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  چكيده
هـاي   و بـه تفسـير گفتمـان    نـد يك نظم گفتماني توصـيف ك ة منزل را به »زيبايي بدن زنانه«اين پژوهش تالش دارد 

در ايـن راسـتا،   . پردازدگفتمان ب زن درون هرة حاضر در اين عرصه و همچنين سازوكارهاي هژمونيك بازنمايي سوژ
. هاي زيبايي بدن زنانه پرداخته شـد  با رويكردي كيفي و در چارچوب روش تحليل گفتمان، به بسط تحليلي گفتمان

گيري  نفر از زناني كه به روش نمونه ٣٠يافته در ميان  ساخت  نيمهة گيري از تكنيك مصاحب هاي پژوهش با بهره داده
 عنـوان سـوژه در سـه سـطح     هاي پژوهش به تفسير بدن به يافته. گردآوري شده است نظري هدفمند انتخاب شدند

مفاهيم ساخت و زنانگي بدن ذيل گفتمـان ورزش، اسـتاندارد   . منجر شد هاي ورزش، پزشكي و رژيم غذايي گفتمان
بنـدي   و اروتيك شدن زيبايي در گفتمان پزشكي و مفاهيم انضباط و شرم بدن ذيل گفتمـان رژيـم غـذايي صـورت    

سـاالري   دهـد كـه در بـاالترين سـطح هژمـوني گفتمـاني، مـرد        تفسير اين سه سطح گفتماني نشان مي. شده است
ايـن  . كند دهي مي و ذهنيت زنان را در راستاي مديريت بدن جهت دارديافته وجه هژمونيك  گفتمان عينيت منزلة به

گاه زيبـايي بـدن زنانـه را     گره زنانگي بوده و اصوالً هاي ديگر به دنبال نفي شكل »ايدئالزن «گفتمان با طرح مفهوم 
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  مقدمه
در متون ديني دوران باستان و در ادبيات پيشـامدرن، عنصـري منفـي و مـانع تعـالي روح       ،بدن

، بيشـتر بـه   ١٩٨٠ة تـا اواسـط دهـ   . شـد  هـاي آن طـرد مـي    و نيازها و خواسته شد ميشناخته 
شد و بدن انسان ماهيتي شهواني داشت كـه ناديـده گرفتـه     هاي غيرمادي انسان توجه مي جنبه

 دو بـين  كـه  رسـيد  مـي  نظـر  به ١ترنر تعبير به. تا جايي براي كمال و رشد روح باز شود ؛شد مي
 بـا  توانـد  مي موضوع دو اين و ندارد وجود تعاملي دكارتي دوئاليسمة انديش در بدن و ذهن بخش

 مورد فرهنگ مربوط به بدن و باورها اغلب ،روشنگري دوران در. شود مطالعه هم از جدا اصل دو
مـورد ترديـد قـرار     نيـز  بـدن  و روح تقـابلي  وجه و جسم مسلم ستيفرود و گرفت قرار بازنگري

 تـا  شـد؛  اجتماعية انديش از جديدي گفتمان وارد بدن ،بعد به زمان اين از .]١٢٨، ص٢[ گرفت
 ٢جسمانية جامع سمت به اجتماعي چرخش به معتقد زمينه اين در متفكران از برخي كه جايي

 اصلي ميدان به بدن شدن تبديل چگونگي توصيف براي را جسمانية جامع اصطالح ترنر .هستند
 اي جامعه هر در كه است معتقد و برد مي كار به اجتماعي نظام در فرهنگي و سياسي هاي فعاليت

قـرار   هـا  جمعيـت  بـدن  تنظيم براي هايي ضرورت تحقق خدمت در الزم تمهيدات و ابزارها انواع
 سوي به ما داند و بر اين باور است كه اجتماعي مي نظم براي آدمي را محملي او تن]. ٤١[دارند 

 هـاي  فعاليـت  اصـلي  ميـدان  بـه  بـدن  تنظـيم  آن در هستيم كـه  حركت در كالبدية جامع يك
هـا   خلق بدنة هاي پزشكي ايد به ياري تكنولوژي ،گونه جوامع در اين. است شده تبديل فرهنگي

 نفوذ به شود، مي ياد جامعه ٣شدن پزشكينه عنوان با آن از كه يفرايند. ]٤١ ؛٣٤[به وجود آمد 
 جملـه  از دارد، كـه  اشـاره  شـوند  نمـي  مربوط بيماري درمان به اساساً كه هايي حوزه در پزشكي
 در كـه  كـرد  اشـاره  الغـري  و چـاقي  تغذيه، مانند وقايعي شدن پزشكي به توان آن مي مصاديق
  .]٢٨[ شدند مي تلقي طبيعي كامالً اي پديده گذشته

شناسان شناخته شـده   جامعهة عنوان موضوعي مهم براي مطالع در عصر حاضر، بدن انسان به
 از طبيعـي  جهـان  تحـول  و گيـري  شـكل  شناسـي،  جامعه محوري هاي فرض پيش اساس بر. است

 لزوماً را طبيعي جهان ها انسان. گيرد مي صورت اجتماعي اي گونه به و انساني هاي فعاليت طريق
 ،٤٠[ شـود  مـي  فهـم  فرهنـگ  ميـانجي  به همواره طبيعت زيرا كنند، نمي درك معيني شكل به

هاي فرهنگي و اجتمـاعي   دادن ارزش  محملي براي نشان منزلة تواند به بدن مي ،بنابراين. ]٣٤ص
 باعـث بـه   مختلفـي  عوامـل . جامعه و همچنين روابط قدرت موجود در آن مورد توجه قرار گيرد

 شـد كـه تغييـرات    شناسـي  جامعـه ة در حوز بدني هاي فعاليت و بدن پيرامون عالقه آمدن وجود
. اسـت  عوامـل  ايـن  تي ازفمنيس هاي جنبش فوكو و مانندآراي برخي متفكران  شناختي جمعيت
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گونه كه در  د؛ آنكنهاي اجتماعي را آشكار  هايي از نظم يا نابرابري نشانه تواند بدني مي تجربيات
 است معتقد فوكو .شود مي اشاره بدن در اجتماعي انضباط و قدرت تأثيربه  فوكو گفتماني سنت

 خـارجي  و گونـاگون  اجـزاي  از هـا  آن و ندارد وجود ها پديده پس در واحدي خاستگاه و ذات كه
 بـدن،  خويشـتن،  ماننـد  انگارانـه  ذات مفـاهيم  ارزشمندترين با رابطه در امر اين. اند شده ساخته

اي بـراي اعمـال    او بـدن را محصـول قـدرت، كـه واسـطه     . ]٣٠[ است صادق احساس و حقيقت
  .داند مي ،فشارهاي اجتماعي است

 هـاي  شـيوه  بـه  اشـاره  بـراي  آن از ،١مـوف  و الكلو  فوكو و كه است مفهومي گفتماني برساخت
 دانـش  تالقـي  گفتمان محل ها، بنا بر تعريف آن .اند كرده استفاده اجتماعي هاي واقعيت گيري شكل

  .آورد مي وجود را به سلبي و ايجابي قواعد از اي مجموعه دورة خاصي هر در است كه قدرت و
ة ابـژ  شـناخت، ة سـوژ . هسـتند  ارتباطـات  و ذهنيـت  معنـا،  واقعيت،ة دهند شكل ها گفتمان

 در تـاريخي  تحوالت و قدرت و دانش روابط هاي وردهآفر و آثار همگي شناخت،ة شيو و شناخت
  .]٢٤ص ،١١[ هستند ها آن

 صـورت  بـه  كـه  اسـت  مفهـومي  نيـز  زيبايي ها، بودن پديده برساخت از فوكو تعريف مطابق
 تعيـين  ،سـبب  همـين  بـه . كنـد  مـي  تغيير زمان طول در و شود مي تعريف و برساخته اجتماعي

 بـه  مربـوط  هـاي  نگرانـي  اغلب است و فرهنگ و جامعه متفاوت هر به توجه با زيبايي هاي مالك
  .است اجتماعي هاي نگرش از ثرأمت يا بازتابنده ظاهر،

 زيبا براي را افراد بدني فرم چگونگي و بدن است كه تغييرات اجتماعي و فرهنگي انتظارات
  .]٢١[) ٢٠٠٩ كليب،( كند مي تحميل ها آن به شدن

 فـرم  و ارزش كه فشارهايي تأثير تحت اجتماعي اي سرمايه منزلة به زنان بدن ،فوكو تعبير به
 بـه  نسـبت  مردان با مقايسه در زنان اي جامعه هر در. دهد مي شكل تغيير كنند مي تعيين را آن

 مختلـف  هـاي  كـاري  دسـت  طريق از و ترند حساس آيد مي چشم به آنچه و خود ظاهري وضعيت
 دارد وامي را ها آن وافر توجه اين .خودند هويتي هاي ويژگي تحكيم و منزلت كسب دنبال به بدن

 اجتماعي و فرهنگي الگوهاي با خود هاي بدن دادن مطابقت براي پرخطر حتي و افراطي رفتار تا
 بـه  زنـان  گـرايش  افـزايش  در تـوان  مـي  را ايـران  در امـر  اين شواهد .]٦ ؛٣[ اتخاذ كنند زيبايي

 اسـتفاده  ورزشـي،  هاي باشگاه آمار افزايش. كرد مشاهده گوناگون هاي روش توسط بدن مديريت
 .است موضوع اين بر گواهي نيز زيبايي هاي تزريق و ها جراحي انواع و رژيمي هاي مكمل انواع از

هاي زيبايي در رديف ده كشور اول دنيـا قـرار دارد كـه     متقاضيان انواع جراحيايران از نظر آمار 
هـاي بدنسـازي و    آمـار مصـرف باشـگاه    ،همچنـين . دهند ها را زنان تشكيل مي درصد از آن ٤/٨٦

خـوبي نشـان دهـد     تواند تحوالت رخ داده در ايـن زمينـه را بـه    پرورش اندام توسط زنان نيز مي
اعـالم كـرد كـه از     ١٣٩٧ها در اواخر سال  اي در امور باشگاه ورزش حرفهة ؛ مديريت توسع]١٠[
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هزار مورد نيز به  ٩هزار باشگاه در بخش بانوان و  ٧هزار باشگاه فعال در سراسر كشور،  ٢٠ميان 
 ،خصوص شـهر رشـت   استان گيالن و به ،در اين ميان. ]٩[ند ا منظوره و مشترك فعال صورت دو

ــواع جراحــي ة در رتبــعنــوان مركــز اســتان،  بــه هــاي زيبــايي و  پــنجم كشــور از نظــر آمــار ان
ورزش و جوانـان شـهر   ة بـه گـزارش مـديريت ادار    ،همچنين. هاي پزشكي قرار دارد كاري دست
باشگاه خصوصي فعال در اين شهرستان، بـه ترتيـب،    ٣٩٤، از تعداد ١٣٩٧در پايان سال  ،رشت
 جمعيـت  بـه  توجه با. ]٤[ند ا رت مشترك فعالمختص بانوان و به صو باشگاه ١٩٩و  ١٣٥تعداد 
 و اجتماعي سطوحة هم در آنان اجتماعي لزوم مشاركت و كشور در زنان و دختران توجه  درخور

خصـوص   و بـه  كشـور  در بـدن  مديريت مختلف فعاليتي هاي عرصه افزايش به توجه با همچنين
 انـواع  و ورزشـي  هـاي  از باشـگاه  توجهي درخورعنوان مركز استان گيالن، كه آمار  شهر رشت به

زيبـايي را   هـاي  جراحـي  انـواع  تـا  گرفته دارويي و غذايي هاي رژيم و ها مكمل ورزشي، ابزارهاي
. دشو مي افزون آن مديريت و بدن به روزافزون توجه اين چگونگي و چرايية مطالع اهميت دارد،
كه با كاوش در آن،  طوري قلمداد كرد؛ بهاي  گاه پيچيده زيبايي بدن زنانه را شايد بتوان گرهة حوز

  .شوند اي بهتر نمايان مي شده با آن به گونه بندي هاي مفصل ديگر حوزه
 داليلـي  .اسـت  زنانه بدن زيبايي اجتماعي برساخت هاي شيوه حاضر پژوهش محورية مسئل

 اجتمـاعي  نظر از و كنند مي عرضه و مديريت دهند، مي شكل  تغيير را خود هاي بدن ها انسان كه
 ايـن  به توجه با]. ٣[ گيرد مي قرار بدن اجتماعي برساختن تعريف چارچوب در ند،كن مي ارزيابي
زيبـايي بـدن   ة هاي حاضر در عرص گفتمان تفسير و توصيف با دارد تالش حاضر پژوهش مفهوم،

 در. بپـردازد هـا   در درون اين گفتمان زنان بدن زيبايي اجتماعي برساخت زنانه در جامعه به فهم
 گفتمـاني  فضـاي  هـايي  مـالك  چـه  با و گفتمان كدام كه مطرح است پرسش اين ،زمينه همين
 دهد؟ مي شكل را زنان توسط بدن مديريت آن تبع به و زنانه بدن زيبايي

  تجربيپيشينة 
هـاي   با رويكردهـا و روش  زيبايي و مديريت بدن زنان در ايرانة گرفته در حوز هاي انجام پژوهش

اي براي  رسانهة مثاب ها بدن را ب اي از پژوهش دسته. اند اجتماعي پرداختهة لئمتفاوتي به اين مس
بـه   ]١٣[جـاه و سـيارپور    و رفعت ]١[، آزاد ارمكي و چاوشيان ؛ مثالًاند ابراز هويت در نظر گرفته

. انـد  ختـه ها و تفسيرهاي كنشـگران پردا  گيري و ابراز هويت توسط بدن با توجه به انتخاب شكل
. انـد  شـدن پرداختـه   بـا جهـاني   ميان مـديريت بـدن  ة ، به رابط]٢٤؛ ٨[ها  برخي ديگر از پژوهش

هـا و هنجارهـاي جنسـيتي،     پذيري بدن و زيبايي بدن زنانـه از كليشـه  تأثيرهايي نيز به  پژوهش
ه از اين دسـت . اند هاي مردساالري و ظاهرآرايي در جامعه پرداخته فرهنگي و نيز گفتمانة سرماي

ها و هنجارهاي پدرساالرانه در جامعه و همچنـين   هاي جنسيتي و ارزش ها وجود كليشه پژوهش
 ؛ مـثالً داننـد  هاي گرايش زنان به مديريت بدن مي هاي مبتني بر آراستگي ظاهر را از عامل ارزش
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كيـد بـر   أشـناختي مشـاركت ورزشـي زنـان بـا ت      به تبيـين جامعـه   ]١٤[وند و همكاران  نورعلي
توجهي بـا مشـاركت    ة درخوركه اين هنجارها رابط دادندو نشان  ندهنجارهاي جنسيتي پرداخت

اتي كـه تصـور بـدني    تأثيردر اين زمينه به بررسي  ]٢٢[نوروزي و همكاران . ورزشي زنان دارند
نيز در پژوهش  ]١٥[عباداللهي و همكاران . اند گذارد پرداخته ها مي زنان در مشاركت ورزشي آن

سـنتي و  ة الگوهاي پدرساالران تأثيرپدرساالري جديد، بدن زنانه را تحت ة با محوريت نظريخود 
ة هـاي جنسـيتي و غلبـ    به نقش نگرش ]٢٠[همچنين، مختاري و عنايت . اند جديد تبيين كرده

 ]٧[لـو و همكـاران    حاجي. اند ات آن بر تصور بدني زنان پرداختهتأثيرديدگاه مردانه در جامعه و 
  .فرهنگي زنان در گرايش به جراحي زيبايي پرداختندة نقش سرماي نيز به

اي را مورد مطالعـه   مديريت بدن و زيبايي نيز مسائل گستردهة هاي خارجي در حوز پژوهش
ها به نقش عامليت رسانه در روي آوردن افراد به مديريت بدن  برخي از اين پژوهش. اند قرار داده

بـه نقـش منـابع آناليـن و      ]٢٦[ در پـژوهش اوال و ميلـز  . اند هاي زيبايي پرداخته كاري دستو 
رسـانه   ]٤٣[تايلر و همكـاران  . هاي زيبايي صورت پرداخته شد اينترنت در درك افراد از جراحي

 ]٣٩[همچنين، شـو يـوه لـي    . كردندمطالعه  عنوان مالكي براي ادراك از جذابيت جسماني را به
ها نيز به  اي از پژوهش دسته. اند در مجالت زنان پرداختهسازي عمل جراحي زيبايي  نيز به عادي
و عامليـت فرهنگـي و اجتمـاعي     ]٣٨[ ، جنسيت و سن]٤٢[هايي چون، نژاد و دين  نقش عامل

نيـز در   ]٣٦[كنـي و بيگلـر    مـك  .انـد  در تصور بدني و درك از زيبايي بـدن پرداختـه   ]٣٧؛ ٢٧[
نتـايج پـژوهش   . مسـاري از آن پرداختنـد  انگاري بدن در احسـاس شر  پژوهش خود به نقش شي

شود زماني كه بدنشان مطابق  سبب ميء يك شية مثاب ها نشان داد كه آگاهي افراد از بدن به آن
  .با استانداردهاي فرهنگ زيبايي نباشد، احساس شرمساري كنند

  چارچوب مفهومي
بـر سـتيز بـا    شناسـي بـدن اسـت، مبتنـي      هاي مطرح در جامعه برساخت اجتماعي، كه از حوزه

و آدميان چيزي به نـام   گرايي است؛ به اين معنا كه جهان امري از پيش تعيين شده نيست ذات
 هـاي  گـروه  هـا،  نگـرش  اجتمـاعي  برسـاخت  از رويكـرد،  ايـن . ذات حقيقي و تغييرناپذير ندارنـد 

  .داند اجتماعي مي تعامالت ها را محصول كند و آن مي دفاع ها هويت و اجتماعي

  ـ بدن، قدرت و انضباط ميشل فوكو
 اي جامعـه  امـروز ة قدرت، بر اين باور است كه جامعـ  مناسبات و بدن ميان ةرابطة مطالع با فوكو

 درگيـر  بـدن  تنظـيم  و بـوده  قـدرت  و دانش تالقية نقط حكم در بدن آن در كه است انضباطي
 رويكـرد  از هـا  جمعيـت  بر مديريتة شيو معاصر،ة جامع در .است نظم تحقق و اجتماعي نظارت

 قـدرت  بـا  نظـارت  غيرمسـتقيم ة شـيو  و يافتـه  تغييـر  گرايانـه  سـاخت  رويكـرد  به گرانه سركوب
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 سـازوكارهاي  با آدمي پيكر ارتباط در .است شده قديمي هاي شيوه جايگزين زندگي، بهبودسازي
 مـدرن  ماقبـل  دوران همچون آنكه جاي به قدرت اين و شود مي قدرت كانون انسان بدن قدرت،
 گيـرد  مـي  قـرار  بدن حركات ارادي كنترل از ناشي دروني انضباط تحت كند، پيدا بيروني تجلي

 امـر  اتتأثير و بندي صورت به توان آن مي طريق از است كه فوكو مفهوم ترين مهم گفتمان .]١[
 گيرد مي درنظر برساختي عنوان به را اجتماعي جهان فوكو گفتماني رويكرد .]٣١[ واقع نگريست

  .است شده ساخته دانش و قدرت هاي شبكه طريق از و جمعي انة كنشگرواسط به كه
 از فراتـر  و ازلي گفتماني هيچ و هستند برساختي محصوالت ها گفتمانة هم تاريخ طول در
  .]٣٥١ص ،٣٢[ ندارد وجود تاريخ

 يـافتن  دنبـال  او بـه  .دارد ريشـه  آن بـر  داللـت  و قدرت در هميشه گفتمان به تعبير فوكو،
 از خاصي هاي گونه رواج موجب شرايطي چه مشخصة زمان هر در كه بود پرسش اين به پاسخي
 هـايش  پـژوهش  در فوكـو  كلـي،  طور به. ]١٤ص ،٦[د شو مي و مغفول ماندن برخي ديگر گفتارها

 انقيـاد  بـه  را ما بدن ها گفتمان قالب در و انضباط مفهوم طرح با قدرت چگونه كه دهد مي نشان
 را مـا  هـاي  بـدن  بنـابراين  و كنـد  مـي  فراهم را فرمانبرداري سازوكارهايي، تنظيم با و آورد درمي
  .سازد مي خود مطيع

  ـ بدن و گفتمان الكلو و موف
 و تلفيـق  بـا  را خـود ة نظريـ  فوكـو،  از گفتمـان  مفهوم گرفتن موف با الهام شانتال و الكلو ارنستو
بـا   الكلـو و مـوف،   .مطرح كردند ،ساختارگرايي و ماركسيسم يعني عمده، نظري سنت دو اصالح

 اين سوسور، ساختارگرايي از معنايية نظري و ماركسيسم از اجتماعي امر به راجع اخذ انديشيدن
 كـل  نظريـه،  اين اساس بر. كردند تلفيق يكديگر با پساساختارگراة نظري يك قالب در را سنت دو

 بر بنا. شود مي خلق ها آن درون در معنا كه آيند مي شمار به هافرايند از اي شبكه اجتماعية حوز
 گفتمـان  يـك  از كـه  زمـاني  اسـت و  خـاص  قلمـرو  يك درون معنا تثبيت گفتمانْ ،ها آنة نظري

 و الكلو .آوريم مي وجود به مفهوم يك حول را مرتبط هم به معاني از اي شبكه كنيم، مي صحبت
 از منظـور . نامنـد  مـي  ١گفتمـان  ميدان كند مي طرد گفتمان كه را ممكني هاي حالتة كلي موف

گفتمـان   كه بپذيريم اگر .دارند قرار گفتمان از خارج كه است چيزهايي آنة هم گفتمان ميدان
 خطـر  ايـن  معـرض  در همواره است، شده ساخته دارد قرار آن از خارج آنچه باة رابط در همواره

. ]٢٥[ دهنـد  قـرار  خطـر  معـرض  در را آن معنـايي  وحـدت  طردشده معاني همان كه دارد قرار
 تـالش  گفتمـان  كـه  گفـت  تـوان  مي موف، و الكلو گفتمانة نظري زبان به و مفهوم اين اساس بر

 داشته ثابتي معناي كه وضعيتي به شان چندمعنايي حالت از كاستن با را مختلف عناصر كند مي
 نوسـان  در موقـت  تـوافقي  نـوعي  بـه  و كنـد  مي ايجاد بست يك گفتمان. كند بعد بدل به باشد

                                                           
1. the field of discursivitv 
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 را گفتمـان  توان نمي هرگز. كامل نيست و نهايي گاه هيچ بست اين. كند مي ايجاد ها نشانه معناي
 نكنـد  تغييـر  يـا  نشود تضعيف ها گفتمان ميان در معنايي تكثر ذيل كه كرد تثبيت كامل چنان

  .]٦٤ص، ٢٥[ )١٩٨٥ موف، و الكلو(
 هـاي  فـرض  پـيش  كه ،نظري رويكرد دو اين از گيري بهره با تا است آن بر پژوهش اين تالش

 گفتمـان  قالـب  در زنانـه  بـدن  اجتمـاعي  برسـاخت  چگـونگي  به دارند، مشتركية شناسان هستي
 اين به توان مي را مطالعه مفهومي چارچوب كلي خطوط فوق، مباحث مبناي بر ،بنابراين .بپردازد
 فهـم  يـا  آن فهم و جهانة دربار گفتن سخن براي خاص اي شيوه د كه گفتمانكر تدوين صورت

 فهـم  گفتماني مفاهيم با و متعدد هاي گفتمان در كه است عنصري است و بدن آن وجوه از يكي
 ذاتـي  و ثابـت  آن هاي ويژگي نتيجه، در و است شده ساخته اجتماعي اي گونه به ما بدن .شود مي

 بـدن  از ما فهم روش كه اجتماعي هستند هايفراينداين  .كنند مي تغيير زمان طول در ويست ن
 ايـن  فوق چارچوبة نتيج ترين مهم. است اجتماعي تعامل محصول ما معرفت و كنند مي خلق را

 و گيـرد  شـكل  اجتمـاعي  هايفراينـد  اتتـأثير  بـدون  و خـأل  در كه نيست چيزي بدن كه است
 در كـردن  عمـل  و احسـاس  فكـر، ة نحو تا گذارند مي تأثير افراد بر هايي شيوه طريق از ساختارها

 و تجزيـه  مـورد  كلي چارچوب اين كلي طور به پژوهش، اين در. كنند تنظيم را هايشان بدن مورد
 .گرفت خواهد قرار تحليل

  شناسي پژوهش روش
 و الكلـو  گفتمـان  تحليـل  روش چـارچوب  فوكو و در مفهوم گفتمان از گيري بهره پژوهش با اين

 يـك  صـرفاً  گفتمان تحليل. است زنانه بدن زيبايي بر حاكم گفتماني نظمة مطالع دنبال به موف
 تـوان از آن  نمـي  ،بنـابراين  .اسـت  شناختي روش و نظري كل يك بلكه نيست، داده تحليل روش

 بـه  روش و نظريه گفتمان، تحليل در .كرد استفاده اش نظري هاي بنيان از منفك روشية منزل به
 اسـتفاده  تجربـي ة مطالع روشة منزل به آن از بتواند اينكه براي محقق و اند خورده پيوند يكديگر

هـا   در تحليل داده ،بنابراين. ]٢٥[بپذيرد  را آن فلسفي و نظري اساسي هاي فرض پيش بايد كند،
اي از معاني به هم مرتبط و وحدت معنايي زيبايي حـول يـك    شبكه در اين چارچوب تالش شد
عنـوان   هـاي دوتـايي بـه    ان در تقابـل هاي ممكن گفتم و ساير حالت مفهوم گفتماني بست ايجاد

 مطالعـه  ميـدان  و رشـت  شـهر  زنـان  پـژوهش، ة مطالعـ  مـورد ة جامع. دشوميدان گفتمان ارائه 
 درمـاني  رژيـم  و تغذيـه  كلينيك و بانوان پارك ورزشي، هاي باشگاه زيبايي، جراحي هاي كلينيك

ساله، با ميـانگين   ٦٠ـ١٨ سنية محدود نفر از بانوان شهر رشت در ٣٠ ،شده مطالعهة نمون. است
 روش .انـد  بـه مـديريت بـدن خـود پرداختـه      مختلـف  هـاي  روش بـا  كه هستند سال ٩/٣١سن 
 ٢٢ انجـام  از پـس  ،حاضـر  پـژوهش  در .اسـت  برفـي  گلولـه  نـوع  از و هدفمند نظري گيري نمونه

 نفر ٨ تعداد با كار روند از اطمينان و تكميل جهت ،نهايت در. آمد حاصل ها داده اشباع مصاحبه،
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ــان از ــزار .شــد انجــام مصــاحبه ديگــر زن ة مصــاحب هــا داده آوري گــرد جهــت شــده اســتفاده اب
زمـاني حـدود دو مـاه     ةهـاي پـژوهش از طريـق آن و در فاصـل     است كـه داده  ساختاريافته نيمه

 انـواع  و جراحـي  ورزش، بـدن،  مـديريت  روش و رويكـرد  سـه  قالب ها در مصاحبه. گردآوري شد
  .شد انجام دارويي و غذايي هاي رژيم و زيبايي هاي تزريق
 

  ماهانه درآمد و شغل تحصيالت، ،تأهل وضعت سن، حسب بر شده مطالعه جمعيت مشخصات. ١جدول 
  ماهانه درآمد ميانگين  شغل  تحصيالت  تأهل وضعيت  سن
  ميليون ٩  دانشجو  ليسانس  مجرد  ١٨
  ميليون ٥/٤  دانشجو  ليسانس  مجرد  ١٩
  ميليون ٣  )مشاور تحصيلي(دانشجو   ليسانس  مجرد  ٢٢
  ميليون ٥/١  بوتيك  ديپلم فوق  تأهلم  ٢٣
  ميليون ٥/٣  كارمند  ليسانس فوق  مجرد  ٢٧
  ميليون ٥/٣  معلم  ليسانس فوق  تأهلم  ٢٨
  ميليون ٤  كارگاه كشاورزي  ليسانس  تأهلم  ٢٩
  ميليون ٦  كافه  فوق ديپلم  مجرد  ٢٩
  ميليون ٢  مربي ورزش  ليسانس  مجرد  ٣٠
  ميليون ٤  كودك مهد  فوق ليسانس  تأهلم  ٣٠
  ميليون ٥/٣  )معلم(دانشجو   يدكتر  مجرد  ٣٠
  ميليون ٣  دار خانه  ديپلم  تأهلم  ٣١
  ميليون ٧  سالن آرايش  فوق ديپلم  مجرد  ٣١
  ميليون ٤  دار خانه  فوق ليسانس  تأهلم  ٣٣
  ميليون ٥/٣  دانشجو  ليسانس  تأهلم  ٣٥
  ميليون ٥  سالن آرايش  ديپلم  مجرد  ٣٥
  ميليون ٣  )بوتيك(دانشجو   فوق ليسانس  مجرد  ٣٥
  ميليون ٨  مزون لباس  ديپلم  تأهلم  ٣٥
  ميليون ٤  دار خانه  ليسانس  تأهلم  ٣٧
  ميليون ٥/٣  دار خانه  ديپلم  تأهلم  ٣٩
  ميليون ٨  شناس روان  يدكتر  تأهلم  ٤١
  ميليون ٥/٤  دار خانه  ديپلم  تأهلم  ٤١
  ميليون ٥/٣  دار خانه  ليسانس  تأهلم  ٤٣
  ميليون ٤  دفتر بيمه  فوق ليسانس  مجرد  ٤٣
  ميليون ٣  دار خانه  ديپلم  تأهلم  ٤٦
  ميليون ٤  دار خانه  زير ديپلم  تأهلم  ٤٦
  ميليون ٣  دار خانه  ديپلم  تأهلم  ٤٧
  ميليون ٤  معلم  ليسانس  تأهلم  ٥٣
  ميليون ٥/٣  دار خانه  ديپلم  تأهلم  ٥٦
  ميليون ٣  بوتيك  زير ديپلم  تأهلم  ٥٦

 ٠٠٠/١٠٠/٤)=تومان به( ماهانه درآمد ميانگين، ٩/٣١= سن ميانگين              
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  هاي پژوهش يافته
 واحـد،  اجتمـاعي  قلمرو يك در كه است اي گفتماني نظم حاضر پژوهش هاي تحليل شروعة نقط

 سـوژگي  هـا موقعيـت   هاي حاصل از مصـاحبه  تحليل داده. دارد وجود ،»زنانه بدن زيبايي« يعني
 و پزشـكي  ورزش، هـاي  را در سه سطح گفتماني مديريت بدن، يعني گفتمـان  زنانه بدن زيبايي

 كه مفاهيمي و شناسايي سوژه اين بازنمايي هاي شيوه ها آن از هريك در داده و قرار غذايي رژيم
نهايـت و بـا    در .دش بدل تحليل محور به شود، مي ارائه زنانه بدن زيبايي و بدن به معنادهي براي

 گفتمـان  عنـوان  بـه  توان گفت كه مردساالري ها، مي از گفتمان كيمفاهيم هژمونيك هرة مطالع
 درون در جنسـي ة ابـژ  يـك  عنـوان  بـه  را زنانـه  بـدن  »ايـدئال زن «يافته با طرح مفهـوم   عينيت
  .كند مي مديريت بدن برساخت مختلف هاي گفتمان

  گفتمان ورزش
 جنسـيتي  سوي و سمت گفتماني هاي مرزبندي ورزش، گفتمان ذيل زيبايي مفهوم تحليلي بسط
 در بايـد  را مفهـوم  ايـن  بلكه نيست، مطرح جنسيت از فارغ و ورزش ديگر كند ميآشكار  را خود
 چنـين  در. كـرد  مطالعـه  قـدرت  و جنسـيت  ورزش، متعـدد  گفتمـاني  مرزهاي همپوشاني پرتو

 الگـوي  ايـن  در. دكنـ  مـي  آشـكار  را هژمونيـك  گفتمـاني  الگوي يك ها مصاحبه تحليل ميداني،
  .است گرفته شكل »زنانگي« و »بدني ساخت« هاي گاه گره حول زيبايي هژمونيك،

  ساخت بدني
 است بدني ساختن راستاي در افراد تالش و شده تلقي مهم اندام تناسبة نشان مفهوم اين درون

 خورنـد  مـي  پيوند هم  به ها نشانه فرايند، اين در .شود مي ياد آن از ايدئال يا متناسب عنوان با كه
 آن بـه  رسـيدن  براي تالش و متناسب بدني استيل اين دهند كه مي تشكيل را معنايي نظامي و

 هـاي  روش محـور  حول ها استدالل كه اي گونه بهاست؛  شده عادي و طبيعي كامالً زنان ميان در
  .شوند مي بندي مفصل بدني فرم اين به رسيدن

 ...مهمـه  انـدام  چون. هميشه مآ مي باشگاه من: )دانشجومجرد، ليسانس، (ساله  ٢٢ فاطمه،
  .بشم هيكل خوش اه خيلي خوام مثل مي مه من

 دسـتگاه  بـا  االن .بشه برجسته اندامم خوام من مي :)دار ، ديپلم، خانهتأهلم(ساله  ٤٦زهرا، 
 يه بايد زن باالخره. باشه بدهيكل كه بده خيلي زن يه براي. بدنم به بدم ور دلخواه فرم تونم مي

  .باشه داشته فرم بدني خوب

  .شود نفس اشاره مي به اعتماد ها به ارتباط ميان بدن متناسب با همچنين در مصاحبه
 چـون . مهمـه  بـرام  هيكلم فرمي خوش خب ):مجرد، ليسانس، مربي ورزش(ساله ٣٠سحر، 

  .كنه زياد ور دختر يه نفس به اعتماد تونه مي زنونه خوب اندام فرم. ده مي قدرت بهم واقعاً
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 كـه  هستند هايي نشانه از مناسب اندام به رسيدن و دهي به بدن فرم اهميت ،ها نمونه اين در
 ــ  بـدني  سـاخت  ــ  خاصي گاه گره حول همگي و اند كرده ابراز خود ورزشي هاي كنش براي زنان

 زيبـايي  معيارهاي با مطابق متناسب، اندام اهميت به خود هاي استدالل زنان در. اند شكل گرفته
 بـا  ارز هـم  زنانـه  بـدن  زيبـايي  ،بنـدي  اين مفصل در. دارند اشاره مخالف جنس با روابط در زنانه

 قـرار  مخـالف  جنس با روابط در زنانه اندام از ابزارية استفاد نيز و مهم ديگران مانند هايي نشانه
 هـاي  گـروه  فشـار  تـأثير  تحتها  نشانه اين هژمونيك سازوكارهاي بندي بنابراين، مفصل .گيرد مي

 ضـروري  بـدن زنـان   بـراي  را جنسـي  هـاي  ايـدئال  لزوم كه هايي ارزشة سلط تحت و اجتماعي
هژمونيـك   الگـوي  ايـن  و هـا  نشـانه  ايـن  قالـب  در زنـان  بـراي  زيبـايي  .گيرد شكل مي دانند مي

 هاي حالت .ندارد وجود زيبايي ها نشانه اين از خارج در و شود مي زيبايي معنادهي از مردساالرانه
 كنتـرل  به تعبير فوكو،. شود مي منتقل گفتمان ميدان به و شده طرد زيبايي بدن از ديگر ممكن
 در غيرگفتمـاني  و گفتمـاني  هـاي  شـيوه  عملكرد طريق از آدمي روان و بدن دگرگوني و بيروني

 ثـابتي  اضطرارهاي و فشارها معرض در وقفه بدون ها بدن اين. است معمول امري مدرن وضعيت
  .]١٦[ كنند مي عمل انسان اجتماعي بدن تماميت با همسو هستند كه

  زنانگي بدن
هاي ورزشي زنان با درك از زنـانگي ارتبـاط نزديكـي     دهد كه كنش مي نشان ها مصاحبه بررسي

 هايي نشانه با ارز هم را ورزش جنسيتي، هنجارهاي و ها كليشه اساس بر زنانگي مفهوم طرح .دارد
 هـاي  ايدئال با تقابل در ارز همة زنجير اين. كند مي بندي مفصل زنان براي لطافت و ظرافت مانند
 طـرح  با گفتماني فوق بندي مفصل. شود مي تعريف مطلوب مردان براي كه گيرد مي قرار اي بدني
 سـاير  و منطبـق  بـدن  از خاصـي  فرم و ظرافت با را زنانه زيبايي اصوالً مردانه،/ زنانه بدنة دوگان
  .داند مي منفي زنان براي را بدني هاي فرم

. مختـه زا هـ مرد مثـل  هيكلم كنم مي احساس: )مجرد، فوق ديپلم، آرايشگر(ساله  ٣١مريم، 
  .باشم ظريف خوام مي

 براي ورزش نوع انتخاب اهميت از ،)كودك ، فوق ليسانس، مدير مهدتأهلم(ساله  ٣٠ مريم،
. خـوره  نمي دخترا به درد ولي خشنه، ،كردم مي كار تكواندو بودم كه كوچيك من :گويد مي زنان
 ور خودم شيك و زنونه هيكل كردم و كار ايروبيك. دست بدم از ور م خانومانه خوام ظرافت نمي
  .نيستم مردها مثل و دارم

دهنـد؛   مـي  معنـا  خـود  ورزشـي  كـنش  بـه  زن/ مـرد ة دوگان تقابل دادن قرار با نمونه اين دو
مردانگـي   و زنـانگي  از جامعـه  در برساخت انتظارات فرهنگي است كهة دهند اي كه نشان گونه به

 .اسـت  گـذار تأثير مختلـف  هاي عرصه در مردان و زنان رفتار نوع وجود داشته و اين انتظارات بر
 نسـبي،  ضـعف  بـا  معـادل  زنانگي در ورزش از عمومي تصوير يادشدههاي  افزون بر اين، در گزاره

 ايدئولوژيك تشكيالت توسط ورزش در زنانگي نظري ساخت اين .است زيبايي و ماليمت آرامي،
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 ورزش در مشـاركت  و جنسـي  تصـوير  ميان نزديكي ارتباط شود و مي بازتوليد ها عرصه ساير در
 هاي كليشه و جنسيت بر مبتني هاي نشانه بودن هژمونيك .]٣٥[) ١٩٨١ هارگريوز،( وجود دارد
 و بـوده  اجتماعي هايي فرآورده ورزشي هاي فعاليت كه دهد مي نشان ورزش گفتمان در جنسيتي

 موجـود  گفتمـاني  بنـدي  مفصـل  بررسـي . دارنـد  قـرار  فرهنگي و اجتماعي هاي عامل تأثير تحت
 جنسـيتي  هـاي  كليشه بر مبتني هاي ارزش با چگونه زنانه بدن زيبايي كه دهد مي نشان خوبي به

 در بـدن  از شرمسـاري  بـر  ديگـري  هـاي  نمونه در .كند مي عمل ها آن درون در و بوده هماهنگ
  .است شده كيدأت زنانه هاي مهارت كسب لزوم و مردان مقابل

. باشـي  تـر  گنده شوهرت از كن تصور :)، ليسانس، مدرس كشاورزيتأهلم(ساله  ٢٩ ميترا،
 خجالـت  شـوهرم  جلـوي  م  مردونـه  هيكـل  از واقعاً. باشگاه بياي بگيري تصميم كه كافيه همين

  .نبود هيكلم تو اي زنانه جذابيت و زيبايي هيچ چون .كشيدم مي
 بـراي  ورزشـي  هـاي  كـنش  برخـي  نقد ضمن ،)مجرد، دانشجوي ليسانس(ساله  ١٨فاطمه، 

 هـم  ....كالس هاي ورزشي، دستگاه با كار بر عالوه :كند مي كيدأت ديگر برخي انجام لزوم به زنان،
 ظرافـت . بشه مردا شبيه كه خانم يه براي بده خيلي. دآ نمي خوشم مردونه هاي ورزش از. رم مي
  .الزمه زني هر براي زنونه هاي مهارت سري يك داشتن واقعاً پس؟ شه مي چي

 يـك  مـردان،  بـراي  جذاب زيبا و زن هاي نشانه حول زنان بدني هاي فعاليت يادشده هاي گزاره در
زنجيـرة معـاني    ايـن . شود مي تعريف مردانه هاي نشانه با تقابل در كه دهد مي تشكيل را ارز زنجيرة هم

 ايـن  در. رسـند  مـي  نظـر  بـه  ورزش گفتمـان  درون در بـدن  مـديريت  بـه  اقـدام  براي موجهي داليل
 هـاي  كليشه قالب در هژمونيك هاي ايدئال با كنند منطبق مي ارائه خود از زنان كه تصويري چارچوب،
 خشـونت و  برابـر  در ظرافـت . دارد قـرار  مردانـه  بـدني  هاي ايدئال با گفتماني تقابل در نيز و جنسيتي

 جديـد كارشناسـان   مدرن هاي ورزش فوكو، ديدگاه اساس بر. شود مي تعريف مردانگي مقابل در زنانگي
 ورزش. كننـد  كنتـرل  و داده قـرار  هـدف  جنس اساس بر را ها بدن كه است كرده قادر را ها عرصه اين

 فيزيولـوژي  كـه  شـد  گرفته نظر در گونه اين زنان براي كه حالي در كرد، پيدا قدرت معناي مردان براي
 بـدون  زنان بايـد در ورزش موفـق و قـوي باشـند،    . نيست مناسب سنگين ورزشي هاي فعاليت با ها آن

 هاي يادشده ظرافـت،  در نمونه]. ٣٣؛ ٢٩[ باشند داشته همراه به خود با را مردانگي از هايي نشانه آنكه
 هـاي  بدن داشتن از بايد در ورزش زنان شوند و مي تعريف زنانه بدن هاي ويژگي جزء جذابيت و زيبايي

 ورزشـكاران  بـراي  ها ماهيچه بنابر تعاريف يادشده از ورزش براي زنان، افزايش .كنند دوري اي ماهيچه
  .هستند مردانگي قدرت از نمادي آورد و مي وجود به تناقض نوعي زن

  گفتمان پزشكي
 و اسـتاندارد  وجـه  اصلي گاه گره دو حول پزشكي گفتمان زنانه در بدن زيبايي اجتماعي سازمان

 مشخصـي  هژمونيـك  هاي نشانه طريق از زنانه بدن زيبايي كيهر در و بندي مفصل اروتيك وجه
  .شود مي برجسته
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  وجه استاندارد زيبايي
 بـراي  زنـان  كـه  اسـت  بدن زيبايي براي مشخصي معيار و زيبايي به معناي وجود الگو استاندارد
 ظـاهر  لزوم برخورداري از هايي چون نشانه حول بندي مفصل اين. كنند مي تالش آن با سازگاري

 معـاني ة زنجيـر  ؛اسـت  گرفتـه  شـكل  ديگران هاي قضاوت و اجتماعي هاي محيط اهميت ،ايدئال
 در اصلية لئمس. راند مي گفتمان ميدان به و كرده طرد با خود را هاي متضاد ساحت كه ارزي هم

ـ  هاي شيوه نيز و زيبايي استاندارد اينة دهند ارائه هاي مرجعيت اينجا  كـار  محـور . اسـت  آنة ارائ
 .شوند مي خاص هاي شيوه گيري شكل باعث فعال طور به كه بود هاييفرايند ساختار كشف فوكو
  .گويد مي جامعه در ظاهر اهميت از شوندگان مصاحبه از يكي

 آدم براي خوب ظاهر. مهمه خيلي ظاهر به نظر من): دار ديپلمه و خانهمتأهل، (ساله  ٤١آدينه، 
 كـه  تغييراتـي  از واقعـاً  من. بدونه چيزها رو اين بايد زني هر. اه خانم براي خصوص به. آره مي قدرت

  .نبودم بودم، ولي مي بايد كه چيزي اون به رسيدم اينكه حس .كردم حس خوبي دارم
 توسـط  آن بنـدي  تركيـب  كـه  اسـت  اي مركـزيِ منظومـه  ة نقطـ  »ظـاهر « مفهوم، اين ذيل
 زنـان و  بـه  جنسـيتي  نگـاه  هژمونيك وجه در اينجا. دشو بندي مي هاي جنسيتي مفصل عامليت

ديـدگاه   توسـط  ايـن اسـتاندارد  . شـود  براي آنان آشكار مي زيبايي استانداردهاي به رسيدن لزوم
 قدرتمنـد  جامعـه،  هـاي  ارزش با منطبق و زيبا زنان. گيرد مي شكل زنانة انديش بر حاكمة مردان
 عامليـت  توسـط  اسـتاندارد  اين زيباييِ .شود مي زنان قدرت براي ابزاري زيبايي وشوند  مي تلقي

) ، ليسانسه و معلمتأهلم(ساله  ٥٣در همين مورد، طاهره،  .شود مي تبليغ و بازتوليد پزشكي نيز
  :كند عنوان مي

 ةهـايي كـه الزمـه واسـ     ده براي جراحـي  مشورت خوبي ميبورسه و خيلي  رو خيلي دكترم
 دارم دوسـت  كـه  لباسـي  افتخـار  بـا  االن .يه لباس قشنگ بپوشم ومدا مي خجالتم قبالً. هيكلت

 كردم مشورت دكترم با حاال. بدم خوام مي صورتم هم تو تغيير چندتا. تحسينم مورد و پوشم مي
  .گفته بهم خوبي ايهچيز

 اهميـت ة دهند نشان و بوده مشهود گرفتن قرار توجه مورد و شدن تحسين ة يادشدهگزار در
 كـه  اسـت  اكتسـابي  اي لفـه ؤم زيبـايي  ،الگو اين در. است بدن كنترل و مديريت در ديگران نگاه
 مرجعيـت . كسـب كننـد   خود بدن مديريت و فرهنگي مقبول الگوهاي به توجه با توانند مي زنان
 نگاه در بدن نمايش اهميت و مردانه اينكه توسط گفتمان بر عالوه فرهنگي مقبول الگوهاي اين

 از بـدن  در تغييـرات . شـود  توسط عامليت پزشكي نيز بازتوليد مـي  ،جامعه قرار دارد در ديگران
 آن در كند كه عمل مي يفرايند منزلة بدل شده است و به اي خودنظارتي گونه به بيروني نظارت
 سـازي  درونـي  يامعن به كه رضايتي ؛دهند مي تن آن با رضايت به و فعال شكلي به خود ها  سوژه

 امري بلكه نيست، شخصي اي مسئله ديگر بدن زيبايي. است اجتماعة ساخت هاي ايدئال و فشارها
 گونـه  ايـن  هـدف  فوكـو  .كيـد دارد أاست كه بر نظارت ساختارهاي اجتماعي بر بـدن ت  اجتماعي
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 ايـن  و اسـت  قـدرت  روابط از جزئي بدن ،او نظر از. داند مي آن ساخت و بدن كنترل را ها نظارت
 نيرويية منزل به بدن اي كه به گونه؛ است درآورده انقياد به را ها  آن و كرده مطيع را ها بدن رابطه
  .]٢٤ص ،١١[ آيد درمي قدرتة محاصر به مولد

  وجه اروتيك زيبايي
 و سـاخت بـدن زيبـا    بـراي  تـالش  بر عالوه زنان دهد كه مي نشان هاي پژوهش مصاحبه بررسي

 را زنـان  آن زيبـايي  و زنانه بدن به جنسي نگاه. هستند زيبايي از فراتر چيزي خواهان استاندارد،
 مفهـوم  ايـن . بزننـد  دسـت  بـدن  تغيير به جنسي پذيرش كسب براي تا دهد مي قرار فشار تحت
 حول و شود مي بندي صورت جنسي جذاب بدن و مردان براي ايدئال بدن چون هايي نشانه حول
 در مفهـوم  ايـن  در زنانه زيبايي و بدن. كند مي پيدا معنا هژمونيك نگاه مردانه به بدن زنانه دال

 در حيـاتي  نقشـي  آن، دريـدايي  مفهـوم  بـه  كـه  گيـرد  مي قرار دوتايي هاي تقابل از اي مجموعه
 هـاي  ويژگي با زني و )مردان براي( غيرجذاب زن درمقابل جذاب زن. دارد حقيقت نظم استقرار
 اولـي  معـاني،  ارز همة زنجير اين در. گيرد مي قرار جنسي هاي ويژگي بدون زني مقابل در جنسي

 دنبـال  را نظمي قالب اين در زنانه زيبايي. گيرد مي شكل آن با تضاد در و دارد چيرگي دومي بر
ة زمينـ  در فوكـو . دهـد  مـي  معنـا  پزشكي هاي كاري دست به جنسيت دال تأثير تحت كه كند مي

دهـد كـه    مـي  نشـان  گفتمـان جنسـيت   دست  به را نثؤم بدن يابي ساخت از تصويري جنسيت
 يـا  معـذب  روح يـا  وجدان مقام در خودة نوب به كه است شده ايجاد نثؤم ذهنيتي آن،ة درنتيج
  .]١٧[ كند مي عمل زنانه بدن محبس

 طور به زيبايية واسط به جامعه در پذيرش از ،)مجرد، فوق ليسانس و كارمند(ساله ٢٧سارا، 
...  اجتمـاعي  روابط تو اه آدم ظاهر واقعاً :گويد مي خاص طور به مردان نظر در شدن پذيرفته و عام

 بـراش  اهـ چيز اين و سواد رفتار و اخالق و كه بگه مرد يه هرچقدرم. مهمه خيلي اهمرد براي و
  .تره مهم براش خوب هيكل يه با خوبة قياف يه تهش ته مهمه،
 تغييـر  مـن  بـه  همسرم نگاه واقعاً: گويد مي )دار ، ليسانس و خانهتأهلم(ساله  ٤٣ فهيمه، و

 همين همسرمم كنم مي فكر دارم خوبي احساس قدر نآ جراحي بعد خودم. هام جراحي بعد كرد
  .كنم راضي خودم از ور همسرم تونستم كه خوشحالم مه من. داره ورحس 

 انجـام  لـزوم  در مهـم  اصـلي  عنـوان  بـه  »مردانـه  نگـاه « و »مرد« شد، ذكر كه هايي نمونه در
 هـاي  ارزش تـأثير  تحـت  مفهوم اين در زنان زيبايي. است شده شناسايي پزشكي هاي كاري دست

 زيبـايي  بـه  دهـي  شـكل  در مركزية نقط عنوان به »مرد« دال و داشته قرار مردساالرانه فرهنگي
 طبيعـي  صـورت  بـه  و سـلب  از خود را انتخاب حق گفتمان اين در زنان .شود مي محسوب زنانه
  . كنند مي واگذار مردان به را زنانه بدن زيبايية دربار گوو گفت

 زيبـا  زنـش  بخواد كه مرديه هر حق اين نظرم به): دار ، ديپلم و خانهتأهلم(ساله  ٤٧ الهام،
  .ما راضي خودمم طوري اين. كنم ش راضي تونستم كه خوبه خيلي. باشه
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. باشـه  زيبـا  و ظريـف  بايد زن اصالً :)بوتيكة ، فوق ديپلم، فروشندتأهلم(ساله  ٢٣ فاطمه،
 جراحـي . دارم مي نگه فرم رو ورزش با ور هيكلم من. باشه جذاب بايد زنان هاي اندام. باشه لوند

 .دم مي انجام اندامم رو ،باشه الزم اگه اما. دادم انجام صورتم رو

 بـا  زنـان  جنسـي  جـذابيت  و شـده  دانسته مردان طبيعي حق زن زيبايي فوق، هاي گزاره در
 بسـتري  وجـود  از نشان جامعه در زيبايي شدن جنسيتي و جنسي. است شده همراه »بايدهايي«

 و زن بـه  گونه كاال نگاه مردساالرانه ايدئولوژي سياليت هاي شاخص از يكي، زيرا دارد مردساالرانه
 اهميـت  بـه  شـوندگان  مصاحبه. است روزمره زندگي در زنان بدن و ظاهر اهميت شدن برجسته
 زنـان و  بـراي  ظرافـت  لـزوم  زنـان،  در زيبـايي  درخواسـت  براي مردان حق مردان، براي زيبايي

 زن رضـايت  بـر  مرد رضايت، مردساالرانه بستري در. دارند اشاره همسر مثبت نگاه از خوشحالي
 ايـن  پيونـد . كند مي تلقي را مهم زنانه زيبايي از خاصي سبك ايجاد در مردانه نگاه و دارد برتري
. بگيـرد  قـرار  جامعه در موجود بستر قبول مورد كه كند مي ايجاد زنانه بدن براي را شكلي معاني
 بـر  حادثه يك فيزيكي كردن حك شامل بدن بر كالسيك هاي مجازات اگر كه است معتقد فوكو
 دنبـال  بـه  خـود  افـراد  تا كند مي خلق را اي حافظه چنين كه است گفتمان اين امروزه بود، بدن
 قـرار  مخـالف  جنس هژموني تأثير تحت زيبايي حقيقت معيار. باشند خويش بدن بر كنترلة ادام

 بـه  و اسـت  مطلـوب  مردان براي كه است تصويري سازند مي خود براي زنان كه تصويري دارد و
  .گيرد مي قرار نيز زنان رضايت مورد مردان براي مطلوبيت جهت

  رژيم غذاييگفتمان 
 بـه  .شـود  مـي  بنـدي  مفصل بدن تنظيم و بدن از شرمساري مفهوم دو حول غذايي رژيم گفتمان

 ايـده  ايـن ة توسـع  بـا  نزديكي ارتباط غذايي رژيمة دربار نظريات ظهور گسترش ترنر، براياننظر 
 دقيق شكل به تواند مي آن از خروج و آن به ورود الزامات كه است ماشينية مثاب به بدن كه دارد

 سـخن  »رژيـم « از و كنـد  مـي  مطـرح  را يافتـه  انضـباط  بـدن ة مسئل او .شود گيري اندازه كمي و
 گرفتـه  نظـر  در روح تعـالي  و بـدن  سـاختن  مطيع منظور به سنتي جوامع در كه ،رژيم .گويد مي
رود تـا   به كـار مـي   براي خلق لذت دادن بدن قرار نظم تحت مدرن به منظور جوامع در شد، مي
 بـه  بـدن  سـاخت  و تنظـيم ة پـروژ  مـدرن،  جوامـع  در. كنـد  رشد بهتر جنسي نماد يك منزلة به

  .]٤١[ است شده بدل جمعيت افرادة هم ميان در فعاليتي

  بدن، رژيم و انضباط
 اجتمـاعي  مفـاهيم  تأثير بر آشكاري هاي داللت گرفتن رژيم كه دهد مي نشان ها مصاحبه بررسي

 و شـده  افـراد  زنـدگي  سـبك  از جزئـي  بـدن  كنترل. دارد تفسير قابل متن يك عنوان به بدن بر
. است شده بدل زنان فرهنگ در رايج هاي پديده از يكي به اي روزافزون گونه به الغري هاي رژيم
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 تقابل در را منزلت نظم و زيبايي، گيرد كه مي قرار ارز هم هاي نشانه از اي مجموعه در مفهوم اين
  .دهد مي قرار پايين شأن بودن و نامنظم زشتي، چون هايي نشانه با

: گويد مي خود غذايي رژيمة ، در اشاره به تجرب)مجرد، فوق ديپلم، مدير كافه(ساله ٢٩صبا، 
 رژيـم سـخت   ماهـه  سـه ة دور بـوده يـه   خودم ايدئال كه وزني به رسيدن و شدن الغر براي من

 چـاقي  اون خـواد  نمـي  دلم واقعاً. كنم م رعايت ميه باز خب اما. خوبه ديگه هيكلم االن .گرفتم
از دختـر بـودنم   . كردن مي م  مسخره خيلي كه بودم زشت و چاق قدر اون. برگرده دوباره مضحك

  .كشيدم خجالت مي
 عنـوان بـا   آن از كه شده همراه يايدئال به رسيدن هدف غذايي گرفتن با رژيم باال، ةجمل در

 ايـدئال  وزنـي  بـه  رسـيدن  منظور به بدن هاي ورودي دقيق تنظيم. شود مي ياد شخصي يايدئال
ديگران  از سوي »شدن مسخره« ،»مضحك چاقي« هاي عبارت گزاره،ة ادام در اما شود، مي انجام

 در. دكنـ  مـي  رهنمـون  بدن تنظيم اين نوع هژمونيك الگوي به را ما »خجالت از دختر بودن«و 
 بـراي  و شـده  بـدن برجسـته  و همچنين اهميت جنسيت در فـرم   ديگران نگاه اهميت الگو اين

  .گيرد مي صورت تالش الگو آن با تطابق
. واجبه تغذيه دكتر ا داشتنه بين خانوم االن: )دار ، ليسانسه و خانهتأهلم(ساله،  ٤٣ فهيمه،

. نيسـت  ولي خوبه كنه مي فكر خودش آدم اييه وقت يه. هست الزمم كالسش، خاطر به فقط نه
هـا بايـد    خـب خـانم   .دآ مـي  نظـر   بـه  عجيـب  ،نكنـه  ور كـار  اين اگه يكي زمونه دوره اين االن

  .كيد دارنأالغري ت رو همه چه ببين ور پزشكي مجالت بزني ورق يه االن. هيكل باشن خوش
 بايـدهاي  لـزوم  و غذايي رژيمة برنام براي داشتن شدن قائل بر منزلت عالوه اظهارات،اين  در

 تبليغـات  بـا  تواننـد  مـي  هـا  رسانه. شود مي برجسته نيز رسانه عامليت نقش زنان، براي جنسيتي
 دهي جهت آن از خاصي نوع لزوماً و غذايي هاي رژيم رعايت به نسبت زنان را رويكردهاي تجاري

 منزلـت  بدن، از نامطلوب/ مطلوب و بد/ خوب تصويرسازي ها، رسانه تجاري نقش بر عالوه. كنند
بـه ايـن ترتيـب،     .دارد اهميـت  زنان توسط بدن درآوردن انضباط تحت به در گرايش نيز زيبايي

 مشـخص ة برنامـ  داشـتن  تغذيـه و  رونـد  به نسبت دائمي مراقبت و د كه توجهكرتوان اذعان  مي
 .داننـد  مـي  روزمره زندگي جزء را ها مراقبت و رفتار اين افراد از اهميت برخوردارند و تغذيه براي

  .شود اجتماع و رسانه نيز بازتوليد مي هاي فوق جنسيت بوده كه توسط دال مركزي در گزاره

  بدن و احساس شرم
 بـه  اسـاس  ايـن  بـر  كه ننگي داغ و ديگران برابر در بدن و نيز غذا خوردن از شرمساري احساس

 دريافـت  و تغذيـه  در كنتـرل  و مشخص غذايي رژيم داشتن كه است عواملي از شود مي زده فرد
اجتماعي  هاي نظارت سازي دروني مفهوم اينجا در. دهد مي جلوه الزم و بديهي نوعي به را كالري
  .شود مي هماهنگ ها سائق انصراف منظر از اميال سركوب فرويدي مفهوم با الياس

 از :گويـد  شرمساري خود چنين مية تجرب ، از)دار ، ليسانسه و خانهتأهلم(ساله  ٣٧مرضيه، 
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 .دآ مـي  خجالتت بخوري هرچي خواي مي كه اونجاييه بدتر از همه. كشم مي خجالت چاقم اينكه
  .زني كه انگار نه انگار. هيكلت اين با ره مي هم اهمرد همة جلو آبروت

بيشتر از حدي كه تـو رژيمـم    بخوام واقعاً من خب): دار متأهل، ديپلمه و خانه(ساله  ٣٩ بهاره،
 كـه  باشـه  نداشـته  اراده آدم كه بده خيلي. كشم مي خجالت و گيرم مي وجدان عذاب بخورم هست
 .آد مي پايين زنانة آدم شخصيت و شأن. خوردن غذا سر كنه كنترل خودش رو بتونه حتي

 و ــ  مردان نگاه خصوص به ـ ديگران نگاه و بدني فرم از خجالت احساس گفتار افراد نمونه، در
 گفتمـان  ارز هم هاي نشانه از تركيبي منزلة به كه گيرند درون جاي مي شرمساري از احساس نيز

 بـه  نـه  اجتمـاعي  هاي نظارت ،گفتماني بندي صورت اين در. كنند مي بندي مفصل را غذايي رژيم
 در منزلت كسب. كنند مي قدرت اعمال او بر فرد درون از متمايزي شكل به بلكه سركوب،ة شيو
 هـاي  رژيـم  رعايـت  بـا  زنان كه شده شناسايي مهم اصليمنزلة  ويژه براي زنان، به ها، به نشانه اين

 داليـل  به بدن از شرمساري احساس .ندا آن دنبال به بدن بر خاصي نظم رفتاري و اعمال غذايي
  . شود مي ديده زنان گوهاي و گفت در مختلف

 خـودم  حـد  در مه من .نيست قشنگ چاق زن: )شناس ، دكتر روانتأهلم(ساله  ٤١ عظم،ا
 بخـوري  زيـاد  كـه  بـدجوره . نباشه بند بند تنم گوشت پوشم مي چيزي لباسي كه كنم مي رعايت
  .آشنا و دوست جلوي آدم كشه مي خجالت .باشي چاقم

 و بوده خجالت و شرمساري باعث تغذيه كنترل عدم و چاقي زنان اين رويكرد در كلي، طور به
 شـده  دروني افراد در ديگران فشارهاي. دارد دنبال  به را اطرافيان سنگين نگاه و بودن تنبل انگ

 در نيـز  زنانه بدن به مردان نگاهة غلب اين، بر افزون. كند مي بروز شرم و خودكنترلي صورت به و
زنـان   و شـده  تعريـف  مـردان  ديـدگاه  از كه است بدني زيباة زنان بدن. است مشهود ها گزاره اين

 ،هـا  در ايـن گـزاره  . كننـد  مـي  تلقـي  بـدن  از شرمسـاري  در مهمـي  عامـل  را ناساز بودن بـا آن 
 ايـن  مركـز  در تـرس . كـرد  تفسـير  تـوان  مختلف مي طرق اجتماعي را به فشارهاي سازي دروني

 برخوردهاي از آن ثقل مركز كه است سازي دروني فرايند يك موضوع ترس. دارد قرار شرمساري
 شرم و گناه، احساس مانند شخص، وجود عمق از برخاسته تهديدهاي سمت به تدريج به خارجي

 افـراد  اجتمـاعي  خصـلت  از جزئـي  يفراينـد  طـي  اجتمـاعي  فشارهاي .يابد مي انتقال آبرويي بي
  .]٦٣ص ،٢٣[ شود مي مبدل فرد در خودكنترلي به لذا و شود مي

  )يافته عينيت(گفتمان مردساالري 
 اقتصادي، و سياسي و اجتماعي نهادهاي راه از كه است ساختاري سيستمي به مردساالري ناظر

 شد، ذكر گفتماني سطح سه در سيال دالي منزلة به كه زنانه بدن زيبايي. دارد سلطه زير را زنان
 و زنانه بدن به مردانه ديدگاه. يابد مي معنا مردساالرانه اجتماعي و فرهنگي هاي ارزش تأثير تحت

 مركـزي  دال و رددا هژمونيـك  وجه گفتماني سطح سه هر در مردساالرانه جنسيتي هاي كليشه
 در كه نيست زن نشانة تنها ديگر بندي، مفصل اين در. است زنانه بدن زيبايي اجتماعي برساخت
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 وارد زنجيـره  اين در تواند مي هم مرد نشانة بلكه گيرد، مي قرار زيبايي مفهوم با ارزي هم زنجيرة
 هـاي  ايـدئال  قالـب  در آفرينـي  نقـش  بـه  زنـان  و است مركزي نقطة ها گفتمان اين در مرد. شود

 تعريـف  مـرد  بـراي  زنانـه  بـدن  زيبايي مالكيت حق اين فضا، در. پردازند مي مردساالرانه جنسي
شـوندگان بيـان    مصـاحبه  هـايي كـه   گزاره .كند مي هماهنگ معيارها اين با را خود زن و شود مي
 زنـان و همچنـين   بـراي  متناسـب  انـدام  اهميـت  وجود اين فضاي گفتماني را آشكار و كنند مي

 زن باالخره« ،»باشه بدهيكل كه بده خيلي زن يه براي«: كندرا آشكار  بدن با زنان يافتن قدرت
 هيكلـي  خوش«، »باشن قشنگ بايد و نا چشم تو بيشتر ها خانم .باشه داشته خوب هيكل يه بايد

 و نفـس  بـه  اعتمـاد  اهپسـر  بـا  رابطه تو« ،»ده مي قدرت بهم دختر يه عنوان به بدنم فرمي خوش و
 .»دارم كه عالي بدن با گيرم مي قدرت
 گفتمـاني  سـطح  سـه  در مختلـف  هـاي  صورت به »مرد« مركزي دال گوها، و گفت بيشتر در

 سـطح  در. شـود  مـي  بنـدي  سـامان  مردسـاالرانه  مفـاهيم  حـول  آن بندي مفصل و رددا مركزيت
 زنـانگي  بـا  مرتبط هاي ارزش و نقش مهم آن در حفظ زنانه اندام اهميت از زنان ورزش، گفتمان

 غالـب  در يكنشـگر  بـه  آن در زنـان  كـه  گيـرد  مـي  بـر  در را سطحي پزشكي گفتمان. گويند مي
 مطـابق  زنان براي جنسي هاي اندام ساخت اهميت. پردازند مي مردساالرانه جنسيتي هاي كليشه

 سـطح  در. اسـت  هژمونيـك  وجـه  داراي گفتمـان  ايـن  در مردان، پذيرش مورد استانداردهاي با
 رايـج  اساس معيارهـاي  به نظم درآوردن آن بر و طبيعي بدن از شرم بحث غذايي، رژيم گفتمان

. كنند مي تعيين را زنانه بدن زيبايي معيارهاي كه هستند مردان اينجا در. است مطرح جامعه در
 سـاخت  و زنـانگي  مفـاهيم  در كـه  ،ارز هم معاني از اي زنجيره در گرفتن قرار با زنانه بدن زيبايي
 معـاني  اين. يابد مي معنا بدن كردن منضبط و شرم همچنين و اروتيك و استاندارد زيبايي بدني،

 ايـن  بـا  را زنانـه  بـدن  زيبـايي  و دهنـد  مي نسبت زنانه بدن به را آن مردان كه هستند عناصري
 را شـكلي  معـاني  اين پيوند. اند كرده ايجاد را مردساالري گفتمان بندي مفصل و تعريف ها ويژگي

 نشـان  روشـني  بـه  مفـاهيم  ايـن  .اسـت  گفتمان اين قبول مورد كه كند مي ايجاد زنانه بدن براي
 تعريـف  مردساالرانه گفتمان پشتوانة به كه دارد قرار چارچوبي در زنانه بدن زيبايي كه دهند مي

 تعريف به هژمونيك مالحظات طريق از و يافتن عينيت دليل به گفتمان اين. شود مي برساخت و
 اجتمـاعي  واقعيت از و نيست سطحي امري زيبايي معنا، اين در. است پرداخته زنانه بدن زيبايي
 بـدن  جامعـه،  در يافتـه  عينيـت  گفتمان منزلة به هژموتيك گفتمان اين. دهد مي خبر تري عميق
 وابسته را زنان و كند مي بندي صورت جنسي ايدئال فرم و لطافت و ظرافت مفاهيم حول را زنانه

 معـاني . دهـد  مـي  سـوق  منـدي  بـدن  و بـدن  در ماندن به ناخودآگاه صورت به و داند مي بدن به
 گفتمـان  ايـن  در تضـاد  و تقابـل  خطـوط  به و طرد ندارند قرار ارز هم زنجيرة اين در كه ديگري
 سـازند  هاي مختلف گفتماني كه معناي زيبايي بدن زنانه را در جامعه مي عرصه .شوند مي تبديل

 زيبـايي،  اسـتانداردهاي  ايجـاد  و تجـاري  تبليغـات  قالـب  در سـازي  برجسـته  نوعي بـا  همگي به



  ١٣٩٩ تابستان ،٢، شمارة ١٨، دورة توسعه و سياستزن در  ١٩٠

 بازتوليـد  را جامعـه  بـر  حـاكم  ايـدئولوژيك  وجـه  گونـه  بـدين  و انگيزانند برمي را زنان حساسيت
 معنـاي  درك بـراي  و يابد مي معنا كه هاست موقعيت اين پرتو در آن زيبايي و زنان بدن. كند مي
  .تفسير كرد دارد قرار آن در كه موقعيتي با ارتباط در را آن بايد آن

  گيري بحث و نتيجه
 برسـاخت  هـاي  شـيوه  آن مركـزي  دال و اسـت  گرايـي  ذات نفي بر پژوهش اين محوري رويكرد

 كـه  هايي گفتمان فهم هدف با و رويكرد اين چارچوب در. است آن زيبايي و زنانه بدن اجتماعي
 قالـب  در زيبـايي  مفهـوم  تفسـير  و توصـيف  بـه  دارنـد،  وجود جامعه در زنانه بدن زيبايي حول

 سـه  اين در زيبايي مفهوم تحليلي بسط. پرداخته شد غذايي رژيم و پزشكي ورزش، هاي گفتمان
. كنـد  مـي  را آشـكار  يـافتگي ايـن گفتمـان    عينيت و مردساالري هژمونيك وجه گفتماني، سطح

 زنانه بدن مديريت كه هايي گفتمان از كيهر درون در گفتماني نظمية منزل به زنانه بدن زيبايي
 مركـز  در اصـلي  دال عنـوان  بـه  و شـده  بندي صورت مفاهيمي با كنند مي دهي جهت جامعه در را

 طـرد  را خـود  با متضاد معاني ساير گفتمان، هر در معاني اين. گيرد مي قرار ارز هم معانية زنجير
 امكـان  همـواره  گفتمـان،  ميـدان  بـه  شـده  طـرد  هاي نشانه. كنند مي هدايت گفتمان ميدان به و

 كـه  گفـت  توان نمي گاه هيچ دليل، همين به ورد دا را گفتماني ارز همة زنجير يك در گرفتن قرار
 بـر  بنـا  .مانند مي باقي شكل همين به هميشه براي و بوده ثابت ها آن درون مفاهيم و ها گفتمان

. دارنـد  اجتمـاعي  برسـاختي  و گيرند مي شكل زمان طول در مفاهيم پژوهش، تحليلي چارچوب
 تعـاريف  مختلـف  هـاي  دوران طول در كه است برساختي و اجتماعي امري نيز زنانه بدن زيبايي

  .است داشته متعددي
 هـا  آن از كيهر كه وجود دارد »بدن زنانگي« و »بدني ساخت« مفهوم دو ورزش گفتمان در
 الگـوي  تـأثير  تحـت  گفتمـان  ايـن . سـازند  برمي زنانه بدن زيبايي براي را خودشان خاص معناي

 در نشـيني  هم براي را لطافت و اندام تناسب ظرافت، مانند هايي نشانه و است جنسيت هژمونيك
 وجـه « كه اصلي گاه گره دو با پزشكي گفتمان. دهد مي قرار هم كنار معاني از ارز همة زنجير يك

 در قرينگـي  و همـاهنگي  هـاي  نشانه بر كند، مي برساخت را »زيبايي اروتيك وجه« و »استاندارد
 ايـن . دارد كيـد أت ديگـران  نگاه اهميت و زنان براي جامعه هاي ايدئال با منطبق ظاهر لزوم بدن،
 تقويـت  پزشـكي  گفتمـان  پزشـكي ذيـل   عامليـت  و مردسـاالري  هژمونيـك  دال توسط ها نشانه

 بـدن  بـه  مربوط رفتار در »شرم« و »انضباط« مفهوم دو با نيز غذايي رژيم گفتمان در. شوند مي
 كنتـرل  بـا  منزلـت  كسـب  و بـدني  نظم هاي نشانه با گفتمان اين در زنانه بدن زيبايي. مواجهيم

 يـك  در ـ موجود نظم با تضاد در ـ طبيعي بدني داشتن از شرم احساس نيز و بدني طبيعي رفتار
  .گيرد مي قرار جهت
 وجـه  كننـد،  مـي  عمل جامعه در زنانه بدن مديريت حول كه گفتمان، سه هر در كلي، طور به



  ١٩١ ... برساخت زيبايي بدن زنانه

 فرهنگـي  و اجتماعي امري به زنانه بدن زيبايي شدن بدل و است شاخص اجتماعي امر هژمونيك
 بـا  »زنانـه  بـدن  زيبـايي « دال مردسـاالرانه،  يافتـة  عينيت هژمونيك الگوي در. دهند مي نشان را

 گفتمـان  هـدايت  تحـت  بـدن  زيبـايي  بـودن  اجتمـاعي . شـود  شـناخته مـي   اجتماعي هاي سويه
 عيـار  تمـام اي  هپديـد  و نـدارد  زيسـتي  كاركرد صرفاً ديگر بدن كه است آن از حاكي مردساالرانه

 تعيـين  را آن شـكل  كـه  هسـتند  هـا  گفتمان اين نيست، خودآيين زيبايية سوژ. است اجتماعي
 در اي دوره و شـرايط  هـر  در و همـواره  و نيسـت  شـده  تعيـين  پـيش  از امـري  زيبايي. ندكن مي

 رويكـرد  اليـاس  كـه  گونـه  آن ؛شـود  مـي  برسـاخت  دوره آن در موجـود  گفتمـاني  نظم چارچوب
 را بـدن  احساسـي  و فيزيكـي  نماي در آمده وجود به تغييرات و پذيرد مي را بدنة دربار اي توسعه

 از شـرم  احساس و بدن طبيعي رفتار كنترل الياس. داند مي اجتماعي و فردي هايية فرايندنتيج
 دانـد كـه   مـي  اجتماعي ساختار در تغيير از ناشي را بدني رفتار در تغييرات بدن و طبيعي حالت

  .]١٨[ است داشته همراه به را بدني رفتار و بدن بيشتر انضباط و انسجام بخشي، كنترل
 هايفرايند قالب در و اجتماعي اي گونه به بلكه ،زور به توسل با نه زنان طبيعي بدن سركوب

 بدنشـان  بر آنان رضايت اعالم با و زنان خود توسط بدن مدرن كنترل. پذيرد مي صورت گفتماني
 وجـه  كـه  دارد اجتمـاعي  و تـاريخي  ضـمانتي  زنانـه  بـدن  مـدرن  سـركوب  ايـن . شود مي اعمال

 جنسـي  اي ابـژه  بـه  آن زيبـايي  و زنانـه  بدن فرهنگي، چنين در. است مردساالري آن هژمونيك
 زنانه بدن زيبايي از جديد تعريف. شود مي طراحي مردان براي و مردان توسط كه يابد مي تقليل

  .است جامعه در موجود فرهنگي و اجتماعي هاي نظام بر حاكم هاي ارزش با منطبق

  منابع
 ،ايران شناسي جامعهة مجل ،»هويتة رسانة مثاب به بدن« .)١٣٨١( حسن چاوشيان، ؛تقي ارمكي، آزاد] ١[

  .٧٥ـ٥٧، ص٤ش
 ،زنـان  پـژوهش  ،»مناقشات اي پاره و بدن شناسي جامعه« .)١٣٨٧( نفيسه حميدي، ؛يوسف اباذري،] ٢[

  .١٦٠ـ١٣٧، ص٤ش
 .١٤٣ـ١٣٢، ص٥ش  ،زناننامة  فصل ،»زنان بدن و بدن شناسي جامعه« .)١٣٨٦( شيرين احمدنيا،] ٣[
  :نشاني، به »نشست خبري ادارة ورزش و جوانان رشت«). ١٣٩٧(پايگاه خبري ايدئال گيالن ] ٤[
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 توسعة علوم و مؤسسة تحقيقات: ، تهرانسياست و پادگفتمان گفتمان، .)١٣٨٣( محمدرضا تاجيك،] ٥[

  .انساني
ش  ،فرهنگـي  نامـة پـژوهش   ،»آن اجتماعي ـ فرهنگي هاي داللت و بدن« .)١٣٨٧( فاطمه جواهري،] ٦[

  .٨٠ـ٣٧، صاول
هاي جراحي  مقايسة سرماية فرهنگي بين دو گروه زنان با سابقة عمل«). ١٣٩٧(لو و همكاران  حاجي] ٧[

  .١٨٢ـ١٦٧، ص٤، ششناسي كاربردي جامعه، »زيبايي و بدون جراحي زيبايي در شهر رشت
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مطالعـة   ــ  شـدن  جهـاني  فرايند و بدن از تصور رابطة بين« .)١٣٨٨( اصغر علي مقدس، بيژن؛ نوري، خواجه] ٨[
  .٢٤ـ١، ص٣٣ش ،كاربردي شناسي جامعه، »استهبان و شيراز تهران، شهرهاي زنان موردي

  :نشاني، به »هاي فعال در كشور مشخص شد تعداد باشگاه«). ١٣٩٧(خبرگزاري جمهوري اسالمي ] ٩[
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  :نشاني، به »درد واگيردار اين روزهاي جامعه«). ١٣٩٧(خبرگزاري صدا و سيما ] ١٠[
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ترجمـة   ،هرمنوتيـك  و ساختارگرايي راسويف: فوكو ميشل .)١٣٩١( پل رابينو، هيوبرت؛ دريفوس،] ١١[
  .ني: تهران ،٨بشيريه، چ حسين

 اجتمــاعي مطالعــات ،»ورزش و زنــانگي« .)١٣٩٤( ســعيده محمدســعيد؛ صــديقي،  ذكــايي،] ١٢[
 .٩٢ـ٦٧، ص٢ش ،زنان شناختي روان

 از هويـت  بازنمايي بر ثرؤم فرهنگي و اجتماعي عوامل« .)١٣٩٠( فاطمه سيارپور، ؛مريم جاه، رفعت] ١٣[
  .٩٦ـ٧٣، ص٢٣ش ،ارتباطات و فرهنگي مطالعات ايراني انجمنة نام فصل ،»بدن طريق

 بـر  كيـد أت بـا  زنـان  ورزشي مشاركت شناختي جامعه تبيين« .)١٣٩٦( همكاران و علي وند، نورعلي] ١٤[
  .٣١ص ،٥٦ش ،ايالم فرهنگة نام فصل ،»جنسيتي هنجارهاي

: زنانـه  بـدن  نمـايش  و شـده  تحريـف  تجـدد  پدرسـاالري، « .)١٣٩٤( همكاران و حميد عباداللهي،] ١٥[
  .٣٤ـ٥ص ،٩س ،ايران اجتماعي مطالعات ،»رشت شهر در اي مطالعه

 جهانديـده،  افشـين  و سـرخوش  نيكـو ة ترجمـ  ،زندان تولد: تنبيه و مراقبت. )١٣٩٧( ميشل فوكو،] ١٦[
  .ني: ، تهران١٥چ

  .ني: ، تهران١٠چ جهانديده، افشين و سرخوش ترجمة نيكو ،دانستن به اراده .)١٣٩٤( ميشل فوكو،] ١٧[
 و نامة ادبيـات  پژوهش ،»فرايند شناسي جامعه گذار بنيان الياس نوربرت« .)١٣٨٣( اكبر مجدالدين،] ١٨[

  .١٤٨ـ١٣١ص ،٤١ش ،انساني علوم
  .مركز: تهران ،٢چ نوري، داريوشة ترجم ،فوكو ميشل .)١٣٩٢( سارا ميلز،] ١٩[
 بـدني  تصور و كودكي دوران پذيري جامعه مبنايية نظري« .)١٣٩٠( حليمه عنايت، ؛مريم مختاري،] ٢٠[

 اجتمـاعي  مطالعـات  ،»شـيراز  شـهر  در بينـي  زيبـايي  جراحـي  عمـل  تحـت  زنـان  بررسي: زنان
  .٣٠ـ٧ص ،اول ش ،زنان شناختي روان

 كارشناسـي ة نامـ  پايـان  ،»مردانه گفتمان در زنانه زيبايي بازنمايي تحليل« .)١٣٩٣( الله هه نوري،] ٢١[
  .فرهنگ و علم دانشگاه، ارشد

تصوير بدن و مديريت بدن بر مشـاركت ورزشـي زنـان     تأثيربررسي « .)١٣٩٧(نوروزي و همكاران ] ٢٢[
  .١٢٢ـ٩٩، ص٤، ششناسي كاربردي جامعه، »استان ايالم

  .ني: ، تهران٢چ گهر، نيك ترجمة عبدالحسين ،الياس نوربرت شناسي جامعه .)١٣٨٩( ناتالي هنيش،] ٢٣[
 بـين ة رابطـ ( زيبـايي  از فراتـر  نيـازي : زيباشناسـانه  اي ابژهة مثاب به بدن« .)١٣٩٠( فاطمه ياسيني،] ٢٤[

ادبيات و علوم ة شناسي، دانشكد جامعه ارشد، كارشناسية نام پايان ،»)بدن مديريت و شدن جهاني
  .گيالن انساني، دانشگاه

 جليلي، هادية ترجم ،گفتمان تحليل در روش و نظريه .)١٣٨٩( لوئيز فيليپس، ؛ماريان يورگنسن،] ٢٥[
  .ني: ، تهران٧چ
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