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 תקציר: 

בא לידי ביטוי  המשטורבעבר שונות.  משטורצורות בני אדם חוו  ה המודרניתלאורך ההיסטוריה ועד לתקופ

  "למען יראו וייראו"לעיני הציבור  עינוייםלהורג בכיכר העיר,  ותהוצאופומבית,  ענישה אכזרית צורת כבעיקר 

היה בדמות   קודם לכןהכוח שהופעל  .העיקריתצורת הענישה  כלא הפכו להבתי  19-המהמאה אך  ,וכדומה

כוון מפעילה כוח שמהמודרנית   ערביתהחברה המלעומת זאת   .מיעוט פושע תעונשים פיזיים ששימשו להרתע 

 . לעיןתמיד גלויה  אך אינה  יותר הומאניתהיא  הזו צורת הענישה כאשר  שלנו באינדיווידואליות לפגוע

הענישה עברה  טכניקת הוא מסביר כי  - לפקח ולהעניש"בספרו "על הנושא כותב , פילוסוף צרפתימישל פוקו, 

 . הכוח החברתילשליטת  גורמי האכיפה משליטת 

אם לחבר את נושא הענישה אל נושא משטור הגוף, ניתן לומר כי גם משטור הגוף עבר ברובו אדפטציה להיות  

 .הומאני וסמוי יותר

בעוד תקופה. למאחר והוא השתנה לאורך ההיסטוריה שלנו בהתאם תחילה נבין כיצד סטנדרט היופי נקבע 

סטנדרט היופי מושפע באופן , שונותמדינות ותרבויות  יםחוצה בעלי השפעה  םייביולוג ניםמאפיים מספר ישנ

 . משמעותי יותר מנורמות חברתיות

 את נועד לספק, המראה שלהן השלטת  גבריתהמבחינה היסטורית, נשים נעזרו בגופן בכדי לשרוד בחברה 

ולחיות ים שנקבעו עבורן לנישואין. כלומר, נשים נאלצו לציית לתכתיבים החברתי התאיםלהתשוקה הגברית ו

  שעומד בסטנדרטים הוא גוף חברתי, דבר היכול להעניק להן כוח. כיהרעיון  לפי

, בין אם מדובר  היופי הנהוג בתקופתן בסטנדרטאמצעים כדי לעמוד מגוון העדויות מראות כי נשים נקטו ב

 . אפילו במחיר של פגיעה פיזית חמורה בקשירת המותן שלהן או אף קשירת רגליהן

   החברתיות.נורמות  העומד ב ויותר עפ"י מראה הגופינו נמדד פחות עפ"י תפוק, בחברה המודרנית

 כיצד ניתן להביןגוף רזה הוא גוף בריא, כי הדגש הוא על אכילה בריאה וקידום הרעיון בחברה כזו, כאשר 

דיאטה   עים כמונשים מנסות "לשלוט" על גופן באמצ המערב.של נשות העכשווית תפיסת העולם  התעצבה 

  נשים בחברה שלנועבור מעניק כוח בהכרח גוף רזה אינו  ישנן דעות כי אך גיל צעירמופעילות גופנית כבר 

 גורם להם להיכנע לתכתיבים חברתיים.  אלא דווקא

לא רק בעקבות המבט החברתי המופנה אליהן אלא גם  עושות זאת מקבלות החלטות לשנות את גופן, הנשים 

להימלט ממבטים אלו משום שהתרבות בה אנו חיים   במיוחדקשה  נשיםלמפנות לעצמן. הן  בשל המבט אותו 

 ת את הגוף, בייחוד הנשי. טרממש

  בהם בחן את מושגי הכוח והשליטה , חשובים ערך מחקריםאחד ההוגים החשובים של המאה העשרים, , פוקו

"המבט  הייתה  הןאחת מ .  האדם על המשגת תיאוריות העוסקות בגוף הוא השפיע רבותכמו כן , בחברה

עתיד הלכדי אובייקט עד  מבט הגורם להפרדה רפואית בין גופו של החולה לזהותופוקו תיאר לפיה , הרפואי"

, כלומר לטענתם המבט לא היה שייך לרופאים בלבד ,רעיוןהחוקרים הרחיבו את  פר מס לעבור תצפיות.

 המדיקליזציה היא כוח חברתי אשר טבוע בנו, בצופה ובנצפה. בעיניהם 

שתמש  מפוקו עוסקת בפנאופטיקון.  ,המתארת את מבנה החברה המודרנית פוקותיאוריה נוספת של 

מאחר ופיקוח עצמי הוא כח   כזו.מודל לכל צורות השליטה החברתית בחברה במטאפורת הפנאופטיקון כ

צורך בפיקוח מתמיד של הרשויות על כל תחום בחיינו. המבט הסוקר של  בין כי איןלה ניתן ,זה  מרכזי במודל

 קר אותנו אך אנו לא תמיד נדע מי. החברה מופנם בנו ומגדיר אותנו, כל אחד יכול לב
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 הערה:  *

  ירתלמכן כאמצעי עזר עבורהוא משמש  כבר תקופה ארוכה,בחן בעיני החברה הגוף הנשי בעת המודרנית נ

  נושאות פרסים.בתחרויות יופי  ייהושירותים רבים ואף לזכמוצרים 

עניין. בתרבויות המערב, התפתח אידיאל יופי לצבור אידיאל הגוף הגברי החל גם לאורך העשורים האחרונים, 

לקבל ייצוג החל הגברי "האידיאלי"  גוףה". Vגברי רזה ושרירי יותר, אשר דומה בצורתו לאות " המייצג גוף

נאלצים אף הם לעמוד  בימינו גבריםניתן לראות כי  גבריות. לפיכך,בובות אקשן של ת יוובדמובעיתונים 

 .באידיאל יופי קשה להשגה

בהשוואה לנשים, גברים מעריכים באופן חיובי יותר את המראה שלהם וחווים פחות תסכול  , למרות הנאמר

 . הןאתמקד בבעבודה זו להעסיק בעיקר נשים ולכן  תופעה חברתית הממשיכההוא דימוי הגוף . בנוגע לגופם
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 מבוא:

 ?סטנדרט היופי נקבעכיצד 

 . (1) בהתאם לתקופהבר שינויים ועמושג ש, הוא עומד במקוםש קבוע מושגהוא לא אידיאל היופי 

בתקופות  ואילו גבוהאקונומי -סוציועמד מלנקשר שהוא  משוםנחשב מושך  לא מגוף  בהןשתקופות   , היולמשל

 . (1,2) מושךלשנחשב  דקיק יותרהגוף היה זה האחרות 

 עד היום.  התהפוכות שעברו על המראה שלנווהצצה אל עבר ההיסטוריה רק כמובן זוהי 

  ,משחקתלנורמות חברתיות יש השפעה רבה יותר על המשיכה שלנו בהשוואה לתפקיד שהביולוגיה שלנו 

.  החוצה מדינות ותרבויות שונות מושכים באופן אוניברסלי שנמצאוישנם מספר מאפיינים ביולוגיים ש בעוד

אך מאפיין מעניין במיוחד   ,ירך נמוך עבור נשים -יחס מותןו גובה אצל גבריםכאלה הם מאפיינים דוגמאות ל

, אנחנו נמשכים  משמעותיגברים ונשים. סימטריה משחקת אצלנו תפקיד  עבורהנחשב מושך  ,הוא סימטריה

  לתפיסה כאשר הסיבה לכך היא אבולוציונית ומנומקת מדעית והיא יותר ברורה ,יותר אל פרצופים סימטריים

כאשר קיימת אסימטריה בולטת היא עלולה להצביע על בעיה. ישנם   כאשר מדברים דווקא על אסימטריה.

העלולים לגרום לאסימטריה בולטת ובכך לעכב את   עודם כמו זיהום, פציעות, נזק גנטי ומצבים רפואיי

 התרבותם של פרטים אלה. 

אולם, גם כאשר מדובר באסימטריה מזערית, ז"א כזו שלא ניתן לראות בעין בלתי מזוינת, אנחנו מבחינים בה  

ם, גם אם קטן, ובהתאם, התגובה שלנו  אינדיקציה לפגם מסויהיא מבלי לדעת בכלל, באופן תת מודע, משום ש 

זו לפחות הסברה השלטת  . היא מסמלת עבורנו זיווג פחות רצוי מבחינה גנטיתו מאחרהיא לא חיובית כלפיה  

 . (1המסבירה את המשיכה שלנו לסימטריה )

 בעצם אנחנו לא כאלו שטחיים? ל יש הסבר אבולוציוני/ביולוגי? ואז להכ

נורמות חברתיות   כי לזכורעדיין יש את המשיכה שלנו לסימטריה אך  סביריכול לההנכון, יש בסיס מדעי 

 .(1) יותרעלינו משפיעות 

  . עידן המודרניה והשפעתה עלאידיאל היופי הנשי   את תפיסת ומסביב לעולם הלאורך ההיסטורימעניין לסקור 

 . (3) םנשיואף הגבילו  השפיעו על דימוי הגוף הנשיאילו גורמים חברתיים ותרבותיים  
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 גוף האישה בהיסטוריה 

את  גדילשי ותו כךהן עיצבו א מבחינה היסטורית, נשים נעזרו בגופן בכדי לשרוד בחברה הפטריארכלית,

ם רבות  ימשפיע םועודהשפיעו בעקבות זאת, ניתן להבין כי החברה, התרבות והטכנולוגיה  .סיכוייהן להתחתן

  משוםשלהן. היבטים אלו הגבילו את הזהות העצמית שלהן  על גופן של הנשים, על המראה ועל הבריאות

. "אידיאלית"ולעצב את גופן לצורה לא הותירו להן ברירה אלא לציית לתכתיבים החברתיים והתרבותיים ש

 . (3)  נשיםמה תרמו להעצמת חלקמבחינה היסטורית, גופים שהתעצבו בהתאם לאידיאל 

 . מצרים העתיקהבחיצוני כמו ה מראה אשר התעניינו באין הרבה תרבויות  - מצרים העתיקה מתקופת נתחיל 

בנוסף   בתודעה המערביתהכי מפורסמות מצריים , היא אחת ממלכות  , נפרטיטיהמלכה של פרעה

תאר אישה עם צוואר מפורסם שלה המוצג במוזיאון בברלין. הפסל מה בפסל  מונצח יופייה. קליאופטרהל

. הפסל נחשב לאחד המפורסמים  פרופורציה מושלמת בעלותגבות מוקשתות, עיינים בצורת שקד ופנים  ארוך,

 . (2,10,11,12) הפנים בפרופורציית אמנים מה שמעיד על התמקדות ה מתקופת מצרים העתיקה

,  19- אמנים לאורך המאות ציירו נשים שנחשבו יפות לתקופתן. רנואר היה צייר ופסל צרפתי שפעל במאה ה

המתרחצות הגדולות" נראות נשים שופעות עם צלוליטיס. אם נשווה את הציור לאידיאל בציורו המפורסם, "ו

 . (2)יותר, הציור הזה נחשב מאוד חריג בנוף היופי של תקופתנו, תקופה בה נשים שואפות להיות רזות 

 ל אותה תקופה. שהגבריים עפ"י הסטנדרטים  התעצבלאורך ההיסטוריה גודל הגוף הנשי 

של נערות רגליהן את  ישנן עדויות קשות לפיהן נהגו לקשור , )960–1279בין השנים ) קונפוציאנית-בסין הנאו

כי הבטיחו , כך תעוותויצרו רגל קטנה ומהובילו לשבירת העצמות . קשירות אלו כסמל סטטוס ה המעמד הגבו

ג זה חלחל גם  הלאחר מכן מנ. ובכך מחייתן תהיה תלויה לחלוטין בבעלה זיותיהן לא יוכלו לעבוד בעבודות פ

,  להתחתן הןוהגדילה את סיכוייברחבי סין הרגל הקשורה הייתה סמל לאסתטיקה נשית  . לשכבות הנמוכות

 . (42,1) בחברההדבר היחיד שהגדיר אותן  ונישואיהן הי בתקופה בה 

והן השיגו זאת ע"י קשירת המותן שלהן, כאשר   נשים שאפו להיות בעלות מותן צרה  17-וה 16-במאות ה

 . הייתה מובילת הטרנדקתרין מלכת צרפת  

ו פריט חובה עבור נשים  ווהי 19- המאה החזרו לאופנה באירופה ובצפון אמריקה במהלך מחוכים הדוקים 

מעמד  ה  מייצגות אתכנשים ממעמד הביניים , התייחסו אל  הקפיטליזם  מעלייתכתוצאה . הביניים מדמעמ

 .לבעליהן שעבודהתלות וה , לפסיביות כסמל, מותן צרההיו בעלות שיהייתה  מהן הציפייהו הכלכלי של בעליהן

  לתמיכה במבנה או פלדה  של לוויתןעצם  עם  בעלי מבנה קשיח הן לבשו מחוכים הדוקים  זאתכדי להשיג 

 ונזק גופני נוסף., התעלפויות, הפלות , זה כמובן גרם לכאבהמחוך

, כלומר חזה הדומה במבנהו לחזה של יונהו רהצ , צו האופנה דרש מותן 20-עם ההתקדמות לעבר המאה ה

 אשר כל היציבה נוטה קדימה. ", כSצורת הגוף הרצויה הייתה דומה לאות " . הונוטה קדיממלא 

.  מבנה גוף רזה העדפת במקביל אך  ,על עבר שוויון זכויות לנשים צעידה ישנה המוקדמות   20-שנות הב

הרעיבו את עצמן   הן  .הגביל את כמות האוכל שאכלושיחרר אותן מן המחוך אך השיפור במעמדן של הנשים, 

 הנערי הנחשק.כדי להשיג את המראה וקשרו את החזה שלהן 

 ושלמות עם עצמן. נתפסו כבריאות נשים מלאות עדיין , לצמצם את מידות הגוף שאיפה הייתה הבעוד 

https://he.wikipedia.org/wiki/1279
https://he.wikipedia.org/wiki/960


7 
 

מחסור משום שהיה   ,מלחמת העולם השנייהבזמן  ו  1929ב מיתוןתקופת הבגם הייתה רלוונטית התפיסה הזו 

 מבחירה. נראו כך בהכרח , לא היו רזות שנשים , כלומר בהרבה מדינותבמזון 

במדינות  את השפע שהיה  משום ששיקףכנראה , מועדף היה מלא יותרה גוף המבנה , 50- וה 40-בשנות ה

 . לתקופה הנחשקת "חולה"שעון  צורת השיגו אתוכך נשים החליפו את המחוך במחטב המערב. 

 מהפיכות: , קרו מספר 60-בשנות ה

בשוק ייצוג נרחב יותר של נשים ו המשדרת בצבע טלוויזיה, זם, שימוש בגלולות למניעת הריוןעליית הפמיני

 על משרות בשוק העבודה שנשלט ברובו ע"י גבריםלהתחרות לחץ גדול יותר  החלו להרגישנשים   .העבודה

 את טרנד הרזון. הכתיב    אשר צו האופנהעפ"י ולהתלבש 

עבור מעמד  שחרור ושוויון זכויותהחברה מתקדמת על עבר אמנם שקיבלו מסרים  ,צעירות בעיקרנשים וכך, 

 . (2) רזות בלבדהן נשים  מה ידקשתוכלנה לקטוף את פירות המי   אך האישה
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 חברה המודרנית ה

 המודרניתבחברה   קונפורמיותוהדימוי הגוף 

קראת סוף המאה  לגורסת כי  , מחלוצות הטיפול בהפרעות אכילה בבריטניה,קלינית, פסיכולוגית אורבךסוזי 

והן  לאלקטרוניותהפכו בעזרתו יותר ויותר פעולות שביצענו  .אותנוקיים ללא רק  הוא הגוףתפקיד , 20-ה

עפ"י ויותר  תפוקתועפ"י  פחות , גופינו נמדדותרבות הצריכה הקפיטליזם. עם צמיחת ללא מגע אדם נעשות

אותו אנו מעצבים בהתאם  הפרטי שלנו  ומציגים את הגוף כמוצר אנחנו משועבדים לתרבות הצריכהו. מראה

 .שהן פרי יצירתנונדמה לנו  כאשר ,שהפנמנו לנורמות

מדינות ה בין והכלכליים  התרבותיים הקשרים והעמקת התרחבות את  בין היתר מתאר  גלובליזציההמושג 

  נוצרתמשום ש  ,אין זה כךאך בפועל  ,הצצה אל הלא נודעואקזוטיות , מבטיחה גיוון. גלובליזציה השונות בעולם

 המדינות השונות. בין  בריאותנעורים ויופי, ל תפיסות הנוגעותאחידות בין 

כולן   ,חולקות דאגה משותפתאפריקניות ו הודיותפחות מגוון, נשים אסייתיות, הופך כתוצאה מכך, מושג היופי 

 בצורת הגוף לא נראה כמעט גיווןהפנים, צורת ו גיוון בצבע העור מושג היופי מתירבעוד  .להיות רזותרוצות 

- יהודיות ומזרח, נשים פלסטיים במטרה להיראות יותר מערביות ניתוחים עושות נשים אסייתיות  .המועדפת

  עושות אלונשים  האם נותרת השאלה .ויש כמובן דוגמאות נוספות ,פחותבולטים אפים ל שואפות תיכוניות

אכן   כאלונורמות ש העובדה בשל .או שקיימות סיבות נוספות בחברה להשתלב כדיניתוחים פלסטיים רק 

 . אתנייםהמאפיינים  וה צורההגודל, הבצורה מסוימת ולא מאוד מגוונת מבחינת  להיראות  שאיפה  ישנה ,קיימות

,  והאזור השל התקופהתאם לנורמות החברתיות השתנתה ב, צורת הגוף ההיסטוריה ובתרבויות שונותלאורך 

ע"י , יצירה שהתעצבה סימבוליבעלת ערך  חומריתיצירה הוא גוף האדם  למסקנה כי אנתרופולוגיםזה הוביל 

הפכו את הגוף החומרי  ערכים וטכנולוגיה . ארגונים חברתיים, אידיאולוגיות, הטבע והתרבות באותה התקופה

 . הנתון להשפעת כוחות חברתיים כזהל

לדוגמא  , לנו להשתייך לקבוצה חברתית מסוימת סייע יכול ללעיתים שלנו הגוף  ,בחברה המערבית המודרנית

מבדילה אותם  בעצם  , פעולה זו  מסוים אופנועניםמועדון ללהשתייך  במטרה קעקעים תמה גברים ישנם 

בפועל היא גם עוזרת להם  אך  פעולת מרדכנתפסת על ידם ו ומנורמות מסוימות ברתיות אחרותחמקבוצות 

   .להשתלב

טוענת שמנהגים חברתיים המשפיעים על המראה שלנו בארה"ב,  פרופסור לאנגלית וללימודי נשיםסוזן בורדו, 

 . (2) כפי שאולי נדמה לנו אותנו םמימסמלים דיכוי חברתי ואינם מעצי

 

 מודרניתתקופה ה ת בומערביונשים גוף ה דימוי

תעשיית   ,היראות כךו שואפים לאת הנורמה ואנעבורנו סמל מ, מדיהב נראהש, כפי המערביהאדם גוף בעוד ש

 לאכול בצורה מסוימת. עלינו השפיעל במטרה פעולה משתפות התרופות ותעשיית הבריאות 

  המנות  , אך במקביל,של נשים רבות  מגבןהבישול נטל  את סירזמין יותר וכך ההפך להיות  מזון מהיר" "

בנוגע  הנחיות צאו  י. וכך, המשקל הפך לבעיה רפואית ,בקלוריות ותעתירולרוב  חסיתגדולות יהן  נמכרותה

 . בריאות נועד לקדםה שיח רפואישל  במסווהכאשר הן  לשמור על גוף רזה ובריאמה כדאי לאכול כדי ל

מסרים אלו   אפשר להבין מדוע, בריא וףג שווהף רזה ווקידום הרעיון שג הדגש הוא על אכילה בריאהאשר כ
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 ות המערב.נשתפיסת העולם של עיצבו את 

של   האנתרופומטרייםנתונים  את השבדק על תפיסת הגוף שלנו, מחקר  השפעה רבהיש בעיקר תקשורת ל

מתוך אוכלוסיית המחקר   אקראיתאישה אם נבחן מצא כי ,  המפורסמת ברביבובת ודוגמניות, בובות ראווה 

והיא   "מושלם"ההיה את הגוף הנשי   ברביל .להיות בעלת נתונים הדומים לברביסיכוי  חסרתהיא נגלה כי 

 (. 15) הצריכה תרבות סימלה את הקפיטליזם ואת 

באופן בלתי   מובילמה ש ,  הוא קשה להשגה עבור רב נשות המערבלחלוק על כך שהדימוי הנשי הרווח  קשה

   פלסטיים.דיאטות לא מאוזנות וניתוחים  באמצעותישיגו אותו  מסוים  מראהללשאוף נמנע 

יים מלאות ובאופן כללי מראה  פתחזה גדול, מותן צרה, שהם  ל ימינו בחברה שהרצויים הנשיים  המאפיינים 

ויש להם השפעה   טלוויזיה ובקולנועבו מוצגים לנו בשלטי חוצות, מגזינים, הללדימויים ה  .מיםללא פגמושלם, 

 . (2) כל העולםניכרת על נשות 

 

 הפיקוח על הגוף הנשי

  רובנשים נשפטות בבעוד החברה שלנו שופטת גברים בעיקר עפ"י מידת האמביציה והכוחניות שהם מפגינים 

 . מקרים עפ"י המראה שלהןה

הפגנת  , חברה, גברים מצופים להתנהל ללא עכבות, בעוד נשים מצופות להפגין איפוקהספורט וחיי ה  תחומיב

 קלוריות.  השליטה מצופה לבוא לידי ביטוי גם בדיאטות וספירת

 עוד הוא נתון לפיקוח מתמיד? כל נשאלת השאלה, האם נשים יכולות להישאר בשליטה על גופן 

  נשים איבדו שליטה על התדמית שלהןכי  טוענת, פרופסור לפילוסופיה ולימודי מגדר בארה"ב סנדרה ברטקי

 קפיטליסטית. פטריארכלית ובחברה פועלים עם כוונות מפוקפקות, החסותם של גורמים לנתונה והיא 

. תעשיית הפרסום משחקת  כבר בגיל צעירבאמצעות דיאטה ופעילות גופנית  על גופן מנסות "לשלוט"נשים 

סוזן וולף, פילוסופית אמריקאית טוענת שפעולות אלו   .כאשר היא מעודדת נשים לנהוג כךתפקיד מרכזי 

הגוף הרזה אינו מעניק כוח לנשים  .  במקום שהן ישלטו על גופן כמובטח נשלטותפוך לגורמות לנשים לה

 . , הוא גורם להם להיכנע לתכתיבים חברתייםבחברה שלנו

סטנדרטים החברתיים  ה מהשפעת מתעלמת  , היא רצויהקונפורמיות  בעוד תעשיית היופי מבטיחה לנשים

אך יופי "קל להשגה"  מודל  התעשייה משווקת  .כתוצאה מכך בחברה נשים ועל תפיסתן עלהתרבותיים ו

כאשר  איבוד שליטהלגרום לסכנות בריאותיות ו בחובה לגלם, רדיפה אחר מודל כזה עלולה במציאות

 . (2) מראש אינן ידועות  התוצאות

 

 היסטוריההלאורך הגוף הנשי דימוי  סיכום

 של אותה תקופה. לסטנדרט היופי  התאםעבר שינויים ב נשים לאורך מאות שניםגופן של 

לנקוט באמצעים קיצוניים כמו קשירת  בנישואיהן, הן נאלצו  ההישרדות כלכלית של נשים הייתה תלויכאשר 

  למעשים אלו היו השלכות פיזיולוגיות קשות אך זה המחיר כדי למצוא בעל.הרגליים או המותניים שלהם 

 . נאלצו לשלםאותו   החברתי

. המודרנית, חברה בה נשים עדיין נאלצות לעמוד בסטנדרט יופי מסוים לא הרבה השתנה בחברה במערבית
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נשפטות   ,, עם קמטים עמוקיםנשים אשר "אינן עומדות" בסטנדרטים, נשים עם השמנה, עם חזה "קטן מדי"

 . כמותןנשים על ידי כולל החברה,  והן ע"י עצמן הן ע"י

" שהיה  "קשירת הרגלייםדיאטות קיצוניות, משטרי כושר וניתוחים פלסטיים הם המקבילה המודרנית למנהג 

 את הקונפורמיות הרצויה.מאפשרים  ת הגוףכאב והקרב ,מנהג זהבדומה ל, נהוג בסין

נתפסות  ? נשים עם השמנה מה גורלן של נשים שלא מסוגלות או לא מעוניינות לעמוד בסטנדרטיים החברתיים 

אך לרוב זה   , נתפסת כמצב בריאותי הניתן למניעההשמנת יתר   . עצלניות, תאוותניותעצמית,  כחסרות שליטה

 לא המצב. 

מצד  .  יתר הופכת לנפוצה יותרהמקביל השמנת כאשר ב בדימוי גוף שלילי בנשיםבאופן אירוני, ישנה עלייה 

 .תעשיית המזון מעודדת צריכת מזון עתיר קלוריותרזון הוא המראה המועדף ומצד שני אחד, 

, דבר שעלול להוביל משקלהבשליטה על תפקיד אנשי מקצועות הבריאות משחקים  בתעשיית הבריאות, 

 של גופים בריאים. רעיון כי קיים מגוון רחב שאינה מותירה מקום ל חברהול גוף מעוות לדימוי

שהיא  אך חשוב לזכור   ,לשנות את המראה שלנו יכולה להיות החלטה מעצימהההחלטה נכון כי  אולי זה

 . (2) נעשית בקונטקסט תרבותי מסוים
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 יחסי כח בחברה המודרנית 

מסביבתו כאשר הסובייקט מפנים  את הגוף כחלק בלתי נפרד  תיארפילוסוף צרפתי, פונטי, -מוריס מרלו

 .באופן אינהרנטי שלואילו היו כרעיונות חברתיים 

תחומי העניין ו פונטי באמרה כי ההרגלים-לעבודתו של מרלו, התייחסה , פרופסורית לפילוסופיהרוסלין דיפרוז

הסביבה   .אנשים אחריםעם קשרים בעקבות , אינם מתעוררים מעצמם, הם מתעוררים של כל אחד מאיתנו

מצב החברתי  וספציפית ללאחרים היא אף פעם לא אינדיווידואלית, היא ביסודה משותפת הגשמית שלנו 

   והמשפחתי שלנו.

, דרך ידיהם  רואה את עצמי, דרך עיניהם אני , הוא נתון לבחינת אחריםדימוי הגוף שלנו הוא לא פרי דמיוננו

  אני שומע את קולי. אוזניהםודרך אני מרגיש את המוחשיות שלי 

כיום נשים   . ואת מי שאנחנו מאפיינים חיצוניים כמו צורת וגודל הגוף נתפסים כמגדירים את תכונות האופי שלנו

נחשבות לעצלניות וחסרות  מוצלחות בעוד נשים עם השמנת יתר ובעלות תכונות  רזות נחשבות לבריאות 

  .(2) ועל הדרך בה ינהגו בגופן לסטיגמות אלו ישנה השפעה על מעמד הנשים בחברה שליטה.

מישל פוקו היה פילוסוף צרפתי, אחד מההוגים ואנשי הרוח הצרפתים המשפיעים ביותר במדעי החברה והרוח  

 חשובים בהם בחן את מושגי הכוח והשליטה.   מאז שנות השישים של המאה העשרים. פוקו ערך מחקרים

מטרותיו  השגת פועל להתיאר את הכוח ככזה כאשר תפיסה חדשה וקיצונית בנוגע לכוח חברתי,  הוא פיתח 

פוקו תיאר את האחרונים ככלי משחק  . אנשיםה  האישיות של יהם ולא למען מטרות לולפני הכהאישיות 

 . (8,6)המשתתפים במשחקי כוח 

לטענתו  העוסקות בגוף. הוא התמקד במשטרים ממשמעים שלפוקו יש השפעה רבה על המשגת תיאוריות 

שעם עליית  הוא טען יעיל. כוח יצרני ויהוו  הייתה ליצור גופים צייתנים וכנועים הניתנים לשליטה  מטרתם

 גברה ההתמקדות בגוף.  ,בחברה המערבית המודרנית הפוליטית והמוסדות הפרלמנטרייםהחירות 

דוגמא למקומות בהם יש שליטה ופיקוח על   היוו עבור פוקובתי חולים  , כלא ובית הספר, צבא כמו מוסדות

  הגוף.

והמדעי הוא שיח דומיננטי בחברה המערבית עד כדי כך שנושאי שיחה אחרים  הרפואי פוקו טוען כי השיח 

הגדרת הנורמליות מוכתבת ע"י כאשר . הוא מתאר את הרצון הרפואי לנרמל את הגוף, נדחקים לשוליים

  מציבים טווח תקין לגודל הגוף, ההתנהגות והבריאות ודיאטנים הקבוצות בעלות השפעה, כמו למשל רופאים 

מה  פעולות נורמליות של הגוף מוצגות כאבנורמליות בנוסף . לפיכך גופים בריאים מוגדרים כפגומים, בחברה

ומקובל  "נורמלי"משטרי דיאטה, כושר וניתוחים פלסטיים יכולים להפוך את הגוף לשמוביל אנשים להאמין כי 

 . (32,1)בעולם המערבי 

 :  "מבט רפואי"וטבע את המונח  המודרנית  פוקו התייחס אל הרפורמה ברפואה

 .האוכלוסייהוהעמקת הידע על הבריאות בעקבות המהפכה הצרפתית נדרשה שקיפות בנושא זכויות אדם 

 שינו לעד את תחום הרפואה. אשר לאחר המהפכה נפתחו מרפאות עבור האוכלוסייה הכללית 

מחלה ועברו לצפות בתופעות  לבנוגע באותה התקופה רופאים פחות הסתמכו על אמונות תפלות וסיפורים 

גופניות במטרה לפתח עקרונות שיעזרו להם להבין כיצד גוף האדם פועל. תצפיות אלו הפכו את הרופאים  

 . בחברה   למשכילים יותר מכפי שהיו ושיוו להם כוח

הומניזציה של  -דהעד לכדי הפרדה רפואית בין גופו של החולה לזהותו, גורם להמבט הרפואי פוקו טען כי 



12 
 

ועתיד לשמש כבסיס לידע רפואי מסוג זה. הרופא בוחן   הגוף לאובייקט שעתיד לעבור אנליזה, אבחון וקטלוג

 . (5) את גוף החולה באמצעים של תשאול, תצפית ובדיקה גופנית

כאשר קודם לכן הגוף ו"לפתוח" את הגוף, לנתח   לתקופתה המבט הרפואי קרה במקביל לחשיבה הרדיקלית

 של הגוף "מסתורית"ראו את האמת ההם קדוש. הרופאים גילו מציאות שלפני כן הייתה חבויה, לנחשב 

 ניתנת להבנה רק ע"י מומחים החולקים ביניהם שפה משותפת. ה

מבטו  בבמבט הרופא, בתחושותיו, תפיסותיו, חוויותיו ועוד, כלומר כעת עובדות ביחס לגוף תלויות 

מצבים והתנהגויות  עזרתה ברפואית, -פיקוח רפואי עפ"י פוקו הוא צורה של שליטה חברתית סובייקטיבי.ה

 מסוימות נבחנו דרך אותו מבט, אבחון ודרך הטיפול היו לשיקולם הבלעדי של הרופאים. 

הייתה להגן על  המוצהרת כלכלית התערבבה בפוליטיקה כשהמטרה  צמיחת תעשיית הרפואה מבחינה 

והתחזקות תחום הרפואה במהלך  רחבות בריאות האוכלוסייה, הקשר בין שני התחומים הללו הוביל להת

 המאות שלאחר מכן. 

, לטענתם המבט לא היה שייך לרופאים בלבד, הוא  של פוקו מבט הרפואירעיון החוקרים הרחיבו את  פרמס

המדיקליזציה היא כוח חברתי  בעיניהם  עבר תהליך חברתי וסובייקטיבי שתוצאתו היא בדיקה ובחינה עצמית, 

 . (,92,5)  אשר טבוע בנו, בצופה ובנצפה

 הגוף. על ותמגדריהשלכות  בתואנה כי הוא מתעלם מ היו נתונים לביקורת הרעיונות של פוקו חלק מן 

.  חשופות למבטי החברה דרך פרסום ומדיה, נשים החברה מעבירה מסרים שאינם שווים עבור שני המגדרים

והופכות   את המבט הן מפנימות , שלו עם העולם ובאינטראקציהמוצג  , באופן בו הואגופןבהמסרים מתמקדים 

אך הרצון הזה מתבסס על סטנדרטיים חברתיים ועל  ,גוף כזה יכול להיות תואם לרצון הנשים .לשלהןאותו 

 . סמכות רפואית

שייכות בעיקר לתחום  ה, שעברו מדיקליזציהן מספר פונקציות גופניות נורמטיביות בתחום בריאות האישה ישנ

 ,כמו מחזור, לידה, גיל המעבר ועודת נשיות נורמטיביות פונקציובבעצם יש כאן פיקוח והתערבות   הרבייה.

ולכן לעיתים רחוקות נבדקות באותה תדירות לא גבריות ת ונקציופלעומת זאת,  .רפואיותכפעולות  קוטלגואשר 

ומדעים נעשו זמינים   טכנולוגייםהתפתח כאשר כלים . הפיקוח על הגוף הנשי מקבלות התייחסות פתולוגית

אל   כעת  ופנהממבט הרפואי במקביל האך  יםבריאותי יתרונותיש  של הרבייה הנשית  מדיקליזציהל .יותר

הם מגדירים מהי   עבורן. נגישובלתי  את גופן תוך שימוש באוצר מילים רפואי וקריםחרופאים  כאשר , שיםנה

 מחלה וכיצד ניתן לרפאה. 

 המראה החיצוניתהיה לה השפעה על  אם  לא נופתעפונקציות נשיות, לרפואה יש חזקה על אם נסכים כי 

 לעבור שינוימציעות לנשים  אשר או דיאטות פרסומות עבור ניתוחים פלסטיים כדוגמאאם ניקח  .שלהן

אך  , מרמזות כי האישה היא בעלת הכוח בסיטואציהוודאי הן  הגוף, על לקיחת שליטה כשהמסר המועבר הוא 

  בדמותטיקון פעת הפנאופנתונים להשצורתו ומידת המשיכה אליו , היבטים חיצוניים כגון גודל הגוף, לפי בורדו

 ( 2) .עצמנועל  שהפנמנוהממשמע המבט   ,המבט החברתי

בנטהאם, פילוסוף פרי דמיונו של ג'רמי מבנה של כלא (, 1)תמונה   הפנאופטיקוןמטאפורת   המשיג אתפוקו 

 כדימוי לחברה המודרנית. והשתמש בה , מדיני בריטי

מפוקחים מעמדת תצפית מרכזית  כאשר הם   בפנאופטיקון האסירים כלואים בתאים נפרדים במבנה מעגלי

אם הם   יודעיםאך האסירים לא ,  מתי שירצו מתוך עמדה זוהשומרים יכולים לראות את האסירים  במבנה. 

  ,לא יודעים במי השומרים צופיםהאסירים היכולת לבחור במי לצפות ומאחר ו יש את נצפים או לא. לשומרים 
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בכל  ולהתנהג כראוי מוביל אותם לפקח על עצמםזה  

, משמעת  כאשר המבט המפקח מופנה כלפי עצמי .עת

 . עצמית הופכת לשליטה חברתית נרחבת ואפקטיבית

לכל צורות השליטה  מודלפנאופטיקון ראה בפוקו 

החברה הלכה  החברתית בחברה המודרנית. עבורו, 

החיים החברתיים  בהדרגה והפכה למערכת כליאה, 

  רגולציה חברתית עולם בו ישמתרחשים ב המודרניים

  .החברה וסדותאשר מיושמים בכל מופיקוח עצמי 

של  מתמיד תחת פיקוח עצמי אין צורך בפיקוח 

המבט הסוקר של  כל תחום בחיינו. על הרשויות 

החברה מופנם בנו ומגדיר אותנו תוך שימוש ביחסי 

   כוח, כל אחד יכול לבקר אותנו אך אנו לא תמיד נדע מי.

בין  מתעדים ועורכים השוואה   הם מצווים,,  שנראים וגם שאינם נראים , כאלוחברתיים  כוחות תארפוקו מ

מבלי הצורך   לבצע משימות ולהתנהג בדרך מסוימת, לענות ולאמן גופים לשלוט מטרתם היאכש האנשים 

הכוח הוא מפושט באופן נרחב בחברה, הוא משמש כדי להחזיר  לטענת פוקו  להשתמש באמצעים מוחשיים.

כאשר יש צורך לכפות מטלה או התנהגות מסוימת על מגוון  .לטפל בחוליםו להכווין תלמידיםאסירים, למוטב 

 . (5) הגיוני פתרון יכול להוותהפנאופטיקון אינדיבידואלים 

  המופנה אליהן מבט החברתיהבעקבות נשים מקבלות החלטות לשנות את גופן, לא רק אם נחזור לבורדו, 

 . חברהבעבודה וב את כוחן  עציםי שיבצעו שינויהכי  , הן מעריכותשעברו אלא גם בשל המשמוע העצמי

  בייחוד ,את הגוף  ממשמעתחיים   אנוהתרבות בה  , ים אלואינם יכולים להימלט ממבטהיא טוענת כי בני האדם 

 .הנשי

הרף  . לנו סבל מתגור היאבה בעת אך  אותנו "לנרמל"הם חלק מתעשייה המנסה ניתוחים קוסמטיים ודיאטות 

למצוא דרכים   והיא תמשיך על התפיסה כי אנחנו פגומים תנשענ  תעשיה זו  .והופך לבלתי מושג לעלות ממשיך

 . שפה שלנולק מהח הםחוסר שביעות רצון בטחון עצמי נמוך וולכן  חדשות לשכנע אותנו בכך

נראים   אנחנושקשר לאיך  ללאהנוגעת למראה שלנו מופנמת וממשטרת אותנו הסטיגמה בסופו של דבר, 

 . (2מציאות )ב

החברתי מופעל תמיד, אם ע"י אחרים או ע"י  אם נלך לפי תפיסתו של פוקו, המבט המנרמל של הפנאופטיקון

   :עוצמתית לכך מא, והנה דוג(2,5)  עצמיהפנמה 

, מספרת את הסיפור המשותף כמעט לכל הילדות הסיניות שנולדו עד שנת 84, קשישה סינית בת וואנג הויואן 

שנה זו: הויואן עברה  לאחר)בשנה זו השלטונות הסיניים אסרו על קשירת רגליים( ובמקרים מסוים, גם  1902

  . עם נכויות קשות, מנהג שהפך לסטנדרט יופי מבוקש בסין אך הותיר אותה 6כריכת רגליים כשהייתה רק בת  

שנתפסה עם תחבושת  אישה  בתקופה זו . אנשי ממשל הגיעו לשחרר בנות מהקשירה ,מסוימת  לאחר תקופה

היא לא רצתה שיורידה לה את התחבושת ולכן התחבאה עד   כימספרת וואנג נכויות שלה הלמרות אך נקנסה 

 . (14) מעידה על הפנמת הדיכוי שעברההיא שעזבו ובכך 

  

מבנה הפנאופטיקון בו האסירים מפוקחים  .1תמונה 

במרכז מעגל תאי  עמדת שומר הממוקמתע"י 

 האסירים



14 
 

 לסיכום 

   ועלולים להשליך על מעמדנו בחברה.לרב ותנו מאפיינים חיצוניים כמו צורת וגודל הגוף נתפסים כמגדירים א

שקבוצות בעלות השפעה כמו רופאים או  דבר המוביל לכך  ,את הגוף "לנרמל"פוקו מתאר את הרצון הרפואי 

. עבור מי שחפץ לעמוד בנורמות החברה מוצעים "פתרונות" כגון גופים בריאים כפגומיםדיאטנים מגדירות 

 . (9) משטרי דיאטה, כושר וניתוחים פלסטיים

חוקרים הרחיבו  פרמסכאשר  "מבט רפואי"פוקו התייחס אל הרפורמה ברפואה המודרנית וטבע את המונח 

 . (,72,5) ח חברתיוכוהגדירו אותו כ מעבר לתחום הרפואה רעיון האת 

החברה  . חלק מן הרעיונות של פוקו היו נתונים לביקורת בתואנה כי הוא מתעלם מהשלכות מגדריות על הגוף

, עברו מדיקליזציהמסוימות נשיות פונקציות רבייה לדוגמא  מעבירה מסרים שאינם שווים עבור שני המגדרים, 

אם נסכים כי לרפואה יש חזקה  . נתונות למעקבבעוד פונקציות גבריות פחות  כלומר פיקוח והתערבות רפואית

כמו דיאטות  רפואיים הליכים ואכן,  על פונקציות נשיות, לא נופתע אם תהיה לה השפעה על המראה החיצוני

נתונות  אלו הדעות הסוברות כי הן נן ישבפועל כאשר ן לנשים לשלוט על גופ יםמציעוניתוחים פלסטיים 

 . (2) לשליטה חברתית 

  ,לטענתומודל לכל צורות השליטה החברתית בחברה המודרנית. כפוקו המשיג את מטאפורת הפנאופטיקון 

 . (5)בעולם בו יש רגולציה חברתית ופיקוח עצמי אשר מיושמים בכל מוסדות החברה  אנו חיים

המופנה אל נשים בעיקר,  הממשמע, לא רק בעקבות המבט החברתי הגוףהחלטות לשנות את   אנו מקבלים

  אם נסיר את הלחץ החברתיגם  .בעקבות אותו מבט חברתי ממשמע שהפנמנו גם בשל המשמוע העצמיאלא 

    ידחוף אותנו לפעול כאילו לא הסרנו את הלחץ החברתי מעולם.ובנו  , עדיין יוותר לחץ פנימי שטבועהחיצוני

הרף ממשיך לעלות והופך כאשר  חלק מתעשייה המנסה "לנרמל" אותנורק ניתוחים קוסמטיים ודיאטות הם 

תמשיך למצוא דרכים חדשות לשכנע אותנו    ,נשענת על התפיסה כי אנחנו פגומיםהה  יתעשי. לבלתי מושג

 . (2) אנחנו נראים באמת יךשאכן זה כך בלי קשר לא
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