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 چكيده

با توجه به اهميت روزافزون رسانه در دنياي جديد از يك طر  و اهميت 

از مخاطبان رسانه از طر  ديگر، در اين پژوهش زنان به عنوان بخش مهمي
 ش شده است نحوه پيام رساني و تاثيرگذاري مجالت غيرتخصصي و عموميتال

رشد مصر  گرايي، مورد بررسي قرارگيرد. از  زمينه منتشر شده براي زنان در
باشند به روش مجله غيرتخصصي كه مخاطب اصلي آنها، زنان مي 11اين رو، 

ست: آيا در تحليل محتواي كيفي بررسي شدند. سئوال اصلي اين پژوهش چنين ا
را  "ناپديد شدن مبادله نمادين "محتواي مجالت زنان مورد بررسي، روند 
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با استفاده از چارچو  نظري بودريار طراحي  پژوهشاين  د؟ فرضيهدي توانمي

كه شامل حاد واقعي، توهم  "ناپديد شدن مبادله نمادين "شده و بر ابعاد 
باشد. اقتصادي است، متمركز مي اي و تسلط مبادلهكاركرد، تسلط مبادله نشانه

در مجالت زنان  "ناپديد شدن مبادله نمادين  "دهد كه روند هانشان مييافته
به  هاي تعيين شدهها و شاخصمولفه و ياد شده مورد بررسي، بر اساس ابعاد

هاي موجود در وجود دارد. همچنين با توجه به شاخصصورت غالب و فراگير 
اي گرايي در ميان زنان، منجر به خردگريزي پيچيدهرشد مصر  ، اين پژوهش

 هاي جدي براي آنان شده است.گرديده كه زمينه ساز بروز آسيب

ي، ركرد، حاد واقعمبادله نمادين، توهم كا ناپديد شدن :هاي كليديواژه

و غير تخصصي  مبادله اقتصادي، مجالت عمومي تسلطاي، مبادله نشانهتسلط 
 زنان.

 

 مقدمه

جامعه شناس فرانسوي ، از مفاهيم اساسي در انديشه ژان بودريار "له نمادينمباد"

 روابط به زعم وي در جامعه مصرفي رو به نابودي است. در گذشته كه باشدمي

خويشاوندي وخوني قابل مبادله نبود؛ اما امروزه با سيطره يافتن نظام اشياء امكان مبادله 

گويد: نوع بشر ميماهيت اقتصادي دارد. بودريار همه چيز فراهم شده است؛ اين مبادله 

ي دارسرمايهكرده و در آن زمان يعني پيش از ظهور ميزماني در واقعيت عيني زندگي 

ي و جامعه مصرفي امروزه دارسرمايهاما با ظهور ، وجود داشته است "معناهاي واقعي"

، ريتزر) رو هستيمروب "مصر  بيش از حد  "و  "حاد واقعي  "و  "شبيه سازي  "با 

ظهور ، عالوه بر اين (.81: 1981، بودريار، 105-112: 1387، هوركس، 410: 1389

جامعه مصرفي و تداوم حياتش ارتبا  تنگاتنگي با رسانه دارد اما به زعم بودريار اين 

كمك  "ادينـه نمـد شدن مبادلـديـناپ "بلكه به ، ندنكميارتبا  ايجاد ن هارسانه

تلويزيون " ي جمعي طرح ريزي كننده ناارتبا  اند؛ مثالًهاز نظر وي رسانهنمايند. امي
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-131: 1387، هوركس) "باشدميكند و در واقع مخدر الكترونيك ميتنها ايجاد اتصال 

ناپديد شدن مبادله  "بنابراين يكي از عناصر اساسي در جامعه مصرفي كه  (.130

در ، جنسيت"، از طر  ديگر د؛ رسانه است.زنميرا زمينه سازي كرده و دامن  "نمادين

راس مسائل جامعه مصرفي قرار دارد و به نحو چشمگيري تعيين كننده حوزه دال 

 ايهشود به گونميارتباطات جمعي شده است. هرچه براي ديدن و شنيدن عرضه 

، شودميهرچه براي مصر  عرضه  آشكار رنگ و بوي جنسي به خود گرفته است.

ارد. البته در همان حال اين خود جنسيت است كه براي مصر  عرضه نمايي جنسي د

ن گفته فرويد است: به ايهچنين وضعيتي تداعي كنند (.225: 1389، بودريار) "شودمي

شويد ميكنيد اولين وجه تمايزي كه براي او قائل ميمحض اين كه شخصي را مالقات 

ا توجه به فاصله زماني فرويد و ب (.س: 1391، ادشورن) اين است كه زن است يا مرد

توان گفت اين نگرش از حوزه فردي و روان شناختي فراتر رفته و تسلطي ميبودريار 

اجتماعي و فرهنگي پيدا كرده است. گفتني است كه وضعيت استقرار يافته در اين 

ي متمايز هاشاخصبودن وجود با هاي ياد شده است و جوامع بسي آشفته تر از تفكيك

كه در همين  ايههستيم به گون هاتفاوتشاهد درهم ريختگي مرزها و  عمالً ،هكنند

موضوع نه تنها از منظر جامعه شناختي شاهد نوعي همگاني شدن و فراجنسي شدن 

 بلكه در حوزه زيست شناسي نيز تمايز زن و مرد به چالش كشيده شده است.، هستيم

ن ايفراوان از يك سو و اهميت  توجه به روند مصرفي شدن روزافزون جوامع جديد

نگرش در تقويت و باز توليد مصرفي شدن از سوي ديگر نشان دهنده پيوستگي 

با بررسي  اما، رسدميگونه به نظر  فرآيندي است كه در نگاه اول غلوآميز و كاريكاتور

توان گسستگي عميق در ارتباطات جمعي و پيامدهاي منفي ، ميدقيق وضعيت موجود

نقش زن و رسانه به مثابه ابزارهاي موثر در اين ، روشني دريافت و بدين ترتيب آن را به

زنان نارضايتي از بدن  "كه  اندهشود. تحقيقات انجام شده نيز نشان دادميزمينه آشكار 

و اين به واسطه فشارهاي ( 46:  1387، ذكايي) "كنندميتجربه از مردان را بسيار بيشتر 

است  ي و فرهنگ مصرفيدارسرمايهه به بدن زنان در جامعه هنجاري و نگاه شئ گون
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ي هادر كشور ما با وجود بن مايه ". متاسفانه شودمي ترويجبه وسيله ابزار رسانه كه 

با شتا  در حال دور شدن از فرهنگ توليد و كار ملي خود ، قوي فرهنگ كار و توليد

با توجه به  (.8: 1390، فرهادي) "و غلطيدن نابهنگام در فرهنگ مصرفي وارداتي هستيم

و غيرتخصصي زنان براي  ميمجالت عمو، كاركرد بي بديل رسانه و زنان در اين فرايند

تصوير نزديك تري از ، بررسي انتخا  شدند تا به عنوان برشي از فرهنگ عمومي

تحوالت فرهنگي در راستاي مصر  گرايي بدست آوريم. گفتني است بودريار براي 

ال و... پرداخته ، لويي، وگ، هيم خود به بررسي مجالتي از جمله لوموندتوضي  مفا

ي مصرفي در جامعه را هاارزشبراي انتقال  هااست و به طوركلي بررسي نقش رسانه

انه و غربي دارسرمايه كامالًداند. هرچند كه مجالت مورد بررسي وي در فضايي ميمهم 

 ميبسياري با مجالت غيرتخصصي و عمو يهاتفاوتشوند و از اين لحاظ ميمنتشر 

توانند نشان دهند كه ادامه روند انتقال مياما ، مورد بررسي در اين پژوهش دارند

ران را به كدام سمت و سو اي هجامع ؛ياد شدهي مصرفي از طريق مجالت هاارزش

ايش تواند به نمميبرهنگي رايج در مجالت غربي ن، در جامعه اسالمي كشاند. قطعاًمي

برجسته شدن  –كه در اين پژوهش نشان خواهيم داد  گونه همان –گذاشته شود ولي 

مسئله جنسيت در حد مقدورات در مجالت مورد بررسي رو به فزوني است و اين 

ه ران رابطه تنگاتنگ دارد. اين نوع نگاايه موضوع با مصر  گرايي و مصرفي شدن جامع

دهيم در ميكه در بخش پيشينه نشان  وريبه مسئله زن و مصر  گرايي همان ط

هاي درهم ن واقعيتاي هبا توجه ب تحقيقات انجام شده در ايران بسيار كم سابقه است.

مجالت ساختار و محتواي  "ناپديد شدن مبادله نمادين"با استفاده از مفهوم ، تنيده

كمك به  گردد.ميبررسي ، و غيرتخصصي زنان به روش تحليل محتواي كيفي ميعمو

كه براي مخاطبان زن   ايهتوان دريافت كاركرد رسانه و نوع ارتبا  و مبادلمياين روش 

بيانگر فرآيندي است كه به سمت هرچه بيشتر مصرفي شدن ، شودميتصوير و القاء 

آيا در محتواي مجالت زنان   " شرح است:ن ايهال اصلي اين پژوهش بؤسرود. ميپيش 
رسد به ميبه نظر  ديد؟توان ميرا  "د شدن مبادله نمادينناپدي"روند ، مورد بررسي
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 "ناپديد شدن مبادله نمادين "علت وجود مصاديق فراوان براي ابعاد چهارگانه مفهوم 

براساس جايگزيني  حاد واقعي، بر مبناي خرد گريزي پيچيده يعني: توهم كاركرد

پول و تسلط مبادله اكميت ح بر تكاءاا تسلط مبادله اقتصادي ب، غيرواقعي بجاي واقعي

در مجالت زنان مورد  "ناپديد شدن مبادله نمادين "روند ، مد حاكميت برپايه ايهنشان

ناپديد شدن  "مفهوم  چهارگانه يين ابعادبدر اين پژوهش پس از ت وجود دارد.، بررسي

ديد ناپ"بر اساس آنها روند  كه اندهيي معرفي شدهاشاخصو  هامولفه، "مبادله نمادين

 .ندابررسي شده، و غيرتخصصي زنان ميدر مجالت عمو "شدن مبادله نمادين

 

 پيشينه تحقيق
 ايهشينان پيدر تحقيقات انجام شده در اير "ناپديد شدن مبادله نمادين"كاربست مفهوم 

اپديد ن "م با يهاكه مرتبط ترين مف "مصر  گرايي"و  "مصر "ندارد؛ اما در مورد 

هرچند كه  تحقيقاتي انجام شده است.، ندستهدر انديشه بودريار  "شدن مبادله نمادين

 دود ازنيز به طور مح  "مصر  گرايي"و  "مصر "در تحقيقات انجام گرفته در مورد 

ضاي فتواند به عنوان پيشينه براي درك مياما ، اده شدهـنظريات بودريار استف

 براي سهولت و درك تلقي شود. از اين منظر "مصر  گرايي"و  "مصر "ميمفهو

ه پنج در ايران را ب "مصر  گرايي"و  "مصر "تحقيقات انجام شده در مورد ، بهتر

 كنيم:ميدسته كلي تقسيم 

. در 1اندهدر ايران توجه داشت "الگوي مصر "تحقيقاتي كه بيشتر به بررسي  (1

 "عمدتا موضوع اند، هبه چاپ رسيد 1388كه بيشترشان در سال  هاپژوهشاين 

بررسي ، ارتبا  دارد "مصر "در قالب سبك زندگي كه به طور غيرمستقيم با  " مصر

                                                 

 و ربدانی  ؛1384 پدورالال،   و ذکدایی  ؛1383 معیددفر   ؛1382 فاضدلی   ؛1374 رزاقدی  : بده  بنگریدد  زمینه این در -1

 و ربیعدی  ؛1388 عیوضی  ؛1388 رفیعی  ؛1388 یداللهی  و رحیمی ؛1388 الفاری  محمد و صادقی ؛1387 رستگار 

 .1388 نصری  ؛1388 امین  محبی
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برخي به  اندهپرداخت "الگوي مصر "يي كه به موضوع هاپژوهششده است.در ميان 

به  1388از سال  هاپژوهش. اين 1اندهتوجه بيشتري كرد "اصالح الگوي مصر "مسئله 

. در اندهانجام شد( اصالح الگوي مصر ) ر سالبا الهام از شعا شده و عمدتاًمنتشر بعد 

عد ديني نيز توجه شده است و از بُ "مصر  "برخي از اين تحقيقات به موضوع 

ن نوع نگاه با نگاه انتقادي ايهكه البتاند، هداد را مورد بررسي قرار "اسرا "موضوع 

 يي دارد.هاتفاوتبودريار به مصر  گرايي 

در ايران از ابعاد اقتصادي و سياسي  "ر  گراييمص"تحقيقاتي كه به موضوع  (2

 نوشته منصور صمدي "رفتار مصر  كننده"در كتا  ، به عنوان نمونه .2اندهآن پرداخت

عد اقتصادي مسئله بازاريابي و بررسي رفتار مصر  كننده مركز توجه بوده بُ( 1386)

طرح  بويژه "يگراير ـمص"عد جامعه شناختي به بُ هاپژوهشاست. اما اين گونه 

 .اندهديدگاه بودريار در اين زمينه توجهي نداشت

 "مصر  گرايي"عد جامعه شناختي تحقيقاتي كه به طور مشخص به بُ (3

با  "جامعه مصرفي"و  "مصر "ي نظري موضوع ها. در اين تحقيقات زمينه3اندهپرداخت

ه و تا حدودي بررسي شد، و بودريار، بال، توجه به نظريات جامعه شناساني چون وبلن

توان به بررسي ، مي. به عنوان مثالاندهنيز نظريات ياد شده به محك تجربه گذاشته شد

آن از اي كه در مورد تلفن همراه در ايران و رفتارهاي متظاهرانه استفاده كنندگان عملي

 (.1384، سعيدي) اشاره كرد.، توسط علي اصغر سعيدي انجام شده است

. اندهتوجه داشت"جنسيت  "در كنار  "مصر  گرايي  " تحقيقاتي كه به موضوع (4

نوشته زاهد  "الگوي مصر  و هويت دختران جوان شهر شيراز "مقاله ، به عنوان نمونه

مصر  ، ي فرهنگيهابه موضوع الگوهاي مصر  در زمينه( 1387) زاهداني و سروش

                                                 

؛ سـبحاني نـژاد،   1388سـريرافراز،   ؛ محمدزاده اصل و1388؛ اسحاقي، 1388ميرمعزي، در اين زمينه بنگريد به:  -1

 .1389؛ اميني و تواليي و اميني، 1388افشار و زارعي، 

 .1387 عليخواه، ؛1381 محمدي، ملك: به بنگريد زمينه اين در -2

 .1387؛ كالنتري و فرهادي، 1384؛ سعيدي، 1382؛ سعيدي، 138طالبي دلير، در اين زمينه بنگريد به:  -3
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لگوهاي اوقات فراغت و مصر  مادي توجه كرده است و سعي نموده رابطه بين ا

ديني و جنسيتي را مشخص نمايد. در اين پژوهش ، هاي مليمتفاوت مصرفي و هويت

زيمل و بودريار استفاده شده و مقوالت مصر  و زنان از ، بورديو، از نظريات وبلن

تمايالت مصرفي زنان " لهـامق، . نمونه ديگرندامسائل مورد بحث در اين پژوهش بوده

به نقش زنان و ، است كه در آن( 1390) وشن و ديگراننوشته عسگري ند "در شهر يزد

مقاله ، توجه شده است. آخرين نمونه "مصر  گرايي"ي جمعي بر رشد هارسانه

در مورد شهر شيراز ( 1389) نوشته موحد و شوازي "گراييجنسيت و مصر ، رسانه"

ار يكديگر است كه سه موضوع مرتبط با پژوهش حاضر را در كن ايهباشد و تنها مقالمي

از ، مورد بررسي قرار داده است. اما در اين مقاله بر خال  پژوهش حاضر اوالً

تلويزيون ملي و ماهواره ، ثانيا، چارچو  نظري بودريار براي تبيين استفاده نشده است

به عنوان مصداق  "مجالت زنان"؛ و اندهبه عنوان مصاديق رسانه در نظر گرفته شد

 .دنارسانه مد نظر نبوده

ي هاجراحي، آرايش) آن دسته از تحقيقاتي كه به موضوع زنان و ظاهر آرايي (5

موضوع زنان و ظاهر آرايي بيش از هر چيز در  هاپژوهشدر اين . اندهپرداخت( زيبايي

موضوع   نيز هاپژوهشدر برخي از اين  1،بررسي شده است "مديـريـت بدن"قالب 

ي اندكي نيز هاپژوهشدر و 2ستده اشررسي ب "هويت زنان"ظاهرآرايي در ارتبا  با 

در هيچ ، اما 3ي جامعه شناختي و روان شناختي ظاهر آرايي توجه شده است.هابه زمينه

و با توجه  "مصر  گرايي "به موضوع زنان و ظاهرآرايي از بعد  هاپژوهشكدام از اين 
                                                 

؛ فـاتحي و  1386؛ اخالصـي،  1386؛ ذكـايي،  1385؛ كليشـادي،  1384؛ پهلـوان زاده،  1384 شـهابي، بنگريد به:  -1

؛  موسـوي زاده و همكـاران،   1387؛ ذكايي و فرزانـه،  1387؛ اباذري و حميدي، 1387؛ جواهري، 1387اخالصي، 

؛ افشـار  1389؛ ابراهيمـي و بهنـويي گدنـه،    1389؛ رضـايي،  1389؛ كيوان آراء و همكاران، 1388؛ مختاري، 1388

 .1390نادري، 

2  :؛ 1383؛ چاوشـيان،  1381؛ ارمكـي و چاوشـيان،   1387؛ رجبي، 1386؛ احمدي، 1386رفعت جاه، بنگريد به

 .پرستش و همكاران

 .1388؛ ورشوي، 1388؛ حسيني، 1386ژيانپور، بنگريد به:  -3



 

 

 

 

 

 

 

 60لنامه علوم اجتماعي شماره فص     130  

مچنين در توجه نشده است. ه "ناپديد شدن مبادله نمادين"به مفهـوم بودرياري 

ي ياد شده موضوع زنان و بحث ظاهر آرايي آنان در مجالت زنان به عنوان هاپژوهش

 باشد؛ مورد توجه نبوده است. ميرسانه كه محور پژوهش حاضر 

 

 روش پژوهش
هاي يكي از ويژگي"، زيرا اوالً است. ي كيفياين پژوهش تحليل محتوادر روش 

؛ اندهشدگرفته از الگوهاي نظري  است كه غالباًيي هااساسي اين روش استفاده از مقوله

دررويكرد كيفي "، ثانياً( 347: 1388، فليك) "شوند.مياعمال  هاروي داده هامقوله

، پيچيدگي، تحليل عمقي بيش از حجم تحليل مورد توجه است و بر درك عميق

، يفيشود. موضوعات مورد پژوهش در رويكرد كميتاكيد  هاجزئيات و بافت پديده

باشند. منبع ميغالبا وابسته به زمينه و برخاسته از مسائل واقعي محيط زندگي پژوهشگر 

ها، هاي مربو  به مصاحبهشامل يادداشت، مورد تحليل نيز انواع ارتباطات مكتو 

 "گيرد.ميهاي ويديويي و ساير مدارك مستند را در بر كاست، مشاهداتها، محاوره

توانيم يكي از ميبا بكارگيري اين روش ( 65-67: 1388، معروفي و ديگران)

حوزه زنان يعني بحث ران در ايه ترين مسائل موجود در جامعترين و واقعيملموس

موثر يعني رسانه مكتو   مصر  گرايي در حوزه ظاهرآرايي را از طريق يكي از ابزارها

از تعريف  پس بنابراين بررسي نماييم. –زنان  ميمجالت غيرتخصصي و عمو -

ناپديد شدن مبادله  "براساس نظريه بودريار در مورد  هاشاخصاتي و استخراد ــعملي

 ميغيرتخصصي و عمو ظاهر و محتواي مجالت با، ي به دست آمدههاشاخص "نمادين

غير مجالت  جمعيت آمارياين پژوهش  در .اندهو تحليل شد تطبيق داده شدهزنان  

كه است  مييكسري نشريات غيرعلشامل ، شد. در واقعبامي زنان عموميتخصصي و 

به  . اين نشريات تنوع موضوعي دارند وعمدتاًهستندزنان ، مخاطب اصلي آنان

خياطي و مد ، ي آرايشي و بهداشتيهاتوصيه، لوازم آرايشي، موضوعاتي چون آشپزي
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 ن ايران وواخباري درباره بازيگران سينما و تلويزيون و ورزشكارا هامصاحبه، لباس

از جمله »پردازند. ميي روان شناسي و... هاتوصيه، ي جنايي و حقوقيهاپرونده، جهان

امكان هد  گيري مخاطبان خا  است؛ ، مهمترين ويژگي مجله به عنوان يك رسانه

هاي آن ماندگاري همچنين امكان مراجعه مجدد به مجله بيش از روزنامه بوده و پيام

گيرد و ميي تبليغاتي در مجله با كيفيت بهتر از روزنامه انجام هامبيشتري دارد. تهيه پيا

شود. پخش و دريافت مجله نيز تا حدودي به سهولت مياين سبب جاذبه بيشتر آن 

ي پيام هاقابليتبا در نظر داشتن اين  (.161: 1388، باهنر) «گيرد.ميروزنامه انجام 

مجالت زير براي ، زنان عمومي و صيغيرتخصي؛ از ميان مجالت گذارتاثيررساني و 

 :اندهبررسي انتخا  شد

 

 انان مورد بررسي جال  غيرتخصصي و عموميم -1جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع وتيي سالم به دليل ماهنامه زيبا، گفتني است در ميان مجالت مورد بررسي

 ي بيشتر مورد بررسي قرار گرفته است.هادر تعداد شماره، حجم اطالعات

 

 

                                                 

 است. BRS ، ISO9001زندگی ایده آل  اولین مجله با کیفیت بین المللی به گواهی  1-

 پرديس (2 بانوي شرقي (1

 زن روز (4 دنياي زنان (3

 زيبايي سالم (6 بانو (5

 كوك (8 1زندگي ايده آل (7

 برش (10 بانوان (9

  پيام زن (11
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 ناپديد شدن مبادله نمادين به مثابه ابزار تحليل جوامع مصرفي
نظام مصرفي بيان جامعه و ار در نقد ــرا بودري "ناپديد شدن مبادله نمادين "مفهوم 

و در آن بيش از هرچيز باشد مي ايهاقتصادي و نشان سلطه نظام زيركه مياكند؛ نظمي

تعهد  ايه؛ در چنين جامعاست از ميان رفته، دريافت كردن و بازگرداندن، سه جزء دادن

، گرــشود. به بيان ديميرود و يا كم رنگ ميبه بازگرداندن از سوي گيرنده از ميان 

ي بيشتر مسلط گردد؛ تعهد كمتر و اقتصاد ايهتر شود و نظام نشانيـهرچه جامعه مصرف

ن معني كه فرد همه چيز ايه؛ ب1شوندميمحدود به معناهاي واحد  ،شده و معناهاي متكثر

بيند. انسان در جامعه مصرفي قادر به درك ميرا يا مطلقا خو  و يا مطلقا بد 

ست. در اين هاچون مصر  كننده نشانه، يي كه در طبيعت وجود دارد نيستهادوگانگي

و حقيقت هرچه بيشتر  2شودمياست كه مصر   ايهرايج ترين نشان "پول"جامعه 

                                                 

محددود بده ید      "نشدانه   " بهتر قابل درک اسدت.  "نشانه"و  "نماد"این موضوع با عنایت به تفاوت موجود میان  1-

دوگدانگی   "نمداد   "دارای معنای متکثر است. برای مثال خورشید در حکد    "نماد  "که  معنای واحد است؛ در حالی

هدای  شنده است و ازمیان برنده. این گونه است خورشدید آیدین  ی  نیروی طبیعی زندگی و مرگ را نشان می دهد  بخ

بده ید     "نشدانه   "ها و خورشید کشاورزان. از سوی دیگر خورشید در حکد  ید    بدوی  خورشید آزت  ومصری

واقعیت ایجابی ت  بعدی فروکاسته شده است  منشأ مطلق شادی و شعف و مشابه آن....به گونه ای معنی دار در تقابل 

رشید )باران  سرما  هوای بد( قرار داده می شود. این گونه است خورشید ی  گردشگر مدرن  خورشدیدی کده   با ناخو

 "نمداد "های مسافرت و تعطیالت عرضه می شود. در مورد جس  ه  همین طور است. به اعتقاد بودریار جس در آگهی

مزمان عشق است و مرگ  نشان می دهد. است وقتی کنش عریان شدن  مسیر واقعی میل را که همیشه دوگانه است  ه

است وقتی عریانی با کاربردی مدرن فقط بدنی را آشکار می کند که به کلی با میل  "نشانه  "از سوی دیگر جس  ی  

به مثابه ی  ارزش فرهنگی  به مثابه ی  الگوی احساس رضایت  ی  عالمت  ید    -جنسی جنبه ایجابی یافته است

قی مضح  که هردو یکی است( . این عریانی خود نوعی لبداس اسدت؛ هردندد خدود را از     اصل اخالقی )یا الیر اخال

هدا بده   لباس متمایز می کند  این عریانی در همان نظا، برابری ثابت مد ارزش می یابد. به این طریدق همده دوگدانگی   

 ( .266: 1380د )هارلند  نشوبرابری )و یگانگی( فرو کاسته می

شناسدان از آن بده   و برخدی جامعده  دیز تبدیل به محملی برای داد و ستد اقتصادی می شدود.  در دنین فضایی همه  -2

تلقدی از   "ای مدرتبط بدا موضدوع مدا     به عنوان نمونه(. 256: 1381اند )سیلورمن  عنوان امپریالیس  پزشکی یاد کرده
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هيچ خدمتي در اي، هچ مبادلــهي.دهد كه تقلبي هستندمي هاجاي خود را به وانموده

نيست و پولي بودن مبادالت حتي مبادالتي كه  "رايگان"، از هرنوع كه باشد، جامعه ما

عموميت دارد. همه چيز خريد و فروش ، د نداردنسبت به آنها وجو ايهچندان عالق

ن اقتصاد بايد از مسيرهايي عبور ايهبراي ورود ب هاانسان (.254: 1389، بودريار) شودمي

انساني و ديني در آن جايي ندارد. به عنوان نمونه مي ، مالحظات اخالقي كنند كه بعضاً

نامگذاري و تجويز  "درگاه پولهفت "ن مسيرها را ايهتوان به نظر تافلر اشاره كرد ك

 .(255-256: 1390، تافلر) كرده است

ع جوام امر بنيادي( متقابل و نمادين، خودانگيخته) از دست رفتن رابطه انساني

ل ه شكماست. براين اساس است كه شاهد تزريق مجدد و نظام مند رابطه انساني ـ ب

لت دال صميميت انساني به نشانه ـ در مدار اجتماعي و نيز مصر  اين رابطه و اين

امعي كه اين در حالي است كه شيي مقدس در جو(.255: 1389، بودريار) درآمده هستيم

 هاي زير است:داراي ويژگي، تقدس زدايي در آنها صورت نگرفته

راني ـ اين است كه اي هدر جامع دست كممهمترين مشخصه شيي مقدس ـ  .1

 ي كميهاذاري و گاه گنجاندن در قالبهمچون اشياء و عناصر معمولي قابل قيمت گ

و فروش نيستند و يا ( ديگر ميوزن كردن و يا اتصا  صفات ك، همچون: شمردن)

گردد. اين مياعمال چنين رفتاري نسبت به آنها مشرو  بوده و با تمهــيداتي اجرا 

. به نداهممنوع بود در گذشته كالً "تايلر"دهد كه بنابر اصل بقاياي ميتمهيـدات نشان 

                                                                                                                   

  هورمون درمانی بده  1930در دهه  یائسگی به عنوان بیماری ناشی از کمبود هورمون  جنبه اقتصادی به خود گرفت...

عنوان درمان ویژه اختالالت قاعدگی و یائسگی اشاعه یافت... مداخله پزشکی در امر یائسگی و قاعدگی زنان  بدازار  

های عمرشدان  تما، زنان برای بسیاری از سال های مصنوعی گشود: تقریباًوسیعی را پیش روی تولید کنندگان هورمون

هدای روان پزشدکی   شدند. عالوه براین  آزمایشات بالینی هورمون درمانی را به کلینی وب میمشتری این بازار محس

( .  گفتنی اسدت  158-164: 1391)ادشورن   "گسترش داد و بازار وسیع تری برای هورمون جنسی زنان پدید آورد 

نش متقابدل پدا از ید     فرآیند پولی شدن و مضمحل شدن کنش به حدی است که به عنوان مثال کلمن در تشریح کد 

 ( .26: 1377آالاز می کند )کلمن   "؟پول دیست"مقدمه بسیار کوتاه )درحد ی  پاراگراف( بحث را با 
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رفتار  "اقتصادي"اند كه انسان دربرابر آنها به شيوه قول دوركيم: تنها اشياي غيرمقدس

 كند.مي

، مقدس همراه با تمهيدات انديشيده شده فرهنگي است ستد اشياء و داد .2

ـ همچون ( يك شييء با همان شييء) همچون مبادله و معاوضه شييء مقدس با خودش

دس با شيي مقدس ديگر همچون مبادله ضايعات وخرده نان ـ و يا مبادله شيي مق 1واره

 باشد.ميبا نمك 

م جبران هديه دادن و هديه گرفتن شييء مقدس با اشياء مقدس ديگر انجا .3

 پذيرد و...مي

از  داييطبيعي است با تقدس زدايي از اشياء و امور مقدس و در نتيجه نامقدس ز

فوذ نر و دامنه تو يا منطقه اقتصادي وسيع ن منطقه حائل اي هدائما پهن، امور نامقدس

ه ي ياد شدهاگردد. اين دگرگوني در جبههميمقدس و نامقدس بر امور اقتصادي كمتر 

ت همه افزايد و در نهايمي "فردگرايي"و  "فايده گرايي"ي هابر تقويت جهت گيري

ي او اشناسزيبنوردد و بر فلسفه زندگي و اخالق و ميي زندگي آدمـيــان را درهاپهنه

 (.16و  17: 1377، فرهادي) افتدميموثر 

 "ناپديد شدن مبادله نمادين "با افزايش گستره تقدس زدايي از امور و به تبع آن 

 "گذشته "منفعت محور و غيرمسئوالنه نسبت به ، ارتباطات انساني به صورت يكسويه

، تفاوتي كامل ناميديب"توان ميگردد. از نظر بودريار اين وضعيت را نمي "جمع"و 

شناخت ، توان گفت كه بعد مصر ميبلكه نوعي كنجكاوي است. براساس همين قالب 

بلكه سوء شناخت است. كنجكاوي و سوء ، تواند باشدميجهل كامل هم ن، جهان نيست

نشانگر رفتار جمعي واحد و يكسان در قبال واقعيت اند؛ رفتاري عام و نظام ، شناخت

ماست. نفي واقعيت بر  "جامعه مصرفي"باطات جمعي كه مشخصه مند از جانب ارت

                                                 

(  واره )درآمدی بده مدرد، شناسدی و جامعده شناسدی       1387برای کسب اطالع بیشتر بنگرید به: مرتضی فرهادی ) -1

 .271و  272تعاون(  تهران شرکت سهامی انتشار.صص
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دور افتادگي و  (.31: 1389، بودريار) "ي آنهاانه و فزاينده نشانهــاي درك حريصـمبن

ران در جريان است و اي ههايي كه از سابقه ارتباطي و نظامات اجتماعي گذشتگسست

ند و مشوق مصر  گرايي كه عامه پس ن توليدات نوظهورايه نيروهاي تقويت كنند

گر استفاده از نظريات توجيه، دنريشه در عاليق و ساليق جوامع مصرفي غربي دار

ني است كه به كالبد شكافي چگونگي تحول جوامع به سوي مصرفي شدن امحقق

اي بر چارچو  نظري، . گفتني است بودريار به عنوان يك پست مدرناندهپرداخت

ناگفته روشن است  عاتش از جوامع غربي طراحي كرده واساس تجربيات خود و مطال

توان مياما ، يي داردها، تفاوتران در اين خصو  با جوامع مصرفي غر ايهكه جامع

و زنان  هاتقليد از راه و رسم رسانه بويژهگفت تا جايي كه پيروي از الگوهاي غربي و 

ين قبيل نظريات در مورد قدرت تبيين كنندگي ا، ران معمول گردداي هغربي در جامع

 مسائل جامعه ما بيشتر خواهد شد.

 

 ابعاد چهارگانه ناپديد شدن مبادله نمادين
 ( توهم كاركرد) 1كاركرد پوچ (1

با توجه به اهميت كاركرد در انسجام بخشي و دوام ارتباطات و ساختار جوامع 

پرسش  اين ،انساني از يكسو و غلبه فرآيند مصرفي شدن در جوامع از سوي ديگر

شود كه افزايش دامنه ناارتباطها و تقليل و تضعيف شديد مبادالت غيرپولي ميمطرح 

، در عصر مدرن"، چه تاثيري بر اتصاالت و مبادالت اجتماعي داشته است؟ به بيان ديگر

 كنند؟... ابژهميچگونه عمل  اندهاي كه مارا احاطه كردي تكنولوژيكيهاابژه

به  صرفاً هاابژه) انتزاعي دارد ايهشرفتي حقيقي بلكه تنها جنبنه رشد و پي ،تكنولوژيكي

كه بودريار آن را با سبك معماري تزئيني هم تراز ( شوندميضمائم سبك زندگي بدل 

داند كه از اواخر قرن شانزدهم تا اوايل قرن هجدهم در اروپا رواد داشت. بودريار مي

                                                 
1. GIZMO 
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در تصاحب امر خيالي است.  ن بار ابژهاي، آورده است: جهان معاصر هادر نظام ابژه

به زنجيره ، كندمياتوماتيزم درها را به جهاني آكنده از توهم كاركرد باز ، بدين قرار

تكنيك ، جزئياتي وسواسي، ي مصنوع كه نوعي پيچيدگي خردگريزهاكاملي از ابژه

د كاركردي در حا ...كندميدر آن ايفاي نقش ، جابي ميوارگي نامتعار  و يا فرماليس

 و نه سودمند بلكه كاركردي، بلكه وسواسي است، ابژه تكنولوژيكي نه واقعي، 1بودن

با انجام كاري مفيد ، ديگر، است: اشياء يا اسبا  ابتكاري( همواره در معنايي انتزاعي)

ي ما از چيزي هاند: روياها و خواستهنكميدر خدمت جهان نيستند؛ آنها به ما خدمت 

محصول تدبيري جادويي است چرا كه نه به ، ابزار ...در و ملزم به انجام آنندقا هاكه ابژه

ي از هم گسيخته و شخصي هاواسطه عقالنيت صريحا منطقي بلكه مطابق با افسانه

سوژه انساني همچون ، در فرايند اتوماتيزم ...كندميخا  عمل  ايهمصر  كنند

و حال آن كه ، شودميزارها ارضاء شود كه همواره با ابميموجودي كاركردي تكثير 

خرد گريزي "خود ابزار توسط روياي كاركردي بودن محدود شده و بنابراين به 

يابد... يك ربات از منظر تحول يك بن بست است و به ميتقليل  "ي بشريهاتصميم

، ليناند )هيار همه ابژهاي جهان مصرفي ما اكنون به چنين بن بستي رسيدرباور بود

كارايي ، ن است كه تنها مالك مصر اي هاين فرآيند غالب نشان دهند (.48 -52 : 1387

 "داليل غير كاركردي و از جمله نمايش من مطلو "كاال و خدمات نيست بلكه 

باشند كه در ميدر مصر   گذارتاثيرنيز از عوامل مهم و ( 26:1391، خداداد حسيني)

ي هاتكنولوژي گيرد.ميتوجه قرار  ها و موسسات موردي راهبردي شركتهاطراحي

 ميداراي كاركرد پوچ و توه، هاي رايج و مقبولخدمات زيبايي نيز در زمره تكنولوژي

. در اينجا به جهت اهميت موضوع به ذكر القاء رابطه مستقيم زيبايي و الغري به هستند

ي عيني و مرتبط با موضوع پژوهش حاضر در جوامع مصرفي غرب ايهعنوان نمون

 ،به ظاهر سراسر عقالني ايهتا نشان دهيم چگونه كاركرد پوچ در جامع، پردازيممي

                                                 

1. Hyperfunction 
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تا بتواند در جهت پيشبرد اهدا  مصرفي اين ، شده است "خردگريزي پيچيده"منجر به 

زيبايي و الغري به هيچ وجه قرابت طبيعي با يكديگر ندارند. چاقي "جامعه به كار آيد. 

جهان ، آمده است. اما اين زيبايي الزاميمين زيبايي به شمار ننيز در همه جا و همه مكا

شمول و دموكراتيك كه به عنوان حق و تكليف براي همگان بر روي پيشاني جامعه 

(، غذايي) مصرفي حك شده؛ از الغري تفكيك ناپذير است... آيا در جامعه فوق مصرفي

و اين  شود؟...ميده تبديل اندام كشيده داشتن به خودي خود به يك نشانه تمايز دهن

درحالي است كه در نهادهاي گوناگون جامعه مصرفي روزه گرفتن و رياضت كشيدن 

شود كه با آزادي مينام برده  ايهو از آنها به عنوان آدا  و رسوم كهن اندهمنسوخ شد

جامعه مصرفي آشكارا تحمل اين چيزها را  1باشند.ميكامل و دموكراتيك بدن ناسازگار 

كند....اما در همين جامعه ميهنجارهاي محدود كننده را نفي  تمام، دارد و در اصولن

، 2شود كه بايد بر آن نظارت كردميبدن در بازگشتي كامل به شيئي تهديد كننده تبديل 

رياضت را بر آن تحميل نمود؛ با  "زيبايي شناختي"آن را محدود كرد و براي مقاصد 

توان تجاوز وارونه مي 3ك اندام و بسيار الغر مجله وگي باريهاچشم دوختن به مدل

جامعه فراواني را به اصل پيروزمندي بدن كه يكي از اصول اساسي آن را تشكيل 

تشخيص داد. بدين ترتيب شاهد نفي شديد يكي از اصول اساسي جامعه ، دهدمي

 446از هر  زنان و %50براساس پژوهشي كه در آمريكا صورت گرفته  فراواني هستيم....

                                                 

الز، به یاد آوری است که در جامعه ایران هردند که هنوز این اندیشه به این شدت وجود نددارد  امدا بایدد هشدیار      -1

بود که از آداب و سنن مذهبی در جهت اهداف مصرفی الرب بهره برداری نشود. به عنوان نمونه بهره برداری از سدنت  

های الربی  دسیسه ای است کده  ابی به تناسب اندا، و الالری  متناسب با اندا، مانکنبرای دستی "روزی داری"مذهبی 

 سودجویان در جامعه ایران می توانند به آن متوسل شوند. 

که در بخش پیشینه پژوهش حاضدر آمدده    "مدیریت بدن"در فراوانی روبه تزاید تحقیقات متمرکز بر  "نظارت"این  -2

 است  مشهود می باشد.

 ه وگ یکی از مجالت زیبایی الربی است که در کنار دند مجله دیگر از این نوع   مورد بررسی  بودریدار بدوده  مجل -3

 است.
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مواد غذايي داراي كالري "گيرند. همچنين در اياالت متحده مينفر رژيم  300، نوجوان

ي غذايي به كمك تبليغات هاي بدون چربي و رژيمهاكره، قندهاي مصنوعي، "ينيپا

. برآورد اندهگذاران و توليدكنندگان اين حوزه شدفراوان سبب ثروتمند شدن سرمايه

: 1389، بودريار) "دانندميمريكايي چاق هستند ياخود را چاق آ ميليون 30، شودمي

با اهميت به خطر افتادن سالمتي و حتي مرگ  مسئله، و افزون بر آنچه آمد (.224-220

خواهد آمد استفاده از  پس از اينو از دست دادن زندگي افراد جامعه است؛ چنانچه 

جان افراد بسياري را در ، د پيدا كردههاي الغري كه در اثر تبليغات رواداروها و رژيم

دهد كه مصر  كنندگان ميمعرض تهديد قرار داده است و اين موضوع به خوبي نشان 

با توجه به جايگزيني ، هيچ گونه توجيه زيستي اي براي اين اعمال خود ندارند. در واقع

شود ودر ميتصور كاركرد نيز دچار قلب ماهيت ، به جاي واقعي هاتدريجي غير واقعي

بي رابطه با واقعيت  كامالًانتزاعي و  شويم كه صرفاًمينتيجه با توهم كاركرد روبرو 

بيش نيستند كه از ناتواني در مشاهده صحي  و عميق زندگي و  مياست. اينها توه

به  "خردگريزي پيچيده"از اينرو جاي تعجب نيست كه ، ندادنياي اطرا  ناشي شده

 كند.ميگري جلوه   و قوه گزينشصورت آزادي و حق انتخا

 

 1حاد واقعي
هد دمياي است كه نشان واقعي تر از واقعيبه معني ، حاد واقعي در ارتباطات و در معنا

 كالًعي يعني ــاد واقـح (.81:  1981، بودريار) واقعيت چگونه از ميان رفته است

 يهانمونه است. يكي از قيقيتر از حقيـزيباتر از زيبا و حقي،، و در نتيجه، وانموده شده

، يشهايمپلنتابا  ستاره زن فيلم پورنوگرافي پورنوگرافي است.حاد واقعي در

زن وانموده  مصداق، آرايش بدن و تغييرات ديگر، تاتو، ي پالستيك اضافيهاجراحي

م ايهباشد كه تا به حال ديدميواقعي است كه واقعي تر از زناني  و نوعي حاد .باشدمي

                                                 

1-  (Hyperreal  )فرا واقعی یا فزون واقعی ه  ترجمه شده است.   
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بسا مردم درصدد زندگي كردن براساس اين تصاوير حاد واقعي از طريق دگرگون  و چه

كه ، بنابراين حاد واقعي يعني تقلبي (.420: 1389، ريتزر) ساختن خودشان باشند

، كمترين تناسب را با واقعيت دارد و اين به معناي آن است كه در جامعه مصرفي

از  "علم"به  "جهل"ح و تبديل ارزش وجايگاه خود را در فهم و اصال "واقعيت"

ارتبا  ، "ناپديد شدن مبادله نمادين "دست داده است. حاد واقعي با جامعه مصرفي و 

، هد  از تبليغات"يابد.مياشاعه ، و تبليغات آنها هاتنگاتنگ دارد و توسط رسانه

بلكه زايل كردن اين ارزش است؛ زايل كردن ، افزايش ارزش مفيد اشياء نيست

مر اشياء و قرار دادن آنها تحت انقياد ارزش/ مد يا تعويض سريع... اين نوع ارزش/ع

بلكه راه حل نااميدانه اما ، بوي نمادين پتالچ را ندارد ول خرجي به هيچ وجه رنگ و

يكي از مهم ترين ... سياسي در حال فناست –حياتي براي حفظ يك نظام اقتصادي 

اين نكته را در ، ورن مورد تحليل قرار گرفتهمضامين فرهنگ عامه كه توسط رايزمن و م

، دست كم در غر ، كند: قهرمانان مصر . امروزهميحماسي مطرح  ميفر

ي پرشور قهرمانان توليد جاي خود را به قهرمانان مصر  داده است. هازندگينامه

كاشفان و مستعمره ، پيشگامان، و بنيانگذاران "مردان خود ساخته"زندگي مثال زدني 

اينك ، ينان كه پس از قديسين و مردان تاريخ ساز بيش از همه مورد توجه بودندنش

ي هاچند شاهزاده يا فئودال، ورزش، جاي خود را به شرح احوال ستارگان سينما

حتي ) المللي داده است كه در يك كالم در زمره اسرا  كنندگان بزرگ قرار دارندبين

و در حال ، لت بي تكلفي در زندگي روزمرهآنها اغلب در حا، اگر ضرورت ايجا  كند

در نتيجه حاد واقعي به  (.54و  52: 1389، بودريار) "( شوندميخريد و غيره نشان داده 

و زمينه سازي زندگي مجازي  "واقعي"به جاي  "تقلبي"معناي جايگزين شدن فراگير 

ي دامن زده ي ارتبا  جمعهاباشد؛ اين بحران كه توسط رسانهميبجاي زندگي واقعي 

نوعي ، آورد كه نتيجه رفتاري آنميشود عمال خالء ارتباطي و معنايي را پديد مي

يز واقعي از غيرواقعي و در نهايت واقعي پنداشتن يسرگشتگي در قوه تشخيص و تم

وجود دارد ولي  هاست. امروزه در اطرا  ما موارد بسياري از اين غيرواقعيهاغيرواقعي
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كنيم زيرا اتكا به واقعيت به مثابه ميبينيم وحتي احساس هم نميا نما تقلبي بودنشان ر

جايگاه خود را از دست داده است. افرا  در واقعيت و  ،محك تمييز درست از نادرست

به صورت هنجار اجتماعي ، تر از واقعي هستندمطلوبيت انواع مصنوعاتي كه واقعي

ابروي (، كاشت مو) موي مصنوعي (،اكستنشن مژه) مانند: مژه مصنوعي ،درآمده است

كاشت ) ناخن مصنوعي(، هابرجسته كردن لب) لب مصنوعي(، تاتوي ابرو) مصنوعي

 هوش مصنوعي و...، هاو.... تا موارد بسيار فني تر مانند: ربات( ناخن

 

 ايهتسلط مبادله نشان (2

شي  نه كاالها.هر، ستهاحاكي از نشانه، از نظر بودريار مصر  مهمتر از هر چيز

در اين زمينه وي  (.407:  1389، ريتزر) دارد كه با آن مرتبط است " ايهنشان "مصرفي 

عنوان يك نظام مد به  بسيار متاثر از همكار خود روالن بارت است. بارت پوشاك را نه

و نه صرفا به عنوان پيام نيروهاي تكنولوژيك بلكه اساسا به منزله حامالن اطالعات و 

و  هادال، مورد مطالعه قرارداد. بارت، بويژه در مجالت مدها، م نشانهآحادي در يك نظا

ي چاپ هااين عكس ":كرده استي متحقق را در عباراتي اينچنيني تحليل هامدلول

مصر  را نه به عنوان (.24: 1387، هوروكس) "شوندميكه در مسابقات برنده  اندهشد

نوان كاركرد صر  پرستيژ فردي يا گروهي دارايي وغيره ونه به ع، ءعمل و كاركرد اشيا

به عنوان نظام ارتباطات و مبادله به مثابه رمزگان را توان تعريف كرد؛ بلكه مصر  مين

كنيم. ميشوند؛ تعريف ميدريافت و بازآفريني ، مانند زبان فرستاده يي كه دائماًهانشانه

آنها تفاوت در ، له نبودندي مادرزادي خوني و مذهبي در ايام قديم قابل مبادهاتفاوت

ي هاتفاوتشدند و جنبه اساسي داشتند. آنها قابل مصر  نبودند. ميمد محسو  ن

عظيم  در بطن كنسرسيوم( ايدئولوژي و حتي جنسيت، به لحاض پوشاك) كنوني

 (.133: 1389، بودريار) ستهاشوند. اين همان مبادله اجتماعي نشانهميمصر  مبادله 

بي اعتبار ها، به معناي سيطره يافتن نشانه به مثابه يك نظام عمالً فراگير شدن مصر 

روزه ـامگويد: ميبودريار  شدن واقعيت و ترويج يكساني به نام كثرت گرايي است.
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يي درباره هانشانه :شودهدايت مي هااز حضور نشانه زندگي در يك جريان بي وقفه

نوعي از هويت كه هر كسي ) رباره خوديي دهانشانه (،پيرامون همه رويدادها) اخبار

ن اجتماعي يش) يي از موقعيت اجتماعي و احترامهانشانه (،آرزوي بروز آن را دارد

يي هانشانه (،در خدمت آنها هستند هامقاصدي كه ساختمان) ي معماريهانشانه (،افراد

 مانندو ( يي زيبايي شناسهااولويت) ميز دم دستي، ميزهاي نهارخوري، بر روي ديوارها

 (.374: 1389، وبستر) اينها

تواند به معناي ، ميبراين اساس اخالق زيبايي كه همان اخالق مــد نيز هسـت

 هاژست، به لحاظ انرژي) بدن "ي مفيدهاارزش"يعني  ميي انضماهاارزش تمامتقليل 

در  كاركردي باشد كه به تنهايي "ارزش مبادله"به عنوان يك ( امور جنسي، و حركات

ده بدن شايسته و كامل و ايده ميل و لذت خالصه شود و البته نفي و ايهحالت انتزاعي ب

زيرا زيبايي ، مضمحل شوند هافراموشي واقعيت آنها بدين منظور كه در مبادله نشانه

شوند. مييي كه با يكديگر مبادله هانيست؛ نشانه هاچيزي جز ماده تشكيل دهنده نشانه

الزام زيبايي ، توان گفتمين دليل است كه ايهكند. بميزش/ نشانه عمل زيبايي مانند ار

 1( مــردان و) و نيز زنان ي الزام كاركردي است ـ اين امر در مورد اشياءهايكي از شيوه

همتاي طراح ، مصداق دارد ــ زني كه خود به يك متخصص زيبايي تبديل شده است

نمونه بارز فرار از واقعيت از طريق  (.206: 1389، بودريار) هاي توليدي استدر بنگاه

آمالدوس و جين "قابل مشاهده است. در تحقيقات بازاريابي، تقليل گرايي افراطي

( تك) به فرد كنند بر منحصرميهايي كه كــاالهــاي تجمــلي توليد معتقدند شركت

تا ، كنندمياكيد هاي تجاري تي عملكردي با ديگر نامهاتفاوتبودن كاالهايشان بيش از 

تاثيرگذاري  اين شيوه(.77: 1391چادهوري:) هاي بيشتر و منافع باالتر ايجاد كنندقيمت

دارند در نظر گرفته  ايهرفتار افادكه ( مصر  كنندگان وفادار و دائمي) براي مشترياني

                                                 

جنسدی    عمدال شداهد فرا  "ناپدید شدن مبادلده نمدادین  "که در صفحات بعدی نشان داده خواهد شد  با  گونه همان -1

 شدن مسائل زیبایی هستی .
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ه براي دستيابي ب ،ي متفاوت براي افراد متفاوتهاشده است. در واقع استفاده از نشانه

از اصول رايج و جاافتاده در تجارت و بازاريابي است. مصر  به مثابه  ،سود بيشتر

خا  و لذت بخش براي تك تك افراد و ، يگانه و منحصر به فرد، امري هويت بخش

نمايد و نظام ميعمال همگوني را تحميل ، به نام تنوع، اشباع كننده روحيه فردگرايي

ها براي معنا بخشي به آورد كه افراد و گروهميپديد  بازار پررونقي را، مسلط ايهنشان

ي رايج براي بقاء و كسب اعتباري هاشان مجبور به استفاده از نشانهخود و فعاليت

شوند و نيازمند باز توليد در جامعه ميزايل  گير دائماًهاي نفسهستند كه در رقابت

 باشند.ميمصرفي 

 

 مبادله اقتصادي تسلط (3

به لحاظ قرار دارد. ايهي درارتبا  تنگاتنگ با مفهوم مبادله نشانمبادله اقتصاد

اند. نيازها هيچ دخل وتصرفي در همسان سازي ميان يك مصر  نيازها هيچ، فردي

انتخا   شود.كننده و يك موضوع ندارند. نظام نيازها به وسيله نظام توليد ايجاد مي

يل ـده تحمـنـر  كنـبر مص تي است. آزادي انتخا ـوژي نظام صنعلايدئو، فردي

كه توليد در آن غالب  ايهبه ديگر سخن ما از جامع (.22 : 1387، هوركس) شودمي

كنيم كه كانونش مصر  است... ديگر نبايد اجازه ميحــركت  ايهاست به سوي جامع

يا آن كه ، مصر  بكنند يا نه آيا كهداد تا مصر  كنندگان براي خودشان تصميم بگيرند 

اغذيه فروشي مك ) ي خا دارسرمايهي هاسازمانر و چه چيز را مصر  كنند... چقد

بايد سعي كنند مردم را متقاعد سازند كه مصر  كننده فعال و منظم  1(لكسوز، دونالد

                                                 

اسدتفاده از لدواز،    "های تولید لواز، آرایشی را نیز اضدافه کدرد.   باید به این مجموعه  کارخانجات معروف و کارتل -1

هدای بعددی را بده خدود     در کشورهای ژاپن و تایلند مقا، نخست را دارد؛ ایران و عربستان مقا، دور آرایش در خاور

ر کشورهای آمریکای التین  پرتوریکو و در میان کشورهای اروپایی  ایرلند جنوبی بیشترین آمار اختصاص داده اند. د

مصرف لواز، آرایش را به خود اختصاص داده اند. انگلیا و آمریکا نیز جزء کشدورهای پرمصدرف لدواز، آرایدش و     
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محصوالت آنها باشند... الزم است مصر  كننده را به چيزهايي وسوسه كرد از قبيل 

خريدنش را ندارند و آنچه ممكن است الزم شود  آنچه توانايي، خريد آنچه نياز ندارند

براي به دست آوردنــش زيربار قــرض بروند. همچنين رواد كارت اعتباري كه 

تواند حتي بدون داشتن پول نقد ميسازد؛ شخص ميمصر  را پيش بيني پذيرتر 

هاي اعتباري يك رشته البته فعاليت عقالني توليد و توزيع كارت ...مصر  كند

هاي از جمله انسان زدايي ناشي از كاربرد تكنولوژي، هايي را نيز در بر داردقولينامع

كنند و با مشتريان شان به صورت ميغيرانساني و كارمندان بانكي كه ربات وار عمل 

و به  (.740و 741و  412و  413: 1389، ريتزر) كنندميبسيار دستوري رابطه برقرار 

و محكوم به مصر  "جادويي ايهروي"محكوم به ، شعلم ودان، همين گونه فن آوري

نمايشي و تماشايي اند. مصر  نيز تابع يك چنين روالي است. اقتصاددانان با بهت 

و اتفاق نظر "نظريه نياز"و اثبات جديت ، هرگز قادر به توجيه عقالني مصر ، خويش

از آن  ميين ناكا. اما ااندههمگاني در خصو  گفتمان منفعتي كه مسلم گرفته شده نبود

 (.و شايد هيچگاه نداشته است) ديگر ربطي به نيازها ندارد هاروست كه كردار توده

، فايده يا وانماييبي ميچشچشم هم، مصر  را به ساحتي از مرتبت و حيثيت هاتوده

 . اندهايي كه ارزش مصر  راسراسر پشت سر گذاشته بدل كرداز ارمغان بخشي

، جوامع مصرفي، از سوي تبليغات سياسي رسمي) همه سو از ايهتالش بيهود

عاقالنه و محاسبه  به صر  هزينه هابراي واداشتن توده( اقتصاددانان و جامعه شناسان

 تالشي كه راه به جايي نخواهد برد، كاركردي در خصو  مصر  صورت گرفته است

  (.74:  1381، بودريار)

ارتبا  تنگاتنگ  با يكديگر قرار دارند و در  در، "ناپديد شدن مبادله نمادين"ابعاد 

بيهوده و ناشدني است. بنابراين به طور  ها از يكديگردنياي واقعي جداسازي اين

                                                                                                                   

( . در اینجا توجه 37: 40بایی سال   )زی "های لواز، آرایش هستندزیبایی هستند. فیلیپین و دین کمترین مصرف کننده

 به همه گیری مصرف لواز، آرایش همان طور که الذا خوردن همگانی است  بسیار قابل تامل می باشد.
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آوريم و سپس ارتبا  ابعاد ياد ميعد را در زير خالصه چند ويژگي بارز اين چهار بُ

 دهيم.ميشده را به صورت يك مدل نمايش 

  آزادي انتخا .اجبار مصر  نمايشي به نام 

  شود.ميمصر  به مثابه هويت درنظر گرفته 

 ادله مب، تقدس زدايي و قابل خريد و فروش شدن همه چيز. به بيان ديگر

ن حريم از بين رفت) گرددميغير اقتصادي به عنوان امري تصور ناپذير و غيرممكن القاء 

 (.اقتصادي و غير اقتصادي

 

 اپديد شدن مبادله نمادينگي ارتباط ابعاد نچگون -1مدل شماره 

 حاد واقعي               كاركرد پوچ    

 جايگزيني غيرواقعي           خردگريزي پيچيده              
 بجاي واقعي 

 ناپديد شدن مبادله نمادين           

 پولحاكميت                                    مدحاكميت             

 تسلط مبادله اقتصادي        اي       ه نشانهتسلط مبادل 
 

 تعريف عملياتي مفاهيم و شاخص سااي

ي هاصشاخبا توجه به مفاهيم نظري و تعاريف ارائه شده در چارچو  فكري بودريار 

 در ادامه به شكل  هاشاخصم. اين ايهمتناسب با موضوع تحقيق را استخراد نمود

به كار برده  زنان عموميجالت غير تخصـصي و عملي در تحليل محتواي كيـــفي م

 .اندهشد
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 نمادين هاي ناپديد شدن مبادلهشاخص  -2 دولج

 مفهوم ابعاد مولفه  1شاخص  2شاخص  3شاخص 

  جراحي لثه

براي داشتن 

 زيبا ايهخند

 

  جراحي

گوش در مردان 

براي برقراري 

 ارتبا  موثر

 

  تمايل به اعمال

بدون زيباييجراحي

واقعي و نياز 

 زيستي

 

  پذيرش خطرات

ناشي از اعمال 

 جراحي زيبايي

 

  نداشتن توجيه زيستي و

 بيولوژيكي

  براي استفاده واقعي توليد

 اندهنشد

 ي هاتكنولوژيازاستفاده

جراحي اعمالبرايپيشرفته

زيبايي وتن دادن به خطرات 

 جاني ناشي از آن

 گونه به زيبايي توجه وسواس

 چهره و بدن

 اني و ذهني در ناامني رو

 مورد خود

 براي از دست مينگراني دائ

هنجارهاي ) دادن وضع مطلو 

 (اجتماعي غير واقعي

 براي خارد مينگراني دائ

 ايهشدن از چرخه مبادالت نشان

 

 ي زائدهاابژه 

  رجوع به

القاء هاي مدلول

، چون شين ايهشد

ثروت و حيثيت  

وكسب اعتماد به 

 نفس

  ايجاد حس

اجتماعي مصر  

 نده بودنكن

  پيچيدگي خرد

 گريز

  جزئيات

 وسواسي

  از دست رفتن

اولويت نيازهاي 

 زيستي

 

كاركرد 

 پوچ

توهم )

 (كاركرد

ناپديد 

شدن 

مبادله 

 نمادين

 30 ايهثاني 

 جوان شويد

  پيري چشم

 خداحافظ

  بازار داغ

اليه ) پيلينگ

 پوست( برداري

  استفاده از چهره

با كهبازيگران

آرايش و گريم غير 

واقعي 

 الگوعنوانبهاند،هشد

  تمايل به جوان

ماندن با وجود 

افزايش سن به 

 زيباتر از زيبا 

 ترازواقعيواقعي 

 تقلبي به جاي واقعي 

  افرا  در

 واقعيت

 ًوانموده  كال

 شده

   كمترين ارتبا

قطع ) واقعيت با

ارتبا  تدريجي با 

 (واقعيت

 

 

 

 

 حادواقعي
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مثابه هنجار 

 اجتماعي

 فرار از پيري 

  تمايل به شفافيت

 غيرواقعي پوست

  لنزهاي رنگي

 چشم

  برجسته كردن

 لبها

  

  انتخا  نوع

 خاصي از 

لباس عروس و 

 ميهماني

  تمايل به

داشتن 

خا  به مياندا

عنوان اندام 

 ( الغر) مطلو 

 

  لباس يك شكل

 در همه جوامع

يكنواختي در )

ترجيحات و 

ي هااولويت

 تمامپوشش در 

 (جوامع

  چهره يكسان

رنگ ، رنگ مو

پوست و.. ، چشم

تالش ) يكسان

براي همساني با 

 (ي مرجعهاچهره

  زيبايي يعني

 شهرت اجتماعي

  زيبايي

كسب اعتماد براي

 به نفس

  زيبايي براي

 در موفقيت

مواردي چون 

شغل ، همسريابي

  گرايش به يكساني در

آرايش و ، مواردي چون لباس

جهاني شدن ) حتي چهره

 ها(چهره

 به خواسته و  الزام آور جهتو

مورد پذيرش ) پسند ديگران

 (ديگران واقع شدن

   پوشش متناسب با انتخا

 (به روز بودن) آخرين مد

 استفاده از تنوع رنگها و بوها 

تمركز بر تغييرات و تنوعات )

ظاهري و شكلي به جاي ، كمي

 (هاي عمقي و درونيواقعيت

  از ميان رفتن

 ي واقعيهادوگانگي

 كسب هويت 

اجتماعي از طريق 

 هامصر  نشانه

 پيروي از مد 

  رقابت در

 هاعرصه نشانه

  انباشت گر

 معاني

  نوعي از

هويت كه هركس 

آرزوي بروز آن را 

 دارد.

  جايگزيني

يكساني و همساني 

 هاتفاوتبه جاي 

  از خود بيگانه

 كننده

 

 

 

 

 

 

تسلط 

مبادله 

 ايهنشان
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 و ارتقاء شغلي يابي

   استفاده از

لوازم آرايش براي 

ات گسترش مناسب

و ارتباطات 

 اقتصادي موثر

 دانستوعرمش

ن ورود به مبادالت 

پولي از هر طريق 

ممكن 

غيرانساني و ولو

 ضد اخالقي

  مقاومت در

برابر تسلط مبادله 

اقتصادي نشانه 

 -ناتواني اجتماعي

و هويتي

اقتصـــادي 

 شود.ميدانــسته 

   استفاده از برندهاي معرو

 وگران قيمت

  قاچاق لوازم آرايشي به

منظور دستيابي به سودهاي كالن 

و به قيمت آسيب رساندن به 

 استفاده كنندگان

  تضمين اجتماعي دوام و

استمرار چرخه اقتصادي 

 محصوالت آرايشي

 

 يپذيرنا پايان 

 پولي مبادله

  انباشت گر

 منافع

  وارد شدن در

 نظام اشيا

   ظهور مصر

 بيش از حد

  كردار فرد

ربطي به رفع نيازش 

 ندارد

   مصر

از مرتبت و  ساحتي

اجتماعي  حيثيت

 شودميدانسته 

  مصر  براي

 ميچش چشم هم

  كسب هويت

اجتماعي از طريق 

پول و مصر  

 هرچه بيشتر

 

 

 

 

 

 

تسلط 

مبادله 

 اقتصادي
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 هايافته

 انان عموميوضعيت مخاطبان مجال  غيرتخصصي و 

كه مساله اصلي در اين پژوهش چگونگي نحوه پيام رساني و  به دليل اين

ر اين دباشد و يك ضلع اصلي مي زنان عمومياثيرگذاري مجالت غيرتخصصي و ت

شود. ميفرآيند مخاطبان هستند؛ در ابتدا به توصيف مخاطبان اين مجالت پرداخته 

ر ب ماا، هرچند به واسطه نوع پژوهش ارتبا  مستقيم با مخاطبان برقرار نشده است

د جالت مورهمچنين اطالعاتي كه از م و اندهاساس تحقيقاتي كه تاكنون صورت گرفت

 وضعيت آنها توصيف گرديده است.، بررسي بدست آمده

طيف وسيعي از زنان و مردان تحصيل كرده دانشگاهي و : فراتحصيل( الف

زيبايي و ، افرادي با تحصيالت پائين تر جزء متقاضيان استفاده از خدمات آرايشي

 ايهر پژوهش ميداني انجام شده با نمونهستند. به عنوان مثال د مصر  مواد آرايشي

از ميبيش از ني، از خدمات جراحي زيبايي استفاده كرده بودند نفري كه همگي آنها 200

نفر  21پاسخگويان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي بودند. در اين پژوهش همچنين با 

(، مورد 14) تحصيالت افراد مورد مصاحبه شامل ديپلم، مصاحبه عميق انجام شده است

بوده ( مورد 1) دكتر(، مورد 4) كارشناسي(، مورد 1) حوزوي(، مورد 1) فوق ديپلم

و دانشگاهي ميتوان گفت كه تحصيالت رسميدر واقع  (.52: 1387، ذكائي) است

تاثيرچنداني در گرايش يا عدم گرايش به استفاده از لوازم آرايشي و يا خدمات زيبايي 

متخصصان زيبايي باوجود اطالع از عوارض استفاده از اين ندارد. چنانچه بسياري از 

خود نيز جزء مصر   كنند و بعضاًمياستفاده از آنها را طرد ن، محصوالت و خدمات

باشند. دانش آنها در اين زمينه فقط توانسته آنها ميكنندگان اين خدمات و محصوالت 

عدم استفاده از  ايتاًرا در شناسايي بيشتر عوارض و به تعويق انداختن آن و نه

محصوالت تقلبي ياري دهد. متخصصان عمدتا به دنبال يافتن راههاي تازه براي آسيب 

زايي كمتر و البته كسب درآمد بيشتر هستند. به عنوان نمونه يكي از متخصصان زيبايي 
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ممكن است ، شوندميي ضد آفتابي كه ارائه هانوع فراورده 500از ميگويد: حدود نيمي

يعني زماني كه روي پوست استفاده  ...ث ايجاد يا انتشار سرطان پوست شوندباع

توانند مين هاشوند باعث ايجاد تومورهاي سرطاني پوست خواهند شد. ضد آفتــا مي

عالوه براين ، هاي پوست مضر است جلوگيري كننداز اشعه فرابنفشي كه براي سلول

ي داراي ويتامين هاضد آفتا  بشوند... ي ديگر نيزهاآسيبممكن است باعث تومور و 

A  رسانندميشيميايي هستند و با نفوذ در پوست به سيستم هورموني بدن آســيب 

محصوالت ضد ، كندمياما با كمال تعجب اين متخصص تاكيد  (.37: 35سالم،  زيبايي)

 .آفتا  بايد از سنين پايين استفاده شوند

توان دليلي براي مصر  يا ميكن مالي را نداشتن يا نداشتن تم فرا درآمد:( ب

ن معني كه همه ايهب در نظر گرفت.، عدم مصر  خدمات زيبايي يا محصوالت آرايشي

مصر  كننده به ، افراد صرفنظر از برخورداري يا عدم برخورداري از تمكن مالي

 محصوالت و مصر  كننده آيند؛ با اين تفاوت كه افراد كم درآمدترعموماًميحسا  

هستند. اين  با ريسك خطر بيشتر تر و در عين حالبا كيفيت پائين ايخدمات زيبايي

آيند و از ميافراد بعضا در دام قاچاقچيان محصوالت آرايشي و پزشكان تقلبي گرفتار 

ي وارد آمده به قشر كم درآمد بيشتر خواهد بود. به گفته پزشك هاآسيباين رهگذر 

قيت كاشت مو غير از عوامل بيولوژيكي مانند تراكم موف "نيز  1متخصص پوست و مو

 باشدميوسعت منطقه طاسي و... به عامل موقعيت اقتصادي بيمار نيز مربو  ، مو

دامنه تغييرات قيمـت مجـالت ، دهيمميچنانچه بعدا نشان  (.22: 35، زيبايي سالم)

با همه اقشار باشد كه تقريميتومان  500– 4000بين  زنان عموميغيـرتخصـصـي و 

توانند اين گونه مجالت را خريداري كنند؛ و در واقع در معرض تبليغات سيل آساي مي

 گيرند. ميمصر  بيشتر قرار  آنها در زمينه

باشند؛ به ميمخاطبان اين مجالت از نظر توزيع سني بسيار متنوع فرا سني :( پ

يكي از مجالت به چاپ  در "هابراي غنچه ايهنسخ"عنوان نمونه تبليغي با مضمون 

                                                 

 .دکتر محمدعلی نیلفروش زاده  متخصص پوست  مو و زیبایی -1
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 باشد. وميضد آفتا  و... براي كودكان ها، رسيده كه شامل توصيه براي استفاده ازكرم

مصاحبه انجام شده است؛ در اند، هيا در پژوهشي با زناني كه تجربه جراحي زيبايي داشت

 "(.52: 1387 ، ذكايي) باشدميسال  15 -71، اين پژوهش ميانگين سني جامعه نمونه

ي كودكان مونث و هاهاي جنسيتي با انتخا  چهرهسازيمطبوعات در جهت شبيه

ي جنسي زنانه هستند و از اين هاآرايش سر و صورت و موها به نوعي تداعي گر جاذبه

بنابراين مخاطبان مجالت ( 207: 1389، راوش) "پردازند.ميطريق به جلب مخاطب 

باشند و مجالت در اين زمينه براي مين مورد بررسي از كودكان خردسال تا افراد مس

 تبليغ محصوالت و خدمات زيبايي محدوديت سني براي تبليغات خود قائل نيستند.

ي تواند متغير بامعنايميدهد متغير تيهل نميچنانچه شواهد نشان  فرا تاهل:(  

ر دنچه در توصيف مخاطبان مجالت باشد و مخاطبان هم مجرد و هم متيهل هستند. چنا

لقه مط، جرداز پاسخگويان متيهل و نيم ديگر ممي ني، تر توضي  آن آمدتحقيقي كه پيش

  (.52: 1387، ذكائياند )هو بيوه بود

اما مردان ، شودمين مجالت ظاهرا براي زنان چاپ ايههر چند ك فراجنس:( ث

و  ا كتبدر صفحه دوم مجله بانوي شرقي تصوير مردي  نيز مخاطبان آن هستند: مثالً

  ،LEVINنه چندان معمولي  به نمايش گذاشته و پوشاك  شلوار و كراوات و چهره

 هاپيشهتبليغ شده است.در اين مجالت همچنين از تصاوير هنر پوشاك كالسيك مردانه

 و ورزشكاران مرد نيز استفاده شده است. طبق اظهارات پزشك متخصص زيبايي 

، تاكستزريق بو، ليزر گوناگوني هاشروها بيشتر براي جوان سازي پوست به خانم

د مو كه پيون، كنند و آقايان بيشتر براي عمل زيباييميمراجعه  به متخصص، فيلرها

ظهار اكنند.اين پزشك متخصص ميمراجعه ، متقاضي آن هم در ميان آقايان كم نيست

و  ورزشي، ي معرو  سياسيهادارد كه عمل پيوند مو را براي چند تن از چهرهمي

زنان مصر   بنابراين هم مردان وهم (.22: 35، زيبايي سالم) ينمايي انجام داده استس

جالت مدر زمره مخاطبان  وليكننده خدمات زيبايي و حتي محصوالت آرايشي هستند؛ 

 ان هم درشاهد تبليغات متعددي براي مرد پس، زنان قرار دارند ميغيرتخصصي و عمو

 باشيم.مياين مجالت 
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ي هاتفاوتتصور اوليه مبني بر وجود  با وجوددهد كه مينشان ال باي هاداده

تمايزي جدي  عمالً، تحصيلي و... در ميان مخاطبان، ي سنيهاشاخصمبنايي بر اساس 

ي ظاهري ممكن است در شدت و ضعف موثر باشند هاتفاوتوجود ندارد. هرچند اين 

دهند و اين به معناي آن است كه ميو ايجاد طيف نمايند؛ اما تفاوت معناداري را نشان ن

در مورد مجالت ( 154: 1387، هوروكس) "همه چيز –فرا  "مبني بر مدعاي بودريار

ناپديد شدن مبادله  "كند. بنابراين پذيرش ميمخاطبان آنها نيز صدق  مورد بررسي و

ي رايج در تشخيص تمايزها و هاشاخصفراگير شدن و عبور از مرز  به واسطه "نمادين

، فراتحصيلي و فراتاهل، فرادرآمدي، فراسني، به عنوان امري فراجنسي، هم نوع روابطف

يك نظام  گستردگي تور مصر  را به مثابه، "ناپديد شدن"باشد. تعبير ميپذير توجيه

 دهد.ميمهاجم و فعال نشان 



ي روانامه فروشي هاولين برخورد در كيوسكانان به لحاظ نمايي كه درا ميبررسي وضعيت ظاهري مجال  غيرتخصصي و عمو -3دول ج

 است. ديدنقابل 

 قيمت
  )تومان(

 طرح پشت جلد

تيترهاي كوچك به 
ترتيب در معرض ديد 

 ( درشتي) بودن

 تعدادصفحه طرح روي جلد تيتر بزرگ
 فاصله
 چاپ

 رديف نام مجله

1500 

ال  3Dتبليغ جشنواره 
سينماي ) جي
و هداياي ( خانگي

، ويژه آن شامل مودم
، عينك سه بعدي
فيلم ، كنترل جادويي
 سه بعدي

   حق طالق را به
 بدهيم يا نه هاخانم

 يي هاپرسش و پاسخ
 درباره جن 

 5  سوال زنان درباره
 سالمت جنسي

  خواهند با ميچرا زنها
مردان بلند قد ازدواد 

 كنند؟

ي ماه هابا دو بازيگر سريال
 مبارك رمضان

شبنم قلي خاني: بازيگري 
عدن سخت تر از كار در م

 است.
خاطره اسدي: سختي 

 زيادي كشيدم.

تصوير بزرگ يك كودك 
با چشمان آبي و تصوير 

هنرپيشه زن در اندازه  4
كوچكتر در باالي صفحه 
و تصوير علي پروين و 
-يك مرد آشپز آمريكايي

 چيني

100 
 

دو هفته 
 نامه

 بانوي شرقي
 71ش 
 90شهريور 

 
 
 
 
1 

1200 
تبليغ خودرو تيبا 

 ايپامحصول س

  تاريخ ايران مديون
 زنان با درايت 

 چرا حضرت فاطمه 
نام  "هاام  بي"( ع)

 گرفت؟

 ها در كاركردن خانم
 دلسوزترند.

  بازيگري كه عاشق
 كارگردانش شد.

 مادران ايل قشقايي ،
 زناني از جنس كوه

  كفتگو با رزيتا غفاري
 سي امين"بازيگر سريال 

 "روز

زن كه يكي از  3تصوير 
 آنها هنرپيشه است

 ماهنامه 72

 
 دنياي زنان
 71ش 
 90مرداد 

 

 
 
2 
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 افرا  در خود آرايي ،
 ويراني سالمت رواني

2000 
تبليغ نوشيدني 
 برجومي

برنده خوش شانس اين 
شماره شويد 

شامل:ماشين ظرفشويي 
 ...نفره سامسونگ و 12

 شبنم طرفدار بانوان
شبنم قلي خاني هنرپيشه ) 

 ( سريال در حال پخش

پيشه زن تصوير هنر 
 5"سريال در حال پخش
 "كيلومتر تا بهشت

 ماهنامه 80

 بانو
 31ش
 90مرداد 

3 

2000 
تبليغ مايع پاك كننده  

Cif 

  شبنم قلي خاني:راز
سكوت امير حسين 

 چيست؟

  گفتگوي اختصاصي با
 در آلمانپروفسورسميعي

  چرا نبايددرماه رمضان
 كله پاچه بخوريم؟

هاي سريالبرايپرونده ويژه
پاسخ مهدي ، رمضان
به شايعه ( بازيگر) سلوكي

جنجالي:داستان ازدواد من 
 ساختگي است.
 

تصوير هنر پيشه زن  
ومرد سريال در حال 

كيلومتر تا  5"پخش
 202 "بهشت

سه 
شماره 
 در ماه

زندگي ايده 
 آل
 92ش
 90مرداد 

4 

1000 

تبليغ يخچال فريزر و 
 ال جيجارو برقي 

 شقايق دهقان 
منظورتان  :(هنرپيشه)

 اين است كه كم عقلم؟!

 ( هنرپيشه) مونا فرجاد
:با سعه صدر مجموعه 

را "ساختمان پزشكان"
 ببينند.

  گريم عجيب بازيگران

گفتگوبا مادر و دختر 
هنرپيشه ويدا و حنانه 

 شهشهاني

 زن هنرپيشه 5تصوير
 ( يك مادر و دختر)

 ماهنامه 98

 بانوان
 15ش 
 90مرداد

5 



 

 

 

 

 

 

 

 60لنامه علوم اجتماعي شماره فص     154  

در فيلم سينمايي آهوي 
 پيشوني سفيد.

2000 
 تبليغ دئودورانت داو
 زير بغل با داو

  فيس بوك و خطرات
 آن براي زنان متاهل

 20  سانتيمتر كاهش
 دور كمر زير دستگاه

  ميليون  2هر شماره
تومان جايزه محبوبترين 
زنان و مردان ايران را 

 انتخا  كنيد. 

 ي شماييمهاميهمان خانه
 ستاره بانوها در ماه عسل

ي اهگفتگو با نقش اول
سريالهاي تلويزيوني ماه 

 رمضان 

 160 زن هنرپيشه 4تصوير
دو هفته 
 نامه

 پرديس
دوره 
 5جديدش
 90مرداد

6 

500 
تبليغ كتا  نقش 
  1آفرينان عصرتاريكي

  شبهاي قدر؛ مهلتي
 براي عذرخواهي

 باشمراقب انتقادكردنت 

 جاي شما خالي.... 

مدال نقره كنكور: گفتگويي 
با كيانا اماني؛ نفر دوم 

 نكور تجربيك

تصوير پيرزني چادر 
برسر و تسبي  در دست 
به همراه خوشنويسي در 

 مورد اميرالمومنين

58 
هفته 
 نامه

 زن روز
 2290ش 
 90مرداد 

7 

2500 
رد هايخچال فريزر
 ستون

  آرايش حالل در
  هاكشور اسكيپي

 كيف خود را  هاخانم
 چگونه انتخا  ميكنند؟

  لوازم آرايش را در
 خانه بسازيد.

 ي هااز چروكر
 صورت فاش شد.

 برنزه شدن با آفتا  جنو 

تصوير صورت يك زن 
با چشماني ، آرايش كرده

 سبز ونقابدار

 ماهنامه 164

 زيبايي سالم
 40ش
 90مرداد 

8 
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  گران قيمت ترين
 برندهاي سال

4000 
تبليغ چرخ خياطي 

 برادر

  آموزش طراحي و
 ي دوختهابرش پروژه

 چهل تكه دوزي 

 آموزش دوخت لباس 
 مجلسي و نامزدي

ژورنال لباس ويژه بانوان با 
  CD  + هاي آموزشيفيلم

تصوير يك زن آرايش 
 كرده با مانتو و شلوار

 ماهنامه 132

 كوك
 16ش
 90مرداد

9 

2000 
نده ايهتبليغ شمار
 مجله

 تاتو 

 مادر 

 عجيبروانشناسيتست 

 كاهش وزن 

  خوراك  ماهي با گل
 كلم

 كاهش وزن با سيب

 م قدتصوير يك زن تما
وصورت دو زن آرايش 

يكي از زنها هنر ، كرده
پيشه است و تصوير دو 

 نوع غذا

 ماهنامه 100
 برش
 127ش
 90مرداد

10 

750 
تصوير دو شمعدان و 
 گل سفيد رنگ

 تيترها يك اندازه با دو رنگ متفاوت:

  قد ن، آثار تربيتي روزه) شودميرنگ سبز بيشتر ديده
، و مناعت طبععزت نفس ، فيلم ورود آقايان ممنوع

 ( خدايا يك تماس بي پاسخ داري؟

  ما در چشم ) شودميرنگ طوسي كمتر ديده
، ي امروزينهانيم نگاهي به بحران در خانواده، ديگران

 ( عرقيات در ماه مبارك رمضان

ماه و دو نردبان ، آسمان
 براي رسيدن به ماه

 
 
 

 11 پيام زن  ماهنامه 100

 



س وضعيت ظاهري مجال  غيرتخصصي و ها بر اساتحليل وضعيت شاخص

 انان عمومي

شوند؛ حتي رهگذران كه ميمجالت اولين چيزي است كه مخاطبان با آن مواجه  ظاهر

كنند و براي خريد روزنامه يا خوراكي و... به روزنامه ميمجالت را خريداري ن

 هاي رنگي وتحت تاثير عكس، به صورت غيرمستقيم، كنندميها مراجعه فروشي

گيرند. بنابراين ضروري ميقرار  زنان عموميتيترهاي درشت مجالت غيرتخصصي و 

، از اين رو، دهندمياست بدانيم اين مجالت مخاطبان را چگونه و در چه جهتي سوق 

كنيم. ميطرح روي جلد و پشت جلد مجالت مورد بررسي را به طـور جداگانه تحليل 

همگي رنگي ، مجالت مورد بررسيميماپيش از اين الزم است توضي  دهيم كه ت

، مجله زن روز 3غير از ، باشدميهستند و جنس كاغذ مجالت نيز از نوع بسيار مرغو  

استفاده ، مجله ديگر 8برش و بانوي شرقي كه از كاغذ نامرغو  و بسيار متفاوت تر از 

 . اندهكرد

مجله  11مجله از  7طرح روي جلد ، 3با توجه به جدول طرح روي جلد:  (1

دوتاي  مجله باقي مانده 4ي زن تشكيل داده است. ازهامورد بررسي را تصوير هنرپيشه

از تصوير زن به عنوان نمونه زيبايي و مد استفاده شده است ( زيبايي سالم و كوك) آنها

پيام ) و ديگري و در حال نيايش تصوير پيرزني ساده(، زن روز) و تنها يكي از مجالت

بنابراين  دهند.ميماه و دو نردبان براي رسيدن به ماه را نشان  ،تصوير آسمان(، زن

غيرواقعي  گيري غالب مجالت مورد بررسي ترويج مدگرايي و زيبايي غيرنمادين/جهت

و  بوده است و در مجموع طرح روي جلد تاكيد بر كاركرد پوچ هابه وسيله هنرپيشه

در راس مسائل جامعه  "جنسيت"، نيز اشاره شد كه قبالً طوري حاد واقعي دارد. همان

، بانوي شرقي) مجله 9در ، مجله مورد بررسي 11مصرفي قرار دارد.از طرح روي جلد 

 "جنسيت"( برش، كوك، زيبايي سالم، بانوان، زندگي ايده آل، بانو، دنياي زنان، پرديس

، به طور آشكار در تصاوير بكار رفته و جمالت نوشته شده در تيترهاي درشت و ريز
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كه هم  "بانوي شرقي"در مجله  برجسته شده و مورد تبليغ قرار گرفته است. مثالً

سئوال زنان درباره  5"زن و هم جمالتي چون  هنرپيشه 4، تصوير كودك چشم آبي

را تو مان  "خواهند با مردان بلند قد ازدواد كنند؟ميها چرا زن"و  "سالمت جنسي

كه از تصوير زن در روي جلد استفاده نكرده  "پيام زن"بكار برده است؛ به نسبت مجله 

نقد فيلم ورود آقايان ، و در تيترها نيز جمالتي از اين قرار آورده:آثار تربيتي روزه

خدايا يك تماس بي پاسخ داري؟ و همچنين مجله ، عزت نفس و مناعت طبع، ممنوع

، قدر هايشب كه تصوير پيرزني ساده و در حال نيايش و جمالتي چون: "زن روز"

؛ بيشتر به مسئله اندهرا چاپ كرد، مراقب انتقاد كردنت باش، مهلتي براي عذرخواهي

پرداخته است و بر اساس چارچو  نظري بودريار بسيار بيشتر مرود  "جنسيت"

 باشد.ميمصر  گرايي 

 

ه مجل 11مجله از  8مضمون پشت جلد ، 3با توجه به جدول  طرح پشت جلد: (2

نده اك كنپمواد ، از لوازم خانگي تا مواد خوراكي گوناگونات مورد بررسي شامل تبليغ

ح پشت كه مضمون طر مجله از اين قاعده مستثني هستند 3باشد و تنها ميو عطريات 

 1جله و ي بعدي همان مهامورد تبليغ شماره 1، مورد معرفي كتا  1جلد آنها شامل: 

ي جلد مجالت مورد بررس باشد. بنابراين طرح پشتمي مورد هم تصوير شمع و گل

 باشند.مي و تسلط مبادله اقتصادي ايهنمايشگر تسلط مبادله نشان عمدتاً

از طريق تبليغات سعي دارند زندگي  هارسانه، تر نيز گفته شدطور كه پيش همان

ستارگان سينما و بازيگران تلويزيون را به عنوان قهرمانان عصر جديد رواد دهند و 

مصر  ) نيز رواد زندگي مصرفي و پر هزينه و اسرا  گرايانههد  از اين ترويج 

ساختار و محتواي مجالت به صورتي مكمل ، باشد. عالوه بر اين( ميتجملي و نمايشي

تقويت كرده و ، را پوشش داده "ناپديد شدن مبادله نمادين "و تو مان ابعاد چهارگانه 

، ه ديگري است و همين ويژگي اوالًكه هريك تداعي كنند ايهنمايند به گونميبازتوليد 
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، . ثانيا1ًگرددميو پيامدهاي آنها  هاآسيبها نسبت به مانع برانگيخته شدن حساسيت

مصر  تظاهري و تجملي را به صورت هنجار اجتماعي تضمين نموده و  دوام چرخه

توان ميدر نتيجه  دهد.ميگسترش  ايهدامنه تسلط آن را بتدريج اما به صورت ريش

فت طرح روي جلد و پشت جلد مجالت به صورت مكمل و مؤيد يكديگر ابعاد گ

. الزم به يادآوري است اندهرا به نمايش گذاشت "ناپديد شدن مبادله نمادين " گوناگون

كه به تفصيل نشان داده شد  كه طرح روي جلد مجالت مورد بررسي همانطوري

تواند در ارتبا  با ميموضوع باشد و اين مي "جنسيت"درصدد برجسته كردن مسئله 

بهتر درك شود. وضعيت ظاهري ، اهميت بيشتر طرح روي جلد به نسبت پشت جلد

به خوبي اين ، به آن پرداخته شده 3كه در جدول  زنان عموميمجالت غيرتخصصي و 

، هاي ماهانهن مجالت به صورتاي هك ناي هدهد. با توجه بميگيري را نشان جهت

 4000تا  500شوند و قيمت آنها بين ميو سه شماره در يك ماه منتشر دوهفته يكبار 

الوصول توان به قدرت آنها كه ناشي از در دسترس بودن و سهلميتومان بوده است؛ 

كه تاثيرات ماندگاري را در پي خواهد  ايهارتبا  آسان و پيوست بودنشان است؛ پي برد.

از خطرات جاني اعمال جراحي به اميد  آگاهي با وجودداشت. به عنوان مثال زنان 

دهند. اكنون ميبه نفس وغيره تن به انجام چنين اعمالي  اعتماد، كسب اعتبار اجتماعي

يي از ابعاد چهارگانه ها، شاخصاز انبوه مطالب متنوع موجود در مجالت مورد بررسي

                                                 

نسبت به آن با مراجعه بده   گفتنی است نپرداختن به این موضوع از این منظر و فقدان حساسیت فرهنگی و اجتماعی -1

های مجالت علمی و پژوهشی ملموس تر می گردد. کمبود شدید تحقیق در این زمینه از ید  طدرف و   مضمون گزینی

اند از طرف دیگر نشان دهنده وجود معدود مقاالتی در این زمینه که معضل یاد شده را در محور مباحث خود قرار داده

عندوان  بدا  هدا و مقداالتی کده    أله اجتماعی می باشد. به عنوان نمونه بنگرید به کتابپنهان ماندن موضوع به عنوان مس

 بدا وجدود  کده   "مسئولیت مدنی ناشدی از جراحدی زیبدایی     "اند و یا مقاله های اجتماعی در ایران انتشار یافتهآسیب

 "اعمدال جراحدی زیبدایی     اجتماعی و روان شناختی ... در جدایز بدودن   "های تصریح نویسندگان به  وجود استدالل

هدای  های ترمیمی و پالستی   هیچ بحثی از این منظدر و اسدتدل  ( فراتر از جراحی41 :1387)شکر امرجی و عباسی  

 .اندکردهن ادعا شده مطرح
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ديد  تيـــترهاي كوچـــك به ترتيب در معرض) را براساس مندرجات طرح روي جلد

ناپديد  "تا واقعيت ، شماريمميآمده اســت بر 3كه شرح كامل آن در جدول ( بودن

 در اين مجالت ملموس گردد. "شدن مبادله نمادين

 

 مايش ابعاد ناپديد شدن مبادله نمادين در ظاهر مجال ن -4جدول 

 (درشتي) تيترهاي كوچك به ترتيب در معرض ديد بودن ابعاد ناپديد شدن مبادله نمادين

 كاركرد پوچ

 ( توهم كاركرد) 

 و

 حاد واقعي

 ي صورت فاش شد.هاراز چروك

 ويراني سالمت رواني، افرا  در خود آرايي

 تاتو

گريم عجيب بازيگران در فيلم سينمايي آهوي پيشوني 

 سفيد

 برنزه شدن با آفتا  جنو 

 كاهش وزن با سيب

 جنسي سالمت درباره زنان سوال

 كنند؟ ازدواد قد بلند مردان با خواهندمي هانز چرا

 سانتيمتر كاهش دور كمر زير دستگاه 20

 ايهتسلط مبادله نشان

 و  

 تسلط مبادله اقتصادي 

 

 

 ترين برندهاي سالگران قيمت

ماشين  برنده خوش شانس اين شماره شويد شامل:

 نفره سامسونگ و... 12ظرفشويي 

ن جايزه محبوبترين زنان و ميليون توما 2هر شماره 

 مردان ايران را انتخا  كنيد.

 آموزش دوخت لباس مجلسي و نامزدي

 كنند؟مي انتخا  راچگونه خود كيف هاخانم
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 ي سينما وهارا بايد در تفسير تصاويري كه از هنرپيشه هاشاخصن ايه البت

ينت زپوشش و ، ايشجستجو كرد. مثال نوع آر، تلويزيون به نمايش گذاشته شده است

ه كبه نحوي ، آالت استفاده شده توسط آنها كه عكاس آنها را برجسته كرده است

اال كه ببا سن  ايهتصوير هنرپيش گذارد. مثالًميي غير واقعي از آنان به نمايش هاچهره

يگري مورد دي ويژه و در فرصت هاروشرسد. اما اين موضوع بايد با ميجوان به نظر 

 طلبد.ميگيرد كه فرصت و مجال ديگري  توجه قرار

 

مي غيرتخصصي و عمو مجال  محتوايها بر اساس شاخص ضعيتو

 نانا

ي پنهان و هاشاخصو  هارعايت تناسب ساختار و محتوا و تطابق و همسويي نشانه

ي شود. بررسميآشكار متن از مهمترين عوامل پيام رساني نافذ و تاثيرگذار محسو  

 "ماديننناپديد شدن مبادله "دهد كه روند مينشان ، الت مورد نظرصورت و ظاهر مج

 ميت منسجاين روند به صور، ثانياً ،باشدمي ياد شدهجهت گيري غالب مجالت ، اوالً

يملي تعتنا و واجد گستره و فراگيري قابل ا، ثالثاً و شودميابعاد چهارگانه را شامل 

شوند. يممحدود و محدودتر ، د ياد شدهكه فضاهاي خارد از ابعا ايهبه گون ،است

 "وند توان انتظار داشت كه به واسطه جهت گيري و شدت و گستره رميبراين اساس 

باشد ـ ميانسجام و قوت اين روند  ـ كه نشان دهنده "ناپديد شدن مبادله نمادين

يت اا عنبمحتواي مجالت مورد بررسي نيز در همين راستا تهيه و تدوين گردد. اكنون 

ي محتواي مجالت را بررس، براي هريك از ابعاد، ي استخراد شدههاشاخصبه 

 نماييم.مي

 ( توهم كاركرد) كاركرد پوچ (1

در نظـر   "ناپديد شدن مبادله نمـادين  "توهم كاركرد از ابعاد ، 2با توجه به جدول 

و  ثـروت ، چون شـين  ايهشد القاءرجوع به مدلولهاي ، ي زائدهاابژهو  است گرفته شده
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ي هـا مولفـه ، ايجاد حس اجتماعي مصر  كننـده بـودن  ، وكسب اعتماد به نفسحيثيت  

 .. .و بـراي اسـتفاده واقعـي توليـد نشـدن     ، آن؛ و نداشتن توجيـه زيسـتي و بيولـوژيكي   

يي از انبوه مصاديق موجود اشـاره  هانمونهبه  صرفاًباشند كه در اينجا مي ي آنهاشاخص

 شود.مي

ـ   1هاي پوسـت و سـالك  بيماريرئيس مركز تحقيقات  ن سـوال كـه   ايـ هدر پاسـخ ب

 گويد:مي، پرسندمي يمراجعان درباره زيبايي بيشتر چه سئواالت

جوان سازي و اين كه براي جوان سازي پوست چـه بايـد    گوناگوني هاروش (1

 كرد؟

 راه حل درمان ريزش مو چيست و چگونه موي بهتري داشته باشيم؟ (2

 ا و جاي جوش چيست؟راه حل درمان انواع اسكاره (3

مطـب   ن سوال كه مراجعان بيشتر براي چه خدماتي بهايهوي همچنين در پاسخ ب 

دارنـد   گويد:بيشتر مراجعان به مطب افرادي هستند كـه تمايـل  ميكنند؟ ميشما مراجعه 

ـ       ايي جوان بمانند يا جواني خود را بازگردانند و از طرفـي مشـكلي كـه باعـث شـده زيب

، وشجـ ، حال از كم مويي گرفته تا اسكارها، برطر  كنندرا ر شود چهره آنها خدشه دا

 (.21: 40، زيبايي سالم) لك و...

براي رفع مشكالت زيستي و بيولوژيكي ( بيمارنماها) مراجعه كنندگان نتيجه در

توليد كرده است به پزشك مراجعه  ميكه جان آنان را به خطر انداخته و يا دردي جس

در معنا و مصداقي خا  كه  زيباتر شدن و جوان و زيبا ماندند  با ه كنند بلكه مين

و  نمايدميعمل  هادر بازار نشانه ايهنشان آيد و به مثابهميدر ارتباطات اجتماعي به كار 

به پزشك مراجعه  سازدميامكان پذير  بقاء و مقبوليت و اعتبار اجتماعي افراد را

                                                 

های پوست و دانشیار دانشگاه علو، پزشکی تهران و رئیا مرکز تحقیقات بیماری  نیلفروش زاده محمدعلی دکتر -1

 .سال 
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القاء هاي مدلول ندن در واقع براي دستيابي بهزيباتر شدن و جوان ما . انگيزهكنندمي

 .استشين و حيثيت  اجتماعي وكسب اعتماد به نفس چون  ايهشد

ن سوال ايههمچنين در پاسخ برئيس مركز تحقيقات بيماريهاي پوست و سالك 

به آنها  ايهد و چه توصيايهآيا تا به حال با معتادان جراحي زيبايي برخورد داشت"كه: 

 گويد:مي"داريد؟

ردان بسياري از زنان و م، هاي پوستيي جراحي زيبايي ودستكاريهاتب داغ عمل

 وكه گاهي بعضي از آنها دچار عوارض ناخواسته ، جامعه را گرفتار كرده است

د با شويم اگرچه افراميدر اينجا يادآور  اند...هشد هاپيامدهاي احتمالي اين جراحي

ح ا  جراآورند اما انتخميد به نفس  بيشتري به دست استفاده از اين اعمال اعتما

متخصص و داشتن اطالعات كافي در زمينه خطرات احتمالي و مشكالت ناشي از 

 (.21: 40، زيبايي سالم) ...اهميت است بسيار حائز هااين عمل اشتباه در

 ن پرسش و پاسخ چند نكته قابل ذكر است:ايهبا توجه ب

توهم كاركرد است  خود دربردارنده 1معتادان ايبايياژه كه كاربرد و اين، اوالً

اي كه از عمل جراحي جــراحي براي استفاده واقعي هايعملن معنا كه اگر اين ايهب

 نياز به عمل، اعتياد به آن بي معنا بود و به جاي اعتياد، شدميرود انجام ميانتظار 

گونه كه در  گشت؛ همانمي شد و بيمار حتي از تداوم آن هراسانميجراحي مطرح 

 قابل درك و مشاهده است. ميمورد امراض جس

                                                 
يرااين نيست، ز هرچند كه خوشبختانه هنوز در جامعه ايران اين مساله به عمق وشدت جوامع پيشرفته غربي -1

بيه آن عروسك عمل جراحي انجام داده تا ش 30كه بيش از  زن عروسكي باربي"اعتياد در آن كشورها  در مثال 

: 1387نش، ) "و نه يك زن واقعي، بشود در حالي كه خود آن عروسك بازنمودي از يك ايده آل غيرممكن است 

 هايي آشكار ازپيامدهاي فرهنگ مصرفي در زندگي(، مشهود است. با اين وجود هشداري جدي و نشانه59

 ايرانيان از طريق زنان و ابزار رسانه دارد. 
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جراحي زيبايي  هايعملاي براي لزوم پزشك محترم نه تنها توجيه زيستي، ثانيا

كه به  -آگاهي از مشكالت احتمالي پس از عمل جراحي  بلكه با وجود اندهمطرح نكرد

را تنها در مراجعه به پزشك  راه حل كمتر شدن مشكالت - اندهآن اشاره نمود

اطالعات كافي در زمينه خطرات احتمالي و مشكالت ناشي از اشتباه  متخصص كه

دانند. نمونه روشنگر ديگر مصاحبه با يكي از متخصصين ، ميرا دارد هاعملدراين 

 . 1جراحي بيني است

 ي بيني به وسيله عمل جراحي پالستيك باعثهاكوچك كردن بيش از حد سوراخ

شود. چنانچه قطر بيني در مياختن سالمت فرد اندهايجاد مشكالت تنفسي و به مخاطر

برابر افزايش  61مقاومت در مقابل هوا به ، عمل جراحي پالستيك به نصف كاهش يابد

همچنين در ، آوردمييابد و اين مسئله روند مخاطره آميزي را براي تنفس به وجود مي

 هاولوژي از دست رفته بيني به دليل از بين رفتن بافتصورت جبران بازگشت فيزي اين

كارايي بيني  بيشترينو پوست اين ناحيه مشكل است. بنابراين نقش جراح در حفظ 

زيبايي ) مرطو  كردن هوا و حس بويايي بسيار اساسي است، تصفيه، تنفس :شامل

 (.40: 35، سالم

كه پزشك متخصص نكته مهمتر از وجود خطرات عمل جراحي بيني اين است 

مل عاين  اًن يقينداند. بنابراي( ميبيني) كارايي اندام بيشتريننقش خود را تنها در حفظ 

ر مقابل مراجعه به متخصص د يي را به همراه دارد وها، آسيبجراحي براي متقاضي

خفيف كي تشايد اند، مراجعه به غير متخصصين كه امروزه تعداد آنها رو به فزوني است

 .همچنان باقي استي ايجاد شده هاآسيبد و در واقع ايجاد كن

جراحي زيبايي را  هايعملانجام  "علت"حتي پزشكان متخصص هم ، ثالثاً

را كه ( فقدان اعتماد به نفس) اظهار نظر بيمار، دانند. در واقعميمسيله اعتماد به نفس 

                                                 

 .عضو آکادمی جراحان بینی آمریکا الجوردی  جراح پالستی  و بینی و محمدحسین دکتر  -1
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جه روند فزاينده پذيرند و در نتيميباشد به عنوان علت و درمان ميو درد  "معلول"

، بدون كاهش درد كه همان افزايش اعتماد به نفس است، تجويزهاي مورد انتظار بيمار

نه فايده وكاركرد زيستي و ، يابد زيرا آنچه عمل جراحي زيبايي در بر داردميادامه 

چون اعتماد به نفس براي كسب هويت و  ايهبلكه كسب مدلول القاء شد، بيولوژيكي

اي كه با ايجاد اين تغييرات در در جامعه مصرفي است. شين اجتماعي حيثيت اجتماعي

به ظاهر به  فرد اعتماد به نفس داده و عمال هويت اجتماعي بدون ، شودميبدن ايجاد 

توان چنين ميبنابراين  پشتوانه دروني و ارتباطات با دوام بيروني ايجاد كرده است.

افرادبيمار فقط  "يز توجهي ندارد كه نتيجه گيري كرد كه پزشك متخصص ايراني ن

بلكه موجوداتي اند، هشد "اختالل مكانيكي"ي بيولوژيكي نيستند كه دچار هاارگانيسم

، ولف و ديگران) "برندميكنند و رنج ميعمل ، بندندمياميد ، انديشندمياند كه انساني

ش اين موضوع پزشكان امروزي به ارز " دست كماين در حالي است كه  (.265: 1380

زيرا مالحظاتي  كه گاهي الزم است به عوامل اجتماعي نيز توجه كرد... اندهپي برد

 همان:) "گنجد.ميوجود دارد كه درون چارچو  ديدگاه زيست شناسانه از بيماري ن

: تحليل تاثير پشتوانه اجتماعي بر سالمتي اندههمان گونه كه آدام و كلودين گفت( 184

، آدام و كلودين) گشايدميتازه جامعه شناختي تري را پيش روي محققان هاي افق، افراد

هيچ جايگاهي براي ، اما نحوه مواجهه با اين نيازهاي كاذ  اجتماعي شده( 82: 1385

آسيب شناسي ، گيرد. به بيان ديگرميموقعيت و وضعيت اجتماعي فرد در نظر ن

ندارند و اين به معناي  مبادالت اجتماعي جايگاهي در تشخيص وتحليل بيماري

است.از اين روست كه مسيله به دست آوردن اعتماد  گسست و فاصله گرفتن از واقعيت

تبديل به يك باور ، جراحي زيبايي حتي به قيمت به خطر انداختن جان عملبه نفس با 

به هد  دستيابي به  1387شده است. به عنوان نمونه نتيجه تحقيقي كه در سال ميعمو

از عمل جراحي زيبايي انجام  پسو  پيشي زنان تهراني نسبت به بدن خود در هاتجربه

دستيابي به "ن زنان ايهدهد كمينشان ، زن تهراني مصاحبه شده است 21شده و با 

كه همين  در حالياند، هيشان عنوان كردهارا دليل اصلي انجام جراحي "اعتماد به نفس
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ي مادي و حتي هاعه با وجود آگاهي از هزينهدهد: زنان مورد مطالميتحقيق نشان 

توان ميبنـابـرايــن  (.52و 55: 1387، ذكائياند )هريسك اين كار را پــذيرفتــ، جاني

كسب اعتماد به نفس بر افراد  اي كه از ناحيه مدلول توليد شدهگفت فشار اجتماعي

زنان بيشتر درگــير شايد (، فراجنسي) در اينجا زن و مرد مطرح نيست) شودميتحميل 

باشند ولي مردان نيز از احساس ايــن فشـــار اجتمــاعي تحميـل شده و عواقب آن 

جراحــي زيبايي را نشان  هايعملدرواقع كژكاركردي در زمينه ( بي نصيب نيستند

 شود.ميي جسماني و زيـســتي هــم هاآسيبدهد كه حتي منــجر به مي

 

 حاد واقعي (2

ظر از ن تر گفته شد به معناي تقلبي و بدلي است وكه پيش گونه واقعي همان حاد

 قعيتاجتماعي نيز مصداق زندگي كردن با مجاز و فاصله گرفتن هرچه بيشتر از وا

 باع شدهورت اشصبه وفور و بلكه به  "ناپديد شدن مبادله نمادين "عد از باشد. اين بُمي

ا كه از وجود دارد. اما از آنج( همجل 11) مجله از مجموع مجالت مورد بررسي 7در 

 دوري و فاصله"تعريف زندگي براساس ، ي اساسي و مبنايي مصرفي بودنهاشاخصه

ديده پاست؛  باشد كه حالتي فراگير و عموميت يافته به خود گرفتهمي "گرفتن ازواقعيت

ها، رواقعيكه غي به طوري، آيدميكمتر به چشم  "ناپديد شدن مبادله نمادين "خطرناك 

 ر فهم ورونگي دشاهد وا، كنند. به بيان ديگرميخواستني جلوه ، طبيعي و بنابراين كامالً

اشاره  واهدتشخيص واقعي از غيرواقعي هستيم. در اينجا فقط به چند نمونه از انبوه ش

 كنيم: مي

يي ساخته كه بصورت شبرنگ هستند و هامژه، يك شركت توليد مژه مصنوعي

LED كند. اين ميرا براق  هادر تاريكي و روشنايي اين مژه هامژه رنگي ريز روي

 (.16: 40، زيبايي سالم) دنرسميدالر به باال به فروش  100ي مصنوعي هامژه
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ن د. ايتسلط مبادله اقتصادي نيز وجود دار، در اين مثال عالوه بر حاد واقعي

شان ن قبالً كه گونه همان –"ناپديد شدن مبادله نمادين "دهد كه ابعاد ميموضوع نشان 

ر عمل يكديگر مجزا نيستند و به شكل درهم تنيده و مكمل يكديگ در واقع از  -داديم 

ي ثال بعدم. مايهكنند؛ اما ما براي بررسي و درك بهتر موضوع آنها را از هم جدا كردمي

ورد م جالتمبرترين و بهترين بودن در تبليغات  نشان دهنده كاربرد صفاتي براي القاء

 باشد.ميبررسي است كه نشان دهنده حاد واقعي 

ي هاي معرو  دنيا از دندانهاو چهره هاهنرپيشه مد چرا تماايهتا به حال فكر كرد

، "زيباترين"تواند به ميزيبا و سفيد برخوردارند؟ با روش كامپوزيت دندان 

 (.60: 40 ،زيبايي سالم) شكل مورد نظر در آيد "بلندترين"و  "سفيدترين"

 

 رجاع بههم از طريق ا ايهتسلط مبادله نشان، در اين مثال نيز عالوه بر حاد واقعي

 شود.ميبه عنوان گروه مرجع ديده  هاهنرپيشه

 

 ايهتسلط مبادله نشان (3

و  بدن يراموقتي بودن و آسيب زايي ب، اعتيادآوري، با توجه به مطالب گفته شده

ايه است كه در س( توهم كاركردي) كاركرد پوچ يهاهمگي نشانه، احتمال خطر جاني

نفس  چون شين و حيثيت  اجتماعي وكسب اعتماد به ايهشد القاءي هاكسب مدلول

در ، هخا  تعريف شد ايهاي كه به گون. زيبايياندهبراي افراد جامعه معنا پيدا كرد

فتن آن ظر گرنا در شناسند و بميواقع نقش همان كدهايي را دارد كه افراد جامعه آن را 

شده  ي تعريفكنند؛ بنابراين اگر اين زيبايميارزيابي  شناخته و را "يديگر"و  "خود"

ه تماد بپذيرش نبوده و به زبان خودشان اع مورد، و كدگذاري شده را نداشته باشند

ي براي كه يكي از مجالت مورد بررس ايهبه عنوان نمونه به مسابق نفس ندارند.

 كنيم.مياشاره ، ب داده استمخاطبان ترتي
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 محبوب ترين مردان و انان ايران را انتخاب كنيد.

 اسيتمسابقه انتخا  محبو  ترين زنان و مردان ايران خيلي داغ شده و با حس

، يميلهر روز با اس ام اس و ا هاشود. هواداران اين ستارهميدوچنداني پيگيري 

پا  دست و كنند تا در جدول رتبه بهترييمطرفداري خود از چهره محبوبشان را ابراز 

كد ، خبمرد منت 10زن و  10كنند. شما هم همين حاال دست به كار شويد و از ميان 

  (.12-13: 5، پرديس) ستاره محبو  خود را به شماره ما پيامك كنيد

دو ، ردهنرپيشه م 5هنرپيشه زن و  5گفتني است كه مطلب باال به همراه تصوير 

در  .شتري داردي بسيار بيگذارتاثيره مزبور را به خود اختصا  داده كه صفحه از مجل

ز بر ژوهش تمركپها از طريق تبليغات ـ كه در اين ن مدلولايهكنيم كمياينجا يادآوري 

 وو نمايش ستارگان سينما  باشدميزنان مي غيرتخصصي و عمو تبليغات مجالت

حتي  اده وو اعمال جراحي زيبايي انجام دتلويزيون كه همان زنهاي جوان آرايش كرده 

قال انت اًهستند ـ مرتب، مردان شيك پوش و جوان و اعمال جراحي زيبايي انجام داده

حساس اقابل پيش بيني است كه هر روز افراد بيشتري  پس، شوندمييافته و تقويت 

ر به خطنيز  اجراحي جان خود رهاي عملعدم اعتماد به نفس كرده و براي انجام اين 

بي  مراجعان را حريص تر و سودجويان، ن فشار اجتماعي روز افزونايهاندازند؛ چرا ك

 غير منفعت طلبانراهي جز مراجعه به  پس، كندميتر پول و كم پول را محروم

 ماند.ميمتخصص باقي ن

 

 تسلط مبادله اقتصادي (4

جتماعي مراجعه به متخصص زيبايي نشانه تمكن اقتصادي و مايه كسب حيثيت ا

باشد؛ چنانچه پزشك متخصص يكي از عواملي را كه باعث موفقيت عمل كاشت مو مي

، اي چون تراكم و ضخامت موعالوه بر عوامل زيستي، شودميدر مراجعه كنندگان 

داند. نمونه ديگر گزارش مجله زيبايي سالم از وضعيت ميعامل موقعيت اقتصادي بيمار 
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ن به عطاري مراجعه كرده و با مصر  داروي تقلبي دختري است كه به اميد الغر شد

ناگفته پيداست كه قيمت  (.76: 41، زيبايي سالم) چيني دچار ايست قلبي شده است

ارزانتر از مراجعه  داروي تقلبي چيني براي الغري ارزانتر از مشابه غير تقلبي آن و قطعاً

د كه متاسفانه جراحي زيبايي است. هرچن هايعملبه پزشكان متخصص و انجام 

اما در اين موارد كميت ، ي اين چنيني امروزه در جامعه ما رو به فزوني گذاشتههامثال

شود و ميآسيب محسو  ، بلكه وجود حتي يك مورد نيز از نظر اجتماعي، مهم نيست

 براي پيشگيري از اشاعه آن بايد تدابيري درخور انديشيد.

 

 هرا در قالرب دسرته بنردي آسريب     "ناپديدي مبادله نمرادين   "نمايش روند

  ()خردگريزي پيچيده

، حس اجتماعي مصر  كننده بودن و فشارهاي اجتماعي ناشي از آن سبب شده است

و به ، 1خدمات زيبايي زنان و مصر  كنندگانمي مخاطبان مجالت غيرتخصصي و عمو

اواني ي فرهاآسيبمتحمل ، مصر  كنندگان زيبايي مجازي و غيرواقعي، تعبير دقيق تر

است كه در  "ناپديد شدن مبادله نماديني "نشان دهنده ها، آسيبشوند. دسته بندي اين 

ي مادي و هاعمل اتفاق افتاده است و افراد جامعه ظاهرا داوطلبانه و با صر  هزينه

دهند و متخصصان و پزشكان گوش و حلق و بيني و پوست ميمعنوي به آن تن داده و 

 از آن رويگردان نيستند. گوناگونه خطرات آن به داليل ومو و زيبايي با علم ب

جراحي  هايعمل، يي كه در اثر استفاده از لوازم آرايشيهاآسيبترين عمده

. اين موارد نه تنها داراي ندادسته بندي شده 4د در جدول نآيميزيبايي و... به وجود 

چرا كه آسيب ، وجود دارد نيز ايهتوجيه زيستي نيستند بلكه در آنها خرد گريزي پيچيد

                                                 

به عمد به كار رفته است به ايـن دليـل كـه در ايـن مـورد،       "مصر  كنندگان خدمات زيبايي"عبارت  در اينجا  -1

 مخاطبان و مصر  كنندگان تنها زنان نيستند و شامل مردان هم مي شود.
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زايي صفت بارز آنها است. اما قبل از ارائه دسته بندي ذكر چند نكته الزم و ضروري 

 است:

ميق عسيع تر و يي كه در اين زمينه وجود دارد بسيار وهاآسيباين كه قطعا ، اوالً

ين كنند چرا كه در هر صورت امين گونه نشريات منتشر اي هتر از چيزي است ك

خشي بتنها وآيينه تمام نماي واقعيت نبوده  پس، يات بيشتر مرود اين اعمال هستندنشر

 كنند.ميمنعكس ، شان باشداز آن را كه باعث تداوم فعاليت

ح د به اصطاليي است كه در اثر استفاده از مواهاآسيبموارد ذيل شامل ، ثانياً 

شته و صر  گذماز مواد تاريخ  آيد و شامل مقوله استفادهميسالم و استاندارد به وجود 

سياري نشاء بشوند وامروزه مميغير استاندارد و غير بهداشتي كه به صورت قاچاق وارد 

 شود.مين، هستند هاآسيباز 

ني نها زماتي ناشي از مصر  موادآرايشي و اعمال جراحي زيبايي ها، آسيبًثالثا

ن تمايل شوند و توليدكنندگاميشوند كه يا محصوالت جديدي توليد ميآشكارا بيان 

ذ  حمحصوالت پيشين را از چرخه رقابت ، دارند براي معرفي و تبليغ محصول خود

ي جديد هاروشه و يا زماني ك، سازندميي استفاده از آنها را نمايان هاآسيب پس، كنند

نوان عي پيشين به هاروشمشكالت  بيان، شوندميجراحي زيبايي طرح  هايعمل

پابرجا  هاآسيبكه واقعا  شود؛ در حاليميي جديد القاء هاروشات برتري داليل اثب

ن گذشت زماوجود ندارد و تنها با هاعملهستند و هيچ گونه توجيه زيستي براي اين 

نمايانند. در ميشونـــد و ماهيت واقـعـي خــود را ميي جديد هم كهنــه هاروش

 اچار بخشيدكننــدگان و متخصـصـين به نتولي هاآسيببا گذشت زمان و بروز ، واقع

 ،  كنندگانبراي جلب اعتماد مصر، كنند. به بيان ديگرميمياز واقعـيـت را عمـو

 كنند. ميي آشكار و علني شده را تيييد هاآسيب
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مصرف برخي اا  ي حساسيتي گسترده و متنوعي كه در اثرهاواكنشبرخي اا  -5جدول 

 آيد.ميايبايي به وجود  مواد آرايشي و اعمال جراحي

 هانمونه نوع آسيب 

1 

خشكي و ترك 

پوست و پوسته 

پوسته شدن 

 ناخن

ارد. دجود كه خاصيت نرم كنندگي يا ضد آفتابي دارد و هاپترالتوم به وفور در رژلب (1

اين ماده با دخالت در سيستم رطوبت رساني طبيعي بدن باعث خشـــكي پوست و 

 (.139 :36سالم،  زيبايي) شود.ميي لب در دراز مــدت هاترك

ر دآ  و چربي پوست و سط  ناخن را ، ي آلي مانند استن و اتيل استاتهاحالل (2

شكنندگي و سفيدك زدن ناخن ، خشكي، كند و موجب اليه اليه شدنميخود حل 

 (.146 :36سالم،  زيبايي) شوندمي

خورد و ميترك ، بيندميكوتيكول مو به دليل استفاده مداوم از رنگ مو آسيــب  (3

 (.140 :36سالم،  زيبايي) 1شود.ميسطحش نا صا  

خن ك نادر اثر استفاده از ال هابراي جلوگيري از پوسته شدن و شكننده شدن ناخن (4

ته استفاده هف 3 اما تقويت كننده نبايد بيشتر از، بايد از تقويت كننده ناخن استفاده كنيد

 :36سالم،  زيبايي) شودميقه ورقه شدن ناخن شود چون باعث شكنندگي بيشتر و ور

144.) 

2 

ايجاد 

ي هاواكنش

عفوني در بدن 

 و ايدا

 ممكن است منجر به پيدايشمي استفاده طوالني مدت از ناخن مصنوعي و دائ (5

افتادن  شل شدن و حتي، ي دردناك و شديد از قبيل عفونت پوست اطرا  ناخنهاواكنش

 (.113 :40سالم،  زيبايي) ناخن شود

 24ست بهتر ا، تا چند روز متورم هستند و براي كاستن تورم هالب، بعد از تزريق (6

يز نتيك ساعت از كمپرس سرد و همچنين الزم است براي پيشگيري از عفونت از آنتي بيو

 (.43: 35سالم،  زيبايي) .استفاده كنيد

ه از پوستتان هفت 2پوست بايد به مدت ( پيلينگ) پس از پايان عمل اليه برداري (7

از كرم ، روز تا بازسازي كامل اليه سطحي پوست 5تا  3مراقبت كنيد... الزم است به مدت 

هفته زير نور  6استفاده كنيد و بايد تا ( بار در روز 5تا  4) مرطو  كننده يا آنتي بيوتيك

 (.90: 35سالم،  زيبايي) 2خورشيد قرار نگيريد.

ود از عمل ساكشن استفاده كرده بود و وزن او كه براي كاهش وزن خ ايهسال 25زن  (8

كيلوگرم كاهش يافته بود؛ تا مدت كوتاهي از عمل راضي بود تا  89كيلوگرم به  177از 

گويد پس از دو سال محل جراحي و مياينكه دچار مشكالتي در هضم غذا شد. زن جوان 

                                                 

 دکترنیکیازی  متخصص پوست ومو. 1

 علمی دانشگاه یأتدکتر گیتا فقیهی  متخصص پوست ومو و عضو ه .2
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كمش شد. پس ي روي شكم او دچار عفونت و در نهايت منجر به پارگي شهاجاي بخيه

پزشكان متوجه شدند كه چيزي ، مراجعه فوري به پزشك مورد عمل جراحي قرار گرفت

به عنوان شكم و اعضاي داخلي وجود ندارد و شكم اين زن از درون منفجر شده است. 

 (.76 :40سالم،  زيبايي) ن زن پس از عمل جراحي پيوند زنده ماندايهخوشبختان

مدتي  گويد اين كار مد است بعد ازميكرده است و دختري كه ابرو خود را تاتو  (9

مايش شود پس از مراجعه به پزشك و انجام آزميابروهايش زخم شده و هر روز بدتر 

بتال مگويد : شانس آورديدكه تنها به يك عفونت ساده ميضمن ابراز خوشحالي ، خون

 .(156: 36سالم،  زيبايي) دز گريختيدايهد واين بار از ابتال بايهشد

3 

عوارض ناشي 

اابين بردن 

چربيهاي بدن با 

 ساكشن

 ناهمواري سط  پوست (10

 شلي پوست (11

 عدم تعادل مايعات بدن (12

 خونمردگي و تورم (13

  (.125 :40سالم،  زيبايي) 1آمبولي چربي (14

6 

عوارض پوستي 

ناشي اا مصرف 

 هاضد آفتاب

زشكان علت و پ كه به بيماري راشــي تيسم مبتال شده ايهسال 12تيلر آتريل دختر  (15

ر آفتا  با و تماس نداشتن نوSPF آن را استــفاده زياد از كرمـــــهاي ضد آفتا   با 

 (.97 :40سالم،  زيبايي) اندهپوست اين دختر دانست

شود ممكن است ميي ضد آفتابي كه ارائه هانوع فراورده 500از ميحدود ني (16

شود مي ماني كه روي پوست استفادهباعث ايجاد يا انتشار سرطان پوست شود....يعني ز

توانند از اشعه مين هاباعث ايجاد تومورهاي سرطاني پوست خواهند شد. ضد آفتا 

ست اعالوه براين ممكن ، فرابنفشي كه براي سلولهاي پوست مضر است جلوگيري كنند

 (.37: 35سالم،  )زيبايي ي ديگر نيز بشوند.هاآسيبباعث تومور و 

7 

و كمردرد و اان

درد در اثر 

پوشيدن 

ي پاشنه هاكفش

 بلند

 :لدارند تماي بلند پاشنه كفش پوشيدن به كه هاييخانم به توصيه (17

 افزايش برابر هفت را پا پنجه بر وارده فشار بلند پاشنه كفش پوشيدن است شده ثابت

. شودمي ناحيه اين در غضروفي و استخواني يهاآسيب باعث مدت دراز در و دهدمي

 در. شودمي پا مچ مكرر هايخوردگي پيچ و ناپايداري به منجر بلند پاشنه كفش پوشيدن

 به رو حركت تا شودمي خم عقب به فقرات ستون، بلند پاشنه كفش با رفتن راه هنگام

 هم تيز نوك كفـــش. كند جبران را شودمي افراد در كمردرد باعث كه را بدن جلـــوي

 (.27: 36سالم،  زيبايي) 2...كندمي مينتا انگشتان براي را كمتري فضاي

                                                 

 عی  جراح پالستی دکتر نرگا واس. 1

 ییگانه  فوق تخصص جراحی پا و مچ از کانادا موحد دکترمحسن .2
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8 

، سواش چشم

، خارش پوست

، سرفه شديد

، تهوع، سردرد

 التهاب قرمزي و

ريزش ، پوست

 شوره سر، مو

به علت وجود )

در  ميمواد س

لواام آرايشي  

 (و بهداشتي

شـود.  چـون منشـا    مـي از پوست گـاو تهيـه   ، كالژن تزريقي براي برجسته كردن لب (18

 (.24: 35سالم،  زيبايي) 1ممكن است بدن فرد به آن آلرژي نشان دهد. حيواني دارد

ايـن مـاده بـه دليـل     ، شـود ميدر محصوالت آرايشي از ماده پروپيلن گاليكل استفاده  (19

كند بسيار شـناخته شـده و وجـود آن باعـث     ميجاد ايهو حساسيتي اي كميي سهاواكنش

شان داده اسـت كـه وجـود ايـن مـاده در      شود. تحقيقات اخير نميقرمزي و التها  پوست 

 2كنـد. مـي ي شـديدي را بـه پوسـت وارد    هاآسيبمحصوالت بهداشتي مخصو  كودكان 

 (.138: 36سالم،  زيبايي)

عطر و مواد نگهدارنـده آن است....عارضـه مهـم ديگـر مـواد      ، عامل مهم ايجاد آلرژي (20

ي هـا ركي يا جوشچ، ي قرمزهاايجاد جوش صورت است كه به شكل برجستگي، آرايشي

 (.64: 35سالم،  زيبايي) 3زير پوست ظاهر خواهد شد

گوينـد  مـي  "مواد معطر"ي مصنوعي كه در لوازم آرايشي وجود دارد و به آن هارايحه (21

سردرد و حالـت  ، ي پوستيهاسوزش و تحريك، ي شديدهاداراي عوارضي از جمله سرفه

 (.139 :36سالم،  زيبايي) 4باشدميتهوع 

بـه كـار    PHتري تانوالمين اغلب در محصوالت آرايشي به منظور تنظـيم  ، يمرپل -كو (22

خشـكي  ، ي حساسيتي همچون مشـكالت چشـمي  هاواكنشرود. اين ماده ممكن است مي

توان به عنوان يك سـم نـام بـرد كـه در طـوالني      ميپوست و مو را ايجاد كند. از اين ماده 

 (.139 :36سالم،  زيبايي) 5كندميشود و مشكالتي ايجاد ميمدت جذ  بدن 

 هـاي اسپري تهيه در آن از كه است خام نفت مشتقات از شيميايي ماده اين پليمر -كو (23

 عنـوان  بـه  توانمي ماده اين از. كنــنـدمي استفاده آرايشي مواد ديگر و هادهنده حالت، مو

 6كنـد  مي ساسيتيح يهاواكنش ايجاد و گيردمي جاي افراد ريه در ماده اين. نامبرد سم يك

 (.138: 36سالم،  زيبايي)

ا بـوي  ي شــيميايي بهااين مواد حالل، حاوي استن و اتيل استات هستند هاالك پاكن (24

 يزيبـاي ) توانند موجب تحريك پوستي و سيسـتم تنفسـي شـوند   ميكه ، نامطـــبوع هستند

 (.146 :36سالم، 

                                                 

 دکتر محمد حسن عامری  متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن .1

 دکتر ویلیا، آدامز  متخصص پوست و مو .2

 دکتر حسن احمدی  متخصص پوست و مو .3

 دکتر ویلیا، آدامز  متخصص پوست و مو. 4

 تر ویلیا، آدامز متخصص پوست و مودک. 5

 همان .6
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 ممكـن  خـود  نوبـه  به هركدام كه دارد وجود دائم و موقت نوع دو در مصنوعي ناخن (25

 (.113: 40سالم،  زيبايي) باشد دخيل پوستي حساسيت ايجاد در است

ها و تبعـات اسـتفاده از لـوازم آرايـش يـا مـواد       ... در معرض انواع حساسيت.پوست (26

 ايهدريچ( پوست ما) شيميايي است....شعار من به عنوان يك پزشك اين است كه ظاهر ما

نشـانگر  ، ظاهري شادا  و زيبا عالوه بر ايجـاد اعتمـاد بـه نفـس    به روح ماست. پوست و 

 (.92: 40سالم،  زيبايي) 1دروني آرام و شاد است

پارابن به عنوان ماده مهار كننده و نگه دارنده در محصـوالت آرايشـي و بهداشـتي بـه      (27

و  هـا شود كه باعث ايجـاد بسـياري از آلـرژي   ميرود. اين ماده نوعي سم محسو  ميكار 

 (.139 :36سالم،  زيبايي) 2شودميي پوستي هاساسيتح

بـراي   هـا خميـر دنـدان  ، ي مـايع هاصابونها، سولفات لورين سديم كه در تهيه شامپو (28

ي هـا خـارش ، باعث سوزش چشـم ، شوندميايجاد پاك كنندگي و كف دهنــدگي استفاده 

سـالم،   زيبايي) 3شود ميي حساسيتي ديگر هاواكنششوره سر و برخي ، ريزش مو، پوستي

36: 138.) 

9 

آسيب به 

ي بدن هاسيستم

اا جمله 

اختال  

توليد ، هورموني

مثل و سيستم 

 عصبي

رساند. ايـن  ميدر تحقيقات به عمل آمده فتاالت به سيستم عصبي و توليد مثل آسيب  (29

 زيبـايي ) 4شـود مـي پودرهاي بچه و شامپوها اسـتفاده  ها، ماده امروزه در بسياري از لوسيون

 (.139: 36سالم، 

شيميايي هسـتند و بـا نفـوذ در پوسـت بـه سيسـتم        Aي داراي ويتامين هاضد آفتا  (30

 (.37: 53سالم،  زيبايي) 5رسانند.ميهورموني بدن آسيب 

كنـد.  مـي ي جبران ناپذيري بـه جنـين وارد   هارنگ كردن مو در دوران بارداري صدمه (31

جـذ  پوسـت سـر و    ، در رنـگ مـو  زيرا پوست سر جاذ  است و مواد شيميايي موجود 

لد نـوزاد  كند و امكان توميدر نتيجه رشد جنين رامختل ، شودميمقداري از آن وارد خون 

 (.37: 40سالم،  زيبايي) آيدميناقص الخلقه پيش 

مـواد  ، ي چشـم هـا كـرم پودرهـا و سـايه   هـا،  رژلـب ، محصوالت آرايشي مانند ريمل (32

                                                 

دکتر ولفانگ فیلیپ دورمستون  درماتولوژیست و رئیا بخش درماتولوژی بیمارستانی در کلن آلمان این پزش   .1

 در ایران ه  فعالیت دارد و شماره تماسی در تهران در اختیار خوانندگان گذاشته است.

 دکتر ویلیا، آدامز  متخصص پوست و مو. 2

 همان .3

 همان .4

 تگزاس پوست انستیستو رئیا قهستانی  رضا دکتر. 5
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د. همچنـين در  نشـو ميپوستي و اختالالت هورموني شيميايي دارند كه منجر به بيماريهاي 

 .(148: 36سالم،  زيبايي) ي زودرس و ناباروري را به همراه داردهامواردي افسردگي

و.... بـراي   هـا فتـاالت ، دهد برخي از تركيبات مثل پارافينميتحقيقات بسياري نشان  (33

ي هـا و الك هـا ئودورانـت ن تركيبات در موادي مثـل د ايهجنين و افراد باردار مضر است ك

د. نشـو مـي هايي مثل سرطان سينه و آلزايمر براي جنين د كه باعث بيمارينناخن وجود دار

در مـواد آرايشـي    هافتاالت د.نگذارميبر سيستم غدد داخلي تاثير منفي  هاهمچنين پارافين

 اردين دي آرايشي مصنوعي و شيميايي آثار بدي روي بدن جنـ هابا ماندگاري طوالني رنگ

 .(148: 36سالم،  زيبايي)

 

پيري ، در اثر رژيم الغري هاي متعدد ديگري از جمله : ريختن مژههاآسيبو 

 كه در جدول باال نيامده است. و...  زودرس و مرگ

 

 آسيب شناسي مصرف گرايي براي تداوم آن )دور باطل مصرف( 
ي و مجالت غيرتخصص ي ذكر شده كه منبع اطالع رساني آنهاآسيببا وجود همه 

مخاطبان به  مملو از تبليغاتي براي ترغيب، اما همين مجالت، هستند زنان عمومي

 گوناگونهــاي آورياستفاده از لوازم آرايشي گوناگون و اعمال جراحي متنوع با فن

ته تا دي گرفي رنگي متنوعي از افراد عاهاباشند. اين تبليغات با نمايش عكسمي. ...و

 هاي مرجع وكه به عنوان گروه - ي از هنرپيشگان سينما و تــلويزيونهايعكس

ه اعمال د. اين مراجع زيبايي اقدام بنشومي پر –شوند ميالگوهاي زيبايي معرفي 

 هد ، قع. در وااندهجراحي زيبايي و جوان سازي نموده  و از انواع آرايش استفاده كرد

يست نجوان سازي و آرايش ، ز زيباسازيمنع مخاطبان ا، واقعي مجالت مورد بررسي

 ايجاد واز لوازم آرايشي  براي استفاده مستمر بلكه به نوعي جلب اعتماد مخاطبان

ع و رنگي متنو، تصاوير متعدد جراحي زيبايي است. مسلماً هايعملاحساس نياز به 

راكنده ي پهااين مجالت در كنار مطالب تبليغي ديگر بسيار اثر گذارتر از ذكـر نمونه

 دهند.مياز مجموع مطالب را نيز تشكيل  ميكه حجم بسيار ك، باشدميآسيب زا 
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ه انان براي ترغيب مخاطبان بمي نمايش تبليغا  مجال  غيرتخصصي و عمو -6جدول 

 "ينناپديد شدن مبادله  نماد" مصرف لواام آرايش و خدما  ايبايي با مالحظه ابعاد
ابعاد ناپديد 

شدن مبادله 

 ديننما

 هاشاخص

 مندرجا  متن  تيترها

 كاركرد پوچ

)توهم  

 كاركرد( 

 

كدام پوست آرايش پذير 

 نيست؟

ها و راه حل مناسب هاي آرايشي براي انواع پوستمحدوديت

 1براي رفع آن با استفاده از محصوالت آرايشي توصيه شده.

براي حفظ زيبايي بهترين 

 روش چيست؟

است كه با رفع مشكالت  در مزوتراپي مدرن تالش شده

 2هاي ديگر با حداقل عارضه بهترين نتيجه حاصل شود.درمان

آيا تا كنون با همان 

هاي دلخواه كه در ايده

ايد سالن آرايش داشتهذهن

 ايد؟را ترك كرده

ها هاي كالرتاچ با تنوع بسيار زياد رنگتكنولوژي خا  با رنگ

وهاي آسيب ديده را ، امكان رنگ كردن مگوناگونهاي و سايه

 3رساندسازد و شما را به رنگ دلخواه ميميسر مي

 حاد واقعي

ها مانند حالت دهنده، حجم دهنده، بلندكننده معرفي انواع ريمل چه ريملي بخرم؟

 4و...

چگونه رژگونه طبيعي به نظر برسد؟: با استفاده از كرم مرطو   هاي آرايشياشتباه 

شود بعد از آرايش و پنكيك سبب مي كننده قبل از كرم آرايشي

 5شود و....ي صورت نمايان نهاخطو  و چروك

 6شامل نحوه كاشت ريش و سيبيل در آقايان. تب داغ زيبايي در آقايان

خواست با ترويج كاشت مو در آقايان و داستان مردي كه مي يك روياي طاليي

 7كاشت مو شبيه ديويد بكام شود.

                                                 

 ومو پوست متخصص احمدی  ابن الها، دکتر. 1

 دکتر شهرزاد ترابی  متخصص پوست و زیبایی .2

 و مدیر آرایشگاهwellaفاطمه فرح مدرس  بین المللی کمپانی   .3

 هانتیگنونکلیولندماریا باریل  مشاوره زیبایی از  .4

 دکترکارلین  متخصص پوست ومو  .5

 دکتر علی وفایی  متخصص پوست ومو  .6

 دکتر صفیه دعباوی زاده  متخصص پوست ومو .7
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 د سفي كاربرد مداد

 در آرايش

هاي درشت و بيرون زده، كشيدن مداد مشكي الزم براي چشم

هاي ريز الزم است بعد از اتمام آرايش از است و براي چشم

 1مداد سفيد براي كشيدن داخل چشم استفاده شود.

تسلط مبادله 

 اقتصادي 

 و 

تسلط مبادله 

 اينشانه

كرم شب را فراموش 

 2نكنيد

 

 هاينكاتي درباره رژلب

مرطو  كننده با ماندگاري 

 طوالني

اسن شامل توجه دادن خانمها به خريد رژلب كاتالينا جيو و مح

 آن.

عطرها بايد متناسب با پوست، سن، نوع لباس، فصل، جنس و  شميم بهار در پوست شما

 3د.نشوموقعيت اجتماعي به كاربرده 

آرايش مناسب در تابستان 

 چيست؟

ه با سايه چشم روشن كدر يك رژلب براق روي پوست برنز

 4.هاي فصل گرم تابستانآرايش مناسب براي مهماني

 

 

ناكارآمدي آسيب شناسي به دليل عدم توجه به ماهيت مصر  گرايي و نياز به 

، فرد بايد خود را شييء فرض كند"باشد. در فرآيند مصر  گرايي مينقد مبنايي آن 

تا اين كه بتواند در قالب بدن و  ،مبادله زيباترين اشياء و ارزشمندترين ماده براي

، بودريار) "خود را به عنوان يك فرآيند اقتصادي سود ده نهادينه سازد، جنسيت وانموده

كه در اثر  –ي حساسيتي گسترده و متنوع هاواكنشبه همين دليل توجه به ( 210: 1389

در كنار ( 5 جدول) –جراحي زيبايي بوجود آمده  هايعملمصر  لوازم آرايشي و 

نمايش تبيلغات مجالت براي ترغيب مخاطبان به مصر  لوازم آرايش و خدمات 

گيري مجالت به صورت طيفي با جهت بيشتردهد كه مينشان ( 6جدول ) زيبايي

                                                 

 سهیال زبردست  مدیر آرایشگاه .1

 دکتر شیده یزدانیان  متخصص پوست ومو. 2

 دکتر اولیور ترنر  متخصص پوست ومو .3

 بابی براون  متخصص زیبایی . 4
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قالبي واسازي  اندهچگونه تالش كرد، "زيبايي سالم" مجله بويژهگرايي ترغيب مصر 

ني را به تصوير بكشند تا به عنوان يك شييء در شده و جنسيتي وانموده براي زن ايرا

عناويني چون آزادي و حضور با نقش مصرفي خود را ، اين فرآيند اقتصادي سودده

ي مستخرد از نظريه بودريار با هاشاخصموثر اجتماعي ايفا نمايد. انطباق نسبتا زياد 

ين مجالت ا بيشتردهد كه ميظاهر و محتواي مجالت مورد بررسي در مجموع نشان 

به سمت هرچه بيشتر مصرفي شدن را ران اي هزنان جامع، ي مكتو هابـه عنوان رسانه

دهند. توجه  به جايگاه زنان از يك منظر راهبردي و نقش آنان در گرايش ميسوق 

سازد مياين مساله جدي رامطرح ، يا فرهنگ توليدي جامعه به سوي فرهنگ مصرفي

سوگيري هنجاري اين مجالت و ، ي و روان شناختيكه در كنار انبوه معضالت فرد

راني ايه هاي قوام يافته در رفتار زنان ايراني كه به رواد مصر  گرايي در جامعتبعيت

زند بايد مورد توجه مسئوالن فرهنگي قرار گيرد و هشدارهاي ميمسلمان دامن 

ت ياد شده در كنار اجتماعي و فرافردي در اين زمينه داده شود. البته گرفتاري در معضال

اعتنايي  اغلب محققان علوم اجتماعي به موضوع مصر  گرايي سبب شده است يب

كه در اين پژوهش به  –ايهي فراوان شناخته و حتي ناشناختهاآسيبران به اي هجامع

مسيله "گرفتار آيد ولي اين معضل  همچنان به عنوان  –بخشي از آنها پرداخته شد 

 ه وتيمل قرار نگيرد.مورد توج "اجتماعي

 گيريبندي و نتيجهجمع
 هاصرفنظر از فوايدي كه در برخي زمينه، متنوع و پيچـيـده، هاي متعددرواد تكنولوژي

واداشته كه اتفاقا  ايهفزايند "مصر  گرايي"امروزه انسان را به ، براي انسان داشته است

  كه خصلت جوامع امروزي باشد. فراواني و مصرميمقارن  ايهبا خرد گريزي پيچيد

با يكديگر  هاانسانارتبا  بيشتر انسان با اشياء را ممكن و آن را جايگزين ارتبا  ، است

شود و ميترويج و تشديد ، در جهان جديد با ابزار رسانه "مصر  گرايي"كرده است. 

مصر  "با آن ارتبا  تنگاتنگ دارد. بنابراين در پژوهش حاضر تالش شد موضوع 
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زنان به عنوان  ميي منتقل شده از طريق مجالت غيرتخصصي و عموهادر پيام "گرايي

گيري شده و چگونگي عملكرد جذا  و ماندگار پي، مكتو ، فراگير ايهرسان

جامعه شناس فرانسوي در نقد ، نكه ژان بـودريارايهآنهاتحليل شود. همچنين با توجه ب

، را به كاربرده است "له نمادينناپديد شدن مباد"مفهوم كليدي ، نظام مصرفي

 هران به محك تجربه زديم. توجيايهي استخراد شده از اين مفهوم را در جامعهاشاخص

ران اي هدر جامع"گراييمصر "روندهاي بستر ساز و تقويت كننده ، ن اتكاي نظرياي

سوي  از يك سو و زنان از هاباشد كه در آنها رسانهميمشابه و همسو با جوامع غربي 

ديگر اهميت ويژه و كاركرد منحصر به فردي دارند. بديهي است هر اندازه كه 

مي وارداتي به مثابه هنجار اجتماعي و نوعي مطلوبيت فرهنگي و عمو "گراييمصر "

ل جامعه ئاستفاده از چارچو  نظرياتي چون نظريه بودريار در تحليل مسا، آيد در

موضوع ، انطور كه در پيشينه تحقيق آورده شدشود. همميتوجيه پذيرتر ، مصرفي شده

مورد بررسي قرار نگرفته  "گراييمصر "در ميان زنان تا كنون از زاويه  "ظاهرآرايي"

مديريت "زنان از منظر  "ظاهرآرايي"به موضوع  ي موجود عمدتاًهاپژوهشاست و 

ي ناشي از هاآسيبموضعي كه كمتر انتقادي است و كمتر توانسته اند، هپرداخت "بدن

 رواد روزافزون  ظاهر آرايي به مثابه هنجار اجتماعي را نشان دهد.

 "بررسي وضعيت مخاطبان مجالت زنان نشان داد كه بحث ها، در بخش يافته

آمد و فرادر، فراتاهل، فراتحصيالت، فراسن، "مصر  گرايي"مرتبط با  "ظاهرآرايي 

ردان يي در مان رفته وامروزه ظاهرآرايعني مرزهاي ياد شده ازمي، باشدميحتي فراجنس 

جـراحي زيبايي  هايعملو حتي كودكان نيز رواد پيدا كرده است. مردان گرفتار 

 شوند. ميو كودكان نيز ترغيب به استفاده از لوازم آرايشي  اندهشد

ي استخراد شده از چارچو  نظري بودريار با توجه به هاشاخصعملياتي كردن 

زنان نشان داد مي در مجالت غيرتخصصي و عمو "مبادله نمادين ناپديد شدن"مفهوم 

و زندگي پرهزينه و اسرا  گونه هستند  "مصر  گرايي"ن مجالت عمدتا مرود ايهك

و چاپ گفتگوهاي انجام شده  هاكه از طريق نمـايش و بزرگنـمـايي تصـاوير هنرپيشه
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مجالت مورد  بيشترلد كنند. طرح روي جميبا آنان به عنوان گروه مرجع عمــل 

ي سينما و تلويزيون بودند هاهنرپيشه، مجله 7زنان آرايش كرده هستند كه در ، بررسي

شوند. اين ميمجله مورد بررسي با ظاهر و محتوايي متفاوت چاپ  11مجله از  2و تنها 

 براي كم ايهتواند نشانميشوند كه ميمجله با قيمتي نازل تر از ساير مجـالت عرضه  2

 اهميت تر بودن و يا كم اهميت تر شدن آنها تلقي شود.

 نه تنها، همچنين نشان داد ميل به همسان سازي و همشكلي ظاهري هايافته

ن همساني و ايهبلكه عدم دسترسي ب، گيردميرا ناديده  هاانساني طبيعي هاتفاوت

ن قهرمانا اين بي پايان با ايهشود فرد همواره خود را در مقايسميهمشكلي سبــب 

به  عتماداتصور كند ، ببيند و در صورت ناتواني و يا عدم همنواييها( هنرپيشه) مصر 

شتن خوي ي اجتماعي بلكه براي مواجهه باهانفس كافي را نه فقط براي ورود به عرصه

ي زياد راوانفندارد. همچنان كه تالش براي كسب اعتماد به نفس به عنوان علتي با ، نيز

 پيروي، قعابراز شده است. در وا، كنندمي "ظاهرآرايي"كساني كه مبادرت به از سوي 

، ياهرآرايظريق و دستيابي به اعتماد به نفس از ط هااز مد و تمايل به تقليد از هنرپيشه

ي هادر رسانه هادر جامعه است كه از طريق انتقال نشانه "مصر  گرايي"نشانه رشد 

 ايهشد نياز كاذ  توليد، ساس كمبود اعتماد به نفسشود. احميمورد بررسي ترويج 

 سازد. در اينميشدن و فراگيري آن را تضمين و ميسر ميدائ، است كه وفاداري مصر 

ن به شود كه پاسخگويي پيوسته به آميمعلول به مثابه علت تشخيص داده ، وضعيت

 .هستيم ين زمينهاز اين رو شاهد دور باطل در ا، شودميعنوان راه حل مشكل دنبال 

حاد  تقليل گرايي رواد يافته در جامعه مصرفي در ابعاد مكمل و تقويت كننده

 تثبيت و فراگير و تسلط مبادله اقتصادي ايهتسلط مبادله نشان، توهم كاركرد، واقعي

ي متعدد قابل هاآسيبشود. نتيجه رواد اين رفتارهاي افراطي نيز امروزه به شكل مي

هستند. در اين پژوهش  ايهيي كه نشان دهنده خردگريزي پيچيدهاب، آسيمشاهده است

، اما مجالت مورد بررسي بدون توجه به آنهاها، آسيبنشان داديم با وجود جدي بودن 

ي عرضه هاو حتي آسيب شناسي، باشندميمملو از تبليغات متنوع براي مصر  بيشتر 
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اند و نه "مصر  گرايي "رهاي جديد توليدات و ابزاها، شده عمال تقويت كننده زمينه

هشدار و نقد مبنايي آنها به مثابه يك فرهنگ مهاجم و مخر  كه مانع جدي بقاء و 

 باشند.مي توليدي فرهنگ اشاعه

 

 منابع

 ابهاكت

، جامعه شناسي بيماري و پزشكي(، 1385. )آدام فليپ و كلودين هرتسليك -

 .ني تهران: نشر، دكتر لورانس و دنيا كتبي ترجمه:

آموزش  تهران:، مديريت مصرف در اسالم(، 1388. )سيد حسين، اسحاقي -

 كشاورزي.

و  هاديرين شناسي هورمون. )آن سوي پيكر طبيعي(، 1391. )نلي، ادشورن -

 تهران: شيرازه. ، پروانه قاسميان (، ترجمه:جنسيت

 ،گانيهاي تبليغا  باارگذرگاه(، 1388. )ديهامحمد، ناصر و همايون، باهنر -

 هنر و ارتباطات. ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ

 ن: مركز.پيام يزدانجو. تهرا  ، ترجمه:اكثريت خاموش(، 1381. )ژان، بودريار -

 ثالث. :ايزدي. تهران  پيروز  ، ترجمه:جامعه مصرفي(، 1389. )ژان، بودريار -

 :، ترجمههيجان و منطق در رفتار مصرف كننده(، 1391. )ارجان، چادهوري -

 درزاده. تهران: سيته.كامبيز حي

 دمديريت جامع برن(، 1391. )سيد حميد و مهران رضواني، خداداد حسيني -

ي هاپژوهشتهران: دفتر (، اراش گذاري و توسعه برند ملي، مكاتب)

 فرهنگي.

ا  دهه الگوهاي باانمايي انان در نشري) امر وانموده(، 1389) آتوسا، راوش -

 مطالعات زنان. تهران: انتشارات روشنگران و (،هفتاد



  

 

 

 
 181      ... نمادين در مجالت ناپديد شدن مبادله 

 .تهران: چاپخش، الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي(، 1374. )ابراهيم، رزاقي -

ي هامباني نظريه جامعه شناسي معاصر و ريشه(، 1389. )جورد، ريتزر -

 ثالث. :تهران .شهنازمسمي پرست ترجمه:، كالسيك آن

، ترجمه: در جامعه شناسي روش تحقيق كيفي(، 1381سيلورمن، ديويد. ) -

 ثالثي، تهران: موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان.محسن 

ن فرهنگ ظاهرآرايي و ايبا سااي بد –تكنولوژي(، 1384. )محمود، شهابي -

 هنروارتباطات.، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، در ايران

 تهران: آييژ. ، رفتار مصرف كننده(، 1386. )منصور، صمدي -

 ادق.قم: صب  ص، مصرف و سبك اندگي(، 1382. )محمد، فاضلي -

تهران: ، دي جليليها ، ترجمه:درآمدي بر تحقيق كيفي(، 1388. )اووه، فليك -

 نشر ني.

، يمنوچهر صبور ، ترجمه:بنيادهاي نظريه اجتماعي(، 1377. )جيمز، كلمن -

 تهران: نشر ني.

 .انآشي: تهران، حكيمي محسن ترجمه:، پسامدرنيته(، 1380. )ديويد، اليون -

: فرهنگ تهران، مهرداد پارسا ترجمه:، بودريار ژان(، 1387. )ريچارد جي، لين -

 صبا.

تحليل محتوا در علوم (، 1388. )يحيي و محمدرضا يوسف زاده، معروفي -

 سپهر دانش. تهران:، انساني

ز تهران: مرك، برلبه پرتگاه مصرف گرايي(، 1381. )حميدرضا، ملك محمدي -

 اسناد انقال  اسالمي.

تهران: پژوهشگاه ، الگوي مصرف اصالح(، 1388. )سيد حسين، مير معزي -

 فرهنگ وانديشه اسالمي.
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، زمحمدعلي دلفرو ، ترجمه:جامعه شناسي سياسي معاصر(، 1387. )كيت، نش -

 تهران: انتشارات كوير.

 نورالدين ، ترجمه:لوي اشتروس(، 1379. )جودي، بوريس و گووز، وايزمن -

 تهران: شيرازه.، رحمانيان

، يميقد اسماعيل، ترجمه:اطالعاتي جامعه ايهنظريه(، 1389. )فرانك، وبستر -

 .سرا قصيده تهران:

ر درآمدي ب(، 1380. )ريبن روزنبرگ ؛استيگ آندر پدرسون؛ هنريك ر، ولف -

 تهران: طرح نو. ، همايون مصلحي ، ترجمه:فلسفه طب

، تگراييفلسفه ساختگرايي و پساساخ، ابرساختگرايي(، 1380. )ريچارد، هارلند -

 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي. تهران:، ديفرزان سجو ترجمه:

، وپيام يزدانج ، ترجمه:بودريار(، 1387. )ورزان، ژوتيك.كريس، هوروكس -

 ثالث.تهران: 

 مقاال   

 ايهجامعه شناسي بدن و پار "(، 1387. )يوسف و نفيسه حميدي، اباذري -

 (.23. )دوره ششم(، پژوهش انان. )ان در توسعه و سياست "، مناقشات

و  سرمايه فرهنگي "(، 1389. )قربانعلي و عباس بهنويي گدنه، هيميابرا -

 دوره(، پژوهش انان. )ان در توسعه و سياست، "مديريت ظاهر و جوانان

 ( 3) هشتم

مجله ، "بدن به مثابه رسانه هويت"(، 1381. )تقي و حسن چاوشيان، آزادارمكي -

 (.4) سال چهارم، جامعه شناسي ايران

 و زيباسازي هايتكنولوژي فرهنگي كاركردهاي "(، 1390) .افسر، افشار نادري -

ارائه شده به صورت سخـــــنراني در ، "زنان بدن و صورت جوانسازي
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انتشار يافته در ، فروردين 29در تاريخ  انجمن جامعرره شناسي ايران

 سايـــت انجمــن جامعه شناسي ايران.

ه اي اجتماعي به مثابراهبرده "(، 1389. )محمد تقي و همكاران، اميني -

، "ي غيرقيمتي در حل مساله اصالح الگوي مصر  انرژي در كشورهابديل

 ( 2) سال اول، بررسي مسائل اجتماعي ايران

تي بررسي جامعه شناخ"كريم محمودي.  ؛عباس بهنويي گدنه ؛شهرام، پرستش -

مجله علوم اجتماعي ، "مديريت ظاهر و هويت فردي در بين جوانان

  (.2) سال پنجم، وم انساني دانشگاه فردوسي مشهددانشكده عل

و  رضايت از تصوير ذهني بدن "(، 1384. )سعيد و همكاران، پهلوان زاده -

ل سا، دو فصلنامه تحقيقا  علوم رفتاري "شاخص توده بدن در نوجوانان 

 (.1) سوم

امه ن "هاي اجتماعي و فرهنگي آن بدن و داللت "(، 1387. )فاطمه، جواهري -

 . (1) سال نهم، ش فرهنگيپژوه

لنامه فص. "بدن و فرهنگ تناسب اندام، جوانان"(، 1386. )محمد سعيد، ذكايي -

 (.1) سال اول، تحقيقا  فرهنگي

ي: خرده فرهنگ يا مصر  فرهنگ "(، 1384. )محمد سعيد و پورغالم، ذكايي -

فصلنامه مطالعا  . "پژوهشي در بين دختران دانش آموز شهر تهران 

 (.4، )ارتباطا فرهنگي و 

صلنامه ف ،" بدن فرهنگ و زنان "(، 1387. )حميده فرزانه ؛محمد سعيد، ذكايي -

 (.11) سال چهارم، مطالعا  فرهنگي و ارتباطا 

جوان سبك زندگي و فرهنگ "(، 1387. )رسول و ياسر رستگار، رباني -

 (.23و24) سال سوم، مهندسي فرهنگي، "مصرفي
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هاي درسي تحليل محتواي كتا  "(، 1388. )مهدي و سكينه محبي امين، ربيعي -

فصلنامه فرهنگي و دفاعي ، "دوره ابتدايي بر حسب سازه الگوي مصر 

 (.16) سال پنجم، انان و خانواده

ل مديريت بدن و ارتبا  آن با عوام"(، 1389. )احمد و همكاران، رضايي -

ردي فصلنامه مطالعا  راهب، "اجتماعي در بين دختران دانشگاه مازندران

 (.47) سال دوازدهم، مصر  و جنسيت، انان

يج نگرش مدرسان زبان به ترو "(، 1388. )مهرك و سمانه يداللهي، رحيمي -

فصلنامه فرهنگي و ، "فرهنگ مصر  غربي در كتب آموزش زبان انگليسي

 (.16) سال پنجم، دفاعي انان و خانواده

له مج، "مد و يشآرا چالش در زن انساني هويت"(، 1386. )مريم، رفعت جاه -

 (.38) كتاب انان

، "ر تاثير مديريت اقتصاد خانواده بر الگوي مص "(، 1388. )حميد، رفيعي -

 (.16) . سال پنجمفصلنامه فرهنگي و دفاعي انان و خانواده

ت الگوي مصر  و هوي "(، 1387. )سيد سعيد و مريم سروش، زاهد زاهداني -

العا  فصلنامه مط، "ن شيرازدرباره دخترا ايهدختران جوان شهري: مطالع

 (.11) سال چهارم، فرهنگي و ارتباطا 

صالح تبيين جايگاه و چگونگي ا "(، 1388. )مهدي و همكاران، سبحاني نژاد -

هاي الگوي مصر  اوقات فراغت خانوارهاي ايراني به منظور ارائه راهكار

ي و رهنگففصلنامه ، "مندي جامع با عنايت به تعاليم ديني اسالمعملياتي بهره

 (.16) سال پنجم، دفاعي انان و خانواده

عا  فصلنامه مطال، "جامعه مصرفي و جوانان  "(، 1382. )علي اصغر، سعيدي -

 (.5) سال اول، جوانان
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در  باز انديشي مصر  كننده يا مصر  تظاهري "( 1384. )علي اصغر، سعيدي -

 (.4) چهارمسال ، فصلنامه مطالعا  فرهنگي و ارتباطا ، "ارتباطات سيار 

 ومصر  و مصر  گرايي از منظر اسالم  "(، 1388. )سيد اكبر، سيدي نيا -

 (.34) سال هشتم، فصلنامه اقتصاد اسالمي، "جامعه شناسي اقتصادي

سال ، فصلنامه حقوق پزشكي(، 1387. )ايو  و محمود عباسي، شكرامرجي -

 بهار(، 2) دوم

لگوي مصر  در نقش ا "(، .1388. )حسين و حسن محمد غفار، صادقي -

 (.18) سال اول، نشريه راهبرد ياس، "اقتصاد توليدگرا 

هر تمايالت مصرفي زنان در ش "(، 1390. )عباس و همكاران، عسگري ندوشن -

 (.1) دوره نهم(، پژوهش انان) ان در توسعه و سياست، "يزد 

 فصلنامه، “گرايي مصر  سياسي پيامدهاي“(، 1387. )فردين .عليخواه -

 .(1) اول سال، ايران نگيفره تحقيقا 

فصلنامه ، "سبك زندگي تلويزيوني و مصر "(، 1388. )غالمحسين، عيوضي -

 (.16) سال پنجم، فرهنگي و دفاعي انان و خانواده

آن با  مديريت بدن و رابطه "(، 1387. )ابولقاسم و ابراهيم اخالصي، فاتحي -

 ردي انانفصلنامه مطالعا  راهب، "پذيرش اجتماعي در زنان شهر شيراز

 (.41) سال يازدهم(، كتاب انان)

دگي كاهن) فروهشتگي ده و كژبالشي شهر ايراني "(، 1390. )مرتضي، فرهادي -

فصلنامه ، "( فرهنگ توليدي و افزايندگي فرهنگ مصرفي در ايران

 .پاييز و زمستان(، 2) سال اول، ي انسان شناسي در ايرانهاپژوهش

فصلنامه اطالع رساني ، "شيء مقدسمختصات "(، 1377. )مرتضي، فرهادي -

 پاييز و زمستان.(، 8و7) سال دوم، پژوهشي نمايه پژوهش
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جوانان و مصر   "(، 1387. )عبدالحسين و محمد فرهادي، كالنتري -

 (.2) سال اول، فصلنامه تحقيقا  فرهنگي، "گردشگري

ن وجوانانآيا آرام سازي در كنترل وزن  "(، 1385. )رويا و همكاران، كليشادي -

 (.6) سال دوم، مجله آريا، "موثر است؟.

دن: بقشربندي اجتماعي و اصالح  "(، 1389. )محمود و همكاران، كيوان آرا -

ي اهبردفصلنامه مطالعا  ر، "جراحي زيبايي به مثابه نماد پايگاه اجتماعي

 (.47) انان

گوي چگونگي اصالح ال"(، 1388. )نازي و محمد سريرافراز، محمد زاده اصل -

ي فصلنامه فرهنگ، "در گروههاي درآمدي مختلف خانوارهاي تهرانيمصر  

 (.16) سال پنجم، و دفاعي انان و خانواده

اليت و فع، فراغت، تمايز جنسيتي روستائيان در كار"(، 1383. )سعيد، معيدفر -

 (.4) 5جلد ، مجله جامعه شناسي ايران، "مصر  كاالهاي فرهنگي

 هفصلنام، "گرايي مصر  و جنسيت، نهرسا"( 1389. )مجيد وهمكاران، موحد -

 (.47) انان راهبردي مطالعا 

زهاي ارزيابي گرايش و انگي "(، 1388. )سيد مهدي و همكاران، موسوي زاده -

 همسال چهارد، مجله پژوهشي پژوهنده، "ي زيباييهابيماران زن در جراحي

(6.) 

 ،اختيروان شن، بررسي ارتبا  عوامل خانوادگي "(، 1388. )صادق، نصري -

، "جامعه شناختي و جمعيت شناختي با رفتار خريد وسواسي در دانشجويان

 (.16) سال پنجم، فصلنامه فرهنگي و دفاعي انان و خانواده

 هاپايان نامه

 . پايان نامه كارشناسي"مديريت بدن و هويت  "(، 1386. )طيب، احمدي -

 دانشگاه گيالن.، ارشد
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ريت معه شناختي عوامل موثر بر مديبررسي جا "(، 1386) ابراهيم، اخالصي -

 دانشگاه اصفهان.، . پايان نامه كارشناسي ارشد"بدن در زنان 

ارشناسي .پايان نامه ك"بدن به مثابه رسانه هويت  "(، 1383. )حسن، چاوشيان -

 دانشگاه تهران.، ارشد

آرايش  ي اجتماعي و رواني مرتبط باهابررسي زمينه "(، 1388. )مريم، حسيني -

 .دانشگاه شيراز، پايان نامه كارشناسي ارشد، "ن دختران جواندر ميا

 بررسي جامعه شناختي باز تعريف هويت زنان و "(، 1387. )مريم، رجبي -

اسي پايان نامه كارشن، "ي زيبايي در شهر تهرانهاگرايش آنان به جراحي

 دانشگاه الزهرا.، ارشد

م ي موثر بر انجابررسي عوامل جامعه شناخت "(، 1386. )مهدي، ژيانپور -

شگاه دان، . پايان نامه كارشناسي ارشد"ي زيبايي در شهر اصفهان هاجراحي

 اصفهان.

ايان پ ."مصر  گرايي و عوامل موثر بر آن  "(، 1388. )معصومه، طالبي دلير -

 دانشگاه شهيد بهشتي.، نامه كارشناسي ارشد

ان اقدام به چرا زنتصور بدني زنان:  ايهنظريه زمين "(، 1388. )مريم، مختاري -

 دانشگاه شيراز.، رساله دكتري"كنند؟ ميجراحي زيبايي 

ي زنان عوامل اجتماعي موثر بر انجام جراحي زيباي "(، 1388. )سميه، ورشوي -

 دانشگاه مشهد.، . پايان نامه كارشناسي ارشد"در شهر مشهد 

 مجال   

 .1390مرداد ، 31شماره ، سال چهارم، بانو -

 . 1390مرداد  ،15شماره ، بانوان -

 .1390شهريور ، 71شماره ، بانوي شرقي -

 . 1390تير و مرداد ، 127شماره ، سال بيست و يكم، برش -

 .1390مرداد ، 5دوره جديد شماره ، پرديس -
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 .90مرداد ، شماره پنجم، سال بيستم، پيام زن -

 .1390مرداد ، 71شماره ، سال هفتم، دنياي زنان -

 .1390م مرداد نيمه دو، 92شماره ، زندگي ايده آل -

 .1390مرداد ، 2290شماره ، سال چهل و ششم، زن روز -

 .1389اسفند ، 35شماره ، سال سوم، زيبايي سالم -

 .1390فروردين ، 36شماره ، سال سوم، زيبايي سالم -

 .1390مرداد ، 40شماره ، سال چهارم، زيبايي سالم -

 .1390شهريور ، 41شماره ، سال چهارم، زيبايي سالم -

 .1390مرداد ، 16شماره ، سال سوم، كوك -
 

- BaudrillardJean. (1981). Simulacra andsimulation ،published in 

French by Editions Galilee. 

 

 
 
 
 

 


