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چكيده

اين پژوهش تﻼش دارد »زيبايي بدن زنانه« را بهمنزلة يك نظم گفتماني توصـيف كنـد و بـه تفسـير گفتمـانهـاي
حاضر در اين عرصه و همچنين سازوكارهاي هژمونيك بازنمايي سوژة زن درون هر گفتمان بپردازد .در ايـن راسـتا،
با رويكردي كيفي و در چارچوب روش تحليل گفتمان ،به بسط تحليلي گفتمانهاي زيبايي بدن زنانه پرداخته شـد.
دادههاي پژوهش با بهرهگيري از تكنيك مصاحبة نيمهساختيافته در ميان  ٣٠نفر از زناني كه به روش نمونهگيري
نظري هدفمند انتخاب شدند گردآوري شده است .يافتههاي پژوهش به تفسير بدن بهعنـوان سـوژه در سـه سـطح
گفتمانهاي ورزش ،پزشكي و رژيم غذايي منجر شد .مفاهيم ساخت و زنانگي بدن ذيل گفتمـان ورزش ،اسـتاندارد
و اروتيك شدن زيبايي در گفتمان پزشكي و مفاهيم انضباط و شرم بدن ذيل گفتمـان رژيـم غـذايي صـورتبنـدي
شده است .تفسير اين سه سطح گفتماني نشان ميدهـد كـه در بـاﻻترين سـطح هژمـوني گفتمـاني ،مـردسـاﻻري
بهمنزلة گفتمان عينيتيافته وجه هژمونيك دارد و ذهنيت زنان را در راستاي مديريت بدن جهتدهي ميكند .ايـن
گفتمان با طرح مفهوم »زن ايدئال« به دنبال نفي شكلهاي ديگر زنانگي بوده و اصوﻻً گرهگاه زيبـايي بـدن زنانـه را
در قالب نگاه هژمونيك مردانه به بدن زنانه برساخت ميكند.
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مقدمه

بدن ،در متون ديني دوران باستان و در ادبيات پيشـامدرن ،عنصـري منفـي و مـانع تعـالي روح
شناخته ميشد و نيازها و خواستههـاي آن طـرد مـيشـد .تـا اواسـط دهـة  ،١٩٨٠بيشـتر بـه
جنبههاي غيرمادي انسان توجه ميشد و بدن انسان ماهيتي شهواني داشت كـه ناديـده گرفتـه
ميشد؛ تا جايي براي كمال و رشد روح باز شود .به تعبير ترنر ١به نظـر مـيرسـيد كـه بـين دو
بخش ذهن و بدن در انديشة دوئاليسم دكارتي تعاملي وجود ندارد و اين دو موضوع ميتوانـد بـا
دو اصل جدا از هم مطالعه شود .در دوران روشنگري ،اغلب باورها و فرهنگ مربوط به بدن مورد
بازنگري قرار گرفت و فرودستي مسلم جسم و وجه تقـابلي روح و بـدن نيـز مـورد ترديـد قـرار
گرفت ] ،٢ص .[١٢٨از اين زمان به بعد ،بدن وارد گفتمان جديدي از انديشة اجتماعي شـد؛ تـا
٢
جايي كه برخي از متفكران در اين زمينه معتقد به چرخش اجتماعي به سمت جامعة جسماني
هستند .ترنر اصطﻼح جامعة جسماني را براي توصيف چگونگي تبديلشدن بدن به ميدان اصلي
فعاليتهاي سياسي و فرهنگي در نظام اجتماعي بهكار ميبرد و معتقد است كه در هر جامعهاي
انواع ابزارها و تمهيدات ﻻزم در خدمت تحقق ضرورتهايي براي تنظيم بـدن جمعيـتهـا قـرار
دارند ] .[٤١او تن آدمي را محملي براي نظم اجتماعي ميداند و بر اين باور است كه ما به سوي
يك جامعة كالبدي در حركت هستيم كـه در آن تنظـيم بـدن بـه ميـدان اصـلي فعاليـتهـاي
فرهنگي تبديل شده است .در اينگونه جوامع ،به ياري تكنولوژيهاي پزشكي ايدة خلق بدنهـا
به وجود آمد ]٣٤؛  .[٤١فرايندي كه از آن با عنوان پزشكينه شدن ٣جامعه ياد ميشود ،به نفوذ
پزشكي در حوزههايي كه اساساً به درمان بيماري مربوط نمـيشـوند اشـاره دارد ،كـه از جملـه
مصاديق آن ميتوان به پزشكي شدن وقايعي مانند تغذيه ،چـاقي و ﻻغـري اشـاره كـرد كـه در
گذشته پديدهاي كامﻼً طبيعي تلقي ميشدند ].[٢٨
در عصر حاضر ،بدن انسان بهعنوان موضوعي مهم براي مطالعة جامعهشناسان شناخته شـده
است .براساس پيشفرضهاي محوري جامعهشناسـي ،شـكلگيـري و تحـول جهـان طبيعـي از
طريق فعاليتهاي انساني و به گونهاي اجتماعي صورت ميگيرد .انسانها جهان طبيعي را لزوماً
به شكل معيني درك نميكنند ،زيرا طبيعت همواره به ميـانجي فرهنـگ فهـم مـيشـود ]،٤٠
ص .[٣٤بنابراين ،بدن ميتواند بهمنزلة محملي براي نشاندادن ارزشهاي فرهنگي و اجتمـاعي
جامعه و همچنين روابط قدرت موجود در آن مورد توجه قرار گيرد .عوامـل مختلفـي باعـث بـه
وجود آمدن عﻼقه پيرامون بدن و فعاليتهاي بدني در حوزة جامعـهشناسـي شـد كـه تغييـرات
جمعيتشناختي آراي برخي متفكران مانند فوكو و جنبشهاي فمنيستي از ايـن عوامـل اسـت.
1. Bryan S. Turner
2. physical society
3. medicalization
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تجربيات بدني ميتواند نشانههايي از نظم يا نابرابريهاي اجتماعي را آشكار كند؛ آنگونه كه در
سنت گفتماني فوكو به تأثير قدرت و انضباط اجتماعي در بدن اشاره ميشود .فوكو معتقد است
كه ذات و خاستگاه واحدي در پس پديدهها وجود ندارد و آنهـا از اجـزاي گونـاگون و خـارجي
ساخته شدهاند .اين امر در رابطه با ارزشمندترين مفـاهيم ذاتانگارانـه ماننـد خويشـتن ،بـدن،
حقيقت و احساس صادق است ] .[٣٠او بـدن را محصـول قـدرت ،كـه واسـطهاي بـراي اعمـال
فشارهاي اجتماعي است ،ميداند.
١
برساخت گفتماني مفهومي است كه فوكو و ﻻكلو و مـوف  ،از آن بـراي اشـاره بـه شـيوههـاي
شكلگيري واقعيتهاي اجتماعي استفاده كردهاند .بنا بر تعريف آنها ،گفتمان محل تﻼقـي دانـش
و قدرت است كه در هر دورة خاصي مجموعهاي از قواعد ايجابي و سلبي را به وجود ميآورد.
گفتمانها شكلدهندة واقعيت ،معنـا ،ذهنيـت و ارتباطـات هسـتند .سـوژة شـناخت ،ابـژة
شناخت و شيوة شناخت ،همگي آثار و فرآوردههاي روابط دانش و قدرت و تحوﻻت تـاريخي در
آنها هستند ] ،١١ص.[٢٤

مطابق تعريف فوكو از برساخت بودن پديدهها ،زيبايي نيـز مفهـومي اسـت كـه بـه صـورت
اجتماعي برساخته و تعريف ميشود و در طول زمان تغيير مـيكنـد .بـه همـين سـبب ،تعيـين
مﻼكهاي زيبايي با توجه به هر فرهنگ و جامعه متفاوت است و اغلب نگرانـيهـاي مربـوط بـه
ظاهر ،بازتابنده يا متأثر از نگرشهاي اجتماعي است.
انتظارات فرهنگي و اجتماعي است كه تغييرات بدن و چگونگي فرم بدني افراد را براي زيبا
شدن به آنها تحميل ميكند )كليب.[٢١] (٢٠٠٩ ،

به تعبير فوكو ،بدن زنان بهمنزلة سرمايهاي اجتماعي تحت تأثير فشارهايي كه ارزش و فـرم
آن را تعيين ميكنند تغيير شكل ميدهد .در هر جامعهاي زنان در مقايسه با مردان نسـبت بـه
وضعيت ظاهري خود و آنچه به چشم ميآيد حساسترند و از طريق دسـتكـاريهـاي مختلـف
بدن به دنبال كسب منزلت و تحكيم ويژگيهاي هويتي خودند .اين توجه وافر آنها را واميدارد
تا رفتار افراطي و حتي پرخطر براي مطابقت دادن بدنهاي خود با الگوهاي فرهنگي و اجتماعي
زيبايي اتخاذ كنند ]٣؛  .[٦شواهد اين امـر در ايـران را مـيتـوان در افـزايش گـرايش زنـان بـه
مديريت بدن توسط روشهاي گوناگون مشاهده كرد .افزايش آمار باشگاههاي ورزشـي ،اسـتفاده
از انواع مكملهاي رژيمي و انواع جراحيها و تزريقهاي زيبايي نيز گواهي بر اين موضوع است.
ايران از نظر آمار متقاضيان انواع جراحيهاي زيبايي در رديف ده كشور اول دنيـا قـرار دارد كـه
٨٦/٤درصد از آنها را زنان تشكيل ميدهند .همچنـين ،آمـار مصـرف باشـگاههـاي بدنسـازي و
پرورش اندام توسط زنان نيز ميتواند تحوﻻت رخ داده در ايـن زمينـه را بـهخـوبي نشـان دهـد
][١٠؛ مديريت توسعة ورزش حرفهاي در امور باشگاهها در اواخر سال  ١٣٩٧اعـﻼم كـرد كـه از
1. Laclou E. & Mouffe SH.
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ميان  ٢٠هزار باشگاه فعال در سراسر كشور ٧ ،هزار باشگاه در بخش بانوان و  ٩هزار مورد نيز به
صورت دومنظوره و مشترك فعالاند ] .[٩در اين ميان ،استان گيﻼن و بهخصوص شـهر رشـت،
بــهعنــوان مركــز اســتان ،در رتب ـة پــنجم كشــور از نظــر آمــار انــواع جراحــيهــاي زيبــايي و
دستكاريهاي پزشكي قرار دارد .همچنين ،بـه گـزارش مـديريت ادارة ورزش و جوانـان شـهر
رشت ،در پايان سال  ،١٣٩٧از تعداد  ٣٩٤باشگاه خصوصي فعال در اين شهرستان ،بـه ترتيـب،
تعداد  ١٣٥و  ١٩٩باشگاه مختص بانوان و به صورت مشترك فعالاند ] .[٤با توجه بـه جمعيـت
درخور توجه دختران و زنان در كشور و لزوم مشاركت اجتماعي آنان در همة سطوح اجتماعي و
همچنين با توجه به افزايش عرصههاي فعاليتي مختلف مديريت بـدن در كشـور و بـهخصـوص
شهر رشت بهعنوان مركز استان گيﻼن ،كه آمار درخور توجهي از باشـگاههـاي ورزشـي و انـواع
ابزارهاي ورزشي ،مكملها و رژيمهاي غذايي و دارويي گرفته تـا انـواع جراحـيهـاي زيبـايي را
دارد ،اهميت مطالعة چرايي و چگونگي اين توجه روزافزون به بدن و مديريت آن افزون ميشود.
حوزة زيبايي بدن زنانه را شايد بتوان گرهگاه پيچيدهاي قلمداد كرد؛ بهطوريكه با كاوش در آن،
ديگر حوزههاي مفصلبنديشده با آن به گونهاي بهتر نمايان ميشوند.
مسئلة محوري پژوهش حاضر شيوههاي برساخت اجتماعي زيبايي بدن زنانه اسـت .دﻻيلـي
كه انسانها بدنهاي خود را تغيير شكل ميدهند ،مديريت و عرضه ميكنند و از نظر اجتمـاعي
ارزيابي ميكنند ،در چارچوب تعريف برساختن اجتماعي بدن قرار ميگيرد ] .[٣با توجه به ايـن
مفهوم ،پژوهش حاضر تﻼش دارد با توصيف و تفسير گفتمانهاي حاضر در عرصة زيبـايي بـدن
زنانه در جامعه به فهم برساخت اجتماعي زيبايي بدن زنان در درون اين گفتمانهـا بپـردازد .در
همين زمينه ،اين پرسش مطرح است كه كدام گفتمان و با چـه مـﻼكهـايي فضـاي گفتمـاني
زيبايي بدن زنانه و به تبع آن مديريت بدن توسط زنان را شكل ميدهد؟

پيشينة تجربي

پژوهشهاي انجامگرفته در حوزة زيبايي و مديريت بدن زنان در ايران با رويكردهـا و روشهـاي
متفاوتي به اين مسئلة اجتماعي پرداختهاند .دستهاي از پژوهشها بدن را بمثابة رسانهاي براي
ابراز هويت در نظر گرفتهاند؛ مثﻼً ،آزاد ارمكي و چاوشيان ] [١و رفعتجـاه و سـيارپور ] [١٣بـه
شكلگيري و ابراز هويت توسط بدن با توجه به انتخابها و تفسيرهاي كنشـگران پرداختـهانـد.
برخي ديگر از پژوهشها ]٨؛  ،[٢٤به رابطة ميان مـديريت بـدن بـا جهـانيشـدن پرداختـهانـد.
پژوهشهايي نيز به تأثيرپذيري بدن و زيبايي بدن زنانـه از كليشـههـا و هنجارهـاي جنسـيتي،
سرماية فرهنگي و نيز گفتمانهاي مردساﻻري و ظاهرآرايي در جامعه پرداختهاند .اين دسـته از
پژوهشها وجود كليشههاي جنسيتي و ارزشها و هنجارهاي پدرساﻻرانه در جامعه و همچنـين
ارزشهاي مبتني بر آراستگي ظاهر را از عاملهاي گرايش زنان به مديريت بدن ميداننـد؛ مـثﻼً

برساخت زيبايي بدن زنانه١٧٧ ...

نورعليوند و همكاران ] [١٤به تبيـين جامعـهشـناختي مشـاركت ورزشـي زنـان بـا تأكيـد بـر
هنجارهاي جنسيتي پرداختند و نشان دادند كه اين هنجارها رابطة درخور توجهي بـا مشـاركت
ورزشي زنان دارند .نوروزي و همكاران ] [٢٢در اين زمينه به بررسي تأثيراتي كـه تصـور بـدني
زنان در مشاركت ورزشي آنها ميگذارد پرداختهاند .عباداللهي و همكاران ] [١٥نيز در پژوهش
خود با محوريت نظرية پدرساﻻري جديد ،بدن زنانه را تحت تأثير الگوهاي پدرساﻻرانة سـنتي و
جديد تبيين كردهاند .همچنين ،مختاري و عنايت ] [٢٠به نقش نگرشهـاي جنسـيتي و غلبـة
ديدگاه مردانه در جامعه و تأثيرات آن بر تصور بدني زنان پرداختهاند .حاجيلـو و همكـاران ][٧
نيز به نقش سرماية فرهنگي زنان در گرايش به جراحي زيبايي پرداختند.
پژوهشهاي خارجي در حوزة مديريت بدن و زيبايي نيز مسائل گستردهاي را مورد مطالعـه
قرار دادهاند .برخي از اين پژوهشها به نقش عامليت رسانه در روي آوردن افراد به مديريت بدن
و دستكاريهاي زيبايي پرداختهاند .در پـژوهش اوال و ميلـز ] [٢٦بـه نقـش منـابع آنﻼيـن و
اينترنت در درك افراد از جراحيهاي زيبايي صورت پرداخته شد .تايلر و همكـاران ] [٤٣رسـانه
را بهعنوان مﻼكي براي ادراك از جذابيت جسماني مطالعه كردند .همچنين ،شـو يـوه لـي ][٣٩
نيز به عاديسازي عمل جراحي زيبايي در مجﻼت زنان پرداختهاند .دستهاي از پژوهشها نيز به
نقش عاملهايي چون ،نژاد و دين ] ،[٤٢جنسيت و سن ] [٣٨و عامليـت فرهنگـي و اجتمـاعي
]٢٧؛  [٣٧در تصور بدني و درك از زيبايي بـدن پرداختـهانـد .مـككنـي و بيگلـر ] [٣٦نيـز در
پژوهش خود به نقش شيانگاري بدن در احسـاس شرمسـاري از آن پرداختنـد .نتـايج پـژوهش
آنها نشان داد كه آگاهي افراد از بدن بهمثابة يك شيء سبب ميشود زماني كه بدنشان مطابق
با استانداردهاي فرهنگ زيبايي نباشد ،احساس شرمساري كنند.

چارچوب مفهومي

برساخت اجتماعي ،كه از حوزههاي مطرح در جامعهشناسـي بـدن اسـت ،مبتنـي بـر سـتيز بـا
ذاتگرايي است؛ به اين معنا كه جهان امري از پيش تعيين شده نيست و آدميان چيزي به نـام
ذات حقيقي و تغييرناپذير ندارنـد .ايـن رويكـرد ،از برسـاخت اجتمـاعي نگـرشهـا ،گـروههـاي
اجتماعي و هويتها دفاع ميكند و آنها را محصول تعامﻼت اجتماعي ميداند.

ميشل فوكوـ بدن ،قدرت و انضباط

فوكو با مطالعة رابطة ميان بدن و مناسبات قدرت ،بر اين باور است كه جامعـة امـروز جامعـهاي
انضباطي است كه در آن بدن در حكم نقطة تﻼقي دانش و قـدرت بـوده و تنظـيم بـدن درگيـر
نظارت اجتماعي و تحقق نظم است .در جامعة معاصر ،شيوة مديريت بر جمعيـتهـا از رويكـرد
سركوبگرانه به رويكـرد سـاختگرايانـه تغييـر يافتـه و شـيوة غيرمسـتقيم نظـارت بـا قـدرت
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بهبودسازي زندگي ،جايگزين شيوههاي قديمي شده است .در ارتباط پيكر آدمي با سـازوكارهاي
قدرت ،بدن انسان كانون قدرت ميشود و اين قدرت به جاي آنكه همچون دوران ماقبـل مـدرن
تجلي بيروني پيدا كند ،تحت انضباط دروني ناشي از كنترل ارادي حركات بدن قـرار مـيگيـرد
] .[١گفتمان مهمترين مفهوم فوكو است كه از طريق آن ميتوان به صورتبندي و تأثيرات امـر
واقع نگريست ] .[٣١رويكرد گفتماني فوكو جهان اجتماعي را بهعنوان برساختي درنظر ميگيرد
كه بهواسطة كنشگران جمعي و از طريق شبكههاي قدرت و دانش ساخته شده است.
در طول تاريخ همة گفتمانها محصوﻻت برساختي هستند و هيچ گفتماني ازلي و فراتـر از
تاريخ وجود ندارد ] ،٣٢ص.[٣٥١

به تعبير فوكو ،گفتمان هميشه در قدرت و دﻻلـت بـر آن ريشـه دارد .او بـه دنبـال يـافتن
پاسخي به اين پرسش بود كه در هر زمانة مشخص چه شرايطي موجب رواج گونههاي خاصي از
گفتارها و مغفول ماندن برخي ديگر ميشود ] ،٦ص .[١٤بهطوركلـي ،فوكـو در پـژوهشهـايش
نشان ميدهد كه چگونه قدرت با طرح مفهوم انضباط و در قالب گفتمانها بدن ما را بـه انقيـاد
درميآورد و با تنظيم سازوكارهايي ،فرمانبرداري را فراهم مـيكنـد و بنـابراين بـدنهـاي مـا را
مطيع خود ميسازد.

ﻻكلو و موفـ بدن و گفتمان

ارنستو ﻻكلو و شانتال موف با الهامگرفتن مفهوم گفتمـان از فوكـو ،نظريـة خـود را بـا تلفيـق و
اصﻼح دو سنت نظري عمده ،يعني ماركسيسم و ساختارگرايي ،مطرح كردند .ﻻكلـو و مـوف ،بـا
اخذ انديشيدن راجع به امر اجتماعي از ماركسيسم و نظرية معنايي از ساختارگرايي سوسور ،اين
دو سنت را در قالب يك نظرية پساساختارگرا با يكديگر تلفيق كردند .براساس اين نظريـه ،كـل
حوزة اجتماعي شبكهاي از فرايندها به شمار ميآيند كه معنا در درون آنها خلق ميشود .بنا بر
نظرية آنها ،گفتمانْ تثبيت معنا درون يك قلمـرو خـاص اسـت و زمـاني كـه از يـك گفتمـان
صحبت ميكنيم ،شبكهاي از معاني به هم مرتبط را حول يك مفهوم به وجود ميآوريم .ﻻكلو و
موف كلية حالتهاي ممكني را كه گفتمان طرد ميكند ميدان گفتمـان ١مـينامنـد .منظـور از
ميدان گفتمان همة آن چيزهايي است كه خارج از گفتمان قرار دارند .اگر بپذيريم كه گفتمـان
همواره در رابطة با آنچه خارج از آن قرار دارد ساخته شده است ،همواره در معـرض ايـن خطـر
قرار دارد كه همان معاني طردشده وحـدت معنـايي آن را در معـرض خطـر قـرار دهنـد ].[٢٥
براساس اين مفهوم و به زبان نظرية گفتمان ﻻكلو و موف ،ميتـوان گفـت كـه گفتمـان تـﻼش
ميكند عناصر مختلف را با كاستن از حالت چندمعناييشان به وضعيتي كه معناي ثابتي داشته
باشد به بعد بدل كند .گفتمان يك بست ايجاد ميكنـد و بـه نـوعي تـوافقي موقـت در نوسـان
1. the field of discursivitv
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معناي نشانهها ايجاد ميكند .اين بست هيچگاه نهايي و كامل نيست .هرگز نميتوان گفتمـان را
چنان كامل تثبيت كرد كه ذيل تكثر معنايي در ميان گفتمانها تضعيف نشود يـا تغييـر نكنـد
)ﻻكلو و موف ،٢٥] (١٩٨٥ ،ص.[٦٤
تﻼش اين پژوهش بر آن است تا با بهرهگيري از اين دو رويكرد نظري ،كه پـيشفـرضهـاي
هستيشناسانة مشتركي دارند ،به چگـونگي برسـاخت اجتمـاعي بـدن زنانـه در قالـب گفتمـان
بپردازد .بنابراين ،برمبناي مباحث فوق ،خطوط كلي چارچوب مفهومي مطالعه را ميتوان به اين
صورت تدوين كرد كه گفتمان شيوهاي خاص براي سخن گفتن دربارة جهان و فهم آن يـا فهـم
يكي از وجوه آن است و بدن عنصري است كه در گفتمانهاي متعدد و با مفاهيم گفتماني فهـم
ميشود .بدن ما به گونهاي اجتماعي ساخته شده است و درنتيجه ،ويژگيهاي آن ثابـت و ذاتـي
نيست و در طول زمان تغيير ميكنند .اين فرايندهاي اجتماعي هستند كه روش فهم ما از بـدن
را خلق ميكنند و معرفت ما محصول تعامل اجتماعي است .مهمترين نتيجة چارچوب فوق ايـن
است كه بدن چيزي نيست كه در خـﻸ و بـدون تـأثيرات فراينـدهاي اجتمـاعي شـكل گيـرد و
ساختارها از طريق شيوههايي بر افراد تأثير ميگذارند تا نحوة فكـر ،احسـاس و عمـلكـردن در
مورد بدنهايشان را تنظيم كنند .در اين پژوهش ،بهطوركلي اين چارچوب كلي مـورد تجزيـه و
تحليل قرار خواهد گرفت.

روششناسي پژوهش

اين پژوهش با بهرهگيري از مفهوم گفتمان فوكو و در چـارچوب روش تحليـلگفتمـان ﻻكلـو و
موف به دنبال مطالعة نظم گفتماني حاكم بر زيبايي بدن زنانه است .تحليل گفتمان صـرفاً يـك
روش تحليل داده نيست ،بلكه يك كل نظري و روششناختي اسـت .بنـابراين ،نمـيتـوان از آن
بهمنزلة روشي منفك از بنيانهاي نظرياش استفاده كرد .در تحليل گفتمان ،نظريه و روش بـه
يكديگر پيوند خوردهاند و محقق براي اينكه بتواند از آن بهمنزلة روش مطالعة تجربـي اسـتفاده
كند ،بايد پيشفرضهاي اساسي نظري و فلسفي آن را بپذيرد ] .[٢٥بنابراين ،در تحليل دادههـا
در اين چارچوب تﻼش شد شبكهاي از معاني به هم مرتبط و وحدت معنايي زيبايي حـول يـك
مفهوم گفتماني بست ايجاد و ساير حالتهاي ممكن گفتمان در تقابـلهـاي دوتـايي بـهعنـوان
ميدان گفتمان ارائه شود .جامعة مـورد مطالعـة پـژوهش ،زنـان شـهر رشـت و ميـدان مطالعـه
كلينيكهاي جراحي زيبايي ،باشگاههاي ورزشي ،پارك بانوان و كلينيك تغذيـه و رژيـمدرمـاني
است .نمونة مطالعهشده ٣٠ ،نفر از بانوان شهر رشت در محدودة سني ١٨ـ ٦٠ساله ،با ميـانگين
سن  ٣١/٩سال هستند كه بـا روشهـاي مختلـف بـه مـديريت بـدن خـود پرداختـهانـد .روش
نمونهگيري نظري هدفمند و از نـوع گلولـهبرفـي اسـت .در پـژوهش حاضـر ،پـس از انجـام ٢٢
مصاحبه ،اشباع دادهها حاصل آمد .درنهايت ،جهت تكميل و اطمينان از روند كار با تعداد  ٨نفر
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از زنــان ديگــر مصــاحبه انجــام شــد .ابــزار اســتفادهشــده جهــت گــردآوري دادههــا مصــاحبة
نيمهساختاريافته است كـه دادههـاي پـژوهش از طريـق آن و در فاصـلة زمـاني حـدود دو مـاه
گردآوري شد .مصاحبهها در قالب سـه رويكـرد و روش مـديريتبـدن ،ورزش ،جراحـي و انـواع
تزريقهاي زيبايي و رژيمهاي غذايي و دارويي انجام شد.
جدول  .١مشخصات جمعيت مطالعهشده برحسب سن ،وضعت تأهل ،تحصيﻼت ،شغل و درآمد ماهانه
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يافتههاي پژوهش

نقطة شروع تحليلهاي پژوهش حاضر نظم گفتمانياي است كه در يك قلمرو اجتمـاعي واحـد،
يعني »زيبايي بدن زنانه« ،وجود دارد .تحليل دادههاي حاصل از مصـاحبههـا موقعيـت سـوژگي
زيبايي بدن زنانه را در سه سطح گفتماني مديريت بدن ،يعني گفتمـانهـاي ورزش ،پزشـكي و
رژيم غذايي قرار داده و در هريك از آنها شيوههاي بازنمايي اين سوژه شناسايي و مفاهيمي كه
براي معنادهي به بدن و زيبايي بدن زنانه ارائه ميشود ،به محور تحليل بدل شد .درنهايـت و بـا
مطالعة مفاهيم هژمونيك هريك از گفتمانها ،ميتوان گفت كه مردساﻻري بـهعنـوان گفتمـان
عينيتيافته با طرح مفهـوم »زن ايـدئال« بـدن زنانـه را بـهعنـوان يـك ابـژة جنسـي در درون
گفتمانهاي مختلف مديريت بدن برساخت ميكند.

گفتمان ورزش

بسط تحليلي مفهوم زيبايي ذيل گفتمان ورزش ،مرزبنديهاي گفتماني سمتوسوي جنسـيتي
خود را آشكار ميكند و ورزش ديگر فارغ از جنسيت مطرح نيست ،بلكه ايـن مفهـوم را بايـد در
پرتو همپوشاني مرزهاي گفتمـاني متعـدد ورزش ،جنسـيت و قـدرت مطالعـه كـرد .در چنـين
ميداني ،تحليل مصاحبهها يك الگوي گفتمـاني هژمونيـك را آشـكار مـيكنـد .در ايـن الگـوي
هژمونيك ،زيبايي حول گرهگاههاي »ساخت بدني« و »زنانگي« شكل گرفته است.

ساخت بدني

درون اين مفهوم نشانة تناسب اندام مهم تلقي شده و تﻼش افراد در راستاي ساختن بدني است
كه با عنوان متناسب يا ايدئال از آن ياد ميشود .در اين فرايند ،نشانهها به هم پيوند مـيخورنـد
و نظامي معنايي را تشكيل ميدهند كه اين استيل بدني متناسب و تﻼش براي رسـيدن بـه آن
در ميان زنان كامﻼً طبيعي و عادي شده است؛ به گونهاي كه استدﻻلها حول محـور روشهـاي
رسيدن به اين فرم بدني مفصلبندي ميشوند.
فاطمه ٢٢ ،ساله )مجرد ،ليسانس ،دانشجو( :من باشگاه ميآم هميشه .چون انـدام مهمـه...
من هم ميخوام مثل خيليها خوشهيكل بشم.
زهرا ٤٦ ،ساله )متأهل ،ديپلم ،خانهدار( :من ميخوام اندامم برجسته بشه .اﻻن بـا دسـتگاه
ميتونم فرم دلخواه رو بدم به بدنم .براي يه زن خيلي بده كه بدهيكل باشه .باﻻخره زن بايد يه
فرم بدني خوب داشته باشه.

همچنين در مصاحبهها به ارتباط ميان بدن متناسب با اعتمادبهنفس اشاره ميشود.
سحر٣٠ ،ساله )مجرد ،ليسانس ،مربي ورزش( :خب خوشفرمي هيكلم بـرام مهمـه .چـون
واقعاً بهم قدرت ميده .فرم اندام خوب زنونه ميتونه اعتمادبهنفس يه دختر رو زياد كنه.
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در اين نمونهها ،اهميت فرمدهي به بدن و رسيدن به اندام مناسب از نشانههايي هستند كـه
زنان براي كنشهاي ورزشي خود ابراز كردهاند و همگي حول گرهگاه خاصيــ سـاخت بـدنيــ
شكل گرفتهاند .زنان در استدﻻلهاي خود به اهميت اندام متناسب ،مطابق با معيارهاي زيبـايي
زنانه در روابط با جنس مخالف اشاره دارند .در اين مفصلبنـدي ،زيبـايي بـدن زنانـه هـمارز بـا
نشانههايي مانند ديگران مهم و نيز استفادة ابزاري از اندام زنانه در روابط با جنس مخـالف قـرار
ميگيرد .بنابراين ،مفصلبندي سازوكارهاي هژمونيك اين نشانهها تحتتـأثير فشـار گـروههـاي
اجتماعي و تحت سلطة ارزشهايي كه لزوم ايـدئالهـاي جنسـي را بـراي بـدن زنـان ضـروري
ميدانند شكل ميگيرد .زيبـايي بـراي زنـان در قالـب ايـن نشـانههـا و ايـن الگـوي هژمونيـك
مردساﻻرانه از زيبايي معنادهي ميشود و در خارج از اين نشانهها زيبايي وجود ندارد .حالتهاي
ممكن ديگر از زيبايي بدن طرد شده و به ميدان گفتمان منتقل ميشود .به تعبير فوكو ،كنتـرل
بيروني و دگرگوني بدن و روان آدمي از طريق عملكرد شـيوههـاي گفتمـاني و غيرگفتمـاني در
وضعيت مدرن امري معمول است .اين بدنها بدون وقفه در معرض فشارها و اضطرارهاي ثـابتي
هستند كه همسو با تماميت بدن اجتماعي انسان عمل ميكنند ].[١٦

زنانگي بدن

بررسي مصاحبهها نشان ميدهد كه كنشهاي ورزشي زنان با درك از زنـانگي ارتبـاط نزديكـي
دارد .طرح مفهوم زنانگي براساس كليشهها و هنجارهاي جنسيتي ،ورزش را همارز با نشانههايي
مانند ظرافت و لطافت براي زنان مفصلبندي ميكند .اين زنجيرة همارز در تقابل با ايدئالهـاي
بدنياي قرار ميگيرد كه براي مردان مطلوب تعريف ميشود .مفصلبندي گفتماني فوق با طـرح
دوگانة بدن زنانه /مردانه ،اصوﻻً زيبايي زنانه را با ظرافت و فرم خاصـي از بـدن منطبـق و سـاير
فرمهاي بدني را براي زنان منفي ميداند.
مريم ٣١ ،ساله )مجرد ،فوق ديپلم ،آرايشگر( :احساس ميكنم هيكلم مثـل مردهـا زمختـه.
ميخوام ظريف باشم.
مريم ٣٠ ،ساله )متأهل ،فوق ليسانس ،مدير مهدكودك( ،از اهميت انتخاب نوع ورزش براي
زنان ميگويد :من كوچيك كه بودم تكواندو كار ميكردم ،ولي خشنه ،به درد دخترا نميخـوره.
نميخوام ظرافت خانومانهم رو از دست بدم .ايروبيك كار كردم و هيكل زنونه و شيك خودم رو
دارم و مثل مردها نيستم.

اين دو نمونه با قراردادن تقابل دوگانة مـرد /زن بـه كـنش ورزشـي خـود معنـا مـيدهنـد؛
بهگونهاي كه نشاندهندة برساخت انتظارات فرهنگي است كه در جامعـه از زنـانگي و مردانگـي
وجود داشته و اين انتظارات بر نوع رفتار زنان و مردان در عرصههاي مختلـف تأثيرگـذار اسـت.
افزون بر اين ،در گزارههاي يادشده تصوير عمومي از زنانگي در ورزش معـادل بـا ضـعف نسـبي،
آرامي ،مﻼيمت و زيبايي است .اين ساخت نظري زنانگي در ورزش توسط تشكيﻼت ايدئولوژيك
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در ساير عرصهها بازتوليد ميشود و ارتباط نزديكي ميان تصـوير جنسـي و مشـاركت در ورزش
وجود دارد )هارگريوز .[٣٥] (١٩٨١ ،هژمونيك بودن نشانههاي مبتني بر جنسيت و كليشههاي
جنسيتي در گفتمان ورزش نشان ميدهد كه فعاليتهاي ورزشي فرآوردههايي اجتماعي بـوده و
تحتتأثير عاملهاي اجتماعي و فرهنگي قـرار دارنـد .بررسـي مفصـلبنـدي گفتمـاني موجـود
بهخوبي نشان ميدهد كه زيبايي بدن زنانه چگونه با ارزشهاي مبتني بر كليشههـاي جنسـيتي
هماهنگ بوده و در درون آنها عمل ميكند .در نمونههـاي ديگـري بـر شرمسـاري از بـدن در
مقابل مردان و لزوم كسب مهارتهاي زنانه تأكيد شده است.
ميترا ٢٩ ،ساله )متأهل ،ليسانس ،مدرس كشاورزي( :تصور كن از شوهرت گندهتـر باشـي.
همين كافيه كه تصميم بگيري بياي باشگاه .واقعاً از هيكـل مردونـهم جلـوي شـوهرم خجالـت
ميكشيدم .چون هيچ زيبايي و جذابيت زنانهاي تو هيكلم نبود.
فاطمه ١٨ ،ساله )مجرد ،دانشجوي ليسانس( ،ضمن نقد برخـي كـنشهـاي ورزشـي بـراي
زنان ،به لزوم انجام برخي ديگر تأكيد ميكند :عﻼوه بر كار با دستگاههاي ورزشي ،كﻼس ....هـم
ميرم .از ورزشهاي مردونه خوشم نميآد .خيلي بده براي يه خانم كه شبيه مردا بشه .ظرافـت
چي ميشه پس؟ واقعاً داشتن يكسري مهارتهاي زنونه براي هر زني ﻻزمه.

در گزارههاي يادشده فعاليتهاي بدني زنان حول نشانههاي زن زيبا و جذاب بـراي مـردان ،يـك
زنجيرة همارز را تشكيل ميدهد كه در تقابل با نشانههاي مردانه تعريف ميشود .ايـن زنجيـرة معـاني
دﻻيل موجهي براي اقـدام بـه مـديريت بـدن در درون گفتمـان ورزش بـه نظـر مـيرسـند .در ايـن
چارچوب ،تصويري كه زنان از خود ارائه ميكنند منطبق با ايدئالهاي هژمونيك در قالب كليشههـاي
جنسيتي و نيز در تقابل گفتماني با ايدئالهاي بـدني مردانـه قـرار دارد .ظرافـت در برابـر خشـونت و
زنانگي در مقابل مردانگي تعريف ميشود .براساس ديدگاه فوكو ،ورزشهاي مدرن جديـد كارشناسـان
اين عرصهها را قادر كرده است كه بدنها را براساس جنس هـدف قـرار داده و كنتـرل كننـد .ورزش
براي مردان معناي قدرت پيدا كرد ،درحاليكه براي زنان اينگونه در نظر گرفته شـد كـه فيزيولـوژي
آنها با فعاليتهاي ورزشي سنگين مناسب نيست .زنان بايـد در ورزش موفـق و قـوي باشـند ،بـدون
آنكه نشانههايي از مردانگي را با خود به همراه داشته باشند ]٢٩؛  .[٣٣در نمونههاي يادشده ظرافـت،
زيبايي و جذابيت جزء ويژگيهاي بدن زنانه تعريف ميشوند و زنان در ورزش بايد از داشتن بدنهـاي
ماهيچهاي دوري كنند .بنابر تعاريف يادشده از ورزش براي زنان ،افزايش ماهيچهها بـراي ورزشـكاران
زن نوعي تناقض بهوجود ميآورد و نمادي از قدرت مردانگي هستند.

گفتمان پزشكي

سازمان اجتماعي زيبايي بدن زنانه در گفتمان پزشكي حول دو گرهگاه اصلي وجـه اسـتاندارد و
وجه اروتيك مفصلبندي و در هريك زيبايي بدن زنانه از طريق نشانههاي هژمونيـك مشخصـي
برجسته ميشود.
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وجه استاندارد زيبايي

استاندارد زيبايي به معناي وجود الگو و معيار مشخصي براي زيبايي بدن اسـت كـه زنـان بـراي
سازگاري با آن تﻼش ميكنند .اين مفصلبندي حول نشانههايي چون لزوم برخورداري از ظـاهر
ايدئال ،اهميت محيطهاي اجتماعي و قضاوتهاي ديگران شـكل گرفتـه اسـت؛ زنجيـرة معـاني
همارزي كه ساحتهاي متضاد با خود را طرد كرده و به ميدان گفتمان ميراند .مسئلة اصلي در
اينجا مرجعيتهاي ارائهدهندة اين استاندارد زيبايي و نيز شيوههاي ارائـة آن اسـت .محـور كـار
فوكو كشف ساختار فرايندهايي بود كه به طور فعال باعث شكلگيري شيوههاي خاص ميشوند.
يكي از مصاحبهشوندگان از اهميت ظاهر در جامعه ميگويد.
آدينه ٤١ ،ساله )متأهل ،ديپلمه و خانهدار( :به نظر من ظاهر خيلي مهمه .ظاهر خوب براي آدم
قدرت ميآره .بهخصوص براي خانمها .هر زني بايد اين چيزها رو بدونه .من واقعـاً از تغييراتـي كـه
كردم حس خوبي دارم .حس اينكه رسيدم به اون چيزي كه بايد ميبودم ،ولي نبودم.

ذيل اين مفهوم» ،ظـاهر« نقطـة مركـزيِ منظومـهاي اسـت كـه تركيـببنـدي آن توسـط
عامليتهاي جنسيتي مفصلبندي ميشود .در اينجا وجه هژمونيك نگـاه جنسـيتي بـه زنـان و
لزوم رسيدن به استانداردهاي زيبايي براي آنان آشكار ميشـود .ايـن اسـتاندارد توسـط ديـدگاه
مردانة حاكم بر انديشة زنان شكل ميگيرد .زنان زيبا و منطبق با ارزشهـاي جامعـه ،قدرتمنـد
تلقي ميشوند و زيبايي ابزاري براي قدرت زنان ميشود .اين زيباييِ اسـتاندارد توسـط عامليـت
پزشكي نيز بازتوليد و تبليغ ميشود .در همين مورد ،طاهره ٥٣ ،ساله )متأهل ،ليسانسه و معلم(
عنوان ميكند:
دكترم خيلي رو بورسه و خيلي مشورت خوبي ميده براي جراحـيهـايي كـه ﻻزمـه واسـة
هيكلت .قبﻼً خجالتم مياومد يه لباس قشنگ بپوشم .اﻻن بـا افتخـار لباسـي كـه دوسـت دارم
ميپوشم و مورد تحسينم .چندتا تغيير هم تو صورتم ميخوام بدم .حاﻻ با دكترم مشورت كردم
چيزهاي خوبي بهم گفته.

در گزارة يادشده تحسينشدن و مورد توجه قرار گرفتن مشهود بوده و نشاندهندة اهميـت
نگاه ديگران در مديريت و كنترل بدن است .در اين الگو ،زيبـايي مؤلفـهاي اكتسـابي اسـت كـه
زنان ميتوانند با توجه به الگوهاي مقبول فرهنگي و مديريت بدن خود كسـب كننـد .مرجعيـت
اين الگوهاي مقبول فرهنگي عﻼوه بر اينكه توسط گفتمان مردانه و اهميت نمايش بدن در نگاه
ديگران در جامعه قرار دارد ،توسط عامليت پزشكي نيز بازتوليد مـيشـود .تغييـرات در بـدن از
نظارت بيروني به گونهاي خودنظارتي بدل شده است و بهمنزلة فرايندي عمل ميكند كه در آن
سوژهها خود به شكلي فعال و با رضايت به آن تن ميدهند؛ رضايتي كه به معناي درونـيسـازي
فشارها و ايدئالهاي ساختة اجتماع است .زيبايي بدن ديگر مسئلهاي شخصي نيست ،بلكه امري
اجتماعي است كه بر نظارت ساختارهاي اجتماعي بر بـدن تأكيـد دارد .فوكـو هـدف ايـنگونـه
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نظارتها را كنترل بدن و ساخت آن ميداند .از نظر او ،بدن جزئي از روابط قـدرت اسـت و ايـن
رابطه بدنها را مطيع كرده و آنها را به انقياد درآورده است؛ به گونهاي كه بدن بهمنزلة نيرويي
مولد به محاصرة قدرت درميآيد ] ،١١ص.[٢٤

وجه اروتيك زيبايي

بررسي مصاحبههاي پژوهش نشان ميدهد كه زنان عﻼوه بر تـﻼش بـراي سـاخت بـدن زيبـا و
استاندارد ،خواهان چيزي فراتر از زيبايي هستند .نگاه جنسي به بدن زنانه و زيبـايي آن زنـان را
تحت فشار قرار ميدهد تا براي كسب پذيرش جنسي به تغيير بـدن دسـت بزننـد .ايـن مفهـوم
حول نشانههايي چون بدن ايدئال براي مردان و بدن جذاب جنسي صورتبندي ميشود و حول
دال هژمونيك نگاه مردانه به بدن زنانه معنا پيدا ميكند .بدن و زيبايي زنانه در ايـن مفهـوم در
مجموعهاي از تقابلهاي دوتايي قرار ميگيـرد كـه بـه مفهـوم دريـدايي آن ،نقشـي حيـاتي در
استقرار نظم حقيقت دارد .زن جذاب درمقابل زن غيرجذاب )براي مردان( و زني با ويژگيهـاي
جنسي در مقابل زني بدون ويژگيهاي جنسي قرار ميگيرد .در اين زنجيرة همارز معـاني ،اولـي
بر دومي چيرگي دارد و در تضاد با آن شكل ميگيرد .زيبايي زنانه در اين قالب نظمي را دنبـال
ميكند كه تحتتأثير دال جنسيت به دستكاريهاي پزشكي معنـا مـيدهـد .فوكـو در زمينـة
جنسيت تصويري از ساختيابي بدن مؤنث را به دست گفتمـان جنسـيت نشـان مـيدهـد كـه
درنتيجة آن ،ذهنيتي مؤنث ايجاد شده است كه به نوبة خود در مقام وجدان يـا روح معـذب يـا
محبس بدن زنانه عمل ميكند ].[١٧
سارا٢٧ ،ساله )مجرد ،فوق ليسانس و كارمند( ،از پذيرش در جامعه بهواسطة زيبايي به طور
عام و پذيرفتهشدن در نظر مردان بهطور خاص ميگويد :واقعاً ظاهر آدمها تو روابط اجتمـاعي...
و براي مردها خيلي مهمه .هرچقدرم يه مرد بگه كه اخﻼق و رفتار و سواد و اين چيزهـا بـراش
مهمه ،ته تهش يه قيافة خوب با يه هيكل خوب براش مهمتره.
و فهيمه ٤٣ ،ساله )متأهل ،ليسانس و خانهدار( ميگويد :واقعاً نگاه همسرم بـه مـن تغييـر
كرد بعد جراحيهام .خودم بعد جراحي آنقدر احساس خوبي دارم فكر ميكنم همسرمم همين
حس رو داره .من هم خوشحالم كه تونستم همسرم رو از خودم راضي كنم.

در نمونههايي كه ذكر شد» ،مرد« و »نگـاه مردانـه« بـهعنـوان اصـلي مهـم در لـزوم انجـام
دستكاريهاي پزشكي شناسايي شده است .زيبايي زنان در اين مفهوم تحـتتـأثير ارزشهـاي
فرهنگي مردساﻻرانه قرار داشته و دال »مرد« بهعنوان نقطة مركزي در شـكلدهـي بـه زيبـايي
زنانه محسوب ميشود .زنان در اين گفتمان حق انتخاب را از خود سـلب و بـه صـورت طبيعـي
گفتوگو دربارة زيبايي بدن زنانه را به مردان واگذار ميكنند.
الهام ٤٧ ،ساله )متأهل ،ديپلم و خانهدار( :به نظرم اين حق هر مرديه كه بخواد زنـش زيبـا
باشه .خيلي خوبه كه تونستم راضيش كنم .اينطوري خودمم راضيام.
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فاطمه ٢٣ ،ساله )متأهل ،فوق ديپلم ،فروشندة بوتيك( :اصﻼً زن بايد ظريـف و زيبـا باشـه.
لوند باشه .اندامهاي زنان بايد جذاب باشه .من هيكلم رو با ورزش رو فرم نگه ميدارم .جراحـي
رو صورتم انجام دادم .اما اگه ﻻزم باشه ،رو اندامم انجام ميدم.

در گزارههاي فوق ،زيبايي زن حق طبيعي مردان دانسته شـده و جـذابيت جنسـي زنـان بـا
»بايدهايي« همراه شده است .جنسي و جنسيتيشدن زيبايي در جامعه نشان از وجـود بسـتري
مردساﻻرانه دارد ،زيرا يكي از شاخصهاي سياليت ايدئولوژي مردساﻻرانه نگاه كاﻻگونه بـه زن و
برجسته شدن اهميت ظاهر و بدن زنان در زندگي روزمره است .مصاحبهشـوندگان بـه اهميـت
زيبايي براي مردان ،حق مردان براي درخواسـت زيبـايي در زنـان ،لـزوم ظرافـت بـراي زنـان و
خوشحالي از نگاه مثبت همسر اشاره دارند .در بستري مردساﻻرانه ،رضايت مرد بـر رضـايت زن
برتري دارد و نگاه مردانه در ايجاد سبك خاصي از زيبايي زنانه را مهم تلقي ميكند .پيونـد ايـن
معاني شكلي را براي بدن زنانه ايجاد ميكند كه مورد قبول بستر موجود در جامعه قـرار بگيـرد.
فوكو معتقد است كه اگر مجازاتهاي كﻼسيك بر بدن شامل حك كردن فيزيكي يك حادثه بـر
بدن بود ،امروزه اين گفتمان است كه چنين حافظهاي را خلق ميكند تا افـراد خـود بـه دنبـال
ادامة كنترل بر بدن خويش باشند .معيار حقيقت زيبايي تحتتأثير هژموني جنس مخـالف قـرار
دارد و تصويري كه زنان براي خود ميسازند تصويري است كه براي مردان مطلـوب اسـت و بـه
جهت مطلوبيت براي مردان مورد رضايت زنان نيز قرار ميگيرد.

گفتمان رژيم غذايي

گفتمان رژيم غذايي حول دو مفهوم شرمساري از بدن و تنظيم بدن مفصلبنـدي مـيشـود .بـه
نظر برايان ترنر ،گسترش ظهور نظريات دربارة رژيم غذايي ارتباط نزديكي بـا توسـعة ايـن ايـده
دارد كه بدن بهمثابة ماشيني است كه الزامات ورود به آن و خروج از آن ميتواند به شكل دقيق
و كمي اندازهگيري شود .او مسئلة بـدن انضـباطيافتـه را مطـرح مـيكنـد و از »رژيـم« سـخن
ميگويد .رژيم ،كه در جوامع سنتي بهمنظور مطيعسـاختن بـدن و تعـالي روح در نظـر گرفتـه
ميشد ،در جوامع مدرن به منظور تحت نظم قرار دادن بدن براي خلق لذت به كـار مـيرود تـا
بهمنزلة يك نماد جنسي بهتر رشد كنـد .در جوامـع مـدرن ،پـروژة تنظـيم و سـاخت بـدن بـه
فعاليتي در ميان همة افراد جمعيت بدل شده است ].[٤١

بدن ،رژيم و انضباط

بررسي مصاحبهها نشان ميدهد كه رژيم گرفتن دﻻلتهاي آشكاري بر تأثير مفـاهيم اجتمـاعي
بر بدن بهعنوان يك متن قابل تفسير دارد .كنترل بـدن جزئـي از سـبك زنـدگي افـراد شـده و
رژيمهاي ﻻغري به گونهاي روزافزون به يكي از پديدههاي رايج در فرهنگ زنان بدل شده است.
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اين مفهوم در مجموعهاي از نشانههاي همارز قرار ميگيرد كه زيبايي ،نظم و منزلت را در تقابل
با نشانههايي چون زشتي ،نامنظمبودن و شأن پايين قرار ميدهد.
صبا٢٩ ،ساله )مجرد ،فوق ديپلم ،مدير كافه( ،در اشاره به تجربة رژيم غذايي خود ميگويد:
من براي ﻻغر شدن و رسيدن به وزني كه ايدئال خودم بـوده يـه دورة سـهماهـه رژيـم سـخت
گرفتم .اﻻن ديگه هيكلم خوبه .اما خب باز هم رعايت ميكنم .واقعاً دلم نمـيخـواد اون چـاقي
مضحك دوباره برگرده .اونقدر چاق و زشت بودم كه خيلي مسخرهم ميكردن .از دختـر بـودنم
خجالت ميكشيدم.

در جملة باﻻ ،رژيم غذايي گرفتن با هدف رسيدن به ايدئالي همراه شده كه از آن بـا عنـوان
ايدئالي شخصي ياد ميشود .تنظيم دقيق وروديهاي بدن به منظور رسـيدن بـه وزنـي ايـدئال
انجام ميشود ،اما در ادامة گزاره ،عبارتهاي »چاقي مضحك«» ،مسخرهشدن« از سوي ديگران
و »خجالت از دختر بودن« ما را به الگوي هژمونيك اين نوع تنظيم بدن رهنمـون مـيكنـد .در
اين الگو اهميت نگاه ديگران و همچنين اهميت جنسيت در فـرم بـدن برجسـته شـده و بـراي
تطابق با آن الگو تﻼش صورت ميگيرد.
فهيمه ٤٣ ،ساله) ،متأهل ،ليسانسه و خانهدار( :اﻻن بين خانومها داشتن دكتر تغذيه واجبه.
نهفقط به خاطر كﻼسش ،ﻻزمم هست .يه وقتهايي آدم خودش فكر ميكنه خوبه ولي نيسـت.
اﻻن اين دوره زمونه يكي اگه اين كـار رو نكنـه ،عجيـب بـه نظـر مـيآد .خـب خـانمهـا بايـد
خوشهيكل باشن .اﻻن يه ورق بزني مجﻼت پزشكي رو ببين چه همه رو ﻻغري تأكيد دارن.

در اين اظهارات ،عﻼوه بر منزلت قائلشدن براي داشتن برنامة رژيم غذايي و لـزوم بايـدهاي
جنسيتي براي زنان ،نقش عامليت رسانه نيز برجسته ميشود .رسانههـا مـيتواننـد بـا تبليغـات
تجاري رويكردهاي زنان را نسبت به رعايت رژيمهاي غذايي و لزوماً نوع خاصي از آن جهتدهي
كنند .عﻼوه بر نقش تجاري رسانهها ،تصويرسازي خوب /بد و مطلوب /نامطلوب از بدن ،منزلـت
زيبايي نيز در گرايش به تحت انضباط درآوردن بدن توسط زنان اهميـت دارد .بـه ايـن ترتيـب،
ميتوان اذعان كرد كه توجه و مراقبت دائمي نسبت به رونـد تغذيـه و داشـتن برنامـة مشـخص
براي تغذيه از اهميت برخوردارند و افراد اين رفتار و مراقبتها را جزء زندگي روزمره مـيداننـد.
دال مركزي در گزارههاي فوق جنسيت بوده كه توسط اجتماع و رسانه نيز بازتوليد ميشود.

بدن و احساس شرم

احساس شرمساري از بدن و نيز غذا خوردن در برابر ديگران و داغ ننگي كه بـر ايـن اسـاس بـه
فرد زده ميشود از عواملي است كه داشتن رژيم غذايي مشخص و كنتـرل در تغذيـه و دريافـت
كالري را به نوعي بديهي و ﻻزم جلوه ميدهد .در اينجا مفهوم درونيسازي نظارتهاي اجتماعي
الياس با مفهوم فرويدي سركوب اميال از منظر انصراف سائقها هماهنگ ميشود.
مرضيه ٣٧ ،ساله )متأهل ،ليسانسه و خانهدار( ،از تجربة شرمساري خود چنين ميگويـد :از
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اينكه چاقم خجالت ميكشم .بدتر از همه اونجاييه كه ميخواي هرچي بخوري خجالتت مـيآد.
آبروت جلو همة مردها هم ميره با اين هيكلت .انگار نه انگار كه زني.
بهاره ٣٩ ،ساله )متأهل ،ديپلمه و خانهدار( :خب من واقعاً بخوام بيشتر از حدي كه تـو رژيمـم
هست بخورم عذاب وجدان ميگيرم و خجالت ميكشم .خيلي بده كه آدم اراده نداشـته باشـه كـه
حتي بتونه خودش رو كنترل كنه سر غذا خوردن .شأن و شخصيت زنانة آدم پايين ميآد.

در گفتار افراد نمونه ،احساس خجالت از فرم بدني و نگاه ديگرانـ بهخصوص نگاه مردانــ و
نيز احساس شرمساري از درون جاي ميگيرند كه بهمنزلة تركيبي از نشانههاي همارز گفتمـان
رژيم غذايي را مفصلبندي ميكنند .در اين صورتبندي گفتماني ،نظارتهاي اجتمـاعي نـه بـه
شيوة سركوب ،بلكه به شكل متمايزي از درون فرد بر او اعمال قدرت ميكنند .كسب منزلت در
اين نشانهها ،بهويژه براي زنان ،بهمنزلة اصلي مهم شناسايي شده كه زنان بـا رعايـت رژيـمهـاي
غذايي و اعمال نظم رفتاري خاصي بر بدن به دنبال آناند .احساس شرمساري از بدن به دﻻيـل
مختلف در گفتوگوهاي زنان ديده ميشود.
اعظم ٤١ ،ساله )متأهل ،دكتر روانشناس( :زن چاق قشنگ نيست .من هم در حـد خـودم
رعايت ميكنم كه لباسي چيزي ميپوشم گوشت تنم بندبند نباشه .بـدجوره كـه زيـاد بخـوري
چاقم باشي .خجالت ميكشه آدم جلوي دوست و آشنا.

بهطوركلي ،در رويكرد اين زنان چاقي و عدم كنترل تغذيه باعث شرمساري و خجالت بوده و
انگ تنبل بودن و نگاه سنگين اطرافيان را به دنبال دارد .فشارهاي ديگران در افراد دروني شـده
و به صورت خودكنترلي و شرم بروز ميكند .افزون بر اين ،غلبة نگاه مردان به بدن زنانه نيـز در
اين گزارهها مشهود است .بدن زنانة زيبا بدني است كه از ديـدگاه مـردان تعريـف شـده و زنـان
ناساز بودن بـا آن را عامـل مهمـي در شرمسـاري از بـدن تلقـي مـيكننـد .در ايـن گـزارههـا،
درونيسازي فشارهاي اجتماعي را به طرق مختلف ميتـوان تفسـير كـرد .تـرس در مركـز ايـن
شرمساري قرار دارد .ترس موضوع يك فرايند درونيسازي است كه مركز ثقل آن از برخوردهاي
خارجي بهتدريج به سمت تهديدهاي برخاسته از عمق وجود شخص ،مانند احساس گناه ،شرم و
بيآبرويي انتقال مييابد .فشارهاي اجتمـاعي طـي فراينـدي جزئـي از خصـلت اجتمـاعي افـراد
ميشود و لذا به خودكنترلي در فرد مبدل ميشود ] ،٢٣ص.[٦٣

گفتمان مردساﻻري )عينيتيافته(

مردساﻻري ناظر به سيستمي ساختاري است كه از راه نهادهاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي،
زنان را زير سلطه دارد .زيبايي بدن زنانه كه بهمنزلة دالي سيال در سه سطح گفتماني ذكر شد،
تحتتأثير ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي مردساﻻرانه معنا مييابد .ديدگاه مردانه به بدن زنانه و
كليشههاي جنسيتي مردساﻻرانه در هر سه سطح گفتماني وجه هژمونيـك دارد و دال مركـزي
برساخت اجتماعي زيبايي بدن زنانه است .در اين مفصلبندي ،ديگر تنها نشانة زن نيست كه در
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زنجيرة همارزي با مفهوم زيبايي قرار ميگيرد ،بلكه نشانة مرد هم ميتواند در اين زنجيـره وارد
شود .مرد در اين گفتمانها نقطة مركزي است و زنـان بـه نقـشآفرينـي در قالـب ايـدئالهـاي
جنسي مردساﻻرانه ميپردازند .در اين فضا ،حق مالكيت زيبايي بـدن زنانـه بـراي مـرد تعريـف
ميشود و زن خود را با اين معيارها هماهنگ ميكند .گزارههـايي كـه مصـاحبهشـوندگان بيـان
ميكنند وجود اين فضاي گفتماني را آشكار و اهميـت انـدام متناسـب بـراي زنـان و همچنـين
قدرت يافتن زنان با بدن را آشكار كند» :براي يه زن خيلي بده كه بدهيكل باشه«» ،باﻻخره زن
بايد يه هيكل خوب داشته باشه .خانمها بيشتر تو چشمان و بايد قشنگ باشن«» ،خوشهيكلـي
و خوشفرمي بدنم بهعنوان يه دختر بهم قدرت ميده«» ،تو رابطه بـا پسـرها اعتمـادبـهنفـس و
قدرت ميگيرم با بدن عالي كه دارم«.
در بيشتر گفتوگوها ،دال مركزي »مرد« به صورتهـاي مختلـف در سـه سـطح گفتمـاني
مركزيت دارد و مفصلبندي آن حـول مفـاهيم مردسـاﻻرانه سـامانبنـدي مـيشـود .در سـطح
گفتمان ورزش ،زنان از اهميت اندام زنانه و نقش مهم آن در حفظ ارزشهاي مرتبط بـا زنـانگي
ميگويند .گفتمان پزشكي سطحي را دربـر مـيگيـرد كـه زنـان در آن بـه كنشـگري در غالـب
كليشههاي جنسيتي مردساﻻرانه ميپردازند .اهميت ساخت اندامهاي جنسي براي زنان مطـابق
با استانداردهاي مورد پذيرش مردان ،در ايـن گفتمـان داراي وجـه هژمونيـك اسـت .در سـطح
گفتمان رژيم غذايي ،بحث شرم از بدن طبيعي و به نظم درآوردن آن براساس معيارهـاي رايـج
در جامعه مطرح است .در اينجا مردان هستند كه معيارهاي زيبايي بدن زنانه را تعيين ميكنند.
زيبايي بدن زنانه با قرار گرفتن در زنجيرهاي از معاني همارز ،كـه در مفـاهيم زنـانگي و سـاخت
بدني ،زيبايي استاندارد و اروتيك و همچنين شرم و منضبط كردن بدن معنا مييابد .اين معـاني
عناصري هستند كه مردان آن را به بدن زنانه نسبت ميدهنـد و زيبـايي بـدن زنانـه را بـا ايـن
ويژگيها تعريف و مفصلبندي گفتمان مردساﻻري را ايجاد كردهاند .پيوند اين معـاني شـكلي را
براي بدن زنانه ايجاد ميكند كه مورد قبول اين گفتمان اسـت .ايـن مفـاهيم بـهروشـني نشـان
ميدهند كه زيبايي بدن زنانه در چارچوبي قرار دارد كه به پشتوانة گفتمان مردساﻻرانه تعريـف
و برساخت ميشود .اين گفتمان به دليل عينيتيافتن و از طريق مﻼحظات هژمونيك به تعريف
زيبايي بدن زنانه پرداخته است .در اين معنا ،زيبايي امري سطحي نيست و از واقعيت اجتمـاعي
عميقتري خبر ميدهد .اين گفتمان هژموتيك بهمنزلة گفتمان عينيـتيافتـه در جامعـه ،بـدن
زنانه را حول مفاهيم ظرافت و لطافت و فرم ايدئال جنسي صورتبندي ميكند و زنان را وابسته
به بدن ميداند و به صورت ناخودآگاه به ماندن در بـدن و بـدنمنـدي سـوق مـيدهـد .معـاني
ديگري كه در اين زنجيرة همارز قرار ندارند طرد و به خطـوط تقابـل و تضـاد در ايـن گفتمـان
تبديل ميشوند .عرصههاي مختلف گفتماني كه معناي زيبايي بدن زنانه را در جامعه ميسـازند
همگي بهنوعي بـا برجسـتهسـازي در قالـب تبليغـات تجـاري و ايجـاد اسـتانداردهاي زيبـايي،

 ١٩٠زن در توسعه و سياست ،دورة  ،١٨شمارة  ،٢تابستان ١٣٩٩

حساسيت زنان را برميانگيزانند و بـدينگونـه وجـه ايـدئولوژيك حـاكم بـر جامعـه را بازتوليـد
ميكند .بدن زنان و زيبايي آن در پرتو اين موقعيتهاست كه معنا مييابد و بـراي درك معنـاي
آن بايد آن را در ارتباط با موقعيتي كه در آن قرار دارد تفسير كرد.

بحث و نتيجهگيري

رويكرد محوري اين پژوهش بر نفي ذاتگرايـي اسـت و دال مركـزي آن شـيوههـاي برسـاخت
اجتماعي بدن زنانه و زيبايي آن است .در چارچوب اين رويكرد و با هدف فهم گفتمانهايي كـه
حول زيبايي بدن زنانه در جامعه وجود دارنـد ،بـه توصـيف و تفسـير مفهـوم زيبـايي در قالـب
گفتمانهاي ورزش ،پزشكي و رژيم غذايي پرداخته شد .بسط تحليلي مفهوم زيبايي در اين سـه
سطح گفتماني ،وجه هژمونيك مردساﻻري و عينيتيـافتگي ايـن گفتمـان را آشـكار مـيكنـد.
زيبايي بدن زنانه بهمنزلة نظمي گفتماني در درون هريك از گفتمانهايي كه مديريت بدن زنانه
را در جامعه جهتدهي ميكنند با مفاهيمي صورتبنديشـده و بـهعنـوان دال اصـلي در مركـز
زنجيرة معاني همارز قرار ميگيرد .اين معاني در هر گفتمان ،ساير معاني متضاد با خـود را طـرد
و به ميدان گفتمان هدايت ميكنند .نشانههاي طـردشـده بـه ميـدان گفتمـان ،همـواره امكـان
قرارگرفتن در يك زنجيرة همارز گفتماني را دارد و به همين دليل ،هيچگاه نميتوان گفـت كـه
گفتمانها و مفاهيم درون آنها ثابت بوده و براي هميشه به همين شكل باقي ميمانند .بنـا بـر
چارچوب تحليلي پژوهش ،مفاهيم در طول زمان شكل ميگيرند و برسـاختي اجتمـاعي دارنـد.
زيبايي بدن زنانه نيز امري اجتماعي و برساختي است كه در طول دورانهـاي مختلـف تعـاريف
متعددي داشته است.
در گفتمان ورزش دو مفهوم »ساخت بدني« و »زنانگي بدن« وجود دارد كه هريك از آنهـا
معناي خاص خودشان را براي زيبايي بدن زنانه برميسـازند .ايـن گفتمـان تحـتتـأثير الگـوي
هژمونيك جنسيت است و نشانههايي مانند ظرافت ،تناسب اندام و لطافت را براي همنشـيني در
يك زنجيرة همارز از معاني كنار هم قرار ميدهد .گفتمان پزشكي با دو گرهگاه اصلي كه »وجـه
استاندارد« و »وجه اروتيك زيبايي« را برساخت ميكند ،بر نشانههـاي همـاهنگي و قرينگـي در
بدن ،لزوم ظاهر منطبق با ايدئالهاي جامعه براي زنان و اهميت نگاه ديگـران تأكيـد دارد .ايـن
نشانهها توسط دال هژمونيـك مردسـاﻻري و عامليـت پزشـكي ذيـل گفتمـان پزشـكي تقويـت
ميشوند .در گفتمان رژيم غذايي نيز با دو مفهوم »انضباط« و »شرم« در رفتار مربوط بـه بـدن
مواجهيم .زيبايي بدن زنانه در اين گفتمان با نشانههاي نظم بـدني و كسـب منزلـت بـا كنتـرل
رفتار طبيعي بدني و نيز احساس شرم از داشتن بدني طبيعيـ در تضاد با نظم موجودـ در يـك
جهت قرار ميگيرد.
بهطوركلي ،در هر سه گفتمان ،كه حول مديريت بدن زنانه در جامعه عمل مـيكننـد ،وجـه
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هژمونيك امر اجتماعي شاخص است و بدلشدن زيبايي بدن زنانه به امري اجتماعي و فرهنگـي
را نشان ميدهند .در الگوي هژمونيك عينيتيافتـة مردسـاﻻرانه ،دال »زيبـايي بـدن زنانـه« بـا
سويههاي اجتماعي شـناخته مـيشـود .اجتمـاعيبـودن زيبـايي بـدن تحـت هـدايت گفتمـان
مردساﻻرانه حاكي از آن است كه بدن ديگر صرفاً كاركرد زيسـتي نـدارد و پديـدهاي تمـامعيـار
اجتماعي است .سوژة زيبايي خودآيين نيست ،اين گفتمانهـا هسـتند كـه شـكل آن را تعيـين
ميكنند .زيبايي امـري از پـيش تعيـين شـده نيسـت و همـواره و در هـر شـرايط و دورهاي در
چارچوب نظم گفتمـاني موجـود در آن دوره برسـاخت مـيشـود؛ آنگونـه كـه اليـاس رويكـرد
توسعهاي دربارة بدن را ميپذيرد و تغييرات بهوجودآمده در نماي فيزيكـي و احساسـي بـدن را
نتيجة فرايندهايي فردي و اجتماعي ميداند .الياس كنترل رفتار طبيعي بدن و احساس شـرم از
حالت طبيعي بدن و تغييرات در رفتار بدني را ناشي از تغيير در ساختار اجتماعي مـيدانـد كـه
كنترل بخشي ،انسجام و انضباط بيشتر بدن و رفتار بدني را به همراه داشته است ].[١٨
سركوب بدن طبيعي زنان نه با توسل به زور ،بلكه به گونهاي اجتماعي و در قالب فرايندهاي
گفتماني صورت ميپذيرد .كنترل مدرن بدن توسط خود زنان و با اعﻼم رضايت آنان بر بدنشـان
اعمال ميشود .ايـن سـركوب مـدرن بـدن زنانـه ضـمانتي تـاريخي و اجتمـاعي دارد كـه وجـه
هژمونيك آن مردساﻻري است .در چنين فرهنگي ،بدن زنانـه و زيبـايي آن بـه ابـژهاي جنسـي
تقليل مييابد كه توسط مردان و براي مردان طراحي ميشود .تعريف جديد از زيبايي بدن زنانه
منطبق با ارزشهاي حاكم بر نظامهاي اجتماعي و فرهنگي موجود در جامعه است.
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