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 011ها       بخش اول : چكيده مقاله

 

 

ها در ایرانآن بدن با توجه به کاربردشناسی  جامعه هاینظریه  

 1علی نوری

 چکیده 
ای كه تا قبل از دهه مطالعات اجتماعی پیرامون بدن در ایران به تازگی آغاز شده است. به گونه

شویم. البته این شناسی بدن مواجه میهایی پیرامون جامعهخورشیدی به ندرت با نوشته 1223

میالدی به طور  1223ارد و از دهه در سطح جهانی نیز سابقه طوالنی ندشناسی  جامعه شاخه از

ترین دلیل برای پرداختن به این مطالعات تالش برای شاید اصلی جدی مطرح گردیده است. 

ه است. روی آوردن جوانان به مدیریت بدن به بهتری از جامعه ایران در این زمینكسب شناخت 

های پالستیک و احیهر طریق ممکن مخاطرات اساسی را متوجه سالمت افراد نموده است. جر

وهش به روش مروری انجام این پژ زیبایی در حال نهادینه شدن به مثابه سبکی از زندگی است.

-های پیشین برای دست یابی به یافتهوهشهای پژسنادی و تحلیل ثانویه دادهگرفته و از روش ا

از ادبیات  نبوهیگیری ابا توجه به شکل ،شناسی بدنامروزه جامعه ایم.های جدید بهره گرفته

گرایی و طبیعت شود.بندی میها و رویکردهای مختلفی دسته، به گونهنوشتاری در این زمینه

گرایان شناسی بدن است. طبیعتهای مطرح در حوزه ی جامعهساختارگرایی اجتماعی از نظریه

ساختارهای كنند كه بدن ما دارای همواره بر مبانی بیولوژیک انسان تأكید كرده و اذعان می

ی آنچه قرار است بدن ما در زیست جهان تجربه كند، است كه همه« جهان شمول»زیستی و 

گرایی اجتماعی، بدن شامل معانی اجتماعی است كه از سوی ساخت كند. دربرآن تحمیل می

برآنند كه بدن تركیبی از امر  ،شناسی بدنجامعه اغلب متفکران گردد.جامعه محدود و ابداع می

این  بدین معنا كه با وجود اینکه دارای مبانی مادی و زیستی است، تماعی و امر زیستی است؛اج

از دیدگاه گیدنز  .جایگزین شده یا تعدیل شود های اجتماعی مختلف،قابلیت را دارد كه در زمینه

 از دالیل شان رابطه مستقیمی با انتظارات اجتماعی دارد.احساس شرمساری افراد نسبت به بدن

توان به جوان بودن جمعیت و نیز روند توسعه و اهمیت رفاه توجه به مدیریت بدن در ایران می
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دهی به شخصیت  در زندگی امروزی مردم اشاره كرد. در دنیای معاصر افراد الگوپذیری و شکل

های جمعی و كنند. گسترش رسانهو هویت خود را تنها از فرهنگ خود اتخاذ نمی

های ها و سبکن ارتباطی سبب الگوپذیری و تأثیرپذیری افراد از ارزشهای نوی تکنولوژی

، زیبایی اندام و بنابراین نحوه مدیریت اعضاء بدن زندگی متفاوت در سراسر جهان شده است.

 های زندگی داخل و خارج از كشور است.چهره تحت تأثیر انواع هنجارها و سبک

انتظارات اجتماعی، سبک زندگی،  بدن، بدن، مدیریتشناسی  جامعه کلیدی:های  واژه

 .الگوپذیری
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