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 ها و داليل مديريت کالبد:  شناختي انگيزه بررسي انسان

ه موردی يک خرده فرهنگ شهری در تهرانعمطال


ناصرفكوهي

آزادهحقگویپشكه

19/3/1933تاريخدريافت:

23/1/1931تاريخپذيرش:

 چكيده 
ایکالبدانسانيبهمثابهموضوعپژوهشدرعلوماجتماعي،بهجزمواردیمعدود،پیشیینه

درتخصصيهایگرايشوطوالنينداردوتنهادرچنددههاخیراهمیتقابلتوجهييافته

دراينمقالهتالششدهاست است.پیرامونآنشكلگرفتهشناسيشناسيوانسانجامعه

داليیلو،عنوانيی موضیوعفرهنگیيتللییلشیدهوابعیادفرهنگیيمديريتکالبدبه

هایاينرفتارتشريحشوند.اينرفتیارحیاویپییاميفرهنگیيونشیانگرتتیییرا انگیزه

تیوانمعیانيوفرهنگيدرزندگيشخصيواجتماعيافراداستوبیاماالعیهعمییيمیي

ژوهشحاضرکیفيازنیوعماالعیههایفرهنگيآنراشناختوتفسیرکرد.روشپنشانه

کنشگراندرزنانموردیاست.جامعهموردماالعهدرپژوهشحاضري خردهفرهنگاز

سیال71تیا17هاباپنجیاهنفیردرفاصیلهسینياندکهازبینآنورزشگاهشیرودیبوده

عيهایتفصیليشدهاست.نتايجتلقیيدرگروهموردماالعیهگويیایوجیودنیومصاحبه

موقعیتمتناقضدرتبیینودرونيشدنمفهومهويتزنانهدرجامعهايرانيبهطورکلیي

گیری،تبیینودرونيشدندرکازکالبدخودبهمثابهي ديگریازنگاهيونوعيشكل

عمدتامردمدارانهومبتنيبرسودجوييوکاالييشدنمفهومکالبددرجامعهموردماالعه

است.

 شناسيکالبد،تتییرفرهنگي،جنسیت،مديريتکالبد،هويتزنانه.انسانژگان:کليد وا
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  مقدمه
(کهبیشترملصولجامعیهمیدرناسیت،کالبیدبیهselfباافزايشاهمیتمفهوموپديدهخود)

ایيافت.بدينترتیباينپرسیشکیهمثابهبارزترينشكلبیرونيحاملاينمفهوم،جايگاهويژه

اچگونهدرراباهبیاقراردادهیایسیاختاری،کالبیدخیودراسیازماندادهوبیهرفتیاردرهانسان

شناسيتبديلشدکهازآنآورندبهموضوعيبرایتلقیقا درعلوماجتماعيهمچونانسانمي

شود.بنابراينمديريتکالبددرمعناييبهمفهومدسیتكاریدرنمیایباناممديريتکالبديادمي

يابند.کالبیداست.دردورانمدرن،نمایظاهریکردارهایکالبداهمیتيخاصميبدنیظاهر

شناختيبلكهبهعنوانملصوليفرهنگيواجتماعيوحتیيتیاريخيديگرنهتنهاازبعدزيست

موردتوجهقرارگرفتهاست.

هیایخیويشهابیشازپیشمسئولطراحيوبارتولیدکالبیدواقعیتايناستکهانسان

گییرد،فشیارشانازجامعهسنتيبیشترفاصلهميهایاجتماعيشوندوهرچهملیطفعالیتمي

رسدکهتاکییدفزاينیدهبیرمیديريتکالبیدکنند.بهنظرمياينمسئولیترابیشتراحساسمي

(وبیدن)رژيمغذايي،اهمیتورزشدرحفظشادابيوتناسباندام،آرايشوجراحيصیور و

بیهمثابیهيی تصیوير،يیاآنچیهآننیزمسئولیتاخالقيدرقبالحفاظتازکالبدونمايانیدن

هایمدرنتمايز(نامداد،نشانگرشكلthe self as the otherتوانبدانخودبهمثابهديگری)مي

تیوانداسیتانيیاروايتیيوتشخیصاجتماعياستونظار ،تنظیموتعديلدقیيکالبدرامي

کند.هایمتفاو زندگيجمعيروايتميدانستکهفردازچگونگيزيستنخوددرچارچوب

افزايشعالقهبهجوانيوتالشبیرای،هایجمعيتوجهبهزيباييوجوانيکالبددررسانه

هاييهسیتندويژگيفنوندستكاریکالبدگسترشوهایغیرجواني(حفظوتداومآن)درسال

رسدتوجیهودريافیتورفتیارانسیانشوند.بهنظرميتوسعهديدهميبهمدرنوروکهدرجوامع

مدرننسبتبهکالبد،بارفتارودريافتانسانجوامعسنتيمتفاو باشدواينتفاو دربینش

بیهمثابیهامیریآنجهتدادنانديشهدانشمندانعلوماجتماعيوعلومانسیانيبیهورفتار،در

هایپايانيسدهبیستمموثربودهاست.رفتارهایجديدیکهدرجوامعمدرنودردههاجتماعي

علیوماجتمیاعيرابهخصوصهایعلومانسانيود،دانشمندانرشتهوشنسبتبهکالبدانجاممي

کهبرایشناختنمنشااينرفتارهیابیهجیایجسیتجودردانیشزيسیتييیاهاستمتقاعدکرد

.ترنردرايینکنندکهي اجتماعراهدايتميرفتفرهنگيهایبهسراغجريانکاوانهبايدروان

بیهحیوزهتللییلايینموضیوعزمینهباتاکیدبرکالبدوبیماری،نقشمهميرادرواردکیردن

اسیتکیهدرموضوعياين.(1335؛مارتین،1331؛گیدنز،1335)ترنر، فرهنگيايفاکردهاست

 .گیردموردبلثوکنكاشعلميقرارميکالبدشناسيشناسيوجامعهانهایجديدانسحوزه
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ایداردتاحدیبهوضعیتويیژهتوسیعهوتلیولآنجامعهمادراينزمینهشرايطويژه

هیایگونیاگونوشیرايطایازفرهنیگشهریهمچونتهرانکهمجموعیهشود.کالنمربوطمي

نوعيتناقضبهخصوصدرراباهبازنانمواجهاسیت.تفكیراقتصادیمتفاو رادرخوددارد،با

سنتيمبتنيبرتابوييبودنکالبدبهطورعاموکالبدزنانیهبیهطیورخیاص،تلیتتیاثرنظیام

هیاودسترسیيزنیانبیهمنیابعهایجمعي)بهدلیلنفوذوتوسیعهرسیانهبازانديشيوبازنمايي

يادیبهچالشکشیدهشیدهاسیتودرنتیجیهشیرايطاطالعاتيوهويتيجديد(امروزهتاحدز

تواندرآرايشهاييازايندگرگونيراميمتفاوتينسبتبهگذشتهرابهوجودآمدهاست.نمونه

آمدههادرارتباطباکالبدشانمشاهدهکرد.تتییرا پیشهایروزانهآندخترانجوانوگفتگوی

گییریهایمربوطبهلیزومتقسییمکیارخیانگي،تصیمیميشهدرارتباطبازنانمتاهلنیزدراند

مشترکدرامورجاریزندگيوملوريتيافتنعشيدرزندگيخصوصيافرادقابیلمشیاهدهو

هیایخیانوادگيجديیداسیتوبررسياست.اينمواردنتیجهبازانديشيدرروابطدرونيزندگي

درقالیبقراتیتسینتيازتعامیلمییانزنوهایجديدراهاوکنشتواناينانديشهصرفانمي

شوهرتللیلکردچراکهدرگفتمانسنتي،عمدتابرنقشزنبیشتربیرانجیاموظیاياخیانگي

هایمشترکزندگيصیورتيغیرمسیتقیمدخییلهسیتند.گیریمتمرکزاستوزناندرتصمیم

معهمارادرموقعییتووضیعیتاييکشورايران،جابنابرايناينموضوعباتوجهبهالگویتوسعه

متناقضيقراردادهاست.ازي طرفبخشياززنانتلتتاثیرنظامبازانديشيتلقیي،تعريیاو

ایشیمولورسیانهانتظارا متفاوتيازخودبهعنواندخترياهمسردارندکهباالگوهایجهیان

مچنانبیشترانتظارا وتوقعا کنونيقابلتبییناستوازطرفديگر،بخشيازجامعهزنانه

يابنید.بنیابرايندرايینهایسنتيبازمیيهایمتعارفوگفتمانوبازنماييخودرادرچارچوب

اييدارندکیهگیاهدوبخیشمجیزاوقابیلتفكیی درسیب وضعیتزنانتجربهزيستدوگانه

يدرهیريی ازايیندوطلبدوگیاهحتیکندوميزندگيوحتيدرفضایفیزيكيراايجادمي

شیوند.هابهصور فیزيكيياذهنيمخیدوشمیيهاييهستندکهمرزهادرآنبخشزيربخش

شناختيدربروزانواعمساتلدرزندگيتواندرابعادیآسیباييرامينتیجهچنینتجربهدوگانه

تعريیاازخیودوهایديگرازجملهدرابتكیارا فیردیدراراتیهشخصيواجتماعيودرشكل

هایغالبدرجامعهديد.مقاومتدربرابرگفتمان

بنابراينطرحمسالهدرخصوصمديريتکالبدزناندرايران،حیاویچنیدنكتیهاساسیي

است.نخستینموضوع،اهمیتمديريتکالبداستکهباتوجهبهاهمیتيیافتنمفهیومخیودو

اجتمیاعي،چگیونگيمیديريتکالبیدازسیویافیراد،گاهخیوددرتعیامال کالبدبهعنوانجلوه

هایمعناييمرتبطاست.نلوهمديريتکالبدبهعنوانقرارگاهایازنلوهتفكرافرادونظامنشانه
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هاوهنجارهیایاجتمیاعيونییزتواندحاویاطالعاتيدرموردتتییرا فرهنگي،ارزشخود،مي

هاید.دوماينكهزنانبهعنوانموضوعيمهمدرپژوهشهاباشنوعنگرشخودفردبهاينارزش

پديدآمدهاست.امیروزهازاواخرقرنهجدهممیالدیاجتماعيمارحهستند.اينتوجهبهزنان

گیریوضعیتفرهنگيواجتماعيجامعهدارندزتانبهعنواننیميازجامعهنقشمهمدرشكل

گذارهستندکیهيكیيازايینفراينیدهایفرهنگیيراوحتيدرفرايندهایفرهنگيمعاصرتاثیر

تواندرعرصهساختهويتواراتهتعريفيازخويشتندرقالبمديريتکالبدمیوردتللییلمي

شیهرهابیاشید درحیالقرارداد.سوماينكهمديريتکالبیددرجامعیهمیابیهويیژهدرکیالن

الملیلوابسیتهبیهیقا بازارهیایبیینمرکزتلقگیریاست.بهطوریکهبراساسگزارششكل

1/2ايراندرزمینهمصرفلوازمآرايشيدرمییانکشیورهایخاورمیانیهبیهارزشاتلاديهاروپا،

میلیارددالردرسال،رتبیهدومودرکیلجهیانرتبیههفیترابیهخیوداختصیاصدادهاسیت

توانیدحیاویاطالعیا تیارمیيهاوداليلتمايلبهايینرف(.واکاویانگیزه1933:22)صمدی،

 سودمندیدرزمینهتتییرا فرهنگيجامعهايرانباشد.



 های پژوهش پرسش
هایتلقیيعبارتندازمواردزير:ترينپرسشباتوجهبهآنچهگفتهشدعمده

هایزنانازانجاممديريتکالبدچیست؟انگیزهی1

2 کالنی در بر و راشهریهمچونتهرانزنانچگونه الگوهایمرجعيکالبدخود اساسچه

 کنند؟مديريتمي

9 بهچهشكلظهوری و دارد کالبدخود تلقيزناناز اهمیتيدر چه رويكردجنسیتديگر،

 يابد؟مي

؟نقشدومولفهسرمايهاقتصادیووضعیتخويشاوندیدرالگویمديريتکالبدچیستی4

 

 روش تحقيق
ماالعا ک نوع از روشگردآوریپژوهشحاضر موردیو پژوهشماالعه راهبرد است. یفي

اطالعا مصاحبهومشاهدهبودهاست.روشکیفيبنابهداليلزيرانتخابشدهاست:دلیلاول

بود افراد تجارب ماهیت يا معنا پژوهشادراک از هدف چون است. پژوهشي مساله ماهیت

یا مربوطبهفرايندهایفكریجامعهموردایکارآمدبرایفهمجزتبنابراينروشکیفيشیوه

هایاندکيوجودماالعهبود.دلیلدوماينبودکهدرحوزهمديريتکالبدزنانايرانيدانسته

رساند.داردبنابراين،اينروشمارابهشناختجديدیدراينحوزهمي
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هایگوييبهپرسشدلیلانتخابراهبردماالعهموردیاينبودکهاينراهبردبرایپاسخ

کهپرسش آنجا از چراييراهبردمناسبياستو هایمربوطبهمديريتمربوطبهچگونگيو

وچگونگيانجامآنبود،بنابراينماالعهموردیراهبرداينمديريتکالبدنیزمعاوفبهداليل

آمد.مناسبيبهشمارمي

براساسنمونهگردآوریداده بربهاينمعناکهانتخابنمونهگیریکیفيانجامشد.ها ها

برایدستهاینمونهمبنایمالک يابيبهاينهدفنمونهگیرینظریياهدفمندانجامگرفت.

نفریازورزشگاهشیرودیشهرتهرانانتخابشدوبهصور عمیيموردماالعه71کوچ 

صور تدريجيباپیشرویدرشدهنبودوانتخاببهقرارگرفت.نمونهبهتماميازپیشتعیین

هاييگرفت.درانتخابنمونهتالشبراينبودکهنمونههاانجامميفرايندگردآوریوتللیلداده

راداشتهباشند.الزم کنندهاطالعا مهميباشندوتجربهمديريتکالبدانتخابشوندکهتامین

بستگيبهاشباعنظریدارد.بهاينهایکیفيبراساسمنايروشبهذکراستتعدادمصاحبه

هاويژگيهاتكرارینشودادامهخواهدداشتوزمانيکهپاسخهاتازمانيکهيافتهمعنامصاحبه

روی ير تللیل بايستي استو نظریصور گرفته اشباع اصاالح به گرفتند خود به تكرار

مهميافته انجامگیرد.  طرفبهدلیلقرارگرفتنآندرتريندلیلانتخاباينمللازيها

کالن فروشگاهمرکز و مراکز جمله از شهری خدما  به دسترسي و تهران خريدشهر های

فروشيوشدهاستوازطرفديگراينمناقهدارایبافتفرهنگي)سینما،تئاتر،کتابشناخته

آمدوازومناقهرفتهایمختلاطبقاتيوسنيدراينهاوگروهغیره(استودرنتیجهطیا

هایزندگيمختلابهکنند.بنابراينامكانمشاهدهوبررسيسب شدهاستفادهميخدما اراته

ويژهدرخصوصسب مصرفلوازمآرايشيوپوششيويابهبیانديگرالگوهایمتعددمديريت

ندهبهاينمللبهکنکالبدبیشازمناطيديگراست.دلیلسومدسترسيباالیافرادمراجعه

وسايلارتباطيومنابعهويتيجديداست

بودهروشگردآوریداده  مونثاصليپژوهش( )بهوسیلههمكار مصاحبهومشاهده ها

هایساختارنیافتهنیزاستفادهشدهاست.درهایعمیيوآزادونیزازمصاحبهاست.ازمصاحبه

نخودسانسوریتاآنجاکهممكنبودبدونتشريحروندمصاحبهبهدلیلماهیتموضوعوامكا

هاانجامشدومشاهدهبهصور مشارکتيوحضوردرمكان)بهوسیلههمكارپژوهش،مصاحبه

هاوچهطبعااصليطرح(صور گرفتهاست.استفادهازهمكارمونثدراينکارچهدرمصاحبه

 مشاهدا  در امر اين بديهي ضرور  بر افزون واکنشانلرافبرای کمترين بهايجاد دهنده

هاييکهباهدف.فرايندمصاحبهومشاهدهپژوهشحاضر)بهغیراززمانگرفتهاانجامپاسخ

ماهطولکشیدهاست.3(نزدي بهگرفتپژوهشانجامنمي
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هاهایرمزگذاریصور گرفتهاست،بهاينمعناکهدادههابااستفادهازشیوهتللیلداده

هافشردهشدهوبااستفادهازمفاهیمهاييازدادهدرواحدهایقابلتللیلازطرييايجادمقوله

نظریتللیلگرديد.مشاهدهمستمر،تماسطوالنيباملیطپژوهش،بررسياززوايایمختلا

ترينراهبردهایافزايشاعتبارپژوهشحاضربودهاست.ازمهم

هیاحیداقلحاضردرورزشگاهشیرودیبودندکیهازبیینآنجامعهپژوهشحاضررازنان

نفیرزيیر3سالموردمصاحبهقرارگرفتنید.درماالعیهحاضیر71-17پنجاهموردازبینزنان

نفیر7نفرلیسیان،،و12نفرفوقديپلمودانشجویمقاعکارشناسي،0نفرديپلم،13ديپلم،

نفیر21،17-91نفیربیین21سیاله،14-21نفربین7فوقلیسان،بودهاند.بهللاظسني

نفیر23سالسنداشیتند.بیهللیاظوضیعیتتاهیل71نفرباالی2و41-71نفر41-91،3

نفرمجردبودند.21متاهلو
 

 چارچوب نظری و پيشينه موضوع
جديدینسبتاکالبدانسانبهمثابهموضوعيبراینظريهوپژوهشاجتماعيوفرهنگيموضوع

است.همراهباافزايشاهمیتخوددرعلوماجتماعيوتوجهبهاينواقعیتکهکالبدبخشياز

و فرهنگينظم ملصول منزله به جسم طبیعياستکه است، حاملخود و قرارگاه يا خود

فرهنگيوتاريخيموردتوجهانسان )شناسانقرارگیردترتیبا اجتماعي، (.2113لوبروتون،

نامجامعهقبل آنكهگرايشيبه انسانشناسياز دانشمندانعلومشناسيو کالبدشكلبگیرد،

رفتارهایکالبدوکنترلاجتماعبرکالبدپرداختهبودند.اين،اجتماعيکمابیشبهمسئلهکالبد

شناسيکالبدبودهاست.ازاينگیریجامعهایبرایشكلموارداغلبدرحداشارهوتنهامقدمه

(اشارهکرد.1397)فنونکالبدیشناسفرانسویدرمقالهانسانتوانبهمارسلموسمواردمي

 اينمقاله سوالمفهوميموسدر زير طبیعيرا رفتار نام رفتاریبردميبه هر متاثرو ازرا

موسداندميآموزش فرهنگ. ديدگاه هرحرکتيدرگرايانهخويشمعتقداستبا و رفتار هر

دربخشنظامفنونکالبدیماالعه.ویبددرجاييآموختهشدهاستکال هاینمادينقراررا

کند،نقاهمقابلنظراتيشدهکالبدتاکیدميدهد.نظريهموسکهبرکنترلفرهنگيآموختهمي

تلتتاثیرنیروهایدرونيقراردارند ي ارگانیسمزيستيويا دننداروانيميياکهکالبدرا

)م زيست(.همانوس، سوی از اغلب اول نظر مينقاه اتخاذ وشناسان کالبد برای که شود

قاتلهستنديرفتارهایکالبدصرفامنشأزيست هایجبرگرايانهدراينرويكردبرخالفتئوری.

شود.فرهنگيواجتماعيبهنقشفیزيولوژیوبهويژهتاثیرژنتی بررفتاراجتماعيتاکیدمي

(.1330:117(اشارهکرد)بارناردواسپنسر،1354توانبهکارهایپاولاکمن)زمینهميدراين

کالبد گروه اين طبیعي هويت ي  تنها توضیلا دانندميرا با را کالبد رفتارهای و
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ميزيست توجیه جامعهشناسانه رويكرد رويكردهایکنند. مقابل در حال عین در شناسي

نظريا رواننیزالبدکاوانهدربارهکروان تلتتأثیرناخودآگاهوقراردارد. کاوانهاغلبکالبدرا

حاال جسميحاال روحيبهراتبديلياانتقالدانند.چیزیکهفرويدآنهایروحيميحالت

کندوکالبد،نسبتبهکالبدرويكردیاستکهموساتخاذميشناسانهانسانرويكردداند.مي

واکنش و حاال  آموزهحرکا ، تلت را آن ميهای اجتماع داندهای همان)موس، رويكرد(.

ادراکداگالسنسبتبهکالبدونظريهویدرزمینهملدوديتوالزاما اجتماعيوفرهنگيبر

ایازديدگاهمارسلموسودورکیمملسوبيافتهتوانرويكردتكاملکالبدوفعالیتآنرامي

کندکهکالبداجتماعي،درکازکالبد،(استداللمي1351)نمادهایطبیعيکرد.ویدرکتاب

)بارناردواسپنسر،همان(.کندودرکازجامعهورفتاراجتماعيراملدودمي

جامعهگیرشكل مستقل رشته درهمی ملصول کالبد گرايششناسي فكریآمیزی های

جريان است. بوده اجتماعي علوم در مختلفي چون فكری جنسیتهای ماالعا  ماالعا ،

جامعهاپس ماالعا فرهنگي، گذشتهدربهدههچندشناسيدرشناسيفرهنگيوروانمدرن،

اند.دراينماالعا شناسيکالبدتاثیرگذاربودهسانشناسيوانوجودآمدنرشتهمستقلجامعه

مكان کالبدبهعنوانانعكاسيازجهانکوچ و ي الگویواحدو کالبداز تبعیتجهانو

 است)باتلر، گرفته قرار توجه 1331گفتمانقدر مورد فوکو، 1331؛ ترنر، مارتین،1332؛ ؛

هایمختلاسی باآثاریازنويسندگانرشتهاينمباحثبهصور کال(.1357؛بنتال،1335

هابرسرمسالهجنسیتودرنظرگرفتنکالبدبهعنوانمرزیبرایآثارفمنیست.درآغازشد

جداييدوجن،مباحثيدرگرفتهبود.مسالهکالبددراينمباحثجنبهملوریپیداکردهکه

انجامید.غیرهمثابهابزارهويت،سلاهوخودبهپديدآمدنمباحثيچونهويتجنسي،کالبدبه

استفادهازي رويكردنظریواحد،گويایکافيازداليلمديريتکالبددرمیانزناننیستو

تناسبويژگي به ساختنظریجديد به حتينیاز اينموضوع ابعاد هایبرایبررسيبیشتر

 و بديع دلیل به کالبد موضوع استزيرا ايراني موضوعخاصجامعه ما کشور در بودن تازه

هایآنمیسرنیست.بهایاستوباي رويكردنظریمشخصامكانتللیلتمامجنبهپیچیده

شناسيبهفهمموضوعبیشترگرادرانسانجانبهوکلهایهمههمینمنظوراستفادهازرويكرد

مي ترکیکم  ديدگاه ي  قالب در است شده تالش حاضر پژوهش در وکند. داليل بي

چارچوبانگیزه از و گیرد قرار تللیل مورد عنوانهایمديريتکالبد به هایمفهوميمتكثر

چارچوب بخشيازواقعیتموردماالعهدرتللیلفرهنگوکالبدانسانياستفادهشدهاست.

پژوهشحاضرشاملمواردزيراست:
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1 تتی گونه هر استکه فرضشده موضوعي عنوان به جهانکالبد چارچوب در آن در ییر

هاوگیردبنابراينفهمتتییرا کالبدیبدونتوجهبهجهاناجتماعي،شبكهاجتماعيانجاممي

تعامال اجتماعيقابلفهمنخواهدبود.بخشيازداليلتتییرا کالبدینیزدرچارچوبچنین

رويكردیقابلفهماست.

هایاخیرنشانگرتلوال اجتماعيوفرهنگيدرجامعهفزونييافتنتتییرا کالبدیدرسالی2

اينتلوال شاملتتییرا درحوزه ونگرشايرانياست. باورها هایهایعموميوخصوصي،

افرادجامعهاست.بدونش بخشيازاينتلوال درچارچوبرويكردتامليوبازانديشانهکه

 عاتياست،قابلتللیلاست.رسانيواطالهایاطالعنتیجهتلوال درشبكه

هایتلوال معاصر،حرکتجامعهايرانيبهسمتجامعهمصرفيبهتبعیتازيكيازنشانهی9

هایجهانينقشبسیاربارزیهاوشبكههابويژهماهوارهالگویجهانياستودراينزمینهرسانه

مي جايفا تتییرا کالبدیدر داليل از بنابراينبخشي چارچوبتللیلکنند. ايرانيدر امعه

ميويژگي تواندرهایفرهنگمصرفيجامعهايرانيقابلتللیلاستکهصور عینيآنرا

 میزانمصرفلوازمآرايشيدربینزنانجامعهايرانيمشاهدهکرد.

یايران،وضعیتمتناقضيراايجادکردهاستکهاينوضعیتدرساوحاشرايطخاصتوسعهی4

ت ميخرد اينپژوهشاينوضعیترا در است. قابلمشاهده کالن تقابلحوزها هایتواندر

بنیاد رويكردهای عمومي، غیرخصوصيو و نقشگرايانه انتظارا و هایکارکردیبنیادگرايانه،

امورروزمرهزنانوبهويژهمديريت در کرد.پیامدهایچنینوضعیتيرا زنانوکالبدمشاهده

 توانمشاهدهودرچارچوبآنتللیلکرد.کالبدمي

رسميشهریهمچونتهرانبهدلیلويژگيگستردگي،ناشناختگيوعدمکنترلغیرکالنی7

ساختهويتدارایويژگيرهايي اينويژگيدر استکه جامعه افراد از بخشيبرایبخشي

مي پیدا تجلي مهمشخصي عنوان به کالبد مديريت جلوهکند. دارایگاترين هويت تعريا ه

اهمیتاساسياستوتللیلآنباتوجهبهويژگيناشناختگيومسئولبودنفرددرقبالخود

 میسراست.

دادهدرجامعهبهويژهدرشرايطخاصگفتمانيدرجامعهماازيكسووتلوال اجتماعيرخی0

سوی از اطالعاتيجديد منابعمعرفتيو دسترسيبه آموزشو باعثشكلحوزه گیریديگر

بنابراينگفتمانخرده است. شده هنجارمند( و )مردساالرانه موجود گفتمان با تقابل در هايي

قابل مقابلچنینگفتماني مقاومتدر نشان منزله به چگونگيمديريتآن و کالبد موضوع

چارچوب میانطبقا خاصيدر در ويژه تتییرا کالبدیبه بخشياز چنینتللیلاستو

شود.رويكردیشناساييوبررسيمي
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شییدهودرچییارچوبمناییيواال ماییرحهییایپییژوهشحاضییربییاتوجییهبییهسییيافتییه

رفتیهدرقالیبمفیاهیمومقیوالتيکیهازنتیايجاسیتخراسشیدهاسیت،اراتیهشناسيبكیارروش

شود.مي



 خود ديدگاه زنان نسبت به کالبد
یقیيبیانگیرشجامعیهنسیبتبیهکالبیدزندارد.نگرشزناننسیبتبیهکالبدشیانپیونیدعم

ازرسیداکثیرزنیانفاقیدنگیاهمسیتقلينسیبتبیهکالبدشیانهسیتند.زنیاناغلیببهنظرمي

دهنید.وکالبدشیانرامیوردارزيیابيقیرارمیي نگرنیدخاللجنسیتديگر،بهکالبیدخیودمیي

هعلییتداشییتنرويكییردالبتیهبايییدخییاطرنشییانکیردکییهدربسیییاریازمییواردخییودزنیانبیی

هییایفرهنگییي(نسییبتبییهکالبییدخییويشطبیعییي)طبیعییيقلمییدادکییردنسییاختارومولفییه

تییواندربییديهيآگییاهيکییامليبییهايیینموضییوعندارنیید.دلیییلعمییدهايیینمسییالهرامییي

.انگاشتنرويكردجامعهدرچارچوبساختاروفرهنگمذکرمسلطبرآنپیداکرد


کینن.دربیننیدوبیراسیاساوندرمیوردمیاقضیاو میيکیهديگیرانمیيبدنمااولینچیزيیه”

تییره.چییونزنییانبايییدزيبییاباشیینواگییهزيبییانباشیینکالشییونپیی،مییوردزنییانشییرايطسییخت

کیننخودشیونوبیههیرزوریشیدهخوشیگلمعرک،.بهخاطرهمینهکهزنیاهمیشیهسیعيمیي

.ساله،متأهل،ديپلم(25)“کنن



میثالنچیاقنباشیهشهکیههمیهيیااکثیرانبگینکیهخوبیهيباباشه...يعنيجوریبابدنزنبايدز”

هیاعیوضشیدهنبايیدمثیلقیديمیاآرايیشچوناآلنديگهچاقيمدنیستيااآلنشیكلآرايیش

 .ساله،ديپلم،مجرد(21)“کرد.خالصهبدنزنبايدقشنگباشه



کیهباشیهزيیادمهیمنیسیتولیيبیدنزنکنه.بدنمیردهیرجیوربدنزنومردباهمفرقمي”

تیرينخصوصییتيیهزنیه.زيبیاييهیمتیوبدنیهديگیه.زنهیربايدقشنگباشه.کالنزيبیاييمهیم

تییره.همییهاولاونییوچقییدرکییه،بییاسییوادباشییهودانشییگاهرفتییهباشییهولییيبییازمزيبییايیشمهییم

 .ساله،ابتدايي،متأهل(71)“بیننمي



کیهزيبیايياولیینمفهیومياسیتکیهبیامفهیومبیدندردهنیدنشانمیيهایباالگفته

گییردوطبعیاايینزيبیاييبازتیابسیلاهنگیاهمردانیهدرايینگیروهازذهنزنیانشیكلمیي

زنییاناسییت.گییوييکالبییدزنبییدونمفهییومزيبییاييوجییودنییداردوزنییاننیییزاولیییننكتییهدر
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دهنیید.يییانبییودنآنتخصیییصمییيراباییهبییاکالبدشییانرابییهارزيییابيدربییارۀزيبییابییودن

گرفتیهدرذهینزنیانکیهبیاتوجیهبیهآنکالبدشیانرامیوردقضیاو معیارهایزيباييشكل

دهنیید،معیارهییایزيبییايياسییتکییهدرجامعییهامییروزماییرحاسییت.اگرچییهزيبییاييقییرارمییي

هییامعیارهییایزيبییايييكسییانيراهمچییونالغییری،بینییيمفهییومينسییبياسییتامییارسییانه

داننیدکیهچیرامیثالنکالبیدانید.خیودزنیاننییزنمیي ،جوانيچهرهوکالبدخليکیردهکوچ

ایاززيبیايياسیتويیااينكیهکالبیدخیودرابیهعنیوانبخیشمهمیيازخیودبیهالغرنشانه

ایازکالبییدکییهمییوردقضییاو بیننیید،بلكییهتنهییابییهجنبییهطییورمسییتقلدارایاهمیییتنمییي

دهنیید.اينكییهگیییردتوجییهنشییانمییيشییناختيقییرارمییيگاهزيبییايياجتمییاعي،آنهییمازديیید

ديگرانبخصیوصمیردانچیهنگیاهوقضیاوتينسیبتبیهکالبیدزنیاندارنید،درمرکیزتوجیه

گیرد.گوييکالبیدزنتنهیابیرایزيبیابیودنوزيبیاشیدنبیرمبنیایقضیاو جامعیهقرارمي

انديشییند،ازديییدگاهنییاظرخییودمییيبییهوجییودآمییدهاسییت.اکثییرزنییانوقتییيدربییارۀکالبیید

نگرنید،نییهبیهکالبییدبیهعنییوانبخشیيازخییود.ايیننییاظربیرونیي)خییود بیرونیيبیهآنمییي

دهید.زنان(باتوجهبیهمعیارهیایاجتمیاعيواکثیرانمردانیهکالبیدرامیوردقضیاو قیرارمیي

جهينییدارد.کالبییدهییایديگییرکالبییدتییوبینییدوبییهجنبییهنییاظربیرونییيتنهییازيبییاييرامییي

“ديگییری”شییود.گییوييکالبییدزنيیی متییرادفمییي“زيبییا”بییاکالبیید“دوسییتداشییتني”

شدنشبايیدزيبیابشیود.اگیرزيبیاباشیدجزتیيعزيیزازمیناسیتو“خودی”استکهبرای

اگرنازيباباشیدبیهعنیوانسرنوشیتيملتیومبايیدآنراپیذيرفتواگیرممكینباشیدبیههیر

تابیهزيبیاييقابیلقبیولدسیتيابیدودرمین)بیهعنیوانيی زن(حیلشكلتتییرشداد

يیی “میین”خییورد.کالبییدشییود.ايیینتقابییلخییودوديگییریدراکثییرزنییانبییهچشییممییي

مییوردداوریقییرارمییيگیییردواگییرآنچنییاننبییود“ديگییری”اسییت،ماننییديیی “ديگییری”

آفیرينيیاتوانیدشیادیمیيولیيبیودنششیود،فقیطهمیشیههسیتکهبايدباشد،رانیدهمیي

آورباشیید.ازطییرفديگییرکالبییدزنازنگییاهزنییانهمییانچیییزیاسییتکییهاوراازمییردعییذاب

کییهاسییت.بیاايینتفیاو “ديگیری”کنیدومیردبییرایزنوزنبیرایمیرديی متمیايزمیي

“ديگییری”کالبییدمییردبییرایزن،ديگییریاسییت.کالبییدخییودزننیییزتییاحییدزيییادیبییرايش

است.

گیییرد.تابوهییایانجییاممییيآنرويكییردبییهکالبییددرچییارچوببرداشییتتییابويياز

موجوددربارۀکالبدزندرخودزنیاننییزنهادنییهشیدهاسیت.بیهايینشیكلکیهخیودزنیان

آنکننیدواطالعیا انیدکينسیبتبیههمچیونيی تیابوبرخیوردمیينیزبیاکالبیدخیويش

دارند.
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دارایاهمیییتاسییتشییاننییاننسییبتبییهکالبدموضییوعديگییریکییهدرنییوعنگییاهز

سانسیوریتیابعشیرايطفرهنگیيجامعیهرسیدخیودسانسوریاسیت.بیهنظیرمیيموضوعخود

هیایزنیانبیهويیژهدرحیوزهرغیمبرخیيازفعالییتباشد.اماپژوهشحاضیرنشیانداد،علیي

هجامعییههییایپییذيرشحضییورزنییاندرجامعییهونتیجییهتتییییرنگییاورزشکییهيكییيازنشییانه

هییایعمییومياسییت،مییاهمچنییانشییاهدتییداومرويكییردنسییبتبییهحضییورزنییاندرعرصییه

هییایهسییتیم.ايیینموضییوعيكییيازنشییانههییاآنخودسانسییورینسییبتبییهکالبییددربییین

شود.متناقضبودنتجربهزيستزناندرجامعهماملسوبمي

رابیییندوحییوزهکالبییدتییوانتنییاقضدرتجربییهزنانییههییامییيبییاکنكاشییيدرمصییاحبه

کالبید”بايسیتمشیاهدهکیرد.ازيی طیرفمیي“کالبیدتیابويي”و“کالبیدزيبیا”زنانهيعني

باشدتاموردتأيیدوتوجیهجامعیهقیرارگییردوازطیرفديگیربیهدلییلتیابوييبیودن“زيبا

بايستسانسورشود.آندربرخيمواقعمي



 عوامل محيطي موثر در مديريت کالبد
 سانه و مديريت کالبدر

هییابییرفرهنییگيكییيازهییایاخیییروتییاثیرآنهییایارتبییاطيجديییددردهییهتوسییعهرسییانه

مباحییثجییدیاسییتکییهدرقالییبمسییئلهجهییانيشییدنفرهنییگوديییدگاهانتقییادیدر

سیازیفرهنگیيملیلچیالشبیودهاسیتودرسیهزمینیهگسیترشتجیددچارچوبيكسیان

داریوجهییانيشییدننفرهنییگمصییرفيسییرمايهشییمولشییدغربییي،گسییترشوجهییان

؛گییلملمییدی،2111؛پیتییرز،2111فرهنییگآمريكییاييمییوردبلییثبییودهاسییت)میی کییي،

1931).  
کننید.درمییانهیایگروهیيدرفرآينیدجهیانيشیدن،نقیشبسیزاييبیازیمیيرسانه

بیودهاسیت.هیابیرزنیدگيمیردمتأثیرگیذارهایگروهي،تلويزيونبییشازديگیررسیانهرسانه

زنییانومییردان”هییا،صییاحبنظییرانمعتقدنیید:کالبییدازرسییانهمفهییومدرمییوردتأثیرپییذيری

هموارهدرتالشهسیتندتیابتواننیدبیابیاالبیردنکیفییتتظیاهر)نمیايش(کالبیدی،خیودرا

شییودهماهنییگهییاتییرويجمییيبییاانتظییارا اجتمییاعيوفرهنگییيجامعییهکییهازسییویرسییانه

هییا،مجییال وتلويزيییونهمگییيسرشییار(.همچنییینروزنامییه2117:9کاس،تسیییانا)“سییازند

سیازیوهیاييهسیتندکیهچگیونگيتصیورکالبید،جراحیيپالسیتی ونییزجیذابازويژگي

(.1339:1شلینگ،کنند)نمايشجنسيکالبدراترويجمي
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مهیمهیایگونیاگونتلويزيیونومیاهواره)بخصیوصدرايیران(بیهمنبیعمعرفتیيشبكه

هیایاجتمیاعيدهیيبیهمفهیومکالبیدبیهويیژهدرمییانبرخیيگیروهواثرگذاریبرایشكل

انییید.کیییارکردتلويزيیییوندرعرصیییهفرهنیییگدرچیییارچوبنیازهیییاینظیییامتبیییديلشیییده

داریازتولییدبیهمصیرفدرقیرنداریقابلتللییلاسیت.بیاتتیییرنیازهیایسیرمايهسرمايه

داریونییزآمیوزشنییازبیهمصیرفبیهمیردم،لصیوال سیرمايهبیستم،تلويزيوندرتبلیی م

بسیارنقشمهميايفاکردهاست.

داری)بیهويیژهدررابایهبیاکننیدگاناصیليملصیوال سیرمايهزنانبهعنیوانمصیرف

داریبیرایمصیرفبهینیحملصیوال خیودنییازبیهشیوند.سیرمايهزيبايي(درنظرگرفتهمیي

کننید.بیهعنیوانهیایگروهیيچنیینکیارکردیراايفیامیيورسیانهسازیسالييدارديكسان

مثالزمانيکیهکالبیدالغیربیهعنیوانتنهیاشیكلکالبیدزيبیایزنانیهويیاجیوانبیودنبیه

عنوانيی ارزشدرمخاطیبنهادينیهشیود،زمیانياسیتکیهنییازبیهمصیرفدربیینافیراد

هیایالغیری،انیواعلیوازم،قیرصهیایضیدچیروک،کمربنیدهایالغیریگییرد.کیرمشكلمي

هییایشییود.بییهبیییانديگییررسییانهایبییهافییرادمعرفییيمییيآرايییشازطريییيتبلیتییا رسییانه

سییازیمفییاهیميهمچییونزيبییاييبییینافییراد،نیییازبییهزيبییاجمعییيازيیی طییرفبییايكسییان

ابییودناسییتانداردرادربییینافییراد)بییهخصییوصزنییان(ايجییادوازطییرفديگییرملصییوالتير

کنیید،بییهايشییانمعرفییيکییهامكییاندسترسییيافییرادبییهايیینشییكلاززيبییاييرافییراهممییي

وضییعکالبییددرجامعییهمصییرفيمتضییمننییوعيعالقییهتجییاری،بییدينترتیییبنمايیید.مییي

.نمايشيوآرايشيبهآناست

گیرايشبرخیيافیرادبییهمیاهوارهدرايیرانبیهشییكلروزافزونیيافیزايشيافتیهاسییتو

شیودبیهوجیودآمیدهاسیت.نوعياعتمادوعالقهبههیرآنچیهکیهدرآنديیدهمیيبهتبعآن

هییایزيییرینیییزوجییوددارد.گفتییهايییناعتمییاد،بییدونشیی نسییبتبییهتبلیتییا مییاهواره

ازتأثیرماهوارهدربینافراداست: اینمونه

 
يمینخیلی.يعنیيچیاقنیسیتندهکیهخیوشانیدامنتویماهوارههمشزنیاييرونشیونمیي”

کیردکارایزيادیکیردم.میثالنيجیورقیرصتیومیاهوارهتبلیی میيخوادکهمثلاونابشمدلممي

اینداشیتگیاهي،تیویايیرانهیمنماينیدگيداشیتمینخريیدم.زيیادفايیده،کهآمريكاييبود

هییارژيییمنگییرفتم.اآلنازاونقییرصمصییرفولییياحتمییاالنچییونمیینهمزمییانبییامصییرفقییرص

“کیردنيیامتیاشیايدالغرشیماگیهايینقرصیابیدبیودکیهتبلیتشیونمیيم.استخرهمميکنمي

.ساله،ديپلم،مجرد(21)
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پسینديد.ديگهاآلنچیاقيخیوبنیسیت.اونموقیعکیهمینبچیهبیودم،زنالغیروکسیينمیي”

ویبیینن.تیمیيولياآلنچیاقيچییزبديیه.همیههیممیاهوارهدارن،چیهمیرداچیهزنیامیاهواره

خواهیدکینن.خیوبمیردادلشیونمیيزنین،تبلیی میيماهوارهمدامدربارۀزيباييزنحیرفمیي

.ابتدايي،متأهل(7ساله،71)“خوادزناشوناوناوریباشن.زناهمدلشونمي



هییاييدرعرصییهخصوصییينیییزشییدهاسییتکییهايیینموضییوعرامییاهوارهباعییثچییالش

مایرحکیرد.فرهنیگحیاکمبیرجوامیعگونیاگونتیواندرنیوعارتباطیا خصوصیيافیرادمي

ایازنییوعراباییهجنسییياراتییهکییردهاسییت.هییایمختلییاتعريییاخییاصوکلیشییهدرزمییان

يافتییهبییاتتییییردرنگییاهتجربییهتتییییردرنییوعنگییاهنسییبتبییهزنییاندرکشییورهایتوسییعه

يافرهنگییينسییبتبییهنقییشزنبییهعنییوانيیی مییادردردرجییحاولويیی همسییربییاوظییا

هیاييرادرمشخصبهي شیري جنسیيوانتقیالايینتجربیهبیهکشیورهایديگیرچیالش

طلبییدوازهییایسیینتياززنمییيايیینعرصییهپديییدآوردهاسییت.جامعییهازيیی طییرفنقییش

.شودراازویانتظارداردهاتبلی ميطرفديگرنقشيمدرنکهازطرييرسانه


دارهیاباشین.ولیيوقتیيآدمبچیههیاوخواننیدهرپیشیهخیوادزناشیونمثیلهنمردادلشونمیي”

سیالازخیودم11شیوهرمین.تونیهبیهخیودشبرسیهشهوهزاروي جورکاردارهکهنمیيمي

هیاباشیم.ولییيمینسیهبیارزايمیانکییردم.بزرگتیره.ازمینانتظیاردارهکیهمثییلايینهنرپیشیه

.ابتدايي،متأهل(7له،سا71)“شهفرمنميمعلومهکههیكلمالغروخوش



هیاهیمهیابشیه.خیلیيهیاوخواننیدهخوادهیكلشیونمیدلهنرپیشیهخیليازخانومادلشونمي”

خییوان.ولییيتییویايییرانامكییانشکمییه.هییماينكییهبییهخییاطرهمسرشییونچنییینچیییزیرومییي

نیهوککنیههیماينكیهخیانميکیهزايمیانمیيهیافیرقمیيشكلکالبدخانومایايراني،اروپیايي

کنیهکیهبیهخیودشبرسیهوورزشکنیهولیيتمامکارهیایخونیهرودوششیهديگیهوقیتنمیي

.ساله،متأهل،پزش متخصصزنان(47)“خوانمردهاهمهچیزروباهممي



آيیدکیهبیهنظیرگیروهمیوردماالعیه،درجامعیحايیرانازهایباالچنینبرمیيازگفته

فییاینقییشسیینتيدارایچهییرهزنامییروزیمتناسییببییارودکییهعییالوهبییرايزنانتظییارمییي

الگیویآرمیانيجنسیينییزباشید.هیرچنیدکیهجمیعشیدنايیندوبیاهیمسیختوحتییي

غیرممكناست.تفاو نگاهبیهزندررابایحجنسیيتیأثیربیهسیزاييدرنیوعنگیاهبیهکالبید

ازديییدگاهکییارکردیزندارد.بسیییاریاززنییان)اغلییبجوانییان(امییروزهبییهکالبییدخییودتنهییا

دهند.نگرندبلكهزيباييآنرادراولويتقرارمينمي
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 ای در جهت تبليغ مديريت کالبد کالبد ديگران به عنوان رسانه

دهیيبیهمفهیومکالبیدهسیتندزيیراافیرادایدرشیكلارتباطا اجتماعيداراینقیشعمیده

کننید.بیههمییندلییلحتیيدرمیيکالبیدالگیوبرداریهایگونیاگونمیديريتباديدنشیوه

شییوندتفییاو صییور مییدشییدنچیییزی،ازآنجییاييکییهابتكییارا فییردیهییمدخیییلمییي

هییادرتبلییی هییایويتییرينمتییازهگیییرد.عییالوهبییرديگییرافییراد،مییانكنبسیییاریشییكلمییي

.اندالغردخیلیخصوصکالبدبههایگوناگونمديريتکالبدشیوه

وبیههمییندلییلکنیدهیادايیرهانتخیابراملیدودمیياساستانداردشیدنانیدازهلبی

شییوند.کالفگییيحاصییلازپیییدانكییردنزنییاندرزمییانخريییدلبییاسدچییارسییرخوردگيمییي

هیارابیهسیمتالغیرکیردنانیدامسیوقلباسموردنظربهخصوصدرموردزنیانجیوان،آن

انبییهحاشیییهرانییدهدهیید.گییوييحییيزيبییاييتنهییاازآنالغییرانییداماناسییتوديگییرمییي

شیودوازطیرفديگیرزيبیاشیدنرامنیوطبیهشوند.يعنیيازيكسیوالغیریتلمییلمیيمي

خواهییدشیودالغیرشیويدتیابتوانییدهیرآنچیهمیيالغریاسیت.گیوييبیهزنیانگفتیهمیي

شیويد.حیيانتخیابشیمابیرایبپوشیدواگرهرآنچیهکیهدوسیتداريیدبپوشیید،زيبیامیي

شود.ردنظرتاندرصورتيکهالغرباشیدملترمشمردهميخريدلباسمو

 
ریلبیاسبخیریهیمسیايزآدمبینیه،الغیرن.وقتیيمیيتیپتوخییابونمیيآدمهرچيخوش”

97)“شیهممیيرملبیاسبخیرمغصیهشیه.مینهمیشیهوقتیيمیياگهيكمبزرگباشهپیدانمیي

ساله،ديپلم،متأهل(.



گیییرمومیییامکییالسورزشاينكییهکییهالغرشییم.يکییهمیینرژيییممییيتییرينداليلییيكییيازمهییم”

شیه.بیااينكیهاکثیرزنیایايیرانچیاقنيیاخالصیهبرایسايزبزرگلباسيکیهبخیوایپییدانمیي

سیاله،ديیپلم،92)“کنیيالغرنیستن،لباسیاسايزشیونکوچیكیه،چییزروکیهبخیوایپییدانمیي

متأهل(.



کنیيکنیي.فكیرمیيبینیي،حیالمیياسیاييکیهتینمانكنیهمیيوقتيازپشتويترينمتازه،لب”

ریکیهبپوشیيسیايزبزرگشیويیانیدارنيیاديگیهسیايزبیزرگشکهچقدرقشنگهوليوقتيمیي

ساله،لیسان،،مجرد(.25)“انداز نیست.آدمحرصشدرمیاد



خیوره،بیینم،حیالمازخیودمبهیممیيرمخییابوندختیرایهیمسینخودمیومیيمنوقتيمیي”

تونسیتميیهخیوادمیيتیوم.دلیممیيتییپباشین،میننمیيتیونناينقیدرخیوشاينكهچرااونامي

ساله،دانشجو،مجرد(.29)“شبهالغرشم
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هییایهژمونییی مردملییورکییهبییاداریوديییدگاهسیییارۀالگییویاقتصییادیسییرمايه

بیشیترسیعيدرتولیدانبوهپیوندخیوردهاسیت،درجهیترفیعنیازهیایخیودوايجیادسیود

هیایخیاصبیامللفیه “کالبیدزيبیا”يكيکردنسايزهادارند.استاندارسیازیازطريیيتعريیا

شیود.بنیابراينازيكسیوبیاتعريیازيبیاييبیهشیكلخیاصوعمدتاالغریدرنظرگرفتهمیي

،نییازبیهزيبیاشیدن وازطرفديگرباتولیدانبوهلباسباسیايزیمناسیبتعريیاانیدامزيبیا

کنیدودرنهايیتداشیتنکالبیدرادرافیرادايجیادمیي“کالبیدزيبیایالغیر”منابيباتعريا

هییاهییایمتییازهتییوانمییدعيشییدکییهويتییرينآورد.مییيالغییررابییهشییكليیی الییزامدرمییي

.کنندها(نقشرسانهدرخیابانرابازیمي)مانكن



 تغييرات کارکردی کالبد و تاثير آن در الگوی زيبايي
سیرتلیوال الگوهیایزيبیاييومیديريتکالبیددرتعريیاعیامنشیانمیيدهیدکیهالگیوی

تیرينتفیاو درزيباييکالبیدزنیاندرگذشیتهتفیاو فاحشیيبیاامیروزداشیتهاسیت.مهیم

تعرياچاقيوالغریبیهعنیوانالگیویزيبیايياسیت.کالبیدچیاقدرگذشیتهزيبیاملسیوب

او ريشیهدرنقیشکیارکردیزنیاندارد.بیدينمعنیاکیهبیارسیدايینتفیشد.بهنظرميمي

شیودزيیراکیهکیارکردتفاو تعرياکارکردیکالبدزن،شكلکالبیداونییزدچیارتتیییرمیي

مثییلبییودوتولیییدنیییرویکییاربیولوژيیی زندرجامعییهسیینتيبیشییترمعاییوفبییهتولییید

کالبیدیبیودکیهقیادربیهشید.تعريیاکالبیدمناسیبزن،تريننقشزنملسیوبمیياصلي

ايفییایچنیییننقشییيباشیید.بییههمیییندلیییلکالبییدفربییه،بییهعنییوانکالبییدمناسییبتعريییا

شید.درمقابیلدرجامعیحمیدرننقیشملیوریبیولوژيی زن،شیري جنسیياسییت.درمیي

شییناختيکالبییدموضییوعملییوریاسییت.بییراسییاسچنیییناينجییاتوجییهبییهابعییادزيبییايي

مالییوبکالبییداسییت.تقابییلزنچییاق/زنالغییربیشییترمبلثییيکییارکردیالغییریشییكل

گیردد.بنیابراينكیهجامعیهازکالبیدزنتوقیعاستکیهبیهانتظیارا ازبیولوژيی زنانیهبرمیي

چییهنییوعکییارکردیراداشییتهباشیید،مباحییثمربییوطبییهزيباشییناختيکالبییدزن،متفییاو 

شود.مي

کالبییدزندرجامعییحبنییابرمیییلخییوددرهییردونگییاهبییهکالبییدزن)سیینتي،مییدرن(،

يابیید.بییهبیییانديگییرکالبییدزن،بیییشازآنكییهازآنخییوداوباشییدازآنزنحضییورنمییي

جامعهاستوباتتیییرنگیاهبیهکالبیدزن،ویخواسیتهيیاناخواسیتهدسیتبیهتتیییرکالبید

زند.خودمي
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 کالبدسرمايه اقتصادی و موقعيت اجتماعي در مديريت  تاثيرگذاری
موضوعديگیریکیهدرارتبیاطبیاکالبیدمایرحاسیتازيی طیرفنقیشجايگیاهاجتمیاعي

دراراتییهالگییویمییديريتکالبییدوازطییرفديگییرنقییشکالبییددرنمايانییدنايیینجايگییاهفییرد

است.چاقبیودنکالبیددرحیدیمتعیادلدرتفكیرسینتيعمیدتانمايیانگروضیعیتمناسیب

هیایديگیربیراینمیايشواراتیهروايتیيدرجامعیحجديید،حیوزهاقتصادیخیانوادهبیود.امیا

متبلیورکیردهاسیت.درگذشیته “مید”مناسبازخويشیتنوجیودداردکیهخیودرادرلبیاس/

کالبدچاقزنیانازيكسیوتضیمینتولییدنییرویکیاروازسیویديگیرنشیانحتعلیيبیهفشیر

هییایاقشییاربییاالیجامعییهقابییلادهبییاالیاجتمییاعيبییود.ايیینموضییوعدرتصییاويرزنییانخییانو

هییایغیرکالبییدیدرجهییانامییروزمبنییایتمییايزاسییت.بییاوجییودرؤيییتاسییت.اراتییهروايییت

هییایاينكیهتتیییردرنلیوۀايجیادتمییايزبیینطبقیا وچیرخشازتمییايزبیرمبنیایويژگیي

هیایفرهنگیيوالگوهیایسیب زنیدگيايجیادشیدهاسیتولیيهمچنیانجسمانيبهويژگي

هییایايجییادتییرينمللفییهشییدهبییهعنییوانيكییيازمهییمالبییدبییهشییكلفرهنگییيودسییتكاریک

رسیداقشیاربیاالیجامعیه،کالبیدونیوعمیديريتآنراوجیهتمايزمارحاسیت.بیهنظیرمیي

داننید.بیدانمعنیيکیهايیناقشیاردرتالشیندتیاسیب زنیدگيممیزخودبااقشارپايینمیي

هیا)عمومیانآمريكیايي(نزديی کننیدکیهاکثیرانازطريیيرسیانهخودراباسب زندگيغربیي

شیود.ازآنجیاکیهايینشیناختبیشیتربیهنمودهیایظیاهریملیدودبهايشانشناساندهمیي

هییاوبییهصییور سییاليوملییدودبییهزنییدگيشییودزيییراکییهاکثییرانازطريییيرسییانهمییي

)گیروهموسیومبیهخشیيازخیودهاوخواننیدگاناسیت.اقشیاربیاالیاقتصیادیدربهنرپیشه

پنییداریبییاجوامییعغربییي،سییعيدرايجییادفاصییلهبییا(ازطريییييكسییان“مییدرن”بییورژوازی

گییذاریبییراسییاستبعیییتازالگوهییایجديییدشییكلپوشییش،آرايییش،ديگییراندارنیید.فاصییله

رسیدکیهالگوهیایفرهنگیيتمیايز،بیشیترشیود.بیهنظیرمیياتومبیلونیزکالبیدانجیاممیي

ولقشییرمتوسییطجامعییهاسییت.ايییناقشییارمتوسییطهسییتندکییهمبنییایتمییايزراازملصیی

هیایانیدودرتالشیندتیاحیوزهمعیارهایاقتصیادیصیرفبیهمعیارهیایفرهنگیيتتیییرداده

هایاقتصادی)درجهتتمايز(نمايند.فرهنگيراتاحدیجايگزينحوزه

زمیییزاناسییتقاللدرحییوزۀکالبییددرنییوعنگییاهبییهکالبییدوتوانییاييتتییییردرآنونییی

رسیدکیهزنیاناقشیاربیاالوپیايینهایزيیادیاسیت.بیهنظیرمیيافرادگوناگوندارایتفاو 

استقاللکالبیدیکمتیرینسیبتبیهزنیانقشیرمتوسیطداشیتهباشیند.امیادراقشیاربیاالو

امكانییا مییاليگیییریدارد.قشییربییاالبییهدلیییلپییايینايیینعییدماسییتقاللنیییزتفییاو چشییم

بیشییتر،ازنظییراجتمییاعيدارایآزادیبیشییتریهسییتند.فشییارعییرفبرايشییانکمتییراسییتو

زنییانتوانییاييبازنمییاييخییودرابیییشازقشییرپییايیندارنیید.بییهبیییانديگییردراقشییارپییايین،
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مییديريتکالبییدزنییانبیشییترمعاییوفبییهحییوزۀخصوصییيودراقشییاربییاالمییديريتکالبیید

ۀعمییومياسییت.درهییردومییوردنگییاهمردانییهسیییارۀزيییادیدارد.زنییانمعاییوفبییهحییوز

شیكلشیدننگرنیدامیاازطريیيهیمباالازمنظرنگاهمردانهبهخیودوکالبدشیاننمیياقشار

بییاافییرادیکییهالگییویايشییاندرنلییوۀزنییدگيهسییتند)خواننییدگان،مجريییانتلويزيییونو...(

داریازطريییيابزارهییایمییدرننییدکییهجامعییهسییرمايهکنایرابازتولیییدمییينگییاهمردانییه

هاتثبیتکردهاست.همچونرسانه

پیايیناکثیرانبیهقشیرمديريتکالبد)بیهخصیوصدسیتكاریدرکالبید(درمییانزنیان

شیود.بیهعنیوانمثیالجراحیيسیینهبسییاربیهنیدر دردورانپ،ازازدواسسوقدادهمیي

پیايینمجیرداصیالنديیدهاقشیارتیوانگفیتدربیینشیودومیيپايینديدهميقشربینزنان

بیاالچیهدرزنیانمجیردوچیهدراقشیارشیود.درصیورتيکیهايینشیكلازجراحیيدرنمي

هیایکالبیدبیهطیورکلیيدربیینمتیأهلینبینمتیأهالنوجیوددارد)ايینشیكلازجراحیي

ایکییهشییود،انديشییهالصییهنمییيبیشییتراسییت(.دلیییلآنراتنهییادرکمبییودامكانییا مییاليخ

پنیدارد،هیایزنانیهرانادرسیتمیيتوجهزيادزنبیهکالبیدشوبیهخصیوصتوجیهبیهانیدام

شیود.زندرتاثیرگذاریبیشتریداردزيیراکیهتوجیهبیهکالبیدنیوعيانلیرافملسیوبمیي

شیودودربسییاریمواقیعامكیانحضیوردربیشیتردرحیوزۀخصوصیيتعريیامیيقشیراين

شییود.بنییابراينوزۀعمییوميکییهکالبدشییاننمییودفییراوانداشییتهباشیید،کمتییرفییراهممییيحیی

پییذيراسییت.هییرچنییدکییهامكییانشییدههییایتعريییامییديريتکالبییدزنییانتنهییادرچییارچوب

متوسییطتعییديلشییدهقشییرامییروزهايییننگییاهدربییینبخشییيازطبقییا اجتمییاعيبییهويییژه

است.

لصیییليواشییتتالحضییوربیشییتریدرجامعییهزنییانقشییرمتوسییطبییهعلییتشییرايطت

تواننییدتوجییهبیشییتریبییهخییوددارنییدودرنتیجییهاعتمییادبییهنفیی،حاصییلازاسییتقاللمییي

داشتهباشیند.درجايگیاهمقايسیهايینزنیانبیاامكانیا میاليبیشیترازطبقیا پیايینونییز

ونگیرشخودشیانهیاتتیییربنیابرخواسیتداشتنملدوديتکمتیردرحیایحکالبید،امكیان

هادارند.رابیشازسايرگروه

اقشییارهییایتتیییردرکالبیدهسیتند،درهیایزيبییاييکیهيكیيازنمونیهانیواعجراحیي

گوناگونبیهاشیكالمختلفیيوجیوددارد.دراقشیارپیايینصیور بییشازانیداممیوردتوجیه

پوشیشکیرد.شیكلتیواندرنلیوۀپوشیشجسیتجوقیراردارد،کیهيكیيازداليیلآنرامیي

ایاسییتکییهصییور بیییشازکالبییدپییايینبییهگونییهاقشییاردرايییرانومخصوصییاندربیرونییي

نموددارد.بنیابرايندرچنیدسیالاخییربیشیترينتوجیهبیهصیور شیدهاسیت.بنیابراعیالم
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غیررسميوزار بهداشیت،ايیرانبیاالترينآمیاراسیتفادهازلیوازمآرايیشوجراحیيبینیيدر

هایزنانیهدرمییاناقشیاربیاالبیشیتراسیتچیراکیهتوجیهبیهاماجراحياندام رادارد.جهان

مريكییا،بیشییتراسییت.بییهاکالبییددربییینايییناقشییاربییاالگییوبرداریازکشییورهایاروپییاييو

عبییار ديگییرزيبییاييکالبییددراولويییتقییراردارد.برخییيتتییییرا همچییونتتییویابییرودر

شیود.ولیيايینعمیلاردودراقشیارپیايیننییزبیهوفیوريافیتمیيبینهمحاقشیاروجیودد

خیوردحیالآنكیهخاصزنیانمتأهیلبیودهودربیینزنیانمجیردبسییارکیمبیهچشیممیي

چنینملدوديتيدراقشارباالتقريبانوجودندارد.

بنییدیوجییودداردولییيبسیییارتییاحییدیچنییینطبقییه“هییایالغییریرژيییم”درمییورد

هییایالغییرینیییزبییهدلیییلآنكییهدرحیاییحکالبییداسییتدربیییناسییت.رژيییمتییرناملسییوس

هیایالغیریجیزوخیورد.امیابیهدلییلآنكیهرژيیماقشارباالومتوسیطبیشیتربیهچشیممیي

آينید،دربییناقشیارپیايینبیهخصیوصدربییندختیرانتتییرا درکالبدبیهحسیابنمیي

یایههمچیونجراحیيوجیودنیدارد.تفیاو جوانوجیوددارد.درواقیعممنیوعیتيدرايینح

را“هیایالغیریرژيیم”گییربیودن/شیري جنسیي(همیهردرنلوۀنگرشبهنقیشزن)میاد

ونییزمراکیزمربیوطدراقشیاربیاالبیه“هیایالغیریرژيیم”بیرد.درقشرپايینزيرسلالمیي

شیدنمتلمیلهیایزيیادیرادرجهیتالغیرگیریوجیوددارد.اقشیاربیاالهزينیهشكلهمه

آيید.بنیابراينتعیدادهیایسینگینيبیرنمیيشوند.مسلمانقشرپايینازپی،چنیینهزينیهمي

تیراسیت.عیالوهبیرايینهمیاندرجنوبشیهرتهیرانکیم“هایالغریرژيم”مراکزمرتبطبا

پییايینزيبییاييچهییرهنسییبتبییهزيبییاييانییدامدارایاولويییتقشییزگونییهکییهگفتییهشییددر

است.

 
تیربیودامیابعیدابیهدلییلازانقیالباونیاييکیهحجیابنداشیتنهیكلشیونبراشیونمهیمقبل”

تیره.هییكالديگیهزيیادمهیمنیسیت.البتیهاآلنديگیهمانتوهیایتنیگشكلپوشش،صور مهیم

کیینن...هییرچییيآدملبییاسگشییادتربپوشییهاومییدنودختییرابییههیكلشییونخیلییيتوجییهمییي

لومیهاونیاييکیهدارایلبیاسپوشییدههسیتندکمتیرديیدهيیاد.معهیكلشکمتیربیهچشیممیي

“شیهيیاد...فقیطصورتشیونديیدهمیيشنحتياگهخیليهمچاقباشینزيیادبیهنظیرنمیيمي

ساله،متأهل،ديپلم(71)



میییرنتییاالغرشیین.ولییيهییرچیییزحییدیداره.مییرداهییمايیینوسییطخیلییيمقصییرن.بییهمییي”

کیینن.زنهییاهییمبییازنییایخواننییدهوهنرپیشییهمقايسییهمییييییارن.اونییاروخانمهاشییونفشییارمییي

کییننبییرایکیینناونجییوریباشیینکسییاييکییهوضییعمالیشییونخوبییهکلییيخییرسمییيسییعيمییي

افیتن.میردابايیدتوجیهکیننکیهمیثالنجراحيورژيم.اوناييکهوضعشیونبیدهتیویتنگنیامیي
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داشیتهباشینهیمخیوانبچیهمیيکنیه.اونیاهیمهرزايمانچندکیلوبهوزنخانمشوناضافهمیي

شیهوخیلیيوقتیاسالمتشیوازدسیتيهزنمانكن.خوبنمیشه.ايینوسیطزنیهکیهاذيیتمیي

قشرمتوسط(،ساله،متأهل،پزش 47)“دهمي



قیدرکینمکیهرژيیمبگییرم.خیودمکمتیربخیورم.ايینخوادالغرشم.سعيميمنخیليدلممي”

گیمالغرشیمايیندمیاغموچیيکیارکتیر.بعضیيوقتیامیيوضعمونخوبنیستکهبیرمپییشد

يیادمیینمونیه.وقتیيپیولنیداریاينیهديگیه.بابیامزيیادخوشیشنمیيکینم،مثیلخرطیوممیي

گیهجوونیاازراهبیدرشیدن.چیهمعنیيدارهدختیراينقیدهبیههمشتوفكرهیكیلوقییافم.میي

دونیمپی،مراعیا کینم.میننمیيخودشبرسه.توخونههمحتيبهخیاطربیرادراوپیدرمبايید

گیهبعیدازعروسیي.خیواملبیاسبپوشیموآرايیشکینم.مامیانممیيتونماونجوریکهمیيکيمي

وضعماليپايین(.ساله،مجرد،ديپلم،21)“اونموقعهمفكرنكنمبشه



 مديريت کالبد راهبردیهای  انگيزه 
هییایمعییهمییادرقالییبجراحییييكییيازداليلییيکییهباعییثافییزايشمییديريتکالبییددرجا

اسیتکیهزنیانراهبیردیهیایسیازیشیدهاسیتانگییزهمختلاوياازطرييورزشوکالبید

هیاواهیدافخیودگیرنیدتیادرچیارچوبسیاختجامعیهبیهيی سیریازخواسیتهبكارمیي

هییامییيتییوانبییهمقاومییتدرمقابییلسییاختفرهنییگودسییتپیییداکننییدکییهازجملییهآن

اعياشارهکردارتقایاجتم



 مقاومت در مقابل ساخت فرهنگ

نلییوۀمییديريتکالبییديكییيازنمودهییایمقاومییتدربییینزنییاناسییت.بسیییاریاززنییاناز

زننید.ايینای(دسیتبیهمقاومیتمیيطرييمديريتکالبدشان)بهطیورآگاهانیهيیاناآگاهانیه

،وگییاهدربرابییرنظییامسییاالرانهمقاومییتگییاهدربرابییرنگییاهمردانییهوسییاختفرهنییگمییرد

گیرد.هنجاریجامعهانجاممي

 
خیوامخیلیييیام.میيرمتیاالغرشیم،اينجیاهیماسیتخروسیونامیيمنپیشدکترتتذيیهمیي”

شیياصیالنخیوبنیسیت.گینايینطیوریکیهتیوداریالغیرمیيالغرشم...پدرومادرمبهممیي

گیندوسیتدارماينایوریباشیم.چیرامیيگین...اتفاقیانچیونهمیهاينجیوریيعنيهمهبهممي

خیوان؟ازوقتیيبچیهبیودمهیرکیارکیهپیدرومیادرمزنابايدهمیشهاوناوریباشنکهبقیهمیي

بايسیتانجیاممیيدادم.ولیياونیابیابیرادرمکیارینداشیتن.اونهیرکیاریکیهگفتنمنميمي

خیوادباشیم.رکیهدلیممیيخیوامهرجیوداد.حاالکیهبیزرگشیدممیيخواستانجامميدلشمي
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سییاله،دانشییجو،13)“هییرجییورکییهدوسییتدارمآرايییشکیینم.لباسییيکییهدوسییتدارمبپوشییم

مجرد(.

 

تیراسیت،سیتیزانهآنپررنیگگرايانیهکیهاکثیرانب عیدمیردهیایزنپنیدارهبرخيزنانبیا

مقاومیتهیاوهنجارهیایمیذکردرتالشندکیهازطريیيمیديريتکالبیدخیوددربرابیرارزش

سیاليافیت.ايینگیروه91تیوانبیشیتردرمییانزنیانبیاالیکنند.اينشكلمقاومترامیي

اززنانبرايیناعتقادنیدکیهنگیاهمردسیاالرانهوتسیلطاوبیرکالبیدزن،تیاآنجیاپییشرفتیه

داریبیانگیاهمردانیهاستکهکالبدزندرحديی شیيننیزولپییداکیردهوجامعیهسیرمايه

مكانییا رابییرایتلقییيخواسییتمردانییهدرمییوردکالبییدزن،بسیییجکییردهاسییت.تمییاميا

سیازیتعريیازيبیاييوهیرداریهمچیونرسیانه،ازطريیيهمسیانتماميابزارهیایسیرمايه

کننید.بیاوجیودورودبیشیترچهبیشترمصرفيکردنزنیان،هژمیونيمردانیهرابیازتولییدمیي

،همچنییانزندرموقعیییتحقییوقبرابییربییامییردعيوکسییببرخییيزنییانبییهعرصییهاجتمییا

بايسییتدرفرودسییتيخییودبییاقيمانییدهاسییت،چییراکییهکالبییداوبییهعنییوانمنشییالییذ ،مییي

جهییتخواسییتمردانییهدسییتكاریشییود.بنییابراينزنگرايییانمعتقییدهسییتندکییهزنبییرای

هويیتبايیدمیديريتکالبیدشرابیهعنیوانبخشیيازرهاييازموقعیتفرودسیتيخیود،میي

هییایزيبییاييصییور وبییهدسییتخییودگیییرد.عییدماسییتفادهازلییوازمآرايییش،عییدمجراحییي

هیايينمونیه(کفیشورزشیيوکالبد،پوشیشآزادوراحیت)میانتوسیاده،شیلوارجیینراسیته

کننیدخیودرابیهعنیوانزنیانيفیارغاززيبیاييهیاتیالشمیيازنلوهمقاومتزناناسیت.آن

د.شده،نشاندهنتعريا


خیوانمیوردقبیولديگیرانباشین.چیراهیيبیاخودشیونفهممکهچرازناهمیشیهمیيمننمي”

رنتیامیثالنخوشیگلشین.دلیلیينیدارهآدمايینکیاروبكنیه.مینيیهانسیانممثیلهمیحورمي

کینمالغیرشیمبیهخیاطراينیهکیهگییرموسیعيمیييامکیالسورزشورژيیممیيمردا.اگهمي

هچیونم ید يیاچیونزيبیاباشیم.زنیابايیدجلیویايینهمیهتلقییرنسیبتبیهسالمتباشیم.نی

.ساله،لیسان،،متأهل(49)“خودشونوبگیرن

 

 

 ای يرای ارتقای اجتماعي مديريت کالبد وسيله

-هییایمختلییااجتمییاعيهییابییینموقعیییتارتقییاوتلییرکاجتمییاعيحرکییتافییرادوگییروه

گییرد.کالبیديكیيازهیایافیرادصیور میيوسیرمايههیااقتصادیاستکهبرمبنیایدارايیي

شییود.زنییانبییهعنییوانافییرادیازجامعییهکییههییابییرایارتقییااجتمییاعيملسییوبمییيسییرمايه
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هییایکمتییریکمتییریبییرایارتقییاموقعیییتدارنییددرعرصییهاجتمییاعيخییودرادرگیییرفرصییا

خودشییانملسییوبهییانییهتنهییامییردان،کییههمجنسییانداننیید.رقیبییانآننییوعيمبییارزهمییي

بايسیتبیررقیبیانخیودپییروزشیوند.آنچیه،میييابيبهشرايطمالیوبشوند.برایدستمي

کنید،ارتقیایاجتمیاعيزنیانبیهواسیاهتلصییل،شیتلوکهدراينمیاناهمییتپییدامیي

ازدواساسییت.تلصیییال بییاال،شییتلپردرآمیید،پايگییاهبییاالیاجتمییاعيوازدواسدربسیییاریاز

شییود.مییديريتکالبییددرزمینییهازدواسزنییانبییاع،شییرايطمالییوبزنانییهتعريییامییيمواقیی

يابد.مردانيکهموقعیتاجتماعيباالتریدارند،اهمیتبسیارمي

شییودوویبیرایبییهدسیتآوردنايیینتییرينسیرمايحاوملسییوبمیيزيبیاييزنمهیم

کنیید.اسییتانداردهاييهمییيسییرمايهاقییدامبییهمییديريتکالبییدبییراسییاساسییتانداردهایجامعیی

گويییداوچگونییهبايییدباشیید.گییاهفییردچنییانازايییناسییتاندارددوراسییتکییهکییهبییهاومییي

بايسیتتتیییرا بسییاردرخیودشايجیادکنید.پی،ازيیافتنايینسیرمايه)زيبیايي(ویمي

خواهدتوانستبهارتقایاجتماعيخودامیدوارباشد.


تیره.دوسیالپییشمینودوسیتمرفتییمبییرون.بیاغیریقشینگخوامالغرشمچیونالمنمي”

يهپسریآشناشديمکهخیليپولداربیود.ولیيچیوندوسیتمالغرتیربیود،بیااوندوسیتشیدو

سییاله،مجییرد،22)“تییرباشییي،شانسییتبیشییترهبعدشییمازدواسکییردن.اآلنهییرچییيقشیینگ

لیسان،(.


هبیودمکیارخاصیيبلیدنبیودم.تصیمیمگیرفتمگشیتم،وقتیيديیپلمگرفتیمندنبیالکیارمیي”

خواسیتکیارذاشیتکیارکینمولیيمیندلیممیيمنشيشم.خونمونجنیوبشیهره.بابیامنمیي

کیردننمیيرفیتمقبیولمهیاکیاربیشیتره.هیرجیامیيکنم.برایهمیندنبالکارگشتم.اينطرف

ابیهيیهمنشیيزيبیانییازتااينكهتویيهملسسهکارپیداکردمولیيمسیئولاونجیاگفیتکیهمی

داريم.اوناوریشدکهيیهسیریتتیییرا تیوخیودمدادم.میثالنابروهیاموورداشیتم)هرچنیدکیه

گییرمخانوادممخالابودن(،شروعکردمبهآرايیشکیردن.اآلنهیميكسیالهکیهمیدامرژيیممیي

ساله،مجرد،ديپلم(.21)“تاالغرشم



بیايیهپسیریدوسیتمکیهفیوقلیسیان،دارهومامئینمبايدهرجورشیدهخودمیوالغیرکینم.”

يییاد.میینبايییداونجییوریباشییمکییهاوندوسییتداره.خوبییهولییياصییالناززنچییاقخوشییشنمییي

لیسان،،مجرد(.سالهدانشجویفوق27)“کنهوگرنهبامنازدواسنمي
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گییری(ونیییزدرشییده)منشییيدربرخییيمشییاغلغیرتخصصییيوانلصییارازنانییهتعريییا

يابید.بیهطیورفرايندانتخیابشیدنوازدواس،داشیتنزيبیايياسیتاندارداهمییتفراوانیيمیي

داننید.هیرمیيقشیرهیایورودبیهقشیربیاالترراازدواسبیامیردیازآنمثالزنانيكیيازراه

چنییدکییهابزارهییایرسیییدنبییهچنییینهییدفيبییهزيبییاييونلییوۀمییديريتکالبییدملییدود

رسیدکیهزنیاننقیشزيبیاييتیوانناديیدهگرفیت.بیهنظیرمیينرانميشود،ولينقشآنمي

هیایصیور وهیایالغیری،جراحیيداننید.انیواعرژيیمرادرارتقانخود،بسیاربااهمییتمیي

کالبیید،آرايییشوغیییرهبییرایبرخییيزنییانابزارهییاييدرجهییتتلییرکصییعودیبییهحسییاب

بايسییتبییاالگوهییایتکالبییدمییييییابيبییهچنییینهییدفي،مییديريآينییدوبییرایدسییتمییي

شدهزيباييدرزمانخودمنابيباشد.پذيرفته



مديريت کالبد نمای  متناقضوضعيت 
مديريتکالبیدولیزومآندرزنیانبیشیترپی،ازحضیورزندرعرصیهعمیوميمایرحشید.

باخیروسزنیانازحیوزۀخصوصیيبیهحیوزۀعمیومي،زنوکالبیدشدارایاهمیتیيويیژهبیه

فبییهشییناختييافییت.بییهعبییار ديگییربخشییياززيبییاييزنمعاییوصییوصدرجهییتزيبییاخ

انیید.ازيیی طییرفزنییانايییرانبییاتناقضییيمواجییهحضییورویدرعرصییحعمییومياسییت.

بايسیتکالبدشیانرامیديريتکننیدودرعرصیحعمیوميحضیورداشیتهباشیندوازطیرفمي

ديگرنبايدديدهشوندوبهچشمبیايند.


گیهتیویخونیهآرايیشکین.ازطیرفوهرمنباآرايشکردندربییرونازخونیهمخالفیه،میيش”

خیوادآرايیشکینموبیهخیودمبرسیم.چیونتیویملیلرمسرکاردلممیيديگهمنکهدارممي

انوکسییيکییهبییهخییودشنرسییهانگییارکثیییاومريضییه.هییمکییارمروکییارمیینهمییهايناییوری

ساله،لیسان،،متأهل(.91)“وهرمناراحتبشهخوامشدوستدارموهمنمي

هییامونبییزرگنباشییه،بییااينكییهاکثییرانبزرگییهچییونمییامییاتییویايییرانمشییكلداريییمکییهانییدام”

کینن.مثیلجنیفرلیوپز.میاازرنکلیيجراحیيمیيايناوریهستیمعك،زنایاروپايي.اونیامیي

سیاله،97)“کیهتیوچشیمنییايمخیوايمخوايممثیلاونیاباشییمازيی طیرفمیيي طرفمي

ديپلم،متأهل(.

 

شییكليازمییديريتکالبییددرايییرانبییاالگییوبرداریازکشییورهایاروپییاييايجییادشییده

هییایکالبییدزنغربییيراداشییتهباشییدوازطییرفديگییرکییهازيیی طییرفسییعيداردمللفییه

شییبیهخییودباشیید.تفییاو کالبییدزنشییرقيبییازنغربییيباعییثشییدهاسییتکییهبرخییي
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هایکالبدزنغربیيقابیلپییادهشیدنبیرکالبیدزنشیرقينباشید.میثالنالغیریانیداممللفه

شیود،دربیینزنیانايرانیيکمتیراسیت.بسییاریازکهدرزناناروپیاييبیهشید يافیتمیي

هیایخیاصراانیدامگیوييبیهنییاززنیانمبنیيبیرالغیرشیدنهایالغریامكیانپاسیخرژيم

شییود.ازطییرفديگییرتییابوبییودنکالبییدویموضییعياسییتفادهمییيهییانییداردوازورزش

هیاواصیاالحانتیرکیردنايینانیدامشودکیهتیالشدرجهیتکوچی هایزنانهسببمياندام

ها،بیشترشود.درچشمنبودنآن

شییايدبتییوانگفییتکییهمییديريتکالبییدتنهییاجنبییهفییردیوخصوصییينییدارد.کالبیید

هیاشیوندوکالبیددررابایحبیاآنت.ديگیرانمهیمتلقیيمیيمتعليبیهجهیاناجتمیاعياسی

ایاجتمییاعيگیییرد.بنییابراينمییديريتکالبییدبیییشازآنكییهفییردیباشیید،جنبییههويییتمییي

دارد.تقابلبیینتیالشبیرایديیدهشیدنومانیدندرعرصیحعمیوميوملیدودکیردنخیود

است.قراردادهمتناقضنمابهعرصحخصوصي،زنانرادروضعیتي

 

 احساس ناامني و اضطراب دليلي برای مديريت کالبد در زنان 
هییایزيبییاييراهییابییاتبلییی شییكلخاصییيازکالبییددرتالشییندتییاتمییاميمللفییهرسییانه

اسییتانداردکننیید.بنییابرايننسییبيبییودنمفهییومزيبییاييکمرنییگشییدهاسییت.فرهنییگبرتییر

کنید.کالبیدکیهبايیدباشیدتبلیی میيآنچهراکهموردقبولوپسندشاستبهعنیوانآنچیه

شیود.درايیرانکیهاسیتفادهازمیاهوارهزيبا،باخصوصیاتيهمچیونکالبیدالغیرشیناختهمیي

گیریدرآمیدهاسیتبیاانتقیالسیريعمفهیومزيبیاييجهیانيمیواجهیم.میاهوارهبهشكلهمه

هیومکالبیدزيبیاهیایآنفرهنیگهمچیونمفبهعنواننمايندۀفرهنگبرتیر،برخیيازجنبیه

کنیید.تییأثیرمییاهوارهبییرفرهنییگبییرکسییيپوشیییدهنیسییت.داليییلاسییتقبالازرامنتقییلمییي

مییاهوارهوچنییینتأثیرگییذاریبسیییاراسییتکییهشییايدازاولییینداليییلآنبتییوانتفییاو نیییاز

هیایداخلیيدانسیت.گیوييمناسیببیهآننیازهیاازطريیيرسیانهافرادجامعیهوعیدمپاسیخ

توانتنهیاهمییندلییلراکیافيدانسیت.امیاآنچیهکیهاهمییتداردتتیییریکهنميهرچند

شود.استکهبهواساححضورماهوارهايجادمي

توانییدافییرادرابییرانگیییزدکییهفرهنییگهییایديگییرمییيمییاهوارهبییاتصییاويریازفرهنییگ

نگیيبیاشی ايیننفیوذفرههیایديگیررهیاکننید.البتیهبیيرهنیگفخودیرابیهسیودآن

شییودکییهآشیناييهمییهجانبیههمییراهنبییودهوتنهیابخشییيازفرهنیگبیگانییهشناسییاندهمیي

شیايدتوانیدسیب زنیدگيراتتیییردهیدواغلبنیزبخشزيانبیاریاسیت.همیینامیرمیي
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اولییینتییأثیررابتییواندرنلییوۀپوشییشومییديريتکالبیید)بییهخصییوصدرزنییان(مشییاهده

کرد.
بیییننکیهچییهزنیایخوشیگليبییاچیهلباسییاييوارهدارن...همیهدارنمیياالنديگیههمیهمییاه”

خییوادمثییلاونییاحضییوردارنیید...مخصوصییانمییاکییهتییویايییرانايیینچیییزارونییداريمدلمییونمییي

شیه.باشیم...االنخیليازکارامثیللبیاسپوشییدن،آرايیشکیردنو...مثیلمیاهوارهانجیاممیي

سییاله،99)“بییهچییونمییاروازاونحالییتبسییتهدرآوردهکیینممییاهوارهخیلییيخومیینفكییرمییي

ديپلم،متأهل(.



هییاازهییایپنهییانمییديريتکالبییدزنییانوجییوددارد.اضییارابآنآنچییهکییهدراليییه

موردقبولواقعنشدناسیت.میردانهیمهمچیونزنیانتلیتتیأثیرمیاهوارههسیتند.برخیي

هیایزيبیاييمنابیيبیرآنچیهمیاهوارهمللفیهازاينتأثیرا ،نگراننیدکیهزناندارایدغدغه،

کننیید،نداشییتهباشییندوبنییابرايننتواننییدنیازهییایهمسرانشییانرابییهعنییوانيیی تبلییی مییي

برآوردهسازند.“زنزيبا”


گیمخوبیهمیردامیاهوارهنگیاهنكینن.اونیاهیممثیلکنمباخیودممیيمنوقتيماهوارهنگاهمي”

گمکیهشیايدديگیهمیاروبیاايینشیكلنپسیندن.مینبینن.منميميمااينزناروبااينشكل

ساله،ديپلم،متأهل(.97)“کنمکهاوناوریباشمنگرانم...خیليتالشمي



تیونم...همیشخیوادکیهمیننمیيجديدانديگهبهشوهرماعتمادنیدارم.يیهچیزايیيازمینمیي”

ساله،ديپلم،متأهل(.95)“تقصیرماهوارس

 

ایرايناحساسناامنیيکیهمیاهوارهدرزنیانايجیادکیردهاسیتبیهدلییلمقايسیهبناب

کننییدکییهدهنییدوتصییورمییياسییتکییهزنییانبییینخییودوزنییاندرمییاهوارهانجییاممییي

دهنیید.شییايديكییيازعمییدهداليییلمییديريتشوهرانشییاننیییزهمییینمقايسییهراانجییاممییي

زنییانازنايییدهگرفتییهشییدنتوسییطهییایزيبییاييامییروز،تییرسکالبییدبییراسییاسمللفییه

همسرانشاناست.درعینحیالبیهدلییلفرهنیگتنیاقصحیاکمبیرجامعیهمیا،زنیاندچیار

اند.ازيی طیرفدرتیالشهسیتندنقیشزنسینتيراايفیاکننیدوازطیرفسردرگميشده

ديگرمیدرنباشیند.میرداننییزهیردونقیشراازهمسیرانشیانانتظیاردارنید.ايینتنیاقض

 اضارابيهمیشگيوگاهبسیارمخربرادرزنانايجادکردهاست.
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نتيجه گيری 

هیایاخییربیهکالبدبهعنوانموضوعپژوهشدارایسابقهماالعاتيچنیدانينیسیتودردهیه

هایمديريتآندرايیرانبنیاعنوانموضوعقابلتلقیياهمیتزيادیيافتهاست.کالبدوشیوه

هیایي موضیوعپژوهشیيارزشیمندوکیاربردیاسیت.همزيسیتيفرهنیگبهداليلمتعددی

شهرتهراننوعيتناقضرادرخصوصزنانبهطیورگوناگونوشرايطاقتصادیمتفاو درکالن

عاموکالبدزنانهبهطورخاصسببشدهاست.تناقضيوتضادیکهعمدتابهدلیلمواجهتفكر

باتفكرا جديدهمچونحيمديريتودسیتكاریکالبیدبیرایسنتيوتابودانستنکالبدزنانه

متوسطحاصیلشیدهوشیرايطجامعیهايرانیيرامتفیاو ازگذشیتهقشرزنانبهويژهدرمیان

سیازیداریوتالشدرجهتيكسانساختهاست.ازطرفديگربیاوجودسلاهتبلیتا سرمايه

هاوابتكارا فردیباشید.درگاهتفاو تواندجلوهبهمنظورجذبمشتریانبوه،بازهمکالبدمي

هایخاصياززناناينتیالشبیرایمتفیاو هاييودربینطیارسددرحوزهايرانبهنظرمي

توانبهويژهدراهدافاستراتژيكيمشاهدهکردکهزنانشود.اينموضوعراميبودنمشاهدهمي

کنندهتفكیرا اوتواندبیانبدبهعنوانجلوهخارجيفردميکنند.کالازمديريتکالبددنبالمي

هایهنجاریوارزشيبهشمارآيد.باتوجهبهتناقضا بهوجیودوگاهمقاومتویدربرابرنظام

آمدهدرايرانبهخصوصدرراباهبازنانکیهبیداناشیارهشید،میديريتکالبیدزنیاندرايیران

هایارزشيوهنجاریموجیودرابیهچیالشباشد.مقاومتيکهنظامتواندزبانمقاومتايشانمي

کشد.مي

ها،مجال ،سینماوتلويزيون(درزندگياکثريتمیردمهایهمگاني)روزنامهامروزهرسانه

هایهمگانيتلويزيونتوانستهاستدرمیانتودهمیردمجهانتاثیربسزاييدارند.درمیانرسانه

ایبهنامهایگوناگونتلويزيونيدرسرتاسرجهانوپديدهودبازکند.شبكهایبرایخجایويژه

انیدوالگوهیایمیديريتکالبیدمتیاثرازماهوارهبهنوعيمنبعمعرفتيدرمیانمردمبدلشیده

هایمارحدرماهوارهاست.نكتهجلبتوجهاراتهتصويریاززنانهمیراهبیاهاوشخصیتبرنامه

ژیجوانياست،امریکهدرموردزنانبیشازمردانصادقاست.شیايدامیروزهاحساسنوستال

برایمامترادفبودنجوانيبازيبایبهامریبديهيبدلشدهباشدوليبايدتوجیهداشیتکیه

اينيكيدانستنبههیچعنوانبديهينیست.

يگرداليلگرايشبیههاوامكانا اجتماعيازطرييمديريتکالبدازددستیابيبهفرصت

تیوانيكیيازشیود.جنسییترامیياينامراستکهالبتهشاملهمهجامعهموردماالعیهنمیي

هایتلرکاجتمیاعيبیرایزنیانبیهترينعواملايجادنابرابریدانست،بهطورکليفرصتمهم

اعيخیاصمراتبکمترازمرداناست،بدانمعناکهزنانبرایتصاحبموقعیتشتلييیااجتمی
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بايستبیشازمردانتالشکنند.اينرقابیتبیرایتصیاحبمشیاغليکیهدرجامعیهزنانیهمي

گیری(.بسییاریازيابد.)مشاغليهمچونمنشیيشوند،درمیانخودزنانادامهميملسوبمي

ريیيزنانبرايناعتقادندکهنلوهمديريتکالبدشانبرموفقیتشتلي،امكانازدواسوارتقاازط

ايندوتاثیرگذاراست.بنابراينبسیاریازدخترانجواندرطبقا پیايینبیرایفیرارازشیرايط

بیاالتررادراقشیارنابساماناقتصادی،اجتماعيوفرهنگيخودآرزویازدواسبافیردیازپايگیاه

بیدخیوديابيبهاينهدف،بسییاریاززنیانبیهمیديريتکالپرورانندوبهمنظوردستذهنمي

دانند.هایتلرکاجتماعيايشانميترينمولفهشوند.بسیاریزيباييزنانراازمهممتوسلمي

هایمختلاتیاريخيبیهاشیكالمختلیامديريتکالبدموضوعجديدینیستودردوره

هایاخیربیهعنیوانموضیوعجیدیوجودداشتهاستاماموضوعيکهمديريتکالبدرادردهه

هایقبلساختهاستشاملمواردزيراست:وآنرامتفاو ازدورهمارحکرده

شكلمديريتکالبدوالگویآنمتفاو ازگذشتهشدهاست.ی1

هایفرهنگيمیانزنبودنودختیربیودنراازبیینبیردهالگوهایجديدمديريتمرزبندیی2

بودناست.شناسيزنانهبودنودخترانهاستبنابراينفاقدنظامنشانه

هایجديدبهکالبدزنانهالگوهایسنتيمديريتکالبیدرابیهچیالشکشییدهاسیتونگرشی9

 موقعیتمتناقضيراسببشدهاست.

رويكردهایجديد،باورهایفرهنگيپیشینمبنیيبیرعیدمدخالیتدرکالبیدرازيیرسیوالی4

گییرد.درايینرايانیهصیور میيگاندوبدينترتیبمديريتکالبددرچارچوبغیرتقیدسبرده

تقیدسوانسیانمختیاراسیتدرکالبیدخیودغییرهیمواسیتمظهرتقدسهمرويكردکالبد

 دستكاریکند.

هایکالبدراقابلتتییرسیاختهاسیت،بنیابراينهییچسازیمفهومزيباييهمهبخشيكسانی7

 شود.عضویازکالبدبدوننیازبهتتییرتعريانمي
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