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 : کلیشه بدن درس شانزدهم��
   

 

 سپ. است آورده فراهم را بدن معنای در بحران ایجاد و بدن به مدرن افراد مندی عالقه زمینه بدن، بر کنترل اعمال با مدرنیته    

 یوةش به سازی عقالنی در. گرفت قرار بشر علم با ارتباط در بدن سازی عقالنی ای، تغذیه علوم و غذایی رژیم پیوند و ۱۹ قرن از

 سازماندهی جدید اجتماعی هاینظام وجوه کارآیی با متناسب باید که شودمی فرض «جنسییتی ًعمیقا» ای پدیده بدن مدرن،

 راگ یا ؛ دهند قرار ارزیابی مورد عینی صورت به را خودشان دارند تمایل(  مرد چه و زن چه)  مردم ، فستینگر اعتقاد به  ///شود

 ریقط از خودی به خود مقایسه ما اجتماعی محیط.  کنند مقایسه ، غایب دیگران با مقایسه در را خود نباشد موجود عینی مقایسه

 صاویرت زیرا.  شود می منجر خود از رضایت عدم و خود از پایین ارزیابی به ، هستند پرنفوذ روزمره زندگی در که ای رسانه تصاویر

 .دارد قرار پایینی سطح در ها آن مقابل در معمولی انسان یک ظاهر و هستند جذاب خیلی ، ها رسانه

 سازی از بدن :ها و کلیشهرسانه

ی هاست؛ به ویژه تجربهتحت تأثیر آن  دهند، سبک زندگی غالب نیزها گفتمان غالب جامعه را شکل میدر جوامعی که رسانه    

است و سبک رایج ها، تلویزیون در بسیاری از جوامع چنین نقشی را به عهده گرفته قرن بیستم نشان داده است که در میان رسانه

ها تصویری( بر های تصویری شده )بازنمایی شده در رسانهمدیریت بدن، نیز تحت تأثیر این رسانه بوده است. از جمله تأثیرات بدن

ویژه خوانندگان و بازیگران سینما و های زیبایی است که متأثر از مشاهیر بهی بدن، موضوع جراحیفرهنگ مصرف در زمینه

 میان جوامع گوناگون از جمله در ایران رایج شده است.تلویزیون، در 

کنند. برای های مردان و زنان به مخاطبان خود ارائه میها و تصاویری قالبی را از بدنویژه تلویزیون، پیوسته کلیشهها بهرسانه    

های والت دیزنی حاکی از این در انیمیشنهای هالیوود و های گوناگون در زمین تصاویر ارائه شده در فیلممثال، مطالعات و بررسی

های مردان و زنان، جلوه بیشتری پیدا کرده است. اغلب، های جنسیتی در بازنمایی بدنای، نوع تفاوتگونهاست که همواره به

ایی زیبا، دخترانی هآیند و زنان، به شکل ملکههای عضالنی، و قدرت فیزیکی باال به تصویر در میمردان، افرادی تنومند، دارای بدن

ی این گونه کند. تکرار گستردههای الغراندام و فریبا و همچنان بدن زنان، کارکرد یک شیء جنسی را ایفا میدرست، پریتن

گیری از ای، در درجه اول به جهت بهرهتصاویر از زنان این برداشت را ایجاد کرده است که زنان، در این گونه محصوالت رسانه

 شوند. بدنشان، برای مردان تعریف می جاذبه

های موزون و متناسب دارند و بدین ترتیب الگوی یک بدن کشیده ای اغواگرایانه، سه برابر مردان، بدنگونهزنان در این آثار به      

 کنندهای عمر به کودکان ما تحمیل میوالغری را از اولین سال

ویژه زنان، به توان دریافت که عمدتاًراحتی میشود، بههای تلویزیونی جهان تبلیغ میز شبکهبا نگاهی به کاالهایی که از بسیاری ا   

اند و بازاریابی این کاالها عنوان بازار هدف کاالهای گوناگون مربوط به مدیریت بدن در نظر گرفته شدهدار و دختران بهزنان خانه

دهد که عمده تالش های الغری، به وضوح نشان میآرایش و داروها و دستگاه معطوف به دو قشر یاد شده است. تبلیغ انواع وسایل

 هاستها در تبلیغ این کاالها ترغیب زنان و دختران به مصرف آناین شبکه
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 ولوژیهایتکن و جمعی هایرسانه طریق از که المللیبین سطح در غربی فرهنگی الگوهای یگسترده انتشار یپدیده به توجه با   

 رارق تاکید مورد مطلوب و آلایده بدنی هایاندازه و اشکال با مرتبط خاصی ارزشهای گردد،می تسهیل و تشدید ،ارتباطی نوین

 ای کردن هماهنگ برای مختلف جوامع در زنان بویژه افراد رفتارهای بر عینی اهداف و آلهاایده عنوان به ارزشها  گونهاین.  گیردمی

 مورد در امروزه که ارزشها این از مشخصی ینمونه. گیرندمی قرار توجه مورد ارزشها این با خود بدن خصوصیات کردن ترنزدیک

 است اندامیباریک گرفته، قرار توافق مورد جوامع اکثر در زنان
 132گویی کالسی ص و گفت

 چه صنایع وافرادی از ساختن کلیشه بدن وترویج آن سود می برند ؟ چگونه؟  -1

 ی از کلیشه بدن برای فرد وجامعه چه خواهد بود ؟پیامدهای پیرو -2

 
صنایع ،چاقی ، الغری ، بدنسازی و...( داروسازی) انواع داروهایترویج داده می شود. صنایعی مانندتوسط صنایعی تصور بدن  - 1ج     

ه ) مانند فروش شیش،زیبایی، مواد مخدر ، تولید کنندگان دستگاه های مورد نیاز جراحی های، جراحی های زیبایی ، پوشاکآرایشی

 ( و...  . ری یا استفاده از برخی مخدرها درقرص های الغریبرای الغ به خانم ها

نندکان ، دالالن و توزیع کید کنندگان تبلیغات و رسانه ها (،، تبلیغ کنندگان ) تولد کنندگان مواد، وسایل وتجهیزاتدر واقع تولی

 .؛ کسانی هستند که از این صنعت سود می برند پزشکان جراح زیباییخدمت رسانان، 

ساز را از  برای دختران و زنان: دختران این پیام مهم و سرنوشت نظام سرمایه داری ،  ها بازنمایی تصویر مطلوب از دیدرسانه   

آموزند که هیچ چیزی برای آنان، جز ظاهر )قیافه و هیکل( مهم نیست و ارزش و دنیایً آنها به این موضوع  کودکی می سنین پایین

ند که ظاهر دختران، مهمترین چیز در  شو می گیرند و با آن تربیت ها می همین پیام را از رسانه نیز متقابالًبستگی دارد. پسـران 

 ارتباط با آنان است.

که نامتوازن وکند شدن توسعه جامعه را برای ما به ارمغان حاشیه قرارمی گیرد.ی وپرورش استعدادهای غیر مادی دربارور -2ج    

گیریم!  کنیم، می ای و هر جایی که نگاه می ها، بازیهای رایانه تلویزیونی، فیلم های ها، برنامه تبلیغما این مطلب را از .می آورد

اند؛  کردهاند؛ مهم نیست که چه کار هایی داشته چه موفقیت (ها خانممخاطبین )بویژه مهم نیست  هآموزند ک ها به ما می رسانه
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ارتباط با شود. همه چیز در گونه قدردانی نمی هیچ (ها خانممخاطبین )وتفکرچه ظاهری دارند. از نبوغ  ارزش آنها به این است که

 .دهد مغز نیست! رسانه است که این پیام خطرناک را به نسل جوان میتقویت است! هیچ چیز در ارتباط با  بدن و ظاهر آنها

 به تنها نه غربی داری سرمایه نظام سوسیالیست،  و مارکسیست فمنیسم ویژه به ها فمنیست از بسیاری عقیده به ، حقیقت در  

 ارفش سازد. می بیگانه خود از را ها آن و زداید می نیز را آنان بالقوه استعدادهای و قدرت بلکه پردازد، می زنان جیب کردن خالی

 اجتماعی و سیاسی پیشرفت از مانع ،اند بخشیده تداوم و رسانه ها تبلیغات که فشارهایی و زیباشناختی معیارهای با تطابق برای

 شود.  می مدرن زنان

 «نگاه خیره مردانه » است . زنان قبالً از بر جامعه ما سایه انداخته « اندام استاندارد»و دغدغه  «سایزگرایی»در واقع ایدئولوژی   

 هم باشند.« نگاه خیره زنانه» نگرانباید  «سازگرایی» ون با گسترش ایدئواوژیرنج می بردند وهم اکن
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 : بازی زندگی است.درس هفدهم��
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