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 چکيده 
هرچند بدن در مقام عنصری هویت ساز زندگی فردی و اجتماعی هر فرد را سامان می دهد، خود نیز ازروش ها و آداب    مقدمه:

شامل جنبه های    وفرهنگی القاء شده جامعه تاثیر می پذیرد، به طوری که جنبه فرهنگی بدن بر بعد زیستی آن غالب می گردد  

نقش های جنسی کلیشه ای تفاوت های جامعه شناختی زن و  . ای آن می باشدساختار بدن و اندام ه ،غیر نمادین بدن انسان

منطبق با الگوی فرهنگی است. مدیریت بدن موضوع اجتماعی و فرهنگی است   "بدن مطلوب "و   "بدن آرمانی"مرد در نمایش 

 .   که با گسترش کانالهای ارتباطی اطالعاتی جدید، به شدت توسعه پیدا کرده است

اده از داده کاوی در مقاالت منتشر در پایگاههای معتبر، تحلیل نظریات دانشمندان حوزه های مختلف در زمینه با استف  روش:

 جامعه شناسی با تاکید بر مدیریت بدن انجام گردید. 

جامعه شناسی معاصر منظر و چارچوب نوینی برای درک بدن به عنوان ساختاری اجتماعی فرهنگی، و عنصری    نتیجه گیری:

ی در فرایندهای مادی و نمادین قدرت ایجاد نموده است.. در گذر زمان نگاه انسانها به بدن و در نتیجه رفتار آنها متفاوت  اساس

 سوء استفاده از بدن به انحاء مختلف نیز می تواند ناشی از برآورده نشدن نیازهای گوناگون باشد.   از نگاه دیگر  .بوده است

 .کالسیک  جامعه شناسانبدن، جامعه شناسان مدرن، رسانه، هویت، مدیریت  :يديکل  واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاه جامعه شناسان مدرن و کالسيک به بدن 

 

*حسينعلی قجري، 1فاطمه حق نژاد
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 مقدمه 

پایین ترین سطح سیستم عمل بطور غیر مستقیم محیط فیزیکی و آلی می شمرد که شامل جنبه های غیر نمادین بدن  

سازمان ارگانیسم ها که بعدا توسط  بارزترین مرجع بیولوژیکی مفهوم ابر ارگانیسم یا     .، ساختار بدن و اندام های آن می باشدانسان

( با تمرکز بر ساختار محور خود در مورد  2و1است. )  "ارگانیسم"هربرت اسپنسر معرفی شد، این است که بشریت نوع جمعی  

، زندان و رابطه جنسی مربوط به جامعه شناسی بدن. بدن انسان به عنوان مرکز قدرت در می آید. این قدرت نیست ، قدرتپزشکی

بر بدن انسان حاکم است بلکه بدن ماست که قدرت را کنترل می کند. مزلو معتقد است در فرهنگ های مختلف در درجه اول که  

نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای ایمنی، نیاز   باعث ایجاد انگیزه در رفتارهای انسانی می شود و در پنج دسته اساسی شامل نیاز است

ارزش خود، نیازهای خود به فعلیت رساندن )کشف خود(، برآورده می شود. که ابتدا   ه دیگران با به تعلق و دوست داشتن، احترام ب 

جایی که    ،محیط اطراف فرد نیازهای سطح باالتر برآورده شود. با این حال  ،باید نیازهای سطوح پایین تر تأمین شود تا پس از آن

 (  1فرد در آن رفتار می کند نیز بسیار مهم است)

بدن در مقام عنصری هویت ساز زندگی فردی و اجتماعی هر فرد را سامان می دهد، خود نیز ازروش ها و آداب هرچند  

فرهنگی القاء شده جامعه تاثیر می پذیرد، به طوری که جنبه فرهنگی بدن بر بعد زیستی آن غالب می گردد؛ کنش ها و موقعیت  

ساماندهی بدن بر حسب شیوه   ،تماعی و اساس هویت افراد خوانده شود.هایی که برای هر فرد متصور می شود باید نقش های اج

های جنسی و جنسیتی القاء شده از سوی نیروهای فرهنگی هر جامعه از جمله این موارد است. نقش های جنسی کلیشه ای تفاوت 

است. و ساماندهی بدن در    منطبق با الگوی فرهنگی   "بدن مطلوب" و    " بدن آرمانی"های جامعه شناختی زن و مرد در نمایش  

شعر کودک و نوجوان با دنیای سنتی ایرانی بیشتر هماهنگ و از عالم مدرن و مصرفی گریزان است. بر این اساس نقش ها بین زن  

 (3و مرد تقسیم شده یا در قالب بدن آرمانی و مطلوب به کار می رود) 

 

 بررسی متون
وضعیت جسمانی در هر سطحی انسانها را از هم متمایز می کند، و عامل دسته بندی اجتماعی است. ابتدایی ترین طبقه  

انی  ا معبندی اجتماع، بر اساس ویژگیهای جسمی اولیه، یعنی جنس  و سن است. به عالوه، بعضی عوامل زیستی، درصورتیکه ب

و زمینه عدم تساوی، محرومیت و تبعیضهای اجتماعی است.   ،ع و فرصت ها اثرگذارخاص فرهنگی ممزوج گردد بر شیوه توزیع مناب

خصوصیات کلی بدن انسان پیامدها و اثرات فرهنگی اجتماعی دارد، و هر یک از اعضاو  جوارح بدن معنای خاصی دربردارند. زبان  

اطوار، ح به  روانشناسانه ای است که  پردازد.  ی و  ع کلره، وضاالت چهبدن اصطالح  اجتماعی می  رابطه  انسان در  حاالت چهرۀ 

انه ای است د رسهمانطور که زبان شفاهی و نوشتاری اندیشه ها، افکار و احساسات ما را بیان میکند، به عقیده ی مارشال بدن مانن 

دن را به خود اختصاص  که می تواند پیام های ناگفته را انتقال دهد. تکنولوژی پزشکی سهم بسزایی در گسترش جامعه شناسی ب

از لحاظ شناختی و عملکردی رابطه تنگاتنگی ب  انا بداده است. پزشکی  سان دارد. تحوالت پزشکی برشیوه مدیریت سالمت  دن 

انسان موثر بوده، و در سطح جامعه هم پیامدهای اجتماعی مختلفی داشته است. پیشرفتهای علوم پزشکی امکان پیوند اعضای  

ه  بدن فرد دیگر پیوند زد. در متون پزشکی، عادت ماهیانه و بارداری مسئله ای است که با نگاهی توأم  غزی را بانسان دچار مرگ م

د نسل دارد،  با تعارض به ویژگیهای جنسی زنان درنظر گرفته می شود. و زن بدلیل اینکه در داخل حیطه اخالقی خانواده، تولی

او را مستعد فحشا نیز می کند. بدین علت انحرافات    ، حریم خداست، همچنانکه این قابلیتنقش پلیس اخالقی را دارد و انگار پاسدار  

ۀ  جنسی مرد در حد یک انحراف درنظرگرفته میشود، ولی درمورد زنان عامل تخریب ساختار اجتماعی بیان شده است. در جامع

انجام ورزش، انتخاب مدل و نوع لباس، رنگ مو،نحوه آرایش  ا  ت، افراد بدن اسوبیت بمصرفی امروز، جوان بودن، الگویی برای مطل

رمایۀ ی و زیبایی تالش می کنند خود را شاداب، سالم، و جوان نمایش دهند. این چیزی است که بوردیو سو انواع جراحی ترمیم

د، بلکه از واسطه گری بدن  دن مان شکل نمی گیر جسمانی می نامد و می گوید تصور ما از بدن خود تنها بر اساس ادراک ما از ب 

م تاثیر پذیرفته است. لذا میتوانیم بگوییم یکی از عناصر رضایت از خویش، راضی بودن از بدن  ما در عوامل اجتماعی فرهنگی ه 

یافته های تحقیقی نشان میدهد درحالیکه مردان از کوچکی برخی از اعضای بدن خود شاکی هستند، زنان از بزرگی    .خود می باشد

سبت میدهیم تحت تأثیر ارزشهای جامعه ویش نسم خه جی اند. که نشانگر آنست که معانی که ما بضای بدن ناراضتهایی از اع قسم
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سی ط جنسی، خشونت علیه زنان، فحشا، نژادپرستی، رواباوز جن، تجسیتییض جندن، تبعضای باست. پدیده های قاچاق آدم یا اع

ا آن مواجه است، در خط ، که جامعه معاصر بارج از شئونات ازدواج، سقط جنین و کودکان مورد سوءاستفادهارداری خام، بزودهنگ

ی به بدن بر این باور است که بدن آدمی، ساختاری اخالقی دارد.  مرزی بدن و امور اخالقی واقع شده اند. به طورکل نگرش اخالق

دن و اخالق از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. بعد از  ل ب ت. تعامه اسی جامعجسم او حیات اخالقی دارد که حامل قواعد اخالق

د. الزام ی کنال مران قسمتی از کنترل اجتماعی خود را از راه نظارت بر عملکرد بدن اعمی ایانقالب اسالمی تاکنون، نظام سیاس

ج، فاصله دو جنس در اماکن عمومی، نامشروع بودن مواردی ارچوب ازدوارعایت حجاب زنان، ممنوع بودن روابط جنسی بیرون از چ

اری )خودکشی(، سقط جنین، مشروبات الکلی و گوشت خوک مثالهایی از آن است. از آنسو، بیماریها  نظیر همجنسگرایی، مرگ اختی

ت. درکنار  ای گذاشر جه بجامع  ای شیمیایی، آثار زیادی بر پیکر قسمتی ازالحهاربرد سو نقص عضو ناشی از جنگ ایران و عراق و ک

ه با  جمعیت  جوان  ساختار  مسائل،  تحمگرایاین  به  نسبت  با  ی  متناسب  بدن  تنظیم  دستورالعملهای  از  پیروی  و  جهان  والت 

 ( 4) ، توجه جامعه شناسان ایران به مطالعۀ جامعه شناسی بدن را فزونی می بخشداستانداردهای دنیا

، سالمت و بیماری، و طول عمر فرد  ، فرم، شکلاز نظر انگلس یک واقعیت بیولوژیکی است  در حالی که بدن به خودی خود

نامید شکل دهی اجتماعی بدن را   "نتایج فیزیولوژیکی سیستم کارخانه"همگی در منظر اجتماع تولید می شوند. انگلس در آنچه  

ش یافت تا آنجا که شامل آگاهی کارگران هم می شد. وی  نشان داد. نگرانی از اثر سرمایه داری بر بدن توسط ماکس وبر افزای

او از نظم و انضباط کارخانه به این    . مشخص کرد که نظم سازمان کار سرمایه داری منجر به اقتدار دولتها بر بدن کارگر میگردد

،  خواسته های دنیای خارجنتیجه می رسد. و یادآور انگلس و پیشگام فوکو است و دستگاه جسمی و روحی انسان کامالً مطابق با  

ابزارها می داند. روح و جسم او به طور جداگانه کار می کنند و با ریتم جدید هماهنگ می شوند و اقتصاد مطلوب نیروها منطبق  

 ( 5با شرایط کار ایجاد می گردد )

دشمن انگاری بدن  .  دانسته استدوگانه دکارتی ذهن و بدن ذهن محور بوده و از بدن فراری بوده و آن را دشمن ذهن می  

های مختلف مانند نیازهای جسمی و جنسی انسان شده است و رفتارهای بسیار ناعادالنه ای موجب ترس و سرکوب بدن در جنبه 

اند ارج نهادن به این گفته آن تا  بسیاری از این باورها و فرهنگ ها در دوران روشنگری بازنگری شده.  بر بدن اعمال شده است

اگرچه   است که برخی نظیر ترنر معتقدند نوعی چرخش اجتماعی به نام چرخش به سمت جامعه جسمانی ایجاد شده استحدی 
امروزه چشم اندازهای جدیدی را برای درک   جامعه شناسی کالسیک هرگز در تجسم ابعاد روابط اجتماعی بی تفاوت نبوده است

 ( 6و7نیادی در فرایندهای سمبلیک و مادی قدرت و همدلی ارائه می کند)بدن به عنوان یک ساختار فرهنگی اجتماعی و عامل ب
ان جدید،  شدن زندگی مدرن، مرگ را به بنیادی ترین چالش بدن تبدیل نموده است. انس ویی حاکی از دنیآموزه های عمل

ریت مستمر بدن یافته است. این امر،  ی از آن با مدیدر عین آگاهی از فنا پذیری، رودررویی هستی شناختی با مرگ را در فرار ذهن

رورت فلسفۀ زندگی برپایه شناخت باوحی را ثابت می کند. قرار گرفتن آدمی در محدوده زندگی معقول و تطبیق با آموزه ها،  ض

رابطه آماده می سازد. به نظر فوکو روابط قدرت،    "فنا پذیری آن مدیریت بدن در عین"نظری و عملی، مقدمات خروج او از تسلسل  

با بدن دارد   ، ایفام وظهمواره تحت سرمایه گذاری، نشان گذاری و تربیت واقع می شود، و برای انج دنه ب چنان ک  ،تنگاتنگی 

. ضمن اینکه، استراتژی های خود به روشهایی گفته می شود که ار واقع می شودت فششرکت در مراسم و بروز انواع نشانه ها تح

رضایت برروی بدن خود انجام می دهد و بدن خود را تحت تأثیر مسایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی   ه احساسبر ای رسیدن  فرد  ب

سرمایه گذاری استفاده می شود. از نظر فوکو، در    رایقرار میدهد. خصوصیات ظاهری بدن، به افراد قدرت چانه زدن می دهد و ب

 (8انتقال روابط قدرت است)نظام برخاسته از قدرت، دانش و لذت، جنسیت منطقه 

که با  .  هزینه های دانشجویان دختر هم افزایش یافته است.  با توسعه اقتصادی استاندارد زندگی مردم پیشرفت کرده است

زیبایی  می تواند پیشرفته ترین اطالعات مد را ارائه دهد که با تعریف گروه از    بستر رسانه ای شبکهپیشرفت قدرت مالی و کار آنها   

سریعا قادر به   و خواسته های روانی مطابقت دارد. غیرقابل انکار است که خرید آنالین بی عیب و نقص نیست. با خرید برخط، فرد

لباس  "اغلب پدیده  ،دریافت کاالهای خرید بوده و نمی تواند انتخاب فیزیکی داشته باشد و کاالرا امتحان کند. پس از دریافت کاال

، مراقبت از ، لوازم آرایشیجود دارد و در نهایت منجر به اتالف کاالست. در بین دانشجویان دختر در خرید لباسو "مناسب نیست

دریافت آموزش مدرن با تأثیر محیطی موسسات آموزش   .محصوالت بهداشتی و تجهیزات تناسب اندام است  پوست محبوب تر از
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فروش در صنایع   با این حال، نقش مهمی در ارتقا،  .از همه مشخص تراست  ، با ظرفیت مصرف محدود در میان این گروه هاعالی 

هزینه های مصرف فیزیکی در سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. بانوان بخش مهمی از دانشجویان کالج    وابسته دارند

ای جدید دارند. سواد فرهنگی و شخصی  تفکر فعال و قدرت پذیرش نسبت به چیزه ،ها و دانشگاه ها هستند. آنها ایدئولوژی مدرن

شهامت پیگیری رویاها، آرزوی بی حد و مرز آینده دارند. هزینه های    خصوصیات مطابق با تحصیالت، شخصیت مستقل،و    دارند

افزایش می یابد. کمک باعث می شود قدرت خرید بیشتری داشته   زندگی دانشجویان دختر با تأمین هزینه ها نیز  والدین هم 

میشل فوکو از منظر گفتمانی به بررسی بدن می پردازد از نظر خود های بد ساخته اجتماع از ماهیت بدن من و متجسد    .باشند

برخوردارند به طور خالصه خود بود یا ویژگی از طریق روش هایی حاصل می شود که طی آن افراد مبادرت به دسته بندی بدن و  

ای دارد در تحلیل حکم یکی از مولفه های اصلی عملکرد روابط قدرت جایگاه برجسته   مدیریت آن می کنند آثار کهن دارد. بدن در

های سیاسی جای دارد و انباشت روابط قدرت است که آن را رام  شود که بدن در عرصهتماس شناسانه بدن این نکته مشخص می

از گذر رهگذری فناوری سیاسی مقدور می شود  و از نظر سیاسی و اقتصادی مفید و سود آور می کند. تسخیر بدن و نیروهای آن 

از نظر بدن ها حامل و ناقل ساخت های رابطه ای و نهادی هستند در رویکرد پساساختارگرایی فوکو گفتمان پزشکی ورزشی و  

ماعی  اخالقی سازنده بدن و فهم افراد از آن هستند بدن در دیدگاه فوکو و به کانون آفرینش بازآفرینی و دگرگونی ساخت اجت

داند که تحت کنترل و موشکافی قرار دارد و از طریق ارتباط قدرت و دانش مورد نظارت واقع  تبدیل می شود به مثابه ماشینی می

های  کند که از اعمال انضباط درونی و ناشی از کنترل حرکات بدن و در نتیجه موجد بدنشود، و بدن را کانون قدرتی تصور میمی

پردازد که در پی  وه اعمال قدرت جامعه به میل جنسی به طرح مفهوم سیاست کار در مورد بدن انسان میمطیع است. در بیان نح

شود، و در موقعیت ها و مکتوبات مختلف به جای مانده از خود بدان می پردازد.  آن بدن و غریزه جنسی انسان تحت نظارت واقع می

های مثلث مرتبط با بدن در حوزه پزشکی حقوق و مجازات و غیره می  فتمانهای طغیانگر ناظر به مقاومت در برابر گاصطالح بدن

 ( 9باشد)

نگاه به بدن و موضوعات اجتماعی مرتبط در بین جوانان از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. مدیریت بدن در سه بعد  

گرچه زنان تمایل کمتری به ورزش و کنترل وزن  شکل ظاهری اندازه گیری شده است: آرایش، کنترل وزن و دستکاری دارویی.  

 ( 1پارسونز در آثار خود به جامعه شناسی بدن اشاره دارد. ) د، تمایل زیادی به دستکاری دارو و نظافت جسمی نشان می دهن دارند

وههای استفاده  در سالهای اخیر گر. استفاده از بدن زن شامل معانی متعدد اجتماعی وعقاید فرهنگی می باشد  از نظر تئوری

در بین این گروهها دانشجویان دختر که بیشتر درس خوانده اند و لی ظرفیت مصرف کمتری دارند، سواد  .  اززنان رو به ازدیاد است

 (7)فرهنگی بیشتری دارند و نیز کیفیت شخصیتی برای آموزش آینده روشنی مثل روز روشن است
شود که باید ایجاد کرد و نه چیزی  عصر مدرن خود به طرحی تبدیل می  جامعه شناس انگلیسی آنتونی گیدنز معتقد است در

که سنت یا عادت به طور قطعی تعیین کرده است این طرح امکانی تردید قابل مالحظه و تهدید احساس پوچی را با خود به همراه 

دهد این تغییر نگرش نسبت به خود و د میریزی و زندگی با انتخاب شیوه زندگی را بفهمد به افراآورد اما چنین امکان برنامهمی

زند در  زند. سیاست زندگی که هویت سبک زندگی و اخالقی یا دور مینیز نسبت به بدن را به مفهوم سیاست زندگی پیوند می

زندگی    پیوند با آزادی افراد برای انتخاب و مطرح کرد کردن پاسخ هایی به این پرسش حیاتی است که چگونه فرد باید زندگی کند

 ( 10ارتقاء خودشکوفایی فرد است)

بازنمایی بدن محورانه داستانهای جمالزاده هویت سوژه با سرمایه های   در  باالدستی  بازنمایی شده است: طبقۀ  سه طبقه 

فرهنگی نظیر سواد، زبان، لباس و فاصلۀ بدنی و اشکال مصرف نمایشی، قدرت خود به را نمایش میگذارند ب. طبقۀ فرودست با  

 بینانه در فاصلۀ بدنی آنان با سایرین مشاهده می گردد. دسته مبود سرمایۀ فرهنگی و غیرمتظاهرانه در زبان، لباس نیز خود کم ک

ای دیگر به عنوان طبقه محذوف یا خاموش، برخالف طبقات قبلی، بیشتر از سامان یابی بر مبنای سرمایۀ فرهنگی و چند نوع  

 ( 11بندی شده اند. همین دسته بندی، سلیقه و مصرف آنها را تحت تاثیر قرار داده است.) سلیقه و مصرف، مطابق جنسیت طبقه

را مطرح می سازد که متشکل از سه عنصر است: اول ظاهر ما درنظر دیگران، دوم قضاوت    "خود آیینه سان"کولی مفهوم  

شناسان  در واژه برداشت از خود مطرح می شود. جامعهکه    ایشان در مورد ظاهر ما، و سوم به وجود می آمدن احساس از خود برای ما 

 (12علل بروز پدیده ها را در بررسی نموده و عوامل فرهنگی اجتماعی به آنها نسبت می دهند)
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زیمل وبلن و مید عالقه وافری به بررسی موضوعاتی در حوزه جامعه شناسی بدن داشتند. از آنجا که زن و مرد همیشه در  

البردن کیفیت نمایش بدن، خویش را با انتظارات اجتماعی و فرهنگی جامعه که از طریق رسانه ها ترویج می شود  تالش اند تا با با

هماهنگ کنند. روزنامه ها، تلویزیون و مجالت پر از محتوایی هستند که تصور بدن، جراحی زیبایی، جذابیت و ارائه جنسی بدن را 

و فرهنگی است که با گسترش کانالهای ارتباطی اطالعاتی جدید، به شدت توسعه   منتشر می سازند. مدیریت بدن موضوع اجتماعی

 (13پیدا کرده است)

پس از فوکو بوردیو از جامعه شناسانی است که بدن را حامل نمادی هنجارهای اجتماعی می دانند. الزامات اجتماعی از دید  

تساب منزلت، تمایز و پایگاه هدف مدیریت بدن است، و با اشاره  بوردیو جسم کنشگران اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد، و اک

به کاالیی شدن بدن در جامعه مدرن و ظهور بدن بعنوان سرمایه فیزیکی و برخورداری از ارزش از جنبه اجتماعی را مدنظر قرار 

هاست. او بدن را به شکل سرمایه    می دهد. ازمنظر او تبدیل سرمایه فیزیکی در حکم حضور بدن در عرصه کار، فراغت و سایر جنبه

 (14ای اجتماعی فرض می کند که هویت فرد را با ارزش اجتماعی فراخور اندازه و شکل و ظاهر بدن مربوط می سازد)

هدف از وجود بدن و خصوصیات فلسفی و جامعه شناختی آن در محدوده اشکال اجتماعی شده بدن است. بر این مبنا، ویژگی  

ده، که با هویت فرهنگی اجتماعی ارتباط دارد، از طریق نمایش های جامعه شناختی بدن مانند نقش بدن  های بدن اجتماعی ش 

، دوگانگی  ، برهنگی به عنوان بدن برهنه)عادی(، تبدیل بدن فردی به بدن اجتماعی )انسان دوبعدی(، اجتماعی شدن بدناجتماعی

ویژگی ها خصوصا در شخصیت های کارتر مونث دیده می شود، به ویژه در  ، وجود بدن )هیکل( و لباس و هویت در بدن. این  بدن

 ( 15شکل گیری سیاست های مخرب بدن آنها )

  ، ترنرگافمن و در کارهای معاصر مانند    ،، هوارد بکر، اشتراوسحضور غیرقابل مشاهده بدن در آثار کالسیک جورج اچ مید

،  همراه با تاثیر ورزش ،، پیوند اعضا، هویت افراد معلولحقیقات در مورد معلولیتلوچ واکوانت به تصویر کشیده شده است. ت ، پالمر

، روابط بین حیوان و انسان بر اساس ژست ها و زبان بدن، معاشرت بازیگرها و بازیگران ، کوهنوردی، یوگاروسپیگری به عنوان حرفه

و اینکه   ،ش و رقص. تحقیق در مورد هنرمندان سالنهای رقصمادری در چارچوب غیر ازدواج، و معاشرت کودکان در ورز  ،جوان

واقعی انسان مرتبط کرد. سه راه درک بدن خود توسط هنرپیشه   "گوشت و استخوان" می توان نیازهای تئوری تعامل نمادین را با  

می دهد: تراش و صیقل ابزار.   یک شریک. و فرآیندهایی که بدن آنها تحت تأثیر قرار  ،یک ابزار  ، رقص به شرح زیر است: یک ماده

جورج هربرت مید از اهمیت احساس جسمی در خودسازی چشم می پوشد. همچنانکه اشتراوس مطرح می کند که عملی بدون  

، نقش های اجتماعی را که ما به سمت بدن خود و  ، هویت ما بدن امکان پذیر نیست، ازنظر پالمر تعامالت روند جامعه پذیری

شکل می دهند. در این فرآیند پدیده های اجتماعی به معنای واقعی با جسم ترکیب می شوند. واسطه   ،کنیم  دیگران هدایت می

گری فرهنگ و بدن انسان زمانی آشکار می شود که دیدگاهی که تجربه فردی را در درجه اول قرار می دهد مشخص شود، وآن 

 ( 16مورد بدن انسان حاصل می شود) وقت نظریه ای مفید و ارزشمند در تحقیقات جامعه شناسی در

مصرف کننده دنبال حداکثر سود مادی و معنوی است. بررسی ها و تجزیه و تحلیل های انجام شده  بر روی جوهر و مفهوم  

همه به شخصیت توجه دارند. بستر رسانه ای شبکه می تواند پیشرفته ترین اطالعات   ،دانشجویان دختر  مصرف فیزیکی تمرکز دارد.

محصوالت بهداشتی    ،مواد و لوازم مراقبت پوستی  ،لوازم آرایشی  ، را ارائه دهد. خرید اینترنتی میان دانشجویان دختر برای لباسمد  

 ( 1افزایش مصرف بدن نیز را به دنبال دارد) ،و وسایل تناسب اندام دارای محبوبیت بیشتری است. افزایش قدرت اقتصادی

با پیشرفت جامعه شناسی پزشکی و نگاه از زاویه سنتی انسان شناسانه به موضوع توصیف  پیشرفت جامعه شناسی بدن مرتبط  

شده است. بیشتر تحقیقات جامعه شناسی درمورد بدن، آن را بعنوان به ابزاری برای برساخت گفتمان هویت جنسی و تمایالت  

  (9جنسی خود بدن مورد توجه قرار داده اند)

سگرها، دستگاه های زیست پزشکی و نسل جدیدی از فناوری های نانو اکنون در زمینه  کشف امواج رادیویی، فن آوری ح 

مصرف کنندگان    ، های مختلف استفاده شده و تجاری سازی شده است. از آنجا که این فن آوری ها در بازار ایجاد تکانه می کنند

های ابراز خود یا   سازگار با ایمپلنت بعنوان یکی از راهنیاز به تغییر فضای سایبرنتیک دارند. سه گروه مصرف کننده عبارتند از:  

برای تشخیص یا درمان ترمیمی، و سازگاری اجباری در دست گرفتن کنترل از   خاص چالشهای تکنولوژی، سازگاربا ایمپلنت های
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و آزادیهای بشر و حق باال به پایین نهاد یا سازمانی که هیچ منفعتی مستقیم برای مصرف کننده نهایی ندارد. حمایت از حقوق  

 (17انتخاب دستگاههای زیر پوستی اهمیت زیادی دارد )

در دیوان حافظ به همه اعضای صورت و سر و حتی کوچکترین و نهفته ترین آنها اشاره شده، و هر کدام صفات خاصی توصیف 

اینکه یک سوم صورت را فرا گرفته شده است، اما مهم آن است که برای بینی صفتی پیشنهاد نشده، و با وجود برجستگی خاص و  

هیچ سخنی رانده نشده است. و بیانگر آن است که یا در چهره معشوق چنین عضوی وجود نداشته، یا آن را نمی دیده، و یا اینکه 

ی از  آن را فراموش کرده است. در جامعه ایران از ابتدا نیاز های آرایشی و پیرایشی وجود داشته است و نیاز به تغییر شکل بین

نیازها بوده که به دلیل عدم توانایی در تغییر و اصالح بر روی آن سرپوش گذاشته و خود را به فراموشی زده بودند. د رحال حاضر  

پزشکی تغییر و اصالح بینی را میسر کرده است و جامعه هم فرم های خاص و زیبای بینی را توصیه کرده و اینکه افراد مایل به 

دارند متقاضی جراحی بینی هم هستند امری طبیعی است و علی رغم اینکه معضل بزرگی توسط گروهی از  تغییر یا اصالح خود  

جامعه شناسان و روانشناسان به حساب می آید اما حاصل ترجیح جامعه است و ارزش جراحی بینی مانند یک مولفه فضیلت 

 ( 18، تمایل افراد در جراحی های زیبایی کاهش نیافته است)جایگاه باالیی در جامعه به دست آورده است و با وجود تبلیغات منفی

لکن جامعه شناسی   ،مطابق جامعه شناسی کالسیک که هرگز نسبت به ابعاد تجسم یافته ارتباطات اجتماعی بی تفاوت نبود

های مادی و  معاصر منظر و چارچوب نوینی برای درک بدن به عنوان ساختاری اجتماعی فرهنگی، و عنصری اساسی در فرایند

 نمادین قدرت ایجاد نموده است.

الیاس و بوردیو گرفته تا تئوریسم های پسا ساختارگرایی فمنیست  ، گسترش و تنوع رویکردهای جامعه شناختی بدن  ،از 

بدن    فرهنگی و سیاسی دارند، و همانگونه که به  ،فوکولدی و معاصر به چشم می خورد. همچنین عنایت ویژه ای به روابط اجتماعی

 ( 19گفتمان و مادی بودن بدن اشاره دارند) ،بیان می به ماهیت حل نشده روابط در روایات
 

 نتيجه گيري
انسان در عین اینکه یک موجود طبیعی است دارای بعد ذهنی و روحانی هم هست که تجلی خواسته های روحی در جسم  

خود مورد تامل است. در گذر زمان نگاه انسانها به بدن و در    او متجلی شده و وابستگی این دو بعد و اهمیت هرکدام درجایگاه

نتیجه رفتار آنها متفاوت بوده است هرچند همواره نیاز به دیده شدن و ابراز وجود و ارائه نقاط قوت وجود داشته است ولی به دلیل  

تقادی بیشتر مورد توجه واقع شده است.  عدم امکانات در واقع نادیده گرفته شده است و تاکید بر بعد ذهن به دالیل مذهبی و اع 

این توجه به بدن در مردها و زنها بصورت متفاوت بروز می کند و نتایج مختلفی به بار آورده است. از طرف دیگر سوء استفاده از  

 بدن به انحاء مختلف نیز می تواند ناشی از برآورده نشدن نیازهای گوناگون باشد.  

 

 پيشنهادات براي آیندگان: 

 بررسی دیدگاه دانشمندان علوم مختلف درمورد بدن 

 مقایسه دیدگاه دانشمندان علوم مختلف درمورد بدن
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