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چکیده

هدف این مقاله بررسی شیوه برساخت هویت از طریق مصرف بدن ،مخصوصاً نمایش آن بهصورت کاا،،
درمیان دختران دانشجو است .از آنجا که بدن امروزه مرکز ثقل توجهاات و باه ملزلاه یاز ابازار بارای
رسیدن به فرصتها و امتیازات اجتماعی در میان دانشجویان تعریف میشود نمایش آن بهشادت درمیاان
دانشجویان دختر رایج شده است ،بررسی و تحلیل آن میتواند زوایایی نهفته این گرایش را آشااار کلاد.
در جهان مدرن امروز مقوله برساخت هویت در بین دانشجویان خصلتی پیچیده و چلد،یه به خود گرفتاه
است.در این مطالعه بر مبلای نمونهگیری نظاری باا  45مصااببه عمیاق و نیماه سااختارملد از دختاران
دانشجو مربله مصاببه به بد اشباع رسید .تجزیهوتحلیل محتوای مصاببهها برمبلای تحلیال موواوعی
صورت گرفت .نتایج مبین آن است که دختران دانشجو با مصرف بدن عمالً دغدغهها و مساالل خاود را
مطرح می کللد .بدن ابزاری است که آنها از طریق آن زندگی خاود را معلاادار و هویات خاویش را غلای
میکللد .دختران دانشجو با استفاده از پوشش و لباسها ،به مثابه پدیدهای جهانی ،محلی گرایای خاود را
نیز ثابت میکردند .وجود گفتمانهای غالب و گاه متعارض در نحوه تفسیر و قرالت فهم زندگی از ساوی
دانشجویان تأثیرگذار است.
واژگان کلیدی :بدن ،هویت ،محلی گرایی ،برساخت هویت ،تحلیل موووعی.
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مقدمه

در طول تاریخ ،بتی مجازاتها نیز بهنوعی مجازات بدن و تحقیر آن بوده است (بوردیو152 :1392 ،؛
فوکو 89 :1390؛ سوامی .)2010 ،3فلز کردن ،زندان ،تبعید ،آفتابههای گردنآویز ،شالق و سلگسار بیش
از آناه نشان اجرای عدالت باشلد ،جلگی نابرابر برعلیه بدن بودهاناد ،بادن ،بوزههاای متعاددی از ناوع
بجاب تا نوع جلسیت و روابط جلسی را در کلترل خود دارد؛ گستره تداوم بادن در نقشهاای مختلاف از
اتاقخوابهای شخصی تا محیطهای اجتماعی افراد را مجبور میکلد تا درباره سبز و سایاق بادن خاود
اندیشه کللد ،اغلب فهم این امر در جامعهشلاسی به گوناهی اسات کاه بادن را دارای تااریخ و فرهلا
میدانلد (گیدنز32 :1388 ،؛ وب 4و همااران .)2017 ،دنیای مادرن باا ارالاه «بادن جاذاب» ،ملاسابات
انسانی و اجتماعی را تحت تأثیر قرارداد و مساللی از قبیل پیشرفت پزشای ،صلایع آرایشای و بهداشاتی،
ورزش ،تبلیغات و ...باعث شد ،بدن به علوان بیواسطهترین و مستقیمترین مااانی که تفاوت شاالهای
هویت را مشخص میکلد ،باشد .بدن انسان اقتضالات اجتماعی ا فرهلگی خاصی دارد (هسن بیبر ،کوین
و زیلو 2006 ،5؛ابمدی65 :1386 ،؛ جواهری .)77 :1387 ،ملاسز متعدد فرهلگی که درگذران عمار بار
بدن انسان باکم است (آداب تولد تا مرگ) ،آنقادر شاامل تااغییرات خواهاد باود کاه باهموازات ایاان
تاغییرات ،نگرش فرد به خود ،نوع ارتباطش با دیگران و جایگاه او در جامعاه تغییار میکلاد (پاوررجبی و
اصغرپور .)2019 ،6پیامدهای این تغییرات نهتلها بر ویژگیهای کلی جسم انسانها بالاه بر اجازای بادن
آنها نیز د،لتهای ماعلایی خااص ایجاد میکلد .نمایش بدن اصطالبی است کاه باه اطاوار ،آرایاش
چهره ،ووع پوشش اندام در روابط اجتماعی اشاره دارد (ون ایدین و هماااران2019 ،7؛ ون دسال و دی
هورور2018 ، 8؛ یان  ،راتلر و فازیو .)2014 ،9ایان واژه ،بایانگر ایان واقعیت است که فروشگاهی بارای
جلب مشتری و معتبر شدن از ویترین زیبا استفاده میکلد ،بدن ما نیز همانلد رسانهای قادر است پیامهای
ناگفته ما را ملتقل کلد (جواهری .)78 :1387 ،اغلب این پیامهای ناگفته به گوناهی در برسااخت هویات
اجتماعی افراد نقش تعیینکللده دارند چراکاه متفااران اجتمااعی بادن را بهملزلاهی مساتقیمترین و در
دسترسترین قرارگاهی میدانلد که میتواند بامل و نمایشگر تفاوتهای شایوهی زنادگی و شاالهای
هویت اجتماعی باشد ،این شالدهی اجتماعی بدن توسط افراد معمو ً،ملطبق بار جایگاه طبقاتی آناان و
باورها و ارزشهای هر فرد است (ون دسل و دی هاورور2018 ،؛ جالیای پاور و محمادی)217 :1394 ،
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بدن افراد مهمترین بخش از هویت اجتماعی آنان است (کوهن2010 ،10؛ ذکاایی ،)109 :1387 ،هااویت
اجتماعی یعلی آن باخش از تصویری که فرد از خود میسازد و ابساسی که نسبت به خود پیادا مایکلد
(ون ایدین و همااران)2019 ،؛ این ابساس ،باازتاب نگرشی است که دیگران به او میدهلاد .باه بیاانی
دیگر ،هویت اجتماعی پیوند خودبا عضاویت در گروههاای اجتمااعی اسات (یانا و هماااران 2014 ،؛
جعفری76 :1387 ،؛ چاوشیان .)98 :1381 ،در جامعه سلتی مبلاای هویات اجتمااعی افاراد ویژگیهاای
انتسابی بود؛ اما در جوامع مادرن دو رویارد عامده در خاصوص مبلای شالگیری هویت اجتماعی وجود
دارد :در رویارد نخست ماوقعیت فارد در نظام تولید ،که تبلور آن در مفهوم طبقه اسات شاالوده هویات
اجتماعی است و در رویارد جدیدتر نوع و سبزرفتار و کلشهای مصرفی است که ماابلای شاالگیری
هویت اجتماعی و شالودهی تمایزات اجتماعی است .درنتیجه اگر شیوههای زنادگی یای از چارچوبهاای
اصلی سازماندهی و دخل و تصرف در هویت اجتماعی باشلد آنگاه این شیوههای زندگی اساساً از رهگاذر
نمایش دالماً در بال تغییر ساطوح ظااهری ایجااد میشاوند (ماان و فرگوسان2015 ،11؛ آزاد ارماای و
چاوشیان ،)102 :1382 ،بهبیاندیگر پوشش ما در گروههای اجتماعی که عضو آن هستیم ،متفاوت اسات
به این دلیل که فرد خواستار معلا دهی به عادات بدنی خود در آن گروه است .وقتی این معلاا وابساته باه
یز نظام ارزشی میشود ،کارکرد هویتیابی پیدا میکلد و به مخاطب هویت اجتماعی که از طریق بادن
بوده اراله میشود ،این بازآفریلی و برساخت هویت اجتماعی یای از نتایج و پیامدهای جامعه مدرن است.
در دنیای مدرن ویژگیهای ظاهری برای افراد از اهمیت بیشتری پیدا میکلد به صورتی که افاراد ساعی
می کللد ،بدن و ظاهر خود را مدیریت کللد دلیل این امر ،او ً،گسترش الگوهای مصرف محور اسات کاه
معرف هویت افراد است (ملیلی 97 :1380 ،؛ بوردیاو ،)219 :1391 ،ثانیااً تصاور میکللاد کاه چهاره و
بدنهای زیباتر دستیابی به اهداف و ایدهآل های اقتصادی و اجتماعی افراد را تسهیل میکللد ،به عبارتی
این تفار باعث خواهد شد که افراد با دید ابزاری به بدن خود نگاه کللد ،از طرفای دیگار جساتوجوهای
مربوط به بدن و دغدغههای بول جسم ،مانلد ،غر شدن ،قدبللد شدن ،خوشاتی شادن و چااق شادن
چلان در ایران بارز شده است که آمار واردات محصو،ت آرایشی ،بهداشتی و پزشاای ایان کشاور را باه
با،ترین بد ممان خود رسانده است (باباامیری و هماااران758 :1392 ،؛ بهاار و وکیلای.)319 :1390 ،
بجم زیاد عمل جرابی زیبایی ،مصرف مواد آرایشی و انواع مواد تغییردهلده بدن مانلد پودرها ،قرصهاا،
آمپولهای چاق کللده و ،غر کللده ما را به این نتیجه خواهد رسااند کاه اغلاب افاراد از وواعیت فعلای
خودشان ابساس خوبی ندارند و تمایل دارند هویت اجتماعی خود را به گونهی در بدن خود نمایش دهلد.
این آمارها بهتلهایی ورورت توجه به این موووع را توجیه میکللد ،ازاینرو پاژوهش باوار باه دنباال
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شلاخت تفاوت هایی است که در نحوه نمایش بدن و ابراز هویات از طریاق آن (پوشاش ،آرایاش ،نحاوه
سخن گفتن و زیورآ،ت بدنی) ،صورت میگیرد.
بیان مسئله

زیبایی در تمامی فرهل ها بهعلوان یز ارزش محسوب میشود و آن مماان اساات باهخودیخود
بارای بعضی از افراد خصوصاً برای زنان یز هدف باشد (بتارز ،ساابیز و رامسار2019 ،12؛ باباامیری و
همااران132 :1392 ،؛ رابیلساون .)47 :2003 ،13صاورتی زیباا ،انادامی باریاز و تلاساباندام امااروزه
معیااری برای زیبایی زنان محسوب میشود .در دوران معاصر یای از شیوههای رایج برای هویتیاابی و
بازنمایی خویش ،نمایش بدن است .افراد در نمایش بدن ،از انواع لوازم و نمادهای ارزشملد ،نه باه خااطر
ارزش مادی آن کا،ها بلاه به دلیل ارزشملدی بدن آنها را استفاده میکللد ،خصوصیت بارز مردم ایاران
توجه زیاد به بدن و ظاهرشان است .اهمیت و رواج فزایلده انتخاب افراد در گزیلش وسایل موردنیاز برای
مدیریت ظاهرشان ،ظاهراً ناشی از فعالیتهای است که افراد در فضاای اجتمااعی جواماع مادرن انجاام
میدهلد (ژان  ،پیرس و چن .)2019 ،14ازجمله رفتارهای اجتماعی که افراد و بهخصاوص جواناان ساعی
می کللد از طریق آن هویت خود را بازآفریلی و متمایز از دیگران کللاد ،سالیقه و ذوق آنهاا در مادیریت
کردن ظاهر خودشان است؛ زیرا در یز جامع مصرفی نوع مدیریت بادن و ظااهر باهعلوان نمااد تماایز
بخش برای افراد درک می شود و معلای هویتی آنان از این ملظر مورد قضاوت قرار میگیرند (ون باول15
و همااران2012 ،؛ پرستش و همااران .)57 :1387 ،درمجماوع اینگوناه میتاوان علاوان کارد کاه باا
فرارسیدن دنیای جدید ،برخی از انواع نمادهاای ظااهری و کردارهای بدنی اهمیات خااص یافتهاناد ،در
بسیاری از عرصههای فرهلگای پاسامدرن ،نماای ظااهری بادن تاابع استانداردهای ثابت بر معیارهاای
سلتی است و سبز آرایش چهره و انتخاب لباس همیشه تااندازهای وسیلهای برای ابراز فردیت بوده است
(کورنلیسن .)2018 ،باید توجه داشت که اماان استفاده از این وسایل معمو ً،بهآسانی فراهم نمیشده یاا
اصاو ً،مطلاوب نبوده است؛ اما در دنیای امروزی نمای ظاهری بدن ،بهصورت یای از علاصر مرکاازی
بازتاب هویت اجتماعی اشخاص در آمده است (فوردوولی 16و همااران)2017 ،؛ بلاابراین ماا بیشازپایش
ماسئول طرابای بدنهای خویش میشویم و هر چه فضای فعالیتهاای اجتمااعی ماا از جامعاه سالتی
بیشتر فاصله گرفته باشیم ،فاشار این مسئولیت را بیشتر ابساس میکلیم (کیم و کایم2019 ،17؛ نیاز
زاده .)88 :1383 ،در این صورت است که بدن و ظواهر آن به یز اصل هویتی تبدیلشده و بهتدریج ماا
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مسئول طرابی بدنهای خویش میشویم .در دوران دانشجویی ،تاالیف جدیدی مانلد تالش بارای آغااز
روابط صمیمانه ،ایجاد بس خودمختاری ،شالدهی یز هویت یاپارچه ،گسترش مهارتهای شلاختی و
عمق بخشیدن به آنها پدید میآید که با تااالیف دورههاای قبال متفااوت اسات ،در دوران تحصایل باا
چالشهای جدید اجتماعی (همانلد آشلایی با افاراد جدیاد و جادا شادن از خاانواده) ،هیجاانی (ابسااس
دلتلگی ،افسردگی و غم غربت) و تحصیلی (تاالیف متفاوت و انتظاار) مواجاه میشاوند .ماا عاالوه بار
تحلیل موارد با ،در پی پاسخگویی به این سؤال هستیم که چرا دانشجویان در محیط دانشاگاهی بارای
برساخت هویت خویش به نمایش بدن روی آوردهاند؛ برای پاسخ دادن به ایان قبیال ساؤا،ت ،پاژوهش
باوار باا انتخااب دانشگاه آزاد اسالمی وابد علاوم تحقیقاات تهاران بهملزلاهی دانشاگاهی در ساط
شهرستان استان تهران که اکثر دانشجویان آن از طبقه اجتماعی متوسط رو به با ،و باا گارایش علمای
خاص برای موفقیت در رشته موردعالقه خودشان باور به پرداخت هزیله در قبال رسیدن باه آرزوهاای
خود هستلد؛ پژوهشگران این پژوهش سعی در واکاوی این بیلش دارند که آبا باز بودن فضای انتخاب در
زندگی دانشجو بر نحاوه نماایش بادن باه علاوان بازنماایی از هویات اجتماعیشاان تأثیرگاذار اسات
بهعبارتد یگر ایان سؤال اساسی مطرح است که آیا الگوی هویات اجتمااعی دانشاجویان را میتاوان باا
نمایش بدن آنان تشخیص داد پاسخ دادن به این پرسش میتواناد ماا را در درک تحاو،ت فرهلگای و
اجتماعیمان واقعبیلانهترکلد.
پیشینه پژوهش

موووع بدن زنان و پوشش آنان طی چلد سال گذشته یای از مهمترین بوزههای مطالعاتی در باین
اندیشملدان و پژوهشگران شده است ،در زمیله تصاویر بادن ،مادیریت بادن و پوشاش بادن تحقیقاات
متعددی صورت گرفته است اما اکثر این تحقیقات عمدتاً به بررسای مؤلفاههای روانشالاختی و اهمیات
آنان بهویژه در بین زنان پرداختهاند؛ کمتر تحقیقی را مشاهده میکلیم ،که بهصورت اختصاصی به نمایش
بدن بپردازد؛ به ویژه ایلاه دانشجویان دختر را جزو جامعه آماری پژوهش مدنظر قرار دهد .در این پژوهش
مابین نمایش بدن (دختاران) و سازه بااهمیت دیگری در این قشر بلاام هویات اجتمااعی ارتبااط برقارار
میکلیم ،در ادامه به ترتیاب برخای از پژوهشهاای انجامگرفتاه در ایان زمیلاه را در جادول شاماره 1
موردتوجه قرار میدهیم.
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جدول شماره  :1مطالعات مرتبط با پژوهش
محقق/
محققان

رابیلسون18

راد و
للون19

سال

عنوان
پژوهش

2003

شایوه پوشااش،
تأثیرگااااااذاری
بادن و مادیریت
ظااهر

2000

تصااور از باادن و
مدیریت ظااهر

مهمترین نتایج
دریافات کاه شرکت در برنامههای کاهش وزن باا بااا ،رفااتن جااذابیت
بادن رابطاه دارد .زناان بیاشتر آن نااوع لباسهاایی را میپوشالد کاه آن
قسمت از بدنشان را نشان دهاد کاه از آن راوای هساتلد( .زناانی کاه در
برناماه کااهش وزن تجاری شرکت کرده بودند) لباسهاایی را نمیپوشالد
که آن قسمت از بدنشان را نشان دهد کاه از آن رواایت ندارناد از طارف
دیگر یافتههای این تحقیق نشان داد که شیوه پوشاش باسان و ووااعیت
تأهال در رابطاه اسات .زنانی که در برنامه کاهش وزن شرکت میکللاد از
لباسهایی استفاده میکللد کاه ظااهر آنهاا را بهتار ساازد و تصور آناان را
از بدنشان بهبود بخشد .آنان بهمرور که در برنامااه کاااهش وزن شاارکت
میکللد اگار تاصور روایت آنان از بدنشان افازایش پیادا کلاد باا جادیت
برنامهها را دنبال میکللد و در کااهش وزن موفقتر عمال میکللد.
جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختار  99کااالج در امریاااا،
باین سلین  19 -24سال اسات .ابازار پاژوهش پرسشالامه باوده و نموناد
آماری پژوهش نیز  208نفر بوده است .آنان در نتاایج خاود دریافتلاد زناان
خیلی سریع یاد می گیرناد کاه ظااهر خاود را جهات رساایدن بااه ایااده
آلهااای فرهلگاای ماادیریت نمایلااد کااه نوعااً شااامل تلظاایم وزن و تمیااز
نگهداشتن خاود جهات بارآوردن هلجارهاای ماورد انتظار میباشد .چلاین
انتظارات فرهلگی قویاً ماا را در ماورد ایلااه راجاع باه بادن خاود چگوناه
ابساسی داشاته باشایم تحت تاأثیر قارار میدهاد همچلاین آن میازان از
مدیریت ظاهر ازجمله رژیام غاذایی ،ورزش ،اساتفاده از وسااایل آرایشای،
جرابیهای زیباایی و انتخااب پوشاش را نیاز تحات تاأثیر قارار میدهاد،
بهعالوه نتاایج یافتههای تحقیاق نشان داده که بعضیها بر این باور بودناد
که داشتن تلاسباندام ،بدنی باریز و ظاهری آراسته ،شاادی و موفقیات را
به همراه خود میآورد .دیگر ایلاه یافتههای ایان پاژوهش نشاان داده کاه
اغلب زنان ماورد مقایسه ،زمانی که خواهان اعمال قدرت یا خواهاان تاأثیر
بر دیگران بودهاند ،بیشتر به مدیریت ظااهر خاود بهاا میدادناد .در وامن
یافتهها باکی از ایان است ،زماانی تصور از خاود تحات تاأثیر ظااهر قارار
میگیرد که آزمودنیها خود را با افراد دیگار مقایساه میکردناد .همچلاین
زمانی که این مقایسه با افرادی بود که به لحاظ ظاهر از آزمودنیهاا باا،تر
بودنااد تصااورها آن از خااود ملفاای و در غیاار ایاان صااورت تصااورها آن از
خودمثبت بود.

18 Robinson
19 Rudd and Lennon
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تأثیر رساانههای
بصااری و چاااپی
در انتخاب لبااس
جوانااااااااااان
دانشاااااگاههای
ترکیه

برملاایا20

2013

آزاد
ارماای و
چاوشایان

1382

بااادن بهمثاباااه
رسانه هویت

ابمدی

1386

بررساااااااااای
فعالیتهااااااای
مااااارتبط باااااا
مادیریت بادن و
هویااااااااااات
اجتمااعی

فاتحی و
اخالصی

1387

ماادیریت باادن و
رابطاااه آن باااا
پذیرش اجتماعی
بادن

بهار و
محمودی

1395

مصرف پوشاش؛
بررساای تجرباای
پوشااش جوانااان
شهر آمل

در این مطالعه  400نفر بهعلوان نمونه از دانشجویان دانشگاه ترکیه باهطور
تصادفی انتخاب شدند .دادهها از طریق نرمافازار  SPSSتجزیاهوتحلیل و
در نتیجه در جدول اراله شد .با توجه به یافتهها ،دیده میشاود کاه علاصار
رسانههای تصویری و چاپی بار روی انتخااب لبااس دانشاجویان دانشاگاه
ترکیه تأثیر زیادی دارد .دیده میشود که مجله مد و برنامههای رساانههای
بصری و مدلهای لباس در روزنامهها و فایل پیوست در رساانههای چااپی
نرخ با،یی (از تأثیرگذاری در نوع پوشش دانشجویان) را به دنبال دارد.
با روش پیمایش از  825نفار از سااکلان  18ساال باه با،ی شاهر تهاران
انجام شد ،یافتههای این پژوهش باکی از آن است کاه ساطوح گوناااگون
مادیریت بادن رابط معلاداری با متغیرهایی کاه آشااارا ریشاه در فرهلا
جامعه (جلس ،سن ،تحصیالت ،سرمایه فرهلگای ،دیانات و نگارش سالتی
به خانواده) دارند ،دارد .نتایج پژوهش ناشان داد کاه باین مادیریت بادن و
متغیرهاای ساختاری مثل پایگاه اقتصادی و شاغل رابطاه معلااداری وجاود
ندارد.
روش این پژوهش خوشهای چلدمربلهای بوده و شامل  400نفر از سااکلان
 18سال به با،ی ساکن در شهر رشت بود .نتایج این تحقیق نشان داد کاه
بین سرمایه اقتصادی و مدیریت بادن هی گوناه رابطاهای وجااود ناادارد.
بهعالوه نتایج نشان دهلد آن است که سرمایه فرهلگای باا مادیریت بادن
رابطه معلاداری دارد .همچلین بین زنان و مردان ازنظر میزان اهمیات دادن
به کلترل وزن خود تفاوت معلاداری دیده میشود.
در این پژوهش با روش پیمایش پژوهشگران دریافتلد که زنان به مادیریت
بدن خود در همه وجوه آن اعم از آرایشی ،مراقبت و  ...اهمیت زیادی قالال
هستلد .همچلین بین متغیرهای مصرف رسانهای ،پذیرش اجتماعی بادن و
پایگااه اقتاصادی ا اجتمااعی باا مادیریت بادن رابطاه مستقیم و معلاادار
و بین متغیرهای دیلداری و مدیریت بدن رابطاه معااوس و معلاادار وجاود
دارد.
نوعی سلخ شلاسی برای انواع تی های پوششای باه دسات آورد .باا روش
کیفی و با استفاده از تالیز مصااببههای عمیاق (فاردی گروهای) بارای
گردآوری دادهها استفاده شد .نمونهها بهصورت هدفملد از نوع گلولاه برفای
با معیار اشباع نظری  42نفر انتخابشده اسات .نتاایج ایان بررسای نشاان
میدهد که دختران جوان از انتخاب نوع پوشش ،معلاای متفااوتی داشاته و
درمجموع نتایج باصل از مصااببه در قالاب هشات مقولاه اصالی شاامل:
پیروی از کلیشههای بجااب .هام ذات پلاداری باا خاانواده .تغییار نشاانه
شاالاختی ،تمااایز خااواهی ،لااذت زیباییشاالاختی ،جامعهپااذیری ،مقابلااه بااا
نااملیهای اجتماعی ،نگارش جلسایتی باه پوشاش ،میباشاد .ایان مقالاه
همچلااین نگاارش شااباههای ماااهوارهای را از دیاادگاه دختااران نمونااه
موردبررسی قرار میدهد .به ترتیب بیشترین مصارفکللده آن شاامل تیا

20 Harmanka
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رفعت جاه
و سیار پور

1390

عوامل اجتماعی،
فرهلگی مؤثر بار
بازنمااایی هویاات
از طریق بدن

علمی و
باقری زنوز

1392

بررسااای رابطاااه
پایگاااه هویاات و
مدیریت بادن در
بین دانشاجویان
دانشااااااگاه آزاد
اسااالمی وابااد
تبریز

روایی و
همااران

1389

ماادیریت باادن و
ارتبااااط آن باااا
عوامل اجتمااعی
در بااین دختااران
دانشگاه مازندران

راسخ و
همااران

1389

بررساای نگاارش
زنااان نساابت بااه
ماادیریت باادن؛
مطالعااه مااوردی
دانشجویان دختر
دانشااااااگاه آزاد
اسالمی شیراز

مقاومی ،تی عرفی ،تی تلفیقی ،اما تی قدسی تلها گروهای هساتلد کاه
مقاومت جدی نسبت به پخش این برنامهها داشتهاند.
در این پژوهش ،بارای مطالعاه میادانی  41زن را باه صاورت باه هدفملاد
انتخاب کردند و مورد مطالعه قراردادند؛ در طی این پژوهشای دریافتلاد کاه
زنان مورد مطالعاه کماابیش از معاانی و هویتهاایی کاه توساط بدنشاان
بازنماایی میشااود آگاااهی دارنااد .ولاای ایان آگاااهی همیشااه بااا معلاهااا و
هویتهایی که جامعه به بدن زنانه نسبت میدهد .ملطبق نیسات و اگرچاه
ارزشهای اجتماعی و کلیشههای جلسیتی موجود ،در نحوه بازنماایی بادن
این زنان نقشی کلیدی بازی میکلد اما بهرهملدی آنها از سرمایه اجتمااعی
و فرهلگی ،برای آنها رویااردی نقاداناه باه کلیشاههای جلسایتی فاراهم
میکلد تا جایی که میتوانلد در نحاوه مادیریت و بازنماایی بادن خاویش
آزادانهتر و باز اندیشانه تر عمل کللد.
با روش پژوهشی ،پیمایش و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشالامه اساتاندارد
که بهوسیله بلیون و آدامز ساخته شده بود .متغیر پایگاه هویت را میسالجد
و با پرسشلامه دیگر ،محقق ساخته متغیر مالک یعلی مدیریت بادن ،ابعااد،
سااطوح آن و برخاای متغیرهااای جمعیاات شاالاختی را مااورد ساالجش قاارار
میدهد .جامعه آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی وابد تبریز میباشاد
که بر اساس فرمول کوکران  384نفر میباشاد .نتاایج بهدساتآمده نشاان
میدهد که بین میزان مدیریت بدن و نوع پایگاه هویت دانشجویان تفااوت
معلیداری وجود ندارد .تفاوت میزان مدیریت بدن در بعد بهداشتی بربساب
پایگاه هویت معلیدار است.
و با روش پیمایشی از مجموع  6000دانشجوی دختر دانشگاه مازنادران بار
مبلای فرمول کوکران  400نمونه به روش خوشهای چلدمربلاهای انتخااب
شد .دیدگاههای نظری فمیلیسم سوسایال ،نظریاه فوکاو ،گیادنز و گاافمن
راهلمای آزمون فرویات پژوهش مای باشاد ،یافتاه هاای پاژوهش نشاان
میدهد عوامل مستقیم مؤثر در مدیریت بادن عبارتاناد از :مصارفگرایی،
فشار اجتماعی و مصرف رسانهای این سه عامل  83درصاد تغییارات متغیار
وابسته را تعیین مینمایلد.
روش این پژوهش پیمایشی میباشد .جمعیت نمونه این پژوهش با اساتفاده
از فرمول لین به میزان  370نفار از میاان دانشاجویان دختار دانشاگاه آزاد
اسالمی وابد شیراز تعیاین گردیاد .بارای جماعآوری دادهاای پاژوهش از
تالیز پرسشلامه و روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد .نتایج پاژوهش
نشان میدهد که بین نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن و عاواملی مانلاد
درآمد ،پذیرش عام ،پذیرش در گروه همسا،ن ،پذیرش سازمانی ،مدگرایی،
مصاارف رسااانهای ،انتظااارات اجتماااعی ،اماانااات اقتصااادی و اجتماااعی،
مصرفگرایی ،کسب هویت ،لذت طلبی و سبز زندگی ارتباط معلادار وجود
دارد .این در بالی است که بین نگارش زناان نسابت باه مادیریت بادن و
عواملی مانلد سن ،اشتغال بین تحصیل ،تأهال و مقطاع تحصایلی ارتبااط
معلاداری دیده نشد.
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بابامیری و
همااران

1390

عوامل اجتمااعی
و روانشااالاختی
مااؤثر باار میاازان
مصااارف ماااواد
آرایشاای توسااط
دانشجویان دختر

رابطه متغیرهای مدیریت بدن ،مصرف رسانهای ،دیلداری ،پایگااه اجتمااعی
و اقتصادی و پذیرش اجتماعی با میزان مصرف مواد آرایشای معلاادار باود.
همچلین در مصرف مواد آرایشی ،عامل اجتمااعی مهمتار و تأثیرگاذارتر از
ویژگیهای شخصیتی است.

همانگونه که مشاهده گردید در اکثر پژوهشهای مذکور ،به بررسی رابطه عوامل مختلفی چون سن،
پایگاه اقتصادی – اجتماعی ،سرمایه فرهلگی ،دیلداری و تحصیالت و ...بر مدیریت بدن پرداختهشده کاه
نتایج باصله نشان از رابطه مثبت و معلادار مدیریت بدن با متغیرهاایی چاون سارمایه فرهلگای ،پایگااه
اقتصادی – اجتماعی و تحصیالت و رابطهی ملفی آن با سن و دیلداری دارد؛ ناته قابلتأمال در بیشاتر
این پژوهشها این است که زنان موردمطالعه از معانی و هویتهایی که توسط بدنشان بازنماایی میشاد
آگاهی داشتلد آنان زیبایی را در بدن خود ،همچون فرصتی تلقی میکردند که برای رسیدن باه اهاداف و
مقاصد باور بودند بخشی از بدن خودشان را با روایت کامل به نمایش بگذارند ،برنامههای رسانههای و
مدهای لباس تأثیر زیادی در انتخاب پوشش و سبز نمایش بدن آنان داشتلد ،بین سرمایه فرهلگی زنان
با مدیریت بدن (مؤلفهی از نمایش بدن) آنان رابطه معلاداری وجود داشت به عبارتی عوامل مختلفای بار
نمایش بدن (اطوار ،آرایش چهره ،ووع پوشش اندام در روابط اجتماعی) تأثیرگذار بود که از طریق رژیاام
غاذایی ،ورزش ،اساتفاده از وساایل آرایشی ،جرابیهای زیبایی و انتخاب پوشش در این پژوهشهاا باه
آنها اشاره شده است ،در ادامه ،زم به ذکر است که در ایلجا به مطالعه برساخت هویت اجتمااعی دختاران
دانشجو از طریق نمایش بدن پرداخته خواهد شد ،اگرچه مؤلفههای موجود در پژوهشهای با ،بهصاورت
های کمی و کیفی انجام پذیرفته است ،اما ما در این پژوهش کیفی باا اساتعانت از رویاارد مردمنگااری
نمایشی 21و نظریه گافمن 22و سرمایه و تمایز در نظریه بوردیو کار را دنبال خواهیم کرد.
چارچوب نظری پژوهش

بسیاری از نظریهپردازان ،صاببنظران و محققااان علاوم انساانی و اجتمااعی در دهاههای اخیار از
مدیریت ظاهر و مؤلفههای آن در فاضای مدرنیتاه ساخن باه میاان آوردهاند بهگونهای که در دهاههای
اخیر مبابث مدیریت بدن بهطورجدی موردتوجه متفااران و نظریهپردازان علوم اجتماعی را به خود جلب
کارده اسات ،توجه به مقوله بدن همزماان باا توجاه باه مفهاوم خاود در جامعهشلاسای وجاود دارد .در
سالهای اخیر ،نظریهپردازی در این خصوص روند سریعی به خود گرفته است .این نظریهها را میتوان در
چلد دسته جای داد که ازجمله آنها میتوان به نظریاات کالش متقابال نماادین ،نظریاات مدرنیساتها،
21 Performance Ethnography
22 E. Goffman
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نظریههای ساختارگرایانه و نظریههای پساساختارگرایانه اشاره کرد؛ پژوهشگران در این پاژوهش از روش
جدیدی به نام مردمنگاری نمایشی 23استفاده کردهاند که با نظریه نمایشی ارویل گافمن تامیل و تبیین
خواهد شد ،ارویل گافمن با اراله نظریه نمایشی ،از استعارههای تئاتری برای توصیف نمایش افراد یاری
میگیرد .او زندگی اجتماعی را مجموعهای از نقشهاای نمایشای مانلاد اجارای نقاش در صاحله تئااتر
میداند .به اعتقاد گافمن ،از آنجایی که در رویاروییها تأثیرگذاریهای اولیه مهم هستلد (گاافمن:1395 ،
 )39ظاهر که برای خود شخص و برای دیگران قابلرؤیت و نمایش اسات و باهعلوان کاانون توجاه در
برخوردهای اجتماعی قلمداد میشود ،میتواند بهعلوان نشانهای برای تفسیر کلش به کار گرفته شود .باه
نظر او خود در رویاروییهایی عمومی نامعلوم است و مشارکتکللدگان باید از آن مراقبت نمایلد (جالیای
پور و محمدی )319 :1394 ،و جلبه ای از خود که مطلوب و مقبول دیگران باشاد ،باه نماایش بگذارناد.
ازاینرو مراقب هستلد تا ویژگیها و صالبیتهای خود را نشان دهلد و مدیریت کللاد؛ ازاینروسات کاه
بهزعم گافمن تالیزهای بدن نقش مهمی را در ایلجا ایفا مینماید (گافمن ،)50 :1395 ،چراکاه کساب
تالیزهای بدن به ما اجازه میدهد تا به خوبی از عهده نقشی که به ما واگذار کردهاند ،برآییم و برکات
و اعمال بدنی خود را به طور دقیق و به دور از هر گوناه اخاتالل و کاساتی بارای موفقیات در مسائولیت
خویش به انجام رسانیم .معمو ً،افراد برای ایفاای نقاش خاود در بضاور دیگاران (نشاان دادن هویات
اجتماعی خود) ،از نشانههایی استفاده میکللد که به شیوهای نمایشی ،برخی از واقعیتهاای مشاخص را
برجسته می کللد ،اگر قرار است کلش فرد ،یا همان نقش او ،برای دیگران معلاادار باشاد ،بایاد طاوری از
نقش خود استفاده کلد که «در جریان تعامل» بیانگر چیزی باشد که قصد دارند آن را انتقال دهد .درواقع،
ممان است فرد ،یعلی اجراکللده نقش ،بازیگر ،کلشگر ،ناچار باشد تواناییها و استعدادهای خود را نهفقط
در جریان تعامل ،بلاه بتی در نوع پوشش در این تعامل به نمایش بگذارد (تاویین 24و هماااران2003 ،؛
جالیی پور و محمدی )74 :1394 ،گافمن معتقد است میان اجراهای تئاتری و انواع کلشهایی کاه هماه
ما در اعمال روزمره و کلشهای متقابل خود انجام میدهیم وجوه مشترک بسیاری وجود دارد .به نظار او
کلش متقابل که بسیار شاللده است و با اجراهای اجتماعی بفظ میشود (گاافمن58 :1392 ،؛ ملیلیا ،
.)99 :1380
پیر بوردیو معتقد است ،بدنی که بعد از سالها پوشیدگی میتواند خود را به عرصاه نماایش عماومی
درآورد به فضایی ملاسب برای انواع سرمایهگذاریها تبدیلشاده اسات (آوالساون ،تالااا و وودبارکاالو،25
 .)2005بدن بهعلوان یز سرمایهی فیزیای ،هویتهای افراد را باارزشهای اجتماعی ملطبق باا انادازه،
شال و ظاهر بدنی مرتبط میسازد (ژان و همااران  .)2019 ،ازنظر او طبقات اجتماعی مختلف با توجه
23 Performance Ethnography
24 Tovée
25 Avalos, Tylka & Wood-Barcalow
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به سرمایهای که در اختیاردارند به شیوههای مختلفی با بدن خود برخورد میکللد .مراقبتهای پزشاای و
کلترلهای عمومی بدن ،رعایت رژیمهای غذایی ،ورزش ،مشاوره با پزشاان و  ...رفتارهایی هساتلد کاه
دربارهی افراد متعلق به طبقات مختلف ،متفاوت است (وب و همااران2017 ،؛ ون ایادین و هماااران ،
2019؛ بوردیو .)311 :1391 ،افراد طبقات با،تر یا طبقات مرفهتر فرصت و شانس بیشتری برای مراقبات
از بدن خوددارند ،بوردیو در اثر تمایز نشان میدهد که سلیقه مقولهای اجتماعی است و صرفاً بهواساطهی
نزاع و کشماش عامالن و کلشگران فعال میتواند تغییر کلد و افراد طبقات اجتماعی با،تر ،توانایی ایان
را دارند که سلیقههایشان را موردپسلد همگان بسازند و البته با سالیق افراد طبقاات پاایین باه مخالفات
بپردازند و بلابراین معیارهای زیبایی و تلاسب طبقات با ،و نیاز معیارهاای زیباایی کشاورهای پیشارفته
مقبولیتی همگانی مییابد .وی در تحلیل خود از بدن به کا،یی شدن بدن در جوامع مدرن اشاره میکلاد
(کوهن 2010 ،؛ بترز و همااران  )2019 ،که بهصاورت سارمایه فیزیاای ظااهر میگاردد و تولیاد ایان
سرمایه فیزیای را در گرو رشد و گسترش بدن است ،بهگونهای که بادن را بامال ارزشهاای در زمیلاه
اجتماعی میکلد؛ اصو ً،میتوان پایه دستکاریهای ظاهری بدن را باصری شاادن هویاات در عااصر
مدرنیته دانست (کیم و کیم 2019 ،؛ ون باول و همااران ،)2012 ،مدرنیته ووعیتی را فراهم کرده است
که کلشگران اجتماعی میتوانلد با پویایی بیشتری در پی هویت شخصی خود بوده و از بلد جامعه رهاایی
یابلد.
بدن ما عمیقاً متأثر از ویژگایهاای بازتابلادگی عاصر تجادد اسات .این گزاره که ما فقط یز بادن
داریم و باید آن را نجات دهیم (کاستلز47 :1380 ،؛ بهار و وکیلی ،)88 :1390 ،ناتمامی بدن و نیاز پاروژه
بودن آن برای افراد مدرن را پررن و با اهمیت میکلد؛ پروژه بودن بدن متضمن این معلاست که نماای
ظاهری ،اندازه ،شال و بتی محتویات بدن بهطور بالقوه برای بازسازی در راساتای طرحهاای دارنادهی
بدن باز است .رژیمهای غذایی مراقبت از خود تلها برای پیشگیری از بیماری نیستلد بلاه عالقهملاد باه
این هستلد تا ابساس خوبی را دربارهی چگونگی به نظر رسیدن بدن از نگاه خاود و دیگاران باه وجاود
آورند و ازاینروست که درواقع هویت اجتماعی با ظاهر بدنی و ارالهی خود پیوند خورده است .هر یاز از
ما در جریان اجتماعی شدن هویت خود را به دست میآوریم اما این فرایلد باه معلاای کتماان یاتاایی و
فردیت انسان نمیباشد ،هویتهای افراد با ارزشهای اجتماعی ملطبق باا انادازه ،شاال و ظااهر بادنی
مرتبط میشود کلترل ملظم بدن از جمله ابزارهای اساسی است که شخص به وسیله آن روایت معیلای از
هویت فردی خود بروز میدهد و در عین بال «خود» نیز به طرز کم و بیش ثابتی از ورای همین روایات
در معرض تماشا و ارزیابی دیگران قرار میگیرد و در نتیجه نمایش بدن میتواند بهعلوان محملی باارای
شلاساایی راهبردهاای تمایز بخش گروههای اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
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روش پژوهش

در این مطالعه برای رسیدن به اهداف و پاسخگویی به سؤا،ت پژوهش از رویارد کیفی و تالیز
مصاببه عمیق استفادهشده است .روش کیفی میتوانلد در مشاهده عمیق و جزلی سودملد باشلد تا آنجا
که محقق نه تلها بتواند بگوید چه چیزی رخداده است ،بلاه بگوید مشارکتکللدگان در زمیله اجتماعی
خود چه ابساسی دارند .ایده نمایش در پژوهش کیفی به خاطر اماانات تولیدی که دارد بتی در سط
وسیع نیز پذیرفته شده است .چارلز گرولیان 26بیان میکلد که نمایش فضایی اتفاقی ایجاد میکلد تا به
صورت فرآیلد یادگیری انعطافی 27موجب شلاختن تجربیات ،خاطرات و رویاردهای گوناگون
مشارکتکللدگان شود و صحلههایی برای ایجاد زمیلههای ،زم برای گفتگو متقابل درباره موووعات
پیچیده و متلاقض گوناگون را به وجود آورد ،در مردمنگاری نمایشی نمایش مشارکتکللدگان هم در
صحله نمایش و هم در زندگی واقعی با توجه به جهان فرهلگی و تجربیات زیست شده آنها مورد مطالعه
قرار خواهد گرفت.
روش نمونهگیری در این تحقیق هملوا با تحقیقات کیفی نمونهگیری نظری است .نمونهگیری نظری
فرایلد گردآوری دادهها برای تولید نظریه یا الگوی نظری میدانلد که بهوسیله آن محقق همزمان دادهها
را گردآوری ،کدبلدی و تحلیل میکلد و درباره نوع دادههای ،زم و جای پیدا کردن و محل یاافتن آنهاا
تصمیم میگیرد تا نظریه را آنطور که خود ظهور میکلد ،تولید کلد .تعداد دقیق شارکتکللدگان (بجام
نمونه) در تحقیق داده محور در بین کار مشخص میشود .فرآیلاد نموناهگیری نظاری تاا زماانی اداماه
مییابد که هی ویژگی جدیدی ظهور نالد یا مفهوم جدیدی در خالل گردآوری دادهها خلق نشاود .ایان
سط را اشباع نظری میخوانلد .محققان طی  45مصاببه و همزمان با تجزیه دادهها متوجه شدند که باه
سط اشباع نظری رسیدهاند ولی نمونهگیری را به جهت اطمیلان از درستی بجم نموناه موردمطالعاه تاا
 60مصاببه ارتقاء دادند ،با صدق اشباع نظری عدد  45ثابت شود .با تالید بجم نموناه ،پژوهشاگران 45
مصاببه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند ،دادههای گردآوریشده از طریق تحلیل موووعی دستهبلدی،
سازماندهی و تحلیل شدند .این نوع تحلیل که سل بلای همه روشهای تحلیل دادههای کیفی است بر
اساس اهداف و پرسشهای تحقیق به جایابی دادهها و اراله اساتد،لها میپاردازد و در پایاان توصایفی
وخیم و داستانوار از نتایج تحقیق به دست میدهد .جامعه آماری ایان پاژوهش نیاز دختاران دانشاجو
کارشلاسی و کارشلاسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی وابد علوم تحقیقات تهران است؛ برای تعیاین انتخااب
افراد نمونه  3معیار – عادم وجاود گرایشهاای همجلسخواهاناه – خواساتار تغییار جلسایت نباشالد و
همچلین مایل به مصاببه بضوری باشلد را لحاظ کردیم.

26 Charles Garoian
27 Reflexive
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یافتههای پژوهش

در این پژوهشی  6پرسش محوری و اساسی مرتبط با نحوه شالگیری هویت از طریق نمایش بدن
مطرحشدهاند که به آنها پرداخته میشود .در جواب این پرسش کلی که «چرا با تعادد گوناههای نماایش
بدن مواجهیم » مقو،ت و مفاهیم متعددی استخراج شد که به نحوی مفهوم هویت اجتماعی را پوشاش
میدهد و در ذیل آن قرار میدهد .در این پژوهش ملظور از هویت اجتماعی مقولهای است که تحت تأثیر
متغیرهای زمیلهای چون جلسیت ،قومیت ،درآمد خانوار ،تحصایالت والادین و فرایلاد جهانیشادن قارار
میگیرد .بدین سیاق امروزه هو یت اجتماعی دانشجویان ثابت و تغییرناپذیر نیسات ،بلااه سایال و متغیار
است .مهمترین مسئله ای که جوانان را به خود مشغول کرده هویت اسات ،زیارا ایان هویات اسات کاه
موقعیت آنان را در جهان هستی مشخصی و معین میکلد و به آنها میگوید که در چاه وواعیتی و کجاا
قرار دارند .از مصاببهها نزدیز به  14مقوله مرتبط با برسااخت هویات اجتمااعی دانشاجویان از طریاق
نمایش بدن استخراج شد که عبارت اند از :میزان نگاه کردن به بدن خود در بضاور جماع یاا در تلهاایی،
ترکیب بلدی فضا و ماان در خالل پوشش ،تمایز پذیری با دیگران ،تأثیر لباس بر سابز زنادگی و آشالا
شدن با فردی از طریق پوشش محبوب هردو طرف ،مصرف آرایش برای جبران خأل ،ابساس مهم بودن
در خیال ،ارتباط مقطع سلی با نمایش خاص ،ابراز اعتراوای از طریاق نماایش بادن ،ارتبااط باا زادگااه
به صورت خیالی و ذهلی از طریق نمایش مخصوصی ،ارتباط پوشش باز باا کااهش مشااالت شخصای،
رسیدن بهبق از طریق نمایش بدن ،لباس و سرپوش بر مشاالت جوانان ،پوشاش مخاتص هار نسالی،
اختالفسلیقه با والدین ،این مقو،ت با برساخت هویات اجتمااعی مرتبطاناد کاه پاساخگویان باه آنهاا
اشارهکردهاند .بررسی این مقو،ت به ما یاری میرسانلد که نحوه برساخت هویت را به وسیله نمایش بدن
بهتر درک کلیم .از این بین  6مقوله بربسب ورورت و اهمیت انتخابشدهاند و در مبابث بعادی بارای
هریز از این مقو،ت قولی را نقل میکلیم و بعاد از آن کلیات ایان مقاو،ت را در اداماه مقولاه کلای
برساخت هویت بررسی میکلیم.
بدن و مصرف
دانشجویان در پاسخ به سؤال «معمو ً،از چه نوع لباسی اساتفاده میکلیاد »  52( 23درصاد) نفار از
پاسخگویان اظهار داشتلد که از لباس (ایرانی) تقریباً پوشیده استفاده میکللد تا در بد عرف و هلجارهای
جامعه باشلد و غیرمعمول جلو نالد 12 ،نفر ( 26درصد) گفتلاد لباسهاای خاارجی بارای نماایش بادن
خودشان استفاده میکلد و  22( 10درصد) پاسخگو گفتلد در کلار اینکه از لباس خارجی استفاده میکللد
از لباسهای ایرانی نیز استفاده میکللد .آرتور میلر ،نمایشلامهنویس مشهور آمریااایی میگویاد :ساالها
پیش اگر کسی بالش خوب نبود و نمیدانست با خود چه کلد به کلیسا میرفت یاا انقاالب میکارد اماا
امروز تو بالت بد است نمیتوانی سر دربیاوری رستگاری چیست برو خریاد (میلار .)32 :1385 ،خریاد
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جای سیاست و دین را گرفته است .امروز برای اثبات خودت باید به وسایلی که به تاو هویات میدهاد را
دست آویز قرار دهی «جوان امروز چیزی برای نشون دادن هویت خودش نداره مگر هماین لباسای کاه
می پوشه یا گوشی گرون قیمت که داره .دوستای من همه شون دنبال پول هساتلد» (نارگس  20سااله
کارشلاسی ماانیز).
عمل تولید فرهلگی تا بد زیادی بسته به ظرفیت و خالقیت افرادی دارد محصو،ت و لوازم ملجر به
آفریلش معلاهای تازهای میشود .اگر به اشیا و تصاویر در سط تولید انبوه صلعتی بلگریم ،محصو،ت یا
تولیداتی هستلد که فقط برای نفع فردی تولید شدهاند« .اگه لباسهای آقای که میااد خواساتگاری ایام،
قشل و گرون نباشه من پیشالهادش رو رد مای کالم» (میلاا  22سااله کارشلاسای پرساتاری) .وقتای
محصو،ت وارد بوزه عمومی زندگی میشوند و افراد از آنها در زندگی روزمره خود استفاده میکللاد ،باه
لحاظ فرهلگی معلادار میشوند؛ آنچه توزیع میشود کا،های کامل و تمام شده نیست ،بلاه ملابعی برای
زندگی روزمره و مواد خامی است که فرهل عامه به وسیله آن به خود شال میدهد« .همه چیاز بارای
من در پول خالص ه می شه اگه بخواهم تعریف کلم زندگی مدرن رو برای شما ایله که مان همیشاه باه
دور بر خودم نگاه میکلم تا ببیلم وسایلی که با خودم دارم چقدر می ارزه ،مثال کتونی که پوشیدم قیمتش
چقدره» (سمانه  19ساله کارشلاسی برق).
لباس پوشیدن بازگویی و توصیف ووعیت روبی ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسای و دغدغاههای
شخصی بهطور موقت جایگاه وجودی و معرفتی جوان را در جامعه مشخص میکلاد ،باه زنادگی او معلاا
میدهد ،در واقع هر عمل مصرفی به نوعی عمل معلا بخشیدن اسات «پاول نداشاته باشای هماه بهات
بیتفاوت می شن شما خودت با یه لباس پاره بیا دانشگاه بعدش با یه لباس شایز بیاا بباین اطرافیانات
چطور تو رو تحویل میگیرن » (راویه  23کارشلاسی برق).
یای از پرسشهایی که مطرح شد این بود که آیا با والدین خاود در بااب ناوع پوشاش اختالفنظار
دارید بیشتر پاسخگویان ( 84درصد) بر این باورند که با والدین خود اختالف دارند؛ یعلی یا در نوع لبااس
سلیقه یاسانی ندارند یا تلوع سلیقه یادیگر را قبول ندارند .تقریبااً کساان دیگار ( 16درصاد) از آنهاا باا
والدین خود اختالف نظر ندارند .این بدین معلاست که اگر بپذیریم خصلت نمایشی در بدن جوان به نوعی
یز بازنما از هویت اجتماعی او است .در این راستای ،میتوان گفات بخشای از هویات اجتمااعی جاوان
دانشجو بین دو نسلی (فرزندان و والدین) شاافی عمیق ،به وجود آمده است.
سپیده  23سالهی دانشجوی ارشد مهلدسی عمران است میگوید« :با پدرم اختالفنظر دارم ،ولای باا
مادرم چلدان اختالفی ندارم .اختالف از این ناشی میشود که دنیای والدیلم بافرهلگی که ما در آن به سر
میبریم متفاوت است .امروز من انتخاب میکلم که چطور لباس بپوشم این بخش اعظمی از هویت مان
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است» .از نقلقول پیشگفته میتوان استلباط کرد که یای از ابزارهایی که هویات جواناان را در مقابال
هویت والدیلشان تعیین میکلد ،آن زمیله تااریخی و اجتمااعی اسات کاه جواناان در آن باه کلشاگری
مشغولاند .تاریخملد بودن سلیقه انتخاب لباس برای برساخت و تعیین هویت فردی و جمعی مهم اسات،
هرچلد شاید این نوع سلیقه تعیینکللده نهایی نباشد .در واقع میتوان گفت وواعیت اجتمااعی و زیسات
جهانی که جوانان در آن به سر میبرند به نوعی در تولید و پخش نوع و سبز لباسهاا تأثیرگاذار اسات.
همچلین مصاببه با ناهید  24ساله دانشجوی ارشد نانو نیز این ناته را تصدیق نمود« :هم پدر من و هام
مادرم با نوع لباسی که من انتخاب میکلم مشالدارند درعینبال من نیز هی وقت سالیقه و عالیاق آن
نمیپسلدم چون آنها در محیطی بزرگشدهاند که من آن محیط را تجربه ناردهام»
بدن ارزشمند
مطالعات کالسیز مری داگالس نشان داد که بدن «به گویاترین شال مماان ،نمااد جامعاه شاده
است» (بتز .)2019 ،طاهره ( 22ساله کارشلاسی ادبیات انگلیسی) با پوشش چادر خود که ماورد مصااببه
قرارگرفته بود در مورد بدن خودش میگفت« :بدن من باارزشترین چیزی هست که خداوند به من داده،
من این بدن خودم رو به کسی نشون نمی دم چون تمام ارزش یه دختر به نظارم باه بادن و بفاظ اون
هست» در عین بال در بخشی از صحبتهای خودش اشاره کارد« :قسامتهای از انادام خانمهاا بایاد
پوشیده باشه ولی نمی شه گفت زن خودش رو غایم کله» با این بال می توان ازرشاملدی را در نظرگااه
اجتماعی مشاهده کلیم بدن همان چیزی است که امر اجتماعی را به نمایش در می آورد و امر اجتمااعی
بدن را چارچوب ملد میکلد تا در عرصه رقابت های اجتماعی و فرهلگای قارار بگیارد؛ پژوهشاگران در
مصاببه ها با دانشجویان در نحوه ابراز تدین دیلی نسبت به مسالل تلوع گسترده را شاهد بودیم در واقاع
هر فرد به نوعی به مسلای خاص ارتباط خود را با مفهوم خدا و دین نشان میداد .آیدا باه ظااهر مادرن
( 24ساله کارشلاسی ارشد معماری) که پوشیدگی برای وی اهمیات نداشات در ماورد بادن خاود گفات:
«زیبای و جذابیت بدن من برای ایله که بتونم اماانات و فرصتهای بهتری رو نسبت به دیگران زودتار
کسب کلم چون خدا این نعمت رو به من داده تا من ازش استفاده کلم»« .وقتی پیراهلی زیبا می پوشام
یا شلواری تمیز و شیز این نشان میده که من برای خودم ازرش و ابترام قالل هستم» (پسار  25سااله
کارشلاسی ارشد بسابداری) .ممان است اندامها و کارکردهاای بادن انساان کاه باصال بازنماییهاا و
ارزشهای آن جامعه است از یز جامعه به جامعاه دیگار ،متفاوتاناد .گااه بتای در یاز جامعاه ،ایان
بازنماییها و ارزشها بلا بر طبقات اجتماعی تغییر میکللد .برای نمونه در برخی از جوامع پاها از اهمیات
چلدانی برخوردار نیستلد زیرا در تماس با زماین هساتلد .ایان انادامها کاه در پاایینترین قسامت بادن
قرارگرفتهاند ،تجسمی از پایینترین مقیااس ارزشای نیاز هساتلد .ناازنین  23سااله (کارشلاسای ادبیاات
انگلیسی) بیان کرد« :پاهای من برام خیلی مهم هستن من هر روز صب  2ساعت تمام برای رسیدگی به
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پاهای خودم وقت می زارم»« .پاهای سافید یاای از خاوش بختای هاای دنیاسات» (نیلاوفر  23سااله
کارشلاسی کامپیوتر)« .من پاهای خودم رو با پابلی که می بلدم زیبا و خوشگل اش می کلم» (مهساا 18
ساله داروسازی).
نمادشلاسی که به ترتیب از دستها ،دندان ها یا اجزای دیگر بدن نیز مثالهای دیگاری هساتلد کاه
جوانان اشارهکردهاند .شام برای اکثر دانشجویان دختر سرشار از تلفر بود «من با دختر یا پسری که شام
داشته باشه نمیتونم ارتباط برقرار کالم» (مروایه  26سااله کارشلاسای ارشاد زباان شلاسای همگاانی)
همچلین دختران تا می توانستلد پلهان میکردن شام و اندام خود را در پاسخ به این سؤال که آیا شده از
وسایل ،غری استفاده کلید سمیرا  28ساله کارشلاسی ارشد زیست مولاولی پاسخ داد« :چاون دخترهاا
همش درصدد انتخاب هستلد ،مجبورن که از این وسایل استفاده کلن ،خود من اگر روزی یادم باره گان
[کمربلد محام که باعث پایین رفتن شام میشود] نبلدم ،اون روز دانشگاه نمی یام» با توجه به اشارهی
که دانشجویان داشتلد ،در میان اندامهای انسانی ،چهره ،بیشترین تراکم از باا،ترین ارزشهاا را در خاود
دارد .در چهره ،ابساس هویت تبلور مییابد ،بازشلاسی دیگری انجام و قابلیتهای جذابیت تثبیت میشود
و غیره « من قبل از آمدن به دانشگاه از وسایل آرایشی استفاده نمیکردم ،بعدازاین که امدم دیدم دخترها
و پسرها همه شون آرایش می کلن من هم برای دفعه بعاد کلای وساایل آرایشای خریادم ا،ن معتقادم
ارزشش رو داره» (عسل  23ساله کارشلاسی ادبیات انگلیسی)« .دختری کاه رژ و کارم نزناه باه صاورت
خودش ارزش نگاه کردن نداره » (سپیده  27ساله کارشلاسی ارشد ماانیز) .هرگونه تغییاری در صاورت
که به چشم دیگران نشانهای از یز وربه و زخم میآید ،همچون یز مصیبت و گاه بتی نوعی از دست
دادن هویت ابساس میشود .این در بالی است که یز زخم بتی سخت که ردی عمیق بار یاز باازو،
یزپا یا شام بر جای گذاشته باشد ،چلدان ابساس زشتی ایجاد نمیکلد؛ و به هی علوان بس هویت را
تغییر نمی دهد؛ اما چهره ،همچون اندام جلسی ( 90درصد دانشجویان به اهمیت انادام جلسای خودشاان
اشاره کردن) ،جایگاهی است که بیشترین بساسیت نسبت به آن وجود دارد و بیشترین همبساتگی را باا
«من» دارد؛ و زمانی که یای از این دو اندام وربهای میخورند ،شخصیت فرد به شدت آسایب میبیلاد.
تفاوتهای بینهایت در چهره افراد موووع پرسشهای بیشاماری اسات کاه خاود را در مفهاوم آیلاه،
چهرهپردازی ،عااسی و غیره ملعاس میکلد« .من همیشه یز آیله کوچز توی کیفم میزارم» (بایش
از نیمی از دختران مورد مطالعه به این ناته اشاره کردن) .امروزه ،دستاوردهای پزشاای و زیستشلاسای
(پیوناد ،انتقااال خاون ،اناادامهای مصاالوعی ،دساتکاریهای ژنتیااز ،لقاااح مصالوعی و غیااره) راه باار
عملاردهای تازهای گشودهاند که نویدبخش آیلدهای پربار است .ایان دساتاوردها باه بادن انساان ارزش
کا،یی بینظیری را در برابر تقاواهای رو به فزونی دادهاند« .من میخوام بیلی خودم رو تا  1ساال آیلاده
عمل کلم چون واقعاً با بیلی کوچزتر آدمها خوشگلترند» (مرویه  20ساله کارشلاسی بقاوق؛ نساترن
 23ساله کارشلاسی علوم اقتصاد؛ مهسا  18ساله داروسازی) .در همین مورد ،با اساتفاده از روش مشااهده
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پژوهشگر دریافت کرد که دختران همواره سعی میکللد ،لبهای خود را به گونهی آرایشای کللاد تاا باه
صورت پهن درآید با پرسش از عسل ( 23ساله کارشلاسی ادبیات انگلیسی) وی به این ناتاه اشااره کارد
که« :عمل پروتز (کاشت اندام مصلوعی) چه در گونهها و چه در لبها در جامعه مد شده دانشجو هم این
کار رو می کله تا نان عقب مونده است » .دستاوردهای پزشای از جمله در زمیله پیوندها ،امروزه مسالل
اخالقی بسیار بادی را مطرح کردهاند .پیامدهای انسانی این فرایلدهای جدید از انسان ناوعی مااده خاام
ابتمالی میسازند .بدن انسانی در بال تبدیلشدن به کا،هایی همچون کا،های دیگار هساتلد و یگاناه
چیزی که مشخصشان میکلد ،نایابی و دسترسی مشال به آنهاست .بدن انسان همچون یز خود دیگر
در برابر انسان قرار دارد؛ این بدن نشانهای از انسان است.
بدن و بیان عواطف (ابراز احساسات)
در پاسخ به این سوال کلی که «وقتی بال دوست شما بد است از لباس او متوجاه ایان امار خاواهی
شد » نزدیز به  80درصد ( 35نفر) از دانشجویان به این مورد اشاره کردند که «من از طرز راه رفاتن او
متوجه ملظور او می شوم چه برسد به لباسی که پوشیده» (سمانه  19ساله کارشلاسی بارق) «مان وقتای
نارابتم سعی میالم آرام تر راه برم» (نرگس  20ساله کارشلاسی ماانیز) به نظر مارسل موس ،عواطف
نه ناشی از روانشلاسی فردی هستلد و نه باصل یز فیزیولوژی خلثی ،عواطف ،آنگونه که در بدن ظاهر
میشوند و در رفتارها بروز میکللد ،در واقع بازتابهایی اجتماعی هستلد کاه خاود را از طریاق محتاوا و
شال شان به اعضای جماعتی در موقعیت اخالقی خاص تحمیل میکللد [ .]6مژگان  31ساله کارشلاسی
ارشد الاتروشیمی درباره ابراز ابساسات خودش گفت« :من وقتی چشمهای خودم رو آرایش میکلم و للز
می زارم میخوام دیگران رو به خودم جذب کلم یا بداقل این که زیبایی من رو ببیلن و توجه ویژه بالد ».
« وقتی لباس اسپرت می پوشم می خوام به دیگران بگم که با من رابت باشن تعارف نان و من رو عین
خودشون بدونن» (مریم  21ساله کارشلاسی ادبیات انگلیسی) .مارسل موس در برابر این پیشداوریهای
ودونقیض که عواطف را امری فردی میشمارند یا امری طبیعی ،بر بعد اجتماعی و فرهلگای عواطاف و
شال گیری آنها در رفتار کلشگر تأکید دارد ،افراد کاری فراتر از نشان دادن عواطف خود انجام میدهلاد؛
آنها این عواطف را به دیگران نشان می دهلد زیرا باید چلین کللد و آنها بابیان این عواطف برای دیگاران
و بهبساب آنها ،عواطف را به خود نیز نشان میدهلد .این امر ،اساساً یز امر نمادین میدانلد« .من وقتی
مانتوی قرمز خودم رو میپوشم با این مانتو میخوام به دیگران انرژی بدم قطعاا ایان انارژی مثبات باه
خودمم بر میگرده» (مروه  19ساله کارشلاسی بقوق).
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بدن و تمایزات اجتماعی
زمانی که مسئله هویت مطرح میشود ،بحث تمایز و تشابه با دیگری به میان میآید .در تحلیل ایان
پرسش که «وقتی دوست شما لباس بدننما میپوشد چه ابساسی به شما دست میدهد » دو مقوله را از
مصاببه ها استخراج کردیم که با توجه به آنها متوجه شدیم که جوانان دانشجو باا پوشاش بااز ،از لحااظ
هویتی از خانواده دور میشوند و ابساس انتخاب آزاد (هویت مستقل) بیشتری میکللد« .بیشتر با خواهرم
یا دوستانم به خرید لباس می روم» (نرگس  21ساله کارشلاسی کامپیوتر)« ،من تارجی مایدهم بیشاتر
شبیهِ دوستانم لباس بپوشم» (سارا  24ساله کارشلاسی ادبیات انگلیسی) .در واقع در غایات هویتساازی،
ب س تعلق به گروه خاص و به تبع آن بس تمایز از گروه دیگری مطرح است .کسب هویت بدین ملظور
است که فرد موقعیت خود را در این زیست جهان مشخص کلد و تمایل دارد دریابد که باید با چه کسانی
ابساسی رابتی و نزدیای کلد و از چه کسانی فاصله بگیرد .دوری از افراد و نزدیای به افراد دیگار ذیال
مقوله هویت جای میگیرد .برای نمونه ساحر  26سااله دانشاجوی کارشلاسای گیاهپزشاای خاطرنشاان
ساخت« :رابطه من با دوستانم بهتر از پدر و مادرم هست ،معمو ،بیشتر اوقات را ترجی میدهم در کلاار
آنها باشم» .درباره دوری و نزدیاای باه افاراد از طریاق بادن ،سامانه  23سااله دانشاجوی کارشلاسای
کشاورزی افزود « :لباس باز باعث میشه تو دوستی با جالس مخاالف رابطاه ماون باه جاهاای نادرسات
باشه».
بدن و طبقه اجتماعی
بوردیو مینویسد« :بدن ،آشاارترین شال عیلیت یافتن سلیقه طبقاتی است» (بوردیاو.)311 :1380 ،
عادت واره های بدنی به معلای به صحله درآمدن عادت واره های گستردهتری هستلد که مشخصکللده
رفتارهای خاص مجموعه «کلشگران» یز طبقه اجتماعی هستلد (ژان و همااران« .)2019 ،تا بادود
زیادیشان و شخصیت افراد را میتوان بالباسهای که به تن می کلن شلاخت» (سامانه  27کارشلاسای
روانشلاسی) .به همان میزانی که افراد در سلسلهمراتب اجتماعی با ،میآیلد که ساط تحصایالت آنهاا
افزایشیافته و رفتهرفته نسبتاً اهمیت کار بدنی در نزد آنها ارزش خود را باه ساود کاار فااری از دسات
میدهد ،نظام ووابطی که بر روابط افراد با بدنشان غلبه دارد نیز تغییر میکلد :وقتی فعالیتهای برفهای
اساساً فعالیتی فاری است که نیاز به قدرت یا مهارتهای فیزیای خاصی ندارد ،کلشگران اجتماعی ابتادا
گرایش به آن مییابلد که وارد رابطهای خودآگاهانه با بدن خود شوند و تمرین بیشتری باللد تاا بتوانلاد
بسهای بیاتی خود را بهتر درک کللد و به بیان آورند و افزون بر این نشاط و زیباایی ،خاوش شاال و
شمایل بودن را در خود تقویت کللد ،نه قوی بودن را «من رو تو مهمونیها و جشنها به علوان دانشاجو
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میشلاسن لباس پوشیدنم قطعا با دیگران باید فرق کله» (الهه  23ساله کارشلاسی کامپیوتر)« .نوع لبااس
پوشیدن ما دانشجو ها با استادها مون خیلی فرق داره» (طاهره  22ساله کارشلاسی ادبیات انگلیسی)
بدن و دنیای مدرن
ژان بودریار در میدان دستااری نشانههایی که مصرف را مشخص میکللد ،بدن را «زیبااترین شای»
قابل سرمایهگذاری فردی و اجتماعی میداند (بوردیو .)78 :1391،بودریار مینویسد :کشاف دوبااره بادن،
پس از یز هزاره تقوا گرایی ،خود را در قالب آزادسازی فیزیای و جلسی بدن ،بضور هماه جانباه آن در
تبلیغات اند ،فرهل تودهها یا کیش بهداشت ،رژیمهای غذایی ،درماان ،وساواس جاوانی ،شیزپوشای،
مردانه/زنانه ،آرایش ،رژیمهای غذایی ،رفتارهای مقدس مرتبط با آن ،اسطوره لذت که اباطهاش میکلد،
همه و همه گویای آن هستلد که بدن به موووع رهایی بدل شده است (کاستلز .)76 :1380 ،فرد با تغییر
بدن خود در آرزوی آن است که هستیاش را دگرگون کلد؛ «من دوست دارم وقتی به دانشگاه میاام یاه
فرد تحصیل کرده به نظر بیام» (ستاره  21ساله دانشجوی کارشلاسی فلسفه غرب) اگار بادن درگذشاته،
سرنوشت یز شخص و هویت نامحسوس وی را تشایل میداد ،امروز گزارهای است که همواره میتوان
بدان ظرافت بخشید و آن را از سر گرفت .میان انسان و بدنش نوعی بازی به راه میافتاد ،باازی هام در
معلای متعارف این کلمه و هم به معلای نوعی همسازی و تامیل شدن ،میلیونها نفر از افراد به صورتی
صلعت گرانِ ،بدنشان را به مادهای بدل کردهاند که با خالقیت و خستگیناپذیری ،از آن چیزهای مختلف
میسازند .ظاهراً بدن به یز صلعت بیپایان تبدیلشده است ،بهخصوص وقتی ما با نوعی استبداد نسبت
به بدن زنان روبرو هستیم که در خیال غربی ،بیشتر مفهوم بدن را مجسم میکللد و بلاابراین بیشاتر باه
شیئی خواستلی و نه یز سوژه تبدیل میشوند .امروزه بازاریابان مدام نوعی شرم مبهم نسابت باه بادن
خود را با ظرافت بسیار تبلیغ میکللد .در کمتر از ده سال ،کا،یی شدن بدن به شال خارق العاده ای اوج
گرفته است و محصو،ت بی شمار ،فلون ،نمایشگاههای زیبایی ،پیشلهادهای تبلیغاتی در زمیله آرایاش و
جرابی های زیبایی و غیره را به دنبال آورده است .زنان بی هی دغدغه ای به جرابی زیبایی و در واقاع
جرابی برای آرایش سیمای خاود روی می آورناد تاا شاال چهاره ،سایله و باسلشاان را تغییار دهلاد و
چربیهای «اوافی» را بذف کللد و بهاینترتیب آثار و نشانههای پیری را تغییر دهلد یاا باا آنهاا مباارزه
کللد« .وقتی همگی از وسایل آرایش استفاده می کلن دیگه دلیلی وجود نداره تا من استفاده ناالم ،مان
اگه به خودم نرسم کسی به من توجه نمی کله در تو زندگی یه انسان شاست خورده و ملزوی میشم ،در
یز شرکت برای کار رفته بودم ولی به خودم نرسیده بودم مدیر اون شارکت بهام گفات اگاه میخاوای
استخدام بشی باید آرایش غلیظ کلی بیای سر کاار» (ماریم  26سااله کارشلاسای ارشاد بساابداری) در
فرانسه ،اولین عمل جرابی کشیدن پوست (لیفتیل ) در بدود چهل سال پیش انجام شد؛ اما اماروز هار
زنی بلابر موقعیت اقتصادی خود ،از محصو،ت و خدماتی برای زیباسازی خویش استفاده میکلد« .وقتای
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این اماان برای من هست تا جوان تر نشان داده بشم باید این کاار را انجاام دهام» (نسارین  32سااله
کارشلاسی روانشلاسی).
وجود گفتارهای متاثر در جامعه هویت های متعددی را رقم میزند .فرد در آن وابد میتواند پیرو چلد
نوع پوشش باشد و این پایبلدی خصلتی چلدوجهی به هویت او میدهد .میتوان این نوع برساخت هویت را
در خالل گفتارهای متعدد «بازی هویتی» نامید .فرد همواره برای تأمل درباره خود و درون خود به وجاود
گفتاری نیاز دارد و این نوع وابستگی باعث به وجود آمدن هویت های متعدد میشود .گفتارها هماواره در
قالب کردارها ،کلش ها ،رفتارها و ساختارها بازنمود مییابلد .قبض و بسط هر گفتاری در تاروپود جامعه به
ویژگی های زیادی بستگی دارد؛ ایلاه تا چه بد در مدار قدرت قرار دارد ،به چه اندازه به ملابع اقتصادی،
سیاسی و نفوذی دسترسی دارد و تا چه اندازه توانایی نفوذ در ،یه هاای مختلاف جامعاه را دارد .قاعادتاً
همواره یز یا چلد گفتمان خاص ،گفتار مرکزی و محوری در جامعه شلاخته میشوند و بقیه گفتمان هاا
در باشیه قرار می گیرند .ایلجاست که بین گفتمانهای متعدد برای کسب جایگاه برتر در جامعه تضااد و
رقابت پیش می آید .بی گمان افرادی که خاستگاه هویت آنها گفتماان خاصای اسات ،در ایان کشااکش
مشارکت میجویلد و به هر وسیله ای سعی میکللد هویت گفتمانی خویش را برجسته کللد .در پایان ایان
بخشی ،دستاورد بحث تفسیر را درباره نحوه برساخت هویت اجتماعی می توان چلین دسته بلدی کرد:
.1جوانان در هستی شلاسی و معرفت شلاسی یاز دسات و همگاون نیساتلد و ایان نااهمگلی کاه
محصول تاریخ و اجتماع است ،در نحوه مصرف و نوع پوشش بدن دخیل است .2 .نوعی کثارت پوشاش
وجود دارد که نشانه جهشی است از انحصار صرف مصرف به سمت تلوع .3 .جوانان تحت بررسی در این
تحقیق با دغدغههای مشترک و متمایز در این امر تفاوت دارند که ملفعل و بی اراده نیستلد .4 .جوانان با
بدن خود میخواهلد به اهدافی چون معلا پردازی زندگی ،برساخت هویت ،خالقیت در بازسازی نفس و در
آخر پر کردن اوقات فراغت برسلد .5 .جوانان از طریق بدن در عصر مردن می کوشلد پیوندی دیالاتیای
بین امر محلی و امر مدرنیته برقرار کللد که وزنه این ترکیب به نفع مدرنیته گرایی سلگیلی میکلد.
بحث و نتیجهگیری

در این مقاله برای مطالعه نحوه نمایش بدن و چرایی گسترش آن در بین دانشجویان دختر  6پرسش
اساسی مطرح شد که زندگی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می داد .با اتخاذ رویارد مردمنگاری نمایشای
و ارجاع به نظریه پردازانی چون بوردیو و گافمن متوجه شدیم کاه اساسااً نگارش دانشاجویان در اثلاای
نمایش بدن خودشان خلثی و بی درک نیست .آنان همواره متوجه این ناته اند که با لباسهای خاود باه
دیگران پیام هویت خود را ملتقل کللد؛ برای انضمامی کردن ایان بحاث ،باه اساتفاده از روش کیفای و
مصاببه نیمه ساختارملد با  45نفر از دانشجویان روی آوردیم .بعد از انجام مصاببه و تفسایر آن باه ایان
نتیجه رسیدیم که او ،دانشجویان ،برخالف نظریات رایج درباره نحوه نماایش بادن ،باه خارده فرهلا
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خاصی تعلق ندارند .آنها به مد خاصی از لباسها وابسته نیساتلد و باه تباع آن شالاخت انادک و کلای از
مارکها و جلس لباسها دارند .زمانی می توان از تلوع سلیقه در نمایش بدن صحبت به میان آورد که هر
سلیقه خاص متعلق به گروه خاصی باشد ،دربالی که در میان دانشجویان از تلوع سلیقه لباس باه معلاای
خرده فرهلگی آن خبری نیست؛ ملظور از تلوع سلیقه بیشتر مدهای خاصی در قالب گاروه هاای خاصای
است .آنها به سالیق غیر معمول از عرف دانشگاه بی اعتلا هستلد ،چون دانشجویانی کاه ماورد مصااببه
قرار گرفتن هم به لباسهای در بد عرف (مانتو ،چادر ،مقلعه) به تن میکللد در موقعیت هاای کاه ،زم
ببیلد و هم لباس خارج از عرف (مانتوی کوتاه ،مانتوی رنگی ،چسبان ،قسمتی از بدن در آن دیده شود) و
نوع دوم رو برای دانشگاه رفتن ترجی می دهلد.
به عبارتی ،بین لباس باز و لباس پوشیده ،چه داخلی و چه خارجی ،در رفات وآماد هساتلد .اساسااً در
جامعه معاصر ایران دانشجویان اغلب درقالب گروه های قومی ،مذهبی و سیاسی جاگیر شده اند تا خارده
فرهل محلی خود را با انطباق ووعیت مدرن باه نماایش قارار دهلاد .تعاداد انادکی از دانشاجویان از
لباسهای غربی برای نمایش دادن بدن شان استفاده میاللد ،آن هم به این دلیل که تبلیغاات و تصااویر
مجذوب کللده در سط شهر در فروشگاه ها رایج است .دستهی از دانشجویان به دلیال برجساته کاردن
خود و برای ایلاه وانمود کللد از دیگران جلوتر هستلد به این عمل دست می زنلاد .جواناان دانشاجو باا
مصرف بدن خود ،با توجه موقعیتی که در آن قرار دارند ،هم آن را میسازند و هم بخشای از هویات آناان
توسط بدن برساخته میشود .در بقیقت بدن به ملزله شایوهی اجتمااعی میتواناد کارکردهاای متعاددی
داشته باشد :در وهله اول بدن افراد ویژگی ملحصربه فردی در بازنمایی وقایع ،بوادث و ووعیت فردی و
جمعی آنان ایجاد می کلد .در واقع نمایش بدن فرایلد بازنمایی دنیاای پار از التهااب و باه هام ریختاه،
ووعیت دانشجویان را سروسامان میدهد و تعریفی مجادد از دنیاا باه آنهاا ارالاه میکلاد .در وهلاه دوم
دانشجویان بیشتر از آناه بیاهمیت باشد به نمایش بدن دیگران آنهاا را تجزیاه و تحلیال و مهام مای
پلدارند .آنان سعی میاللد خود را جای اشخاصی که آن لباس را پوشیده قرار دهلد تا ابساس آن را درک
کلد و اگر ابساس خوبی پیدا کردند از آن نوع لباس بخصوص استفاده خواهلد کرد.
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بدن به فرد اجازه میدهد که خود را ابراز کلد .دانشجویان با توجه به مووع گفتار که در آن قرار دارند
بدن خود را به کار می گیرند .به عبارتی ،برخالف ایددهای رایج در عصر روشلگری ،دانشجویان را ساوژه
استعالیی خودمختاری نمیداند که بتوانلد فراتر از زمان و ماان خود عمل کللد و لباسهاا را بار مبلاای
سوژه خود بلیاد انتخاب نمیکللد؛ بلابراین نمی توان هیج دانشجوی جوانی را سراغ گرفت که ادعاا کلاد
فارغ از هرنوع گفتمان به تفسیر و قرالت لبااس میپوشاد؛ اماا ایان گفتاه بارخالف ایاده هاای ماتاب
فرانافورت ،جوان آلت دست سرمایه داری و شرکت های عظیم تولیدکللده لباس نیست که صرفاً لبااس
را به دلخواه آنان مصرف کلد ،بلاه در انتخاب ،مصرف و تفسیر نوع لباس در قالب گفتمانهایی که خود،
هرچلد الزاماً و به ناگزیر ،انتخاب میکلد اقدام به مصرف نمادین میکلد؛ بلابراین می تاوان گفات مقالاه
باور بر این باور است که جایگاه «گفتمانی» ،هم از دید سلت مطالعات فرهلگای و هام از دیاد ماتاب
فرانافورت ،پلهان مانده است و اگر بتوان در تحقیقات آتی مقوله گفتماان را در بررسای و تحلیال نحاوه
مصرف بدن وارد کرد ،ابعاد جالب توجهی از رابطه شیوههای اجتماعی و گفتمانی جامعه و ژانرهای متلاوع
مشخص خواهد شد و نیز درکی بهتر و جامع تر از علت های پوشش باز در بین جوانان دانشجو به دسات
خواهد آمد .دانشجویان دختر در تقاطع گفتمانهاای گونااگونی قارار دارناد و در انتخااب هماوارد دچاار
کشماش روبی و روانی میشاوند .بادن در تارجی هاای گفتماانی جواناان دانشاجو تأثیرگاذار اسات.
دانشجویان دختر با پیش پلداشتهای خاص خود و با توجه به موقعیت اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی کاه
در آن قرار دارند ،با بعضی گفتمان ها ابساس همدلی و با بعضی دیگر ابساسی دگر بودگی میکللد .بدن
این قرابت یا دوری از گفتمان را تابدی واو تر میکلد .البته ما ادعا نمیالیم که بادن در نقاد گفتماان
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باکم یا تسهیل در گرایش به گفتمانی خاص تأثیر نهایی دارد ،بلاه نمایش دادن آن متلی است که شیوه
اجتماعی را بر میسازد و توسط آن برساخته میشود .نحوه برداشت و قرالت لباس در باین جواناان ناوعی
برساختگرایی محسوب میشود .زمانی که موووع تفسیر پیش می آید بدان معلی است که مخاطاب یاا
مصرف کللده اراده خود را به کار گرفته است و به نوعی به برسااخت گرایای در بیطاه خاود دسات زده
است .دانشجویان دختر با این عمل می خواهلد ثابت کللد که هژماونی در جامعاه نمیتواناد هماه اماور،
ملاسبات و روابط قدرت را بدیهی و طبیعی جلوه دهد و از آن اسطوره بسازد ،بلاه دانشاجویان باا تفسایر
انواع کردارهای اجتماعی ،از جمله لباس ،می خواهلد اعالم کللد که این روابط میتوانست به نحوی دیگر
صورت بلدی شود .در این پژوهش متوجه شدیم که جوانان با اراله اظهارنظرهاای متعادد دربااب بادن و
نحوه مصرف آن ،به صورت تلویحی ،وجود گفتمانهای متعدد و متلاقض در جامعاه را باه خاوبی لماس
کرده اند .بدین سیاق ،مصرف کللده جوان مشارکت کللدهای فعال است که با نماایش بادن در آفاریلش
معلا سهیم است.
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Building a social identity and body display
)Case Study: Students at Tehran University(
milad Pourrejb
Ali Akbar Majdi
Abstract
The purpose of this article is to examine the way in which the identity of the
body is consumed, especially the presentation of the product, among female
students. Since today, body is the center of attention and is a tool for
achieving social opportunities and social advantages among students, its
display has become widespread among female students, and its analysis and
analysis can reveal the underlying angles of this tendency. In today's
modern world, the concept of identity building among students has become
complex and multi-layered.In this study, based on theoretical sampling, 45
interviews of deep and semi-structured students from the students of the
stage reached the saturation stage. The analysis of the content of the
interviews was based on a theoretical analysis. The results indicate that
female students are practically raising their concerns and issues with body
use. The body is a tool through which they make their lives meaningful and
enrich their identities. Student girls proved their localism as a global
phenomenon, using clothing and clothing. The existence of dominant and
sometimes controversial discourses is influential in interpreting and reading
the comprehension of life by students.
Keywords
Body, identity, localism, identity building, thematic analysis.

