار رفتیهدرقالیبمفیاهیمومقیوالتيکیهازنتیايجاسیتخراسشیدهاسیت،اراتیه
ميشود .



ديدگاه زنان نسبت به کالبد خود
نگرشزناننسیبتبیهکالبدشیانپیونیدعم یقیيبیانگیرشجامعیهنسیبتبیهکالبیدزندارد.
باز
بهنظرمي رسیداکثیرزنیانفاقیدنگیاهمسیتقلينسیبتبیهکالبدشیانهسیتند.زنیاناغلی 
خاللجنسیتديگر،بهکالبیدخیودمیينگرنید وکالبدشیانرامیوردارزيیابيقیرارمیيدهنید.
البتیهبايییدخییاطرنشییانکیردکییهدربسیییاریازمییواردخییودزنیانبیهعلییتداشییتنرويكییرد
طبیعییي(طبیعییيقلمییدادکییردنسییاختارومولفییههییایفرهنگییي)نسییبتبییهکالبییدخییويش
آگییاهيکییامليبییهايیینموضییوعندارنیید.دلیییلعمییدهايیینمسییالهرامییيتییواندربییديهي
انگاشتنرويكردجامعهدرچارچوبساختاروفرهنگمذکرمسلطبرآنپیداکرد .

”بدنمااولینچیزيیهکیهديگیرانمیي بیننیدوبیراسیاساوندرمیوردمیاقضیاو میيکینن.در
مییوردزنییانشییرايطسییختتییره.چییونزنییانبايییدزيبییاباشیینواگییهزيبییانباشیینکالشییونپیی،
معرک.،بهخاطرهمینهکهزنیاهمیشیهسیعيمیيکیننخودشیونوبیههیرزوریشیدهخوشیگل
کنن“(25ساله،متأهل،ديپلم) .

”بدنزنبايدزيباباشه...يعنيجوریباشهکیههمیهيیااکثیرانبگینکیهخوبیهمیثالنچیاقنباشیه
چوناآلنديگهچاقيمدنیستيااآلنشیكلآرايیشهیاعیوضشیدهنبايیدمثیلقیديمیاآرايیش
کرد.خالصهبدنزنبايدقشنگباشه“(21ساله،ديپلم،مجرد).

”بدنزنومردباهمفرقميکنه.بدنمیردهیرجیورکیهباشیهزيیادمهیمنیسیتولیيبیدنزن
بايدقشنگباشه.کالنزيبیاييمهیم تیرينخصوصییتيیهزنیه.زيبیاييهیمتیوبدنیهديگیه.زنهیر
چقییدرکییه،بییاسییوادباشییهودانشییگاهرفتییهباشییهولییيبییازمزيبییايیشمه یمتییره.همییهاولاونییو
ميبینن“(71ساله،ابتدايي،متأهل).



گفتههایباالنشانمیيدهنید کیهزيبیايياولیینمفهیومياسیتکیهبیامفهیومبیدندر
ذهنزنیانشیكلمیي گییردوطبعیاايینزيبیاييبازتیابسیلاهنگیاهمردانیهدرايینگیروهاز
زنییاناسییت.گییوييکالبییدزنبییدونمفهییومزيبییاييوجییودنییداردوزنییاننیییزاولیییننكتییهدر
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راباییهبییاکالبدشییانرابییهارزيییابيدربییارۀزيبییابییودنيییانبییودنآنتخصیییصم یيدهنیید.
معیارهایزيباييشكل گرفتیهدرذهینزنیانکیهبیاتوجیهبیهآنکالبدشیانرامیوردقضیاو 
قییرارمییيدهنیید،معیارهییایزيبییايياسییتکییهدرجامعییهامییروزماییرحاسییت.اگرچییهزيبییايي
مفهییومينسییبياسییتامییارسییانههییامعیارهییایزيبییايييكسییانيراهمچییونالغییری،بینییي
کوچ ،جوانيچهرهوکالبدخليکیردهانید.خیودزنیاننییزنمیيداننیدکیهچیرامیثالنکالبید
الغرنشانه ایاززيبیايياسیتويیااينكیهکالبیدخیودرابیهعنیوانبخیشمهمیيازخیودبیه
طییورمسییتقلدارایاهمیییتنمییيبیننیید،بلكییهتنهییابییهجنبییهایازکالبییدکییهمییوردقضییاو 
اجتمییاعي،آنهییمازديییدگاهزيبییاييشییناختيقییرارمییيگیییردتوجییهنشییانمییيدهنیید.اينكییه
ديگرانبخصیوصمیردانچیهنگیاهوقضیاوتينسیبتبیهکالبیدزنیاندارنید،درمرکیزتوجیه
قرارمي گیرد.گوييکالبیدزنتنهیابیرایزيبیابیودنوزيبیاشیدنبیرمبنیایقضیاو جامعیه
بییهوجییودآمییدهاسییت.اکثییرزنییانوقتییيدربییارۀکالب یدخییودمییيانديشییند،ازديییدگاهنییاظر
بیرونیيبیهآنمیينگرنید،نییهبیهکالبییدبیهعنییوانبخشیيازخییود.ايیننییاظربیرونیي(خییود
زنان)باتوجهبیهمعیارهیایاجتمیاعيواکثیرانمردانیهکالبیدرامیوردقضیاو قیرارمیيدهید.
نییاظربیرونییيتنهییازيبییاييرامییيبینییدوبییهجنبییههییایديگییرکالبییدتییوجهينییدارد.کالبیید
”دوسییتداشییتني“بییاکالبیید”زيبییا“متییرادفمییيشییود.گییوييکالبییدزني ی ”ديگییری“
استکهبرای”خودی“ شدنشبايیدزيبیابشیود.اگیرزيبیاباشیدجزتیيعزيیزازمیناسیتو
اگرنازيباباشیدبیهعنیوانسرنوشیتيملتیومبايیدآنراپیذيرفتواگیرممكینباشیدبیههیر
شكلتتییرشداد تابیهزيبیاييقابیلقبیولدسیتيابیدودرمین(بیهعنیوانيی زن)حیل
شییود.ايیینتقابییلخییودوديگییریدراکثییرزنییانبییهچشییمم یيخییورد.کالبیید”میین“ي ی 
”ديگییری“اسییت،ماننییدي ی ”ديگییری“مییوردداوریقییرارمییيگیییردواگییرآنچنییاننبییود
کهبايدباشد،رانیدهمیيشیود،فقیطهمیشیههسیتولیيبیودنشمیيتوانیدشیادیآفیرينيیا
عییذابآورباشیید.ازطییرفديگییرکالبییدزنازنگییاهزنییانهمییانچیییزیاسییتکییهاوراازمییرد
متمیايزمیيکنیدومیردبییرایزنوزنبیرایمیرديی ”ديگیری“اسییت.بیاايینتفیاو کییه
کالبییدمییردبییرایزن،ديگییریاسییت.کالبییدخییودزننیییزتییاحییدزيییادیبییرايش”ديگییری“
است .
رويكییردبییهکالبییددرچییارچوببرداشییتتییابوييازآنانجییاممییيگیییرد.تابوهییای
موجوددربارۀکالبدزندرخودزنیاننییزنهادنییهشیدهاسیت.بیهايینشیكلکیهخیودزنیان
نیزبیاکالبیدخیويشهمچیونيی تیابوبرخیوردمیيکننیدواطالعیا انیدکينسیبتبیهآن
دارند .

انسانشناختيانگیزههاوداليلمديريتکالبد 05...:

بررسي

موضییوعديگییریکییهدرنییوعنگییاهزنییاننسییبتبییهکالبدشییاندارایاهمیییتاسییت
موضوعخودسانسوریاسیت.بیهنظیرمیيرسیدخیودسانسیوریتیابعشیرايطفرهنگیيجامعیه
باشد.اماپژوهشحاضیرنشیانداد،علیيرغیمبرخیيازفعالییتهیایزنیانبیهويیژهدرحیوزه
ورزشکییهيكییيازنشییانههییایپییذيرشحضییورزنییاندرجامعییهونتیجییهتتییییرنگییاهجامعییه
نسییبتبییهحضییورزنییاندرعرص یههییایعمییومياسییت،مییاهمچنییانشییاهدتییداومرويكییرد
آنهییاهسییتیم.ايیینموضییوعيكییيازنشییانههییای
خودسانسییورینسییبتبییهکالبییددربییین 
متناقضبودنتجربهزيستزناندرجامعهماملسوبميشود .

بییاکنكاشییيدرمصییاحبههییامییيتییوانتنییاقضدرتجربییهزنانییهرابیییندوحییوزهکالبیید
زنانهيعني”کالبیدزيبیا“و”کالبیدتیابويي“مشیاهدهکیرد.ازيی طیرفمیيبايسیت”کالبید
زيبا“ باشدتاموردتأيیدوتوجیهجامعیهقیرارگییردوازطیرفديگیربیهدلییلتیابوييبیودن
آندربرخيمواقعميبايستسانسورشود .



عوامل محيطي موثر در مديريت کالبد
رسانه و مديريت کالبد
توسییعهرسییانههییایارتبییاطيجديییددردهییههییایاخیییروتییاثیرآنهییابییرفرهنییگيكییياز
مباحییثجییدیاسییتکییهدرقالییبمسییئلهجهییانيشییدنفرهنییگوديییدگاهانتقییادیدر
چارچوبيكسیان سیازیفرهنگیيملیلچیالشبیودهاسیتودرسیهزمینیهگسیترشتجیدد
غربییي،گسییترشوجهییانشییمولشییدنفرهنییگمصییرفيسییرمايهداریوجهییانيشییدن
فرهنییگآمريكییاييمییوردبلییثبییودهاسییت(م ی کییي2111،؛پیتییرز2111،؛گییلملمییدی،
.)1931
يکننید.درمییان
رسانه هیایگروهیيدرفرآينیدجهیانيشیدن،نقیشبسیزاييبیازیمی 
رسانههایگروهي،تلويزيونبییشازديگیررسیانههیابیرزنیدگيمیردمتأثیرگیذاربیودهاسیت.
درمییوردتأثیرپییذيریمفهییومکالبییدازرسییانههییا،صییاحبنظییرانمعتقدنیید”:زنییانومییردان
هموارهدرتالشهسیتندتیابتواننیدبیابیاالبیردنکیفییتتظیاهر(نمیايش)کالبیدی،خیودرا
بییاانتظییارا اجتمییاعيوفرهنگییيجامعییهکییهازسییویرسییانههییاتییرويجمییيشییودهماهنییگ
سییازند“(تسیییاناکاس.)9:2117،همچنییینروزنامییههییا،مجییال وتلويزيییونهمگییيسرشییار
بسیازیو
ازويژگي هیاييهسیتندکیهچگیونگيتصیورکالبید،جراحیيپالسیتی ونییزجیذا 
نمايشجنسيکالبدراترويجميکنند(شلینگ .)1:1339،
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شبكه هیایگونیاگونتلويزيیونومیاهواره(بخصیوصدرايیران)بیهمنبیعمعرفتیيمهیم
واثرگذاریبرایشكل دهیيبیهمفهیومکالبیدبیهويیژهدرمییانبرخیيگیروههیایاجتمیاعي
تبیییديلشیییدهانییید.کیییارکردتلويزيیییوندرعرصیییهفرهنیییگدرچیییارچوبنیازهیییاینظیییام
سرمايهداریقابلتللییلاسیت.بیاتتیییرنیازهیایسیرمايهداریازتولییدبیهمصیرفدرقیرن
بیستم،تلويزيوندرتبلیی ملصیوال سیرمايه داریونییزآمیوزشنییازبیهمصیرفبیهمیردم،
بسیارنقشمهميايفاکردهاست .
زنانبهعنیوانمصیرفکننیدگاناصیليملصیوال سیرمايهداری(بیهويیژهدررابایهبیا
زيبايي)درنظرگرفتهمیيشیوند.سیرمايه داریبیرایمصیرفبهینیحملصیوال خیودنییازبیه
يكسانسازیسالييداردورسیانههیایگروهیيچنیینکیارکردیراايفیامیيکننید.بیهعنیوان
مثالزمانيکیهکالبیدالغیربیهعنیوانتنهیاشیكلکالبیدزيبیایزنانیهويیاجیوانبیودنبیه
عنوانيی ارزشدرمخاطیبنهادينیهشیود،زمیانياسیتکیهنییازبیهمصیرفدربیینافیراد
شكلميگییرد.کیرمهیایضیدچیروک،کمربنیدهایالغیری،قیرصهیایالغیری،انیواعلیوازم
آرايییشازطريییيتبلیتییا رسییانهایبییهافییرادمعرفییيمییيشییود.بییهبیییانديگییررسییانههییای
جمعییيازيی طییرفبییايكسییانسییازیمفییاهیميهمچییونزيبییاييبییینافییراد،نیییازبییهزيبییا
بییودناسییتانداردرادربییینافییراد(بییهخصییوصزنییان)ايجییادوازطییرفديگییرملصییوالتيرا
کییهامكییاندسترسییيافییرادبییهايیینشییكلاززيبییاييرافییراهمم یيکنیید،بییهايشییانمعرفییي
مییينمايیید.بییدينترتیییبوضییعکالبییددرجامعییهمصییرفيمتضییمننییوعيعالقییهتجییاری،

نمايشيوآرايشيبهآناست .
گیرايشبرخیيافیرادبییهمیاهوارهدرايیرانبیهشییكلروزافزونیيافیزايشيافتیهاسییتو
بهتبعآننوعياعتمادوعالقهبههیرآنچیهکیهدرآنديیدهمیيشیودبیهوجیودآمیدهاسیت.
ايییناعتمییاد،بییدونشیی نسییبتبییهتبلیتییا مییاهوارهینیییزوجییوددارد.گفتییههییایزيییر
نمونهای ازتأثیرماهوارهدربینافراداست :

”تویماهوارههمشزنیاييرونشیونمیيدهکیهخیوشانیدامنيعنیيچیاقنیسیتن.مینخیلیي
دلمميخوادکهمثلاونابشم کارایزيادیکیردم.میثالنيجیورقیرصتیومیاهوارهتبلیی میيکیرد
کهآمريكاييبود ،گیاهي،تیویايیرانهیمنماينیدگيداشیتمینخريیدم.زيیادفايیدهاینداشیت
ولییياحتمییاالنچییونمیینهمزمییانبییامصییرفقییرصهییارژيییمنگییرفتم.اآلنازاونقییرصمصییرف
ميکنم.استخرهممي يیامتیاشیايدالغرشیماگیهايینقرصیابیدبیودکیهتبلیتشیونمیيکیردن“
(21ساله،ديپلم،مجرد) .
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” ديگهاآلنچیاقيخیوبنیسیت.اونموقیعکیهمینبچیهبیودم،زنالغیروکسیينمیيپسینديد.
ولياآلنچیاقيچییزبديیه.همیههیممیاهوارهدارن،چیهمیرداچیهزنیامیاهوارهمیيبیینن.تیوی
ماهوارهمدامدربارۀزيباييزنحیرفمیيزنین،تبلیی میيکینن.خیوبمیردادلشیونمیيخواهید
زناشوناوناوریباشن.زناهمدلشونميخواد“(71ساله7،ابتدايي،متأهل) .



مییاهوارهباعییثچییالشهییاييدرعرصییهخصوصییينیییزشییدهاسییتکییهايیینموضییوعرا
ميتیواندرنیوعارتباطیا خصوصیيافیراد مایرحکیرد.فرهنیگحیاکمبیرجوامیعگونیاگون
درزمییانهییایمختلییاتعريییاخییاصوکلیش یهایازنییوعراباییهجنسییياراتییهکییردهاسییت.
تجربییهتتییییردرنییوعنگییاهنسییبتبییهزنییاندرکشییورهایتوسییعهيافتییهبییاتتییییردرنگییاه
فرهنگییينسییبتبییهنقییشزنبییهعنییواني ی مییادردردرجییحاولوي ی همسییربییاوظ یايا
مشخصبهي شیري جنسیيوانتقیالايینتجربیهبیهکشیورهایديگیرچیالشهیاييرادر
ايیینعرصییهپديییدآوردهاسییت.جامعییهازي ی طییرفنق یشهییایسیینتياززنمییيطلبییدواز
طرفديگرنقشيمدرنکهازطرييرسانههاتبلی ميشودراازویانتظاردارد .


”مردادلشونمیيخیوادزناشیونمثیلهنرپیشیههیاوخواننیدههیاباشین.ولیيوقتیيآدمبچیهدار
ميشهوهزاروي جورکاردارهکهنمیيتونیهبیهخیودشبرسیه.شیوهرمین11سیالازخیودم
بزرگتیره.ازمینانتظیاردارهکیهمثییلايینهنرپیشیههیاباشیم.ولییيمینسیهبیارزايمیانکییردم.
فرمنميشه“(71ساله7،ابتدايي،متأهل) .


معلومهکههیكلمالغروخوش

خیليازخانومادلشونميخوادهیكلشیونمیدلهنرپیشیههیاوخواننیدههیابشیه.خیلیيهیاهیم

”
بییهخییاطرهمسرشییونچنییینچیییزیرومییيخییوان.ولییيتییویايییرانامكییانشکمییه.هییماينكییه
شكلکالبدخانومایايراني،اروپیاييهیافیرقمیيکنیههیماينكیهخیانميکیهزايمیانمیيکنیهو
تمامکارهیایخونیهرودوششیهديگیهوقیتنمیيکنیهکیهبیهخیودشبرسیهوورزشکنیهولیي
مردهاهمهچیزروباهمميخوان“(47ساله،متأهل،پزش متخصصزنان) .



ازگفتههایباالچنینبرمیي آيیدکیهبیهنظیرگیروهمیوردماالعیه،درجامعیحايیراناز
زنانتظییارمییيرودکییهعییالوهبییرايفییاینقییشسیینتيدارایچهییرهزنامییروزیمتناسییببییا
الگیویآرمیانيجنسیينییزباشید.هیرچنیدکیهجمیعشیدنايیندوبیاهیمسیختوحتییي
غیرممكناست.تفاو نگاهبیهزندررابایحجنسیيتیأثیربیهسیزاييدرنیوعنگیاهبیهکالبید
زندارد.بسیییاریاززنییان(اغلییبجوانییان)امییروزهبییهکالبییدخییودتنهییاازديییدگاهکییارکردی
نگرندبلكهزيباييآنرادراولويتقرارميدهند .


نمي
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کالبد ديگران به عنوان رسانهای در جهت تبليغ مديريت کالبد
ارتباطا اجتماعيداراینقیشعمیدهایدرشیكل دهیيبیهمفهیومکالبیدهسیتندزيیراافیراد
باديدنشیوههایگونیاگونمیديريتکالبیدالگیوبرداریمیيکننید.بیههمییندلییلحتیيدر
صییور مییدشییدنچیییزی،ازآنجییاييکییهابتكییارا فییردیهییمدخیییلمییيشییوندتفییاو 
بسیییاریشییكلمییيگیییرد.عییالوهبییرديگییرافییراد،مییانكنهییایويتییرينمتییازههییادرتبلی ی 
الغردخیلاند .

شیوههایگوناگونمديريتکالبدبهخصوصکالبدی

استانداردشیدنانیدازهلبیاسهیادايیرهانتخیابراملیدودمیيکنیدوبیههمییندلییل
زنییاندرزمییانخريییدلبییاسدچییارسییرخوردگيم یيشییوند.کالفگییيحاصییلازپیییدانكییردن
لباسموردنظربهخصوصدرموردزنیانجیوان،آن هیارابیهسیمتالغیرکیردنانیدامسیوق
مییيدهیید.گییوييحییيزيبییاييتنهییاازآنالغییرانییداماناسییتوديگ یرانبییهحاشیییهرانییده
ميشوند.يعنیيازيكسیوالغیریتلمییلمیي شیودوازطیرفديگیرزيبیاشیدنرامنیوطبیه
الغریاسیت.گیوييبیهزنیانگفتیهمیي شیودالغیرشیويدتیابتوانییدهیرآنچیهمیيخواهیید
بپوشیدواگرهرآنچیهکیهدوسیتداريیدبپوشیید،زيبیامیيشیويد.حیيانتخیابشیمابیرای
ردنظرتاندرصورتيکهالغرباشیدملترمشمردهميشود .

خريدلباسمو
”آدمهرچيخوشتیپتوخییابونمیيبینیه،الغیرن.وقتیيمیيریلبیاسبخیریهیمسیايزآدم
اگهيكمبزرگباشهپیدانمیيشیه.مینهمیشیهوقتیيمیيرملبیاسبخیرمغصیهممیيشیه“(97
ساله،ديپلم،متأهل) .

”يكییيازمهییمتییرينداليلیيکییهمیینرژيییممییيگیییرمومیییامکییالسورزشاينكییهکییهالغرشییم.
برایسايزبزرگلباسيکیهبخیوایپییدانمیي شیه.بیااينكیهاکثیرزنیایايیرانچیاقنيیاخالصیه
الغرنیستن،لباسیاسايزشیونکوچیكیه،چییزروکیهبخیوایپییدانمیيکنیي“(92سیاله،ديیپلم،
متأهل) .

”وقتيازپشتويترينمتازه،لباسیاييکیهتینمانكنیهمیيبینیي،حیالمیيکنیي.فكیرمیيکنیي
کهچقدرقشنگهوليوقتيمیي ریکیهبپوشیيسیايزبزرگشیويیانیدارنيیاديگیهسیايزبیزرگش
انداز نیست.آدمحرصشدرمیاد“(25ساله،لیسان،،مجرد) .

”منوقتيمیيرمخییابوندختیرایهیمسینخودمیومیيبیینم،حیالمازخیودمبهیممیيخیوره،
اينكهچرااوناميتیونناينقیدرخیوشتییپباشین،میننمیيتیوم.دلیممیيخیوادمیيتونسیتميیه
شبهالغرشم“(29ساله،دانشجو،مجرد) .
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داریوديییدگاههییایهژمونییی مردملییورکییهبییا

سیییارۀالگییویاقتصییادیسییرمايه
تولیدانبوهپیوندخیوردهاسیت،درجهیترفیعنیازهیایخیودوايجیادسیودبیشیترسیعيدر
يكيکردنسايزهادارند.استاندارسیازیازطريیيتعريیا”کالبیدزيبیا“ بیامللفیههیایخیاص
وعمدتاالغریدرنظرگرفتهمیي شیود.بنیابراينازيكسیوبیاتعريیازيبیاييبیهشیكلخیاص
وازطرفديگرباتولیدانبوهلباسباسیايزیمناسیبتعريیاانیدامزيبیا،نییازبیهزيبیاشیدن
منابيباتعريا”کالبیدزيبیایالغیر“رادرافیرادايجیادمیيکنیدودرنهايیتداشیتنکالبید
الغییررابییهشییكلي ی الییزامدرم یيآورد.مییيتییوانمییدعيشییدکییهويتییرينهییایمتییازههییا
ها)نقشرسانهدرخیابانرابازیميکنند .


(مانكن


تغييرات کارکردی کالبد و تاثير آن در الگوی زيبايي
سیرتلیوال الگوهیایزيبیاييومیديريتکالبیددرتعريیاعیامنشیانمیيدهیدکیهالگیوی
زيباييکالبیدزنیاندرگذشیتهتفیاو فاحشیيبیاامیروزداشیتهاسیت.مهیمتیرينتفیاو در
تعرياچاقيوالغریبیهعنیوانالگیویزيبیايياسیت.کالبیدچیاقدرگذشیتهزيبیاملسیوب
ميشد.بهنظرميرسیدايینتفی او ريشیهدرنقیشکیارکردیزنیاندارد.بیدينمعنیاکیهبیا
تفاو تعرياکارکردیکالبدزن،شكلکالبیداونییزدچیارتتیییرمیيشیودزيیراکیهکیارکرد
بیولوژي ی زندرجامعییهسیینتيبیشییترمعاییوفبییهتولی یدمثییلبییودوتولیییدنیییرویکییار
اصليتريننقشزنملسیوبمیيشید.تعريیاکالبیدمناسیبزن،کالبیدیبیودکیهقیادربیه
ايفییایچنیییننقشییيباشیید.بییههمیییندلیییلکالبییدفربییه،بییهعنییوانکالبییدمناسییبتعريییا
میي شید.درمقابیلدرجامعیحمیدرننقیشملیوریبیولوژيی زن،شیري جنسیياسییت.در
اينجییاتوجییهبییهابعییادزيبییاييشییناختيکالبییدموضییوعملییوریاسییت.بییراسییاسچنییین
کییارکردیالغییریشییكلمالییوبکالبییداسییت.تقابییلزنچییاق/زنالغییربیشییترمبلثییي
استکیهبیهانتظیارا ازبیولوژيی زنانیهبرمیيگیردد.بنیابراينكیهجامعیهازکالبیدزنتوقیع
چییهنییوعکییارکردیراداشییتهباشیید،مباحییثمربییوطبییهزيباشییناختيکالبییدزن،متفییاو 
ميشود .

درهییردونگییاهبییهکالبییدزن(سیینتي،مییدرن)،کالبییدزندرجامعییحبنییابرمیییلخییود
زنحضییورنمییييابیید.بییهبیییانديگییرکالبییدزن،بیییشازآنكییهازآنخییوداوباشییدازآن

جامعهاستوباتتیییرنگیاهبیهکالبیدزن،ویخواسیتهيیاناخواسیتهدسیتبیهتتیییرکالبید
خودميزند .
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تاثيرگذاری سرمايه اقتصادی و موقعيت اجتماعي در مديريت کالبد
موضوعديگیریکیهدرارتبیاطبیاکالبیدمایرحاسیتازيی طیرفنقیشجايگیاهاجتمیاعي
دراراتییهالگییویمییديريتکالبییدوازطییرفديگییرنقییشکالبییددرنمايانییدنايیینجايگییاهفییرد
است.چاقبیودنکالبیددرحیدیمتعیادلدرتفكیرسینتيعمیدتانمايیانگروضیعیتمناسیب
اقتصادیخیانوادهبیود.امیادرجامعیحجديید،حیوزههیایديگیربیراینمیايشواراتیهروايتیي
مناسبازخويشیتنوجیودداردکیهخیودرادرلبیاس”/مید“ متبلیورکیردهاسیت.درگذشیته
کالبدچاقزنیانازيكسیوتضیمینتولییدنییرویکیاروازسیویديگیرنشیانحتعلیيبیهفشیر
ادههییایاقشییاربییاالیجامعییهقابییل
بییاالیاجتمییاعيبییود.ايیینموضییوعدرتصییاويرزنییانخییانو 
رؤيییتاسییت.اراتییهروايییتهییایغیرکالبییدیدرجهییانامییروزمبنییایتمییايزاسییت.بییاوجییود
يهییای
اينكیهتتیییردرنلیوۀايجیادتمییايزبیینطبقیا وچیرخشازتمییايزبیرمبنیایويژگی 
جسمانيبهويژگي هیایفرهنگیيوالگوهیایسیب زنیدگيايجیادشیدهاسیتولیيهمچنیان
کالبییدبییهشییكلفرهنگییيودسییتكاریشییدهبییهعنییوانيكییيازمهییمتییرينمللفییههییایايجییاد
تمايزمارحاسیت.بیهنظیرمیي رسیداقشیاربیاالیجامعیه،کالبیدونیوعمیديريتآنراوجیه
ممیزخودبااقشارپايینمیي داننید.بیدانمعنیيکیهايیناقشیاردرتالشیندتیاسیب زنیدگي
خودراباسب زندگيغربیي (عمومیانآمريكیايي)نزديی کننیدکیهاکثیرانازطريیيرسیانههیا
بهايشانشناساندهمیي شیود.ازآنجیاکیهايینشیناختبیشیتربیهنمودهیایظیاهریملیدود
مییيشییودزيییراکییهاکثییرانازطريییيرسییانههییاوبییهصییور سییاليوملییدودبییهزنییدگي
هنرپیشههاوخواننیدگاناسیت.اقشیاربیاالیاقتصیادیدربخشیيازخیود(گیروهموسیومبیه
بییورژوازی”مییدرن“)ازطريییييكسییانپنییداریبییاجوامییعغربییي،سییعيدرايجییادفاصییلهبییا
ديگییراندارنیید.فاصییلهگییذاریبییراسییاستبعیییتازالگوهییایجديییدشییكلپوشییش،آرايییش،
اتومبیلونیزکالبیدانجیاممیيشیود.بیهنظیرمیيرسیدکیهالگوهیایفرهنگیيتمیايز،بیشیتر
ملص یولقشییرمتوسییطجامعییهاسییت.ايییناقشییارمتوسییطهسییتندکییهمبنییایتمییايزرااز
معیارهایاقتصیادیصیرفبیهمعیارهیایفرهنگیيتتیییردادهانیدودرتالشیندتیاحیوزههیای
فرهنگيراتاحدیجايگزينحوزههایاقتصادی(درجهتتمايز)نمايند .

نییوعنگییاهبییهکالبییدوتوانییاييتتییییردرآنونی یزمیییزاناسییتقاللدرحییوزۀکالبییددر
افرادگوناگوندارایتفاو هایزيیادیاسیت.بیهنظیرمیيرسیدکیهزنیاناقشیاربیاالوپیايین
استقاللکالبیدیکمتیرینسیبتبیهزنیانقشیرمتوسیطداشیتهباشیند.امیادراقشیاربیاالو
پییايینايیینعییدماسییتقاللنیییزتفییاو چشییمگیییریدارد.قشییربییاالبییهدلیییلامكانییا مییالي
بیشییتر،ازنظییراجتمییاعيدارایآزادیبیشییتریهسییتند.فشییارعییرفبرايشییانکمتییراسییتو
زنییانتوانییاييبازنمییاييخییودرابیییشازقشییرپییايیندارنیید.بییهبیییانديگییردراقشییارپییايین،
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مییديريتکالبییدزنییانبیشییترمعاییوفبییهحییوزۀخصوصییيودراقشییاربییاالمییديريتکالبیید
معاییوفبییهحییوزۀعمییومياسییت.درهییردومییوردنگییاهمردانییهسیییارۀزيییادیدارد.زنییان
اقشارباالازمنظرنگاهمردانهبهخیودوکالبدشیاننمیينگرنیدامیاازطريیيهیمشیكلشیدن
بییاافییرادیکییهالگییویايشییاندرنلییوۀزنییدگيهسییتند(خواننییدگان،مجريییانتلويزيییونو)...
ایرابازتولیییدمییيکننییدکییهجامعییهسییرمايهداریازطريییيابزارهییایمییدرن


نگییاهمردانییه
همچونرسانههاتثبیتکردهاست .

مديريتکالبد(بیهخصیوصدسیتكاریدرکالبید)درمییانزنیانقشیرپیايیناکثیرانبیه
دورانپ،ازازدواسسوقدادهمیي شیود.بیهعنیوانمثیالجراحیيسیینهبسییاربیهنیدر در
پايینديدهميشیودومیيتیوانگفیتدربییناقشیارپیايینمجیرداصیالنديیده

بینزنانقشر
نميشیود.درصیورتيکیهايینشیكلازجراحیيدراقشیاربیاالچیهدرزنیانمجیردوچیهدر
بینمتیأهالنوجیوددارد(ايینشیكلازجراحیي هیایکالبیدبیهطیورکلیيدربیینمتیأهلین
بیشییتراسییت).دلیییلآنراتنهییادرکمبییودامكانییا مییاليخالصییهنمییيشییود،انديشییهایکییه
توجهزيادزنبیهکالبیدشوبیهخصیوصتوجیهبیهانیدامهیایزنانیهرانادرسیتمیيپنیدارد،
تاثیرگذاریبیشتریداردزيیراکیهتوجیهبیهکالبیدنیوعيانلیرافملسیوبمیيشیود.زندر
اينقشیربیشیتردرحیوزۀخصوصیيتعريیامیيشیودودربسییاریمواقیعامكیانحضیوردر
ح یوزۀعمییوميکییهکالبدشییاننمییودفییراوانداشییتهباشیید،کمتییرفییراهمم یيشییود.بنییابراين
مییديريتکالبییدزنییانتنهییادرچییارچوبهییایتعريییاشییدهامكییانپییذيراسییت.هییرچنییدکییه
امییروزهايییننگییاهدربییینبخشییيازطبقییا اجتمییاعيبییهويییژهقشییرمتوسییطتعییديلشییده
است .
زنییانقشییرمتوسییطبییهعلییتشییرايطتلصیییليواشییتتالحضییوربیشییتریدرجامعییه
دارنییدودرنتیجییهاعتمییادبییهنفیی،حاصییلازاسییتقاللمییيتواننییدتوجییهبیشییتریبییهخییود
داشتهباشیند.درجايگیاهمقايسیهايینزنیانبیاامكانیا میاليبیشیترازطبقیا پیايینونییز
داشتنملدوديتکمتیردرحیایحکالبید،امكیانتتیییربنیابرخواسیتهیاونگیرشخودشیان
رابیشازسايرگروههادارند .

انیواعجراحیيهیایزيبییاييکیهيكیيازنمونیههییایتتیییردرکالبیدهسیتند،دراقشییار
گوناگونبیهاشیكالمختلفیيوجیوددارد.دراقشیارپیايینصیور بییشازانیداممیوردتوجیه
قیراردارد،کیهيكیيازداليیلآنرامیيتیواندرنلیوۀپوشیشجسیتجوکیرد.شیكلپوشیش
بیرونییيدرايییرانومخصوص یاندراقشییارپییايینبییهگونییهایاسییتکییهصییور بیییشازکالبیید
نموددارد.بنیابرايندرچنیدسیالاخییربیشیترينتوجیهبیهصیور شیدهاسیت.بنیابراعیالم
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غیررسميوزار بهداشیت،ايیرانبیاالترينآمیاراسیتفادهازلیوازمآرايیشوجراحیيبینیيدر
جهانرادارد .اماجراحياندام هایزنانیهدرمییاناقشیاربیاالبیشیتراسیتچیراکیهتوجیهبیه
کالبییددربییینايییناقشییاربییاالگییوبرداریازکشییورهایاروپییاييوامريكییا،بیشییتراسییت.بییه
عبییار ديگییرزيبییاييکالبییددراولويییتقییراردارد.برخییيتتییییرا همچییونتتییویابییرودر
بینهمحاقشیاروجیودد اردودراقشیارپیايیننییزبیهوفیوريافیتمیيشیود.ولیيايینعمیل
خاصزنیانمتأهیلبیودهودربیینزنیانمجیردبسییارکیمبیهچشیممیيخیوردحیالآنكیه
چنینملدوديتيدراقشارباالتقريبانوجودندارد .
درمییورد”رژيییمهییایالغییری“تییاحییدیچنییینطبقییهبنییدیوجییودداردولییيبسیییار
ناملسییوستییراسییت.رژيییمهییایالغییرینیییزبییهدلیییلآنكییهدرحیاییحکالبییداسییتدربییین
اقشارباالومتوسیطبیشیتربیهچشیممیيخیورد.امیابیهدلییلآنكیهرژيیمهیایالغیریجیزو
تتییرا درکالبدبیهحسیابنمیي آينید،دربییناقشیارپیايینبیهخصیوصدربییندختیران
جوانوجیوددارد.درواقیعممنیوعیتيدرايینحیایههمچیونجراحیيوجیودنیدارد.تفیاو 
درنلوۀنگرشبهنقیشزن(میادر/شیري جنسیي)همیهگییربیودن”رژيیمهیایالغیری“را
درقشرپايینزيرسلالمیيبیرد”.رژيیمهیایالغیری“ونییزمراکیزمربیوطدراقشیاربیاالبیه
شكلهمهگیریوجیوددارد.اقشیاربیاالهزينیههیایزيیادیرادرجهیتالغیرشیدنمتلمیل
ميشوند.مسلمانقشرپايینازپی،چنیینهزينیههیایسینگینيبیرنمیيآيید.بنیابراينتعیداد
مراکزمرتبطبا”رژيمهایالغری“درجنوبشیهرتهیرانکیمتیراسیت.عیالوهبیرايینهمیان
گونییهکییهگفتییهشییددرقشییزپییايینزيبییاييچهییرهنسییبتبییهزيبییاييانییدامدارایاولويییت
است .
”قبل ازانقیالباونیاييکیهحجیابنداشیتنهیكلشیونبراشیونمهیمتیربیودامیابعیدابیهدلییل
شكلپوشش،صور مهیم تیره.هییكالديگیهزيیادمهیمنیسیت.البتیهاآلنديگیهمانتوهیایتنیگ
اومییدنودختییرابییههیكلشییونخیلییيتوجییهم یيکیینن...هییرچییيآدملبییاسگشییادتربپوشییه
هیكلشکمتیربیهچشیممیييیاد.مع لومیهاونیاييکیهدارایلبیاسپوشییدههسیتندکمتیرديیده
ميشنحتياگهخیليهمچاقباشینزيیادبیهنظیرنمیييیاد...فقیطصورتشیونديیدهمیيشیه“
(71ساله،متأهل،ديپلم) 

”مییي میییرنتییاالغرشیین.ولییيهییرچیییزحییدیداره.مییرداهییمايیینوسییطخیلییيمقصییرن.بییه
خانمهاشییونفشییارمییييییارن.اونییاروبییازنییایخواننییدهوهنرپیشییهمقايسییهمییيکیینن.زنهییاهییم
سییعيمییيکیینناونجییوریباشیینکسییاييکییهوضییعمالیشییونخوبییهکلییيخییرسمییيکییننبییرای
ال
جراحيورژيم.اوناييکهوضعشیونبیدهتیویتنگنیامیي افیتن.میردابايیدتوجیهکیننکیهمیث ن
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هرزايمانچندکیلوبهوزنخانمشوناضافهمیيکنیه.اونیاهیممیيخیوانبچیهداشیتهباشینهیم
يهزنمانكن.خوبنمیشه.ايینوسیطزنیهکیهاذيیتمیيشیهوخیلیيوقتیاسالمتشیوازدسیت
ميده“(47ساله،متأهل،پزش ،قشرمتوسط) 


”منخیليدلمميخوادالغرشم.سعيمي کینمکیهرژيیمبگییرم.خیودمکمتیربخیورم.ايینقیدر
وضعمونخوبنیستکهبیرمپییشدکتیر.بعضیيوقتیامیيگیمالغرشیمايیندمیاغموچیيکیار
کینم،مثیلخرطیوممیي مونیه.وقتیيپیولنیداریاينیهديگیه.بابیامزيیادخوشیشنمیييیادمیین
همشتوفكرهیكیلوقییافم.میي گیهجوونیاازراهبیدرشیدن.چیهمعنیيدارهدختیراينقیدهبیه
خودشبرسه.توخونههمحتيبهخیاطربیرادراوپیدرمبايیدمراعیا کینم.میننمیيدونیمپی،
کيميتونماونجوریکهمیي خیواملبیاسبپوشیموآرايیشکینم.مامیانممیيگیهبعیدازعروسیي.
اونموقعهمفكرنكنمبشه“(21ساله،مجرد،ديپلم،وضعماليپايین) .



انگيزههای راهبردی مديريت کالبد
يكییيازداليلییيکییهباعییثافییزايشمییديريتکالبییددرجامعییهمییادرقالییبجراحییيهییای
مختلاوياازطرييورزشوکالبیدسیازیشیدهاسیتانگییزههیایراهبیردیاسیتکیهزنیان
بكارمیي گیرنیدتیادرچیارچوبسیاختجامعیهبیهيی سیریازخواسیتههیاواهیدافخیود
دسییتپیییداکننییدکییهازجملییهآنهییامییيتییوانبییهمقاومییتدرمقابییلسییاختفرهنییگو
ارتقایاجتماعياشارهکرد 

مقاومت در مقابل ساخت فرهنگ
نلییوۀمییديريتکالبییديكییيازنمودهییایمقاومییتدربییینزنییاناسییت.بسیییاریاززنییاناز
طرييمديريتکالبدشان(بهطیورآگاهانیهيیاناآگاهانیهای)دسیتبیهمقاومیتمیيزننید.ايین
مقاومییتگییاهدربرابییرنگییاهمردانییهوسییاختفرهنییگمییردسییاالرانه،وگییاهدربرابییرنظییام
هنجاریجامعهانجامميگیرد .

”منپیشدکترتتذيیهمیي رمتیاالغرشیم،اينجیاهیماسیتخروسیونامیييیام.میيخیوامخیلیي
الغرشم...پدرومادرمبهممیيگینايینطیوریکیهتیوداریالغیرمیيشیياصیالنخیوبنیسیت.
يعنيهمهبهمميگین...اتفاقیانچیونهمیهاينجیوریمیيگیندوسیتدارماينایوریباشیم.چیرا
زنابايدهمیشهاوناوریباشنکهبقیهمیي خیوان؟ازوقتیيبچیهبیودمهیرکیارکیهپیدرومیادرم
ميگفتنمنمي بايسیتانجیاممیيدادم.ولیياونیابیابیرادرمکیارینداشیتن.اونهیرکیاریکیه
دلشميخواستانجامميداد.حاالکیهبیزرگشیدممیيخیوامهرجیورکیهدلیممیيخیوادباشیم.
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هییرجییورکییهدوسییتدارمآرايییشکیینم.لباسییيکییهدوسییتدارمبپوش یم“(13سییاله،دانشییجو،
مجرد) .

برخيزنانبیاپنیدارههیایزنگرايانیهکیهاکثیرانبعیدمیردسیتیزانهآنپررنیگتیراسیت،
درتالشندکیهازطريیيمیديريتکالبیدخیوددربرابیرارزشهیاوهنجارهیایمیذکرمقاومیت
کنند.اينشكلمقاومترامیيتیوانبیشیتردرمییانزنیانبیاالی91سیاليافیت.ايینگیروه
اززنانبرايیناعتقادنیدکیهنگیاهمردسیاالرانهوتسیلطاوبیرکالبیدزن،تیاآنجیاپییشرفتیه
استکهکالبدزندرحديی شیيننیزولپییداکیردهوجامعیهسیرماي هداریبیانگیاهمردانیه
تمییاميامكانییا رابییرایتلقییيخواسییتمردانییهدرمییوردکالبییدزن،بسیییجکییردهاسییت.
تماميابزارهیایسیرمايهداریهمچیونرسیانه،ازطريیيهمسیانسیازیتعريیازيبیاييوهیر
چهبیشترمصرفيکردنزنیان،هژمیونيمردانیهرابیازتولییدمیيکننید.بیاوجیودورودبیشیتر
زنییانبییهعرصییهاجتم یاعيوکسییببرخییيحقییوقبرابییربییامییرد،همچنییانزندرموقعیییت
فرودسییتيخییودبییاقيمانییدهاسییت،چییراکییهکالبییداوبییهعنییوانمنشییالییذ ،مییيبايسییتدر
جهییتخواسییتمردانییهدسییتكاریشییود.بنییابراينزنگرايییانمعتقییدهسییتندکییهزنبییرای
رهاييازموقعیتفرودسیتيخیود،میيبايیدمیديريتکالبیدشرابیهعنیوانبخشیيازهويیت
بییهدسییتخییودگیییرد.عییدماسییتفادهازلییوازمآرايییش،عییدمجراح یيهییایزيبییاييصییور و
کالبد،پوشیشآزادوراحیت(میانتوسیاده،شیلوارجیینراسیت هوکفیشورزشیي)نمونیههیايي
ازنلوهمقاومتزناناسیت.آنهیاتیالشمیي کننیدخیودرابیهعنیوانزنیانيفیارغاززيبیايي
تعرياشده،نشاندهند .


”مننميفهممکهچرازناهمیشیهمیي خیوانمیوردقبیولديگیرانباشین.چیراهیيبیاخودشیون
ورمي رنتیامیثالنخوشیگلشین.دلیلیينیدارهآدمايینکیاروبكنیه.مینيیهانسیانممثیلهمیح
مردا.اگهمييامکیالسورزشورژيیممیيگییرموسیعيمیيکینمالغیرشیمبیهخیاطراينیهکیه
سالمتباشیم.نی هچیونمیديیاچیونزيبیاباشیم.زنیابايیدجلیویايینهمیهتلقییرنسیبتبیه
خودشونوبگیرن“(49ساله،لیسان،،متأهل) .

مديريت کالبد وسيلهای يرای ارتقای اجتماعي
ارتقییاوتلییرکاجتمییاعيحرکییتافییرادوگییروههییابییینموقعیییتهییایمختلییااجتمییاعي-
اقتصادیاستکهبرمبنیایدارايیيهیاوسیرمايههیایافیرادصیور میيگییرد.کالبیديكیياز
سییرمايههییابییرایارتقییااجتمییاعيملسییوبمییيشییود.زنییانبییهعنییوانافییرادیازجامعییهکییه
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فرصییاهییایکمتییریکمتییریبییرایارتقییاموقعیییتدارنییددرعرصییهاجتمییاعيخییودرادرگیییر
نییوعيمبییارزهمییيداننیید.رقیبییانآنهییانییهتنهییامییردان،کییههمجنسییانخودشییانملسییوب
ميشوند.برایدستيابيبهشرايطمالیوب،میي بايسیتبیررقیبیانخیودپییروزشیوند.آنچیه
کهدراينمیاناهمییتپییدامیي کنید،ارتقیایاجتمیاعيزنیانبیهواسیاهتلصییل،شیتلو
ازدواساسییت.تلصیییال بییاال،شییتلپردرآمیید،پايگییاهبییاالیاجتمییاعيوازدواسدربسیییاریاز
مواق یع،شییرايطمالییوبزنانییهتعريییامییيشییود.مییديريتکالبییددرزمینییهازدواسزنییانبییا
مردانيکهموقعیتاجتماعيباالتریدارند،اهمیتبسیارمييابد .

زيبیاييزنمهیمتییرينسیرمايحاوملسییوبمیيشییودوویبیرایبییهدسیتآوردنايیین
سییرمايهاقییدامبییهمییديريتکالبییدبییراسییاساسییتانداردهایجامعیهمییيکنیید.اسییتانداردهايي
کییهبییهاومییيگويییداوچگونییهبايییدباشیید.گییاهفییردچنییانازايییناسییتاندارددوراسییتکییه
مي بايسیتتتیییرا بسییاردرخیودشايجیادکنید.پی،ازيیافتنايینسیرمايه(زيبیايي)وی
خواهدتوانستبهارتقایاجتماعيخودامیدوارباشد .

منميخوامالغرشمچیونالغیریقشینگ تیره.دوسیالپییشمینودوسیتمرفتییمبییرون.بیا

”
يهپسریآشناشديمکهخیليپولداربیود.ولیيچیوندوسیتمالغرتیربیود،بیااوندوسیتشیدو
بعدشییمازدواسکییردن.اآلنهییرچییيقشیینگتییرباشییي،شانسییتبیشییتره“(22سییاله،مجییرد،
لیسان .)،


”مندنبیالکیارمیيگشیتم،وقتیيديیپلمگرفتی هبیودمکیارخاصیيبلیدنبیودم.تصیمیمگیرفتم
منشيشم.خونمونجنیوبشیهره.بابیامنمیيذاشیتکیارکینمولیيمیندلیممیيخواسیتکیار
کنم.برایهمیندنبالکارگشتم.اينطرفهیاکیاربیشیتره.هیرجیامیيرفیتمقبیولمنمیيکیردن

تااينكهتویيهملسسهکارپیداکردمولیيمسیئولاونجیاگفیتکیهمیابیهيیهمنشیيزيبیانییاز
داريم.اوناوریشدکهيیهسیریتتیییرا تیوخیودمدادم.میثالنابروهیاموورداشیتم(هرچنیدکیه
خانوادممخالابودن)،شروعکردمبهآرايیشکیردن.اآلنهیميكسیالهکیهمیدامرژيیممیيگییرم
تاالغرشم“(21ساله،مجرد،ديپلم) .

”بايدهرجورشیدهخودمیوالغیرکینم .بیايیهپسیریدوسیتمکیهفیوقلیسیان،دارهومامئینم
خوبییهولییياصیالناززنچییاقخوشییشنمییييییاد.میینبايییداونجییوریباشییمکییهاوندوسییتداره.
سالهدانشجویفوقلیسان،،مجرد) .

وگرنهبامنازدواسنميکنه“(27
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دربرخییيمشییاغلغیرتخصصییيوانلصییارازنانییهتعري یاشییده(منشییيگییری)ونیییزدر
فرايندانتخیابشیدنوازدواس،داشیتنزيبیايياسیتاندارداهمییتفراوانیيمیييابید.بیهطیور
مثالزنانيكیيازراههیایورودبیهقشیربیاالترراازدواسبیامیردیازآنقشیرمیيداننید.هیر
چنییدکییهابزارهییایرسیییدنبییهچنییینهییدفيبییهزيبییاييونلییوۀمییديريتکالبییدملییدود
نميشود،ولينقشآنرانميتیوانناديیدهگرفیت.بیهنظیرمیيرسیدکیهزنیاننقیشزيبیايي
رادرارتقانخود،بسیاربااهمییتمیيداننید.انیواعرژيیمهیایالغیری،جراحیيهیایصیور و
کالبیید،آرايییشوغیییرهبییرایبرخییيزنییانابزارهییاييدرجهییتتلییرکصییعودیبییهحسییاب
مییيآينییدوبییرایدسییتيییابيبییهچنییینهییدفي،مییديريتکالبییدمییيبايسییتبییاالگوهییای
پذيرفتهشدهزيباييدرزمانخودمنابيباشد .



وضعيت متناقض نمای مديريت کالبد 
مديريتکالبیدولیزومآندرزنیانبیشیترپی،ازحضیورزندرعرصیهعمیوميمایرحشید.
باخیروسزنیانازحیوزۀخصوصیيبیهحیوزۀعمیومي،زنوکالبیدشدارایاهمیتیيويیژهبیه
خصییوصدرجهییتزيبییاشییناختييافییت.بییهعبییار ديگییربخشییياززيبییاييزنمعاییوفبییه
حضییورویدرعرصییحعمییومياسییت.زنییانايییرانبییاتناقضییيمواجییهانیید.ازيیی طییرف
مي بايسیتکالبدشیانرامیديريتکننیدودرعرصیحعمیوميحضیورداشیتهباشیندوازطیرف
ديگرنبايدديدهشوندوبهچشمبیايند .

”شوهرمنباآرايشکردندربییرونازخونیهمخالفیه،میيگیهتیویخونیهآرايیشکین.ازطیرف
ديگهمنکهدارمميرمسرکاردلممیي خیوادآرايیشکینموبیهخیودمبرسیم.چیونتیویملیل
کییارمیینهمییهايناییوریانوکسییيکییهبییهخییودشنرسییهانگییارکثیییاومريضییه.هییمکییارمرو
دوستدارموهمنميخوامشوهرمناراحتبشه“(91ساله،لیسان،،متأهل) .

”مییاتییویايییرانمشییكلداريییمکییهانییدامهییامونبییزرگنباشییه،بییااينكییهاکثییرانبزرگییهچییونمییا
ايناوریهستیمعك،زنایاروپايي.اونیامیيرنکلیيجراحیيمیيکینن.مثیلجنیفرلیوپز.میااز
ي طرفميخوايممثیلاونیاباشییمازيی طیرفمیيخیوايمکیهتیوچشیمنییايم“(97سیاله،
ديپلم،متأهل) .

شییكليازمییديريتکالبییددرايییرانبییاالگییوبرداریازکشییورهایاروپییاييايجییادشییده
کییهازي ی طییرفسییعيداردمللفییههییایکالبییدزنغربییيراداشییتهباشییدوازطییرفديگییر
شییبیهخییودباشیید.تفییاو کالبییدزنشییرقيبییازنغربییيباعییثشییدهاسییتکییهبرخییي
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مللفه هایکالبدزنغربیيقابیلپییادهشیدنبیرکالبیدزنشیرقينباشید.میثالنالغیریانیدام
کهدرزناناروپیاييبیهشید يافیتمیي شیود،دربیینزنیانايرانیيکمتیراسیت.بسییاریاز
رژيمهایالغریامكیانپاسیخ گیوييبیهنییاززنیانمبنیيبیرالغیرشیدنانیدامهیایخیاصرا
نییداردوازورزشهییایموضییعياسییتفادهمییيشییود.ازطییرفديگییرتییابوبییودنکالبییدو

اندامهایزنانهسببميشودکیهتیالشدرجهیتکوچی تیرکیردنايینانیدامهیاواصیاالحان
درچشمنبودنآنها،بیشترشود .

شییايدبتییوانگفییتکییهمییديريتکالبییدتنهییاجنبییهفییردیوخصوصییينییدارد.کالبیید
متعليبیهجهیاناجتمیاعياسیت.ديگیرانمهیمتلقیيمیيشیوندوکالبیددررابایحبیاآنهیا
هويییتمییيگیییرد.بنییابراينمییديريتکالبییدبیییشازآنكییهفییردیباشیید،جنب یهایاجتمییاعي
دارد.تقابلبیینتیالشبیرایديیدهشیدنومانیدندرعرصیحعمیوميوملیدودکیردنخیود
بهعرصحخصوصي،زنانرادروضعیتيمتناقضنماقراردادهاست .

احساس ناامني و اضطراب دليلي برای مديريت کالبد در زنان
رسییانههییابییاتبلییی شییكلخاصییيازکالبییددرتالشییندتییاتمییاميمللفییههییایزيبییاييرا

اسییتانداردکننیید.بنییابرايننسییبيبییودنمفهییومزيبییاييکمرنییگشییدهاسییت.فرهنییگبرتییر
آنچهراکهموردقبولوپسندشاستبهعنیوانآنچیهکیهبايیدباشیدتبلیی میيکنید.کالبید
زيبا،باخصوصیاتيهمچیونکالبیدالغیرشیناختهمیيشیود.درايیرانکیهاسیتفادهازمیاهواره
بهشكلهمه گیریدرآمیدهاسیتبیاانتقیالسیريعمفهیومزيبیاييجهیانيمیواجهیم.میاهواره
بهعنواننمايندۀفرهنگبرتیر،برخیيازجنبیههیایآنفرهنیگهمچیونمفهیومکالبیدزيبیا
رامنتقییلمییيکنیید.تییأثیرمییاهوارهبییرفرهنییگبییرکسییيپوشیییدهنیسییت.داليییلاسییتقبالاز
مییاهوارهوچنییینتأثیرگییذاریبسیییاراسییتکییهشییايدازاولییینداليییلآنبتییوانتفییاو نیییاز
افرادجامعیهوعیدمپاسیخگیوييمناسیببیهآننیازهیاازطريیيرسیانههیایداخلیيدانسیت.
کهنمي توانتنهیاهمییندلییلراکیافيدانسیت.امیاآنچیهکیهاهمییتداردتتیییری

هرچند
استکهبهواساححضورماهوارهايجادميشود .

مییاهوارهبییاتصییاويریازفرهنییگهییایديگییرمییيتوانییدافییرادرابییرانگیییزدکییهفرهنییگ
خودیرابیهسیودآنفرهنیگهیایديگیررهیاکننید.البتیهبیيشی ايیننفیوذفرهنگیيبیا
آشیناييهمییهجانبیههمییراهنبییودهوتنهیابخشییيازفرهنیگبیگانییهشناسییاندهمیيشییودکییه
اغلبنیزبخشزيانبیاریاسیت.همیینامیرمیيتوانیدسیب زنیدگيراتتیییردهیدوشیايد
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اولییینتییأثیررابتییواندرنلییوۀپوشییشومییديريتکالبیید(بییهخصییوصدرزنییان)مشییاهده
کرد .
”االنديگیههمیهمییاهوارهدارن...همیهدارنمیيبیییننکیهچییهزنیایخوشیگليبییاچیهلباسییايي
حضییوردارنیید...مخصوص یانمییاکییهتییویايییرانايیینچیییزارونییداريمدلمییونمیيخییوادمثییلاونییا
باشیم...االنخیليازکارامثیللبیاسپوشییدن،آرايیشکیردنو...مثیلمیاهوارهانجیاممیيشیه.
میینفكییرمییيکیینممییاهوارهخیلییيخوبییهچییونمییاروازاونحالییتبسییتهدرآورده“(99سییاله،
ديپلم،متأهل) .


آنچییهکییهدراليییههییایپنهییانمییديريتکالبییدزنییانوجییوددارد.اضییارابآنهییااز
موردقبولواقعنشدناسیت.میردانهیمهمچیونزنیانتلیتتیأثیرمیاهوارههسیتند.برخیي
زناندارایدغدغه،ازاينتأثیرا ،نگراننیدکیهمللفیههیایزيبیاييمنابیيبیرآنچیهمیاهواره
تبلیی مییيکننیید،نداشییتهباشییندوبنییابرايننتواننییدنیازهییایهمسرانشییانرابییهعنییواني ی 
”زنزيبا“برآوردهسازند .

”منوقتيماهوارهنگاهميکنمباخیودممیي گیمخوبیهمیردامیاهوارهنگیاهنكینن.اونیاهیممثیل
مااينزناروبااينشكلميبینن.منمي گمکیهشیايدديگیهمیاروبیاايینشیكلنپسیندن.مین
نگرانم...خیليتالشميکنمکهاوناوریباشم“(97ساله،ديپلم،متأهل) .


” جديدانديگهبهشوهرماعتمادنیدارم.يیهچیزايیيازمینمیيخیوادکیهمیننمیيتیونم...همیش
تقصیرماهوارس“(95ساله،ديپلم،متأهل) .

بناب رايناحساسناامنیيکیهمیاهوارهدرزنیانايجیادکیردهاسیتبیهدلییلمقايسیهای
اسییتکییهزنییانبییینخییودوزنییاندرمییاهوارهانجییاممییيدهنییدوتصییورمییيکننییدکییه
شوهرانشییاننیییزهمییینمقايسییهراانجییامم یيدهنیید.شییايديكییيازعمییدهداليییلمییديريت
کالبییدبییراسییاسمللفییههییایزيبییاييامییروز،تییرسزنییانازنايییدهگرفتییهشییدنتوسییط
همسرانشاناست.درعینحیالبیهدلییلفرهنیگتنیاقصحیاکمبیرجامعیهمیا،زنیاندچیار
سردرگميشده اند.ازيی طیرفدرتیالشهسیتندنقیشزنسینتيراايفیاکننیدوازطیرف
ض
ديگرمیدرنباشیند.میرداننییزهیردونقیشراازهمسیرانشیانانتظیاردارنید.ايینتنیاق 
اضارابيهمیشگيوگاهبسیارمخربرادرزنانايجادکردهاست.
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نتيجه گيری 
کالبدبهعنوانموضوعپژوهشدارایسابقهماالعاتيچنیدانينیسیتودردهیههیایاخییربیه
عنوانموضوعقابلتلقیياهمیتزيادیيافتهاست.کالبدوشیوههایمديريتآندرايیرانبنیا

گهیای
بهداليلمتعددی ي موضیوعپژوهشیيارزشیمندوکیاربردیاسیت.همزيسیتيفرهنی 
گوناگونوشرايطاقتصادیمتفاو درکالن شهرتهراننوعيتناقضرادرخصوصزنانبهطیور
عاموکالبدزنانهبهطورخاصسببشدهاست.تناقضيوتضادیکهعمدتابهدلیلمواجهتفكر
سنتيوتابودانستنکالبدزنانهباتفكرا جديدهمچونحيمديريتودسیتكاریکالبیدبیرای
زنانبهويژهدرمیانقشر متوسطحاصیلشیدهوشیرايطجامعیهايرانیيرامتفیاو ازگذشیته
ساختهاست.ازطرفديگربیاوجودسلاهتبلیتا سرمايهداریوتالشدرجهتيكسانسیازی
بهمنظورجذبمشتریانبوه،بازهمکالبدميتواندجلوهگاهتفاو هاوابتكارا فردیباشید.در
ايرانبهنظرميرسددرحوزههاييودربینطیاهایخاصياززناناينتیالشبیرایمتفیاو 
بودنمشاهدهميشود.اينموضوعراميتوانبهويژهدراهدافاستراتژيكيمشاهدهکردکهزنان
تواندبیانکنندهتفكیرا او

ازمديريتکالبددنبالميکنند.کالبدبهعنوانجلوهخارجيفردمي
وگاهمقاومتویدربرابرنظامهایهنجاریوارزشيبهشمارآيد.باتوجهبهتناقضا بهوجیود
آمدهدرايرانبهخصوصدرراباهبازنانکیهبیداناشیارهشید،میديريتکالبیدزنیاندرايیران
باشد.مقاومتيکهنظامهایارزشيوهنجاریموجیودرابیهچیالش

ميتواندزبانمقاومتايشان

ميکشد .
امروزهرسانههایهمگاني(روزنامهها،مجال ،سینماوتلويزيون)درزندگياکثريتمیردم
جهانتاثیربسزاييدارند.درمیانرسانههایهمگانيتلويزيونتوانستهاستدرمیانتودهمیردم
جایويژهایبرایخودبازکند.شبكههایگوناگونتلويزيونيدرسرتاسرجهانوپديدهایبهنام
ماهوارهبهنوعيمنبعمعرفتيدرمیانمردمبدلشیدهانیدوالگوهیایمیديريتکالبیدمتیاثراز
برنامههاوشخصیتهایمارحدرماهوارهاست.نكتهجلبتوجهاراتهتصويریاززنانهمیراهبیا
احساسنوستال ژیجوانياست،امریکهدرموردزنانبیشازمردانصادقاست.شیايدامیروزه
برایمامترادفبودنجوانيبازيبایبهامریبديهيبدلشدهباشدوليبايدتوجیهداشیتکیه
اينيكيدانستنبههیچعنوانبديهينیست .
دستیابيبهفرصتهاوامكانا اجتماعيازطرييمديريتکالبدازديگرداليلگرايشبیه
اينامراستکهالبتهشاملهمهجامعهموردماالعیهنمیيشیود.جنسییترامیيتیوانيكیياز
مهمترينعواملايجادنابرابریدانست،بهطورکليفرصتهایتلرکاجتمیاعيبیرایزنیانبیه
مراتبکمترازمرداناست،بدانمعناکهزنانبرایتصاحبموقعیتشتلييیااجتمیاعيخیاص
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مي بايستبیشازمردانتالشکنند.اينرقابیتبیرایتصیاحبمشیاغليکیهدرجامعیهزنانیه
شوند،درمیانخودزنانادامهمييابد(.مشاغليهمچونمنشیيگیری).بسییاریاز

ملسوبمي
زنانبرايناعتقادندکهنلوهمديريتکالبدشانبرموفقیتشتلي،امكانازدواسوارتقاازطريیي
ايندوتاثیرگذاراست.بنابراينبسیاریازدخترانجواندرطبقا پیايینبیرایفیرارازشیرايط
نابساماناقتصادی،اجتماعيوفرهنگيخودآرزویازدواسبافیردیازپايگیاهاقشیاربیاالتررادر
ذهنميپرورانندوبهمنظوردستيابيبهاينهدف،بسییاریاززنیانبیهمیديريتکالبیدخیود
هایتلرکاجتماعيايشانميدانند .


ترينمولفه

شوند.بسیاریزيباييزنانراازمهم

متوسلمي
مديريتکالبدموضوعجديدینیستودردورههایمختلاتیاريخيبیهاشیكالمختلیا
وجودداشتهاستاماموضوعيکهمديريتکالبدرادردهههایاخیربیهعنیوانموضیوعجیدی
مارحکردهوآنرامتفاو ازدورههایقبلساختهاستشاملمواردزيراست :
1یشكلمديريتکالبدوالگویآنمتفاو ازگذشتهشدهاست .
2یالگوهایجديدمديريتمرزبندیهایفرهنگيمیانزنبودنودختیربیودنراازبیینبیرده
استبنابراينفاقدنظامنشانهشناسيزنانهبودنودخترانهبودناست .

9ینگرشهایجديدبهکالبدزنانهالگوهایسنتيمديريتکالبیدرابیهچیالشکشییدهاسیتو
موقعیتمتناقضيراسببشدهاست.
4ی رويكردهایجديد،باورهایفرهنگيپیشینمبنیيبیرعیدمدخالیتدرکالبیدرازيیرسیوال
بردهاندوبدينترتیبمديريتکالبددرچارچوبغیرتقیدسگرايانیهصیور میيگییرد.درايین
رويكردکالبدهممظهرتقدساسیتوهیمغییرتقیدسوانسیانمختیاراسیتدرکالبیدخیود
دستكاریکند.
7یيكسانسازیمفهومزيباييهمهبخشهایکالبدراقابلتتییرسیاختهاسیت،بنیابراينهییچ
عضویازکالبدبدوننیازبهتتییرتعريانميشود.
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