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ميتوان ديد؟ فرضيه اين پژوهش با استفاده از چارچو

نظري بودريار طراحي

شده و بر ابعاد "ناپديد شدن مبادله نمادين " كه شامل حاد واقعي ،توهم
كاركرد ،تسلط مبادله نشانهاي و تسلط مبادله اقتصادي است ،متمركز ميباشد.
يافتههانشان ميدهد كه روند " ناپديد شدن مبادله نمادين " در مجالت زنان
مورد بررسي ،بر اساس ابعاد ياد شده و مولفهها و شاخصهاي تعيين شده به
صورت غالب و فراگير وجود دارد .همچنين با توجه به شاخصهاي موجود در
اين پژوهش ،رشد مصر

گرايي در ميان زنان ،منجر به خردگريزي پيچيدهاي

گرديده كه زمينه ساز بروز آسيبهاي جدي براي آنان شده است.
واژههاي كليدي :ناپديد شدن مبادله نمادين ،توهم كاركرد ،حاد واقعي،
تسلط مبادله نشانهاي ،تسلط مبادله اقتصادي ،مجالت عمومي و غير تخصصي
زنان.

مقدمه
"مبادله نمادين" از مفاهيم اساسي در انديشه ژان بودريار ،جامعه شناس فرانسوي
ميباشد كه به زعم وي در جامعه مصرفي رو به نابودي است .در گذشته روابط
خويشاوندي وخوني قابل مبادله نبود؛ اما امروزه با سيطره يافتن نظام اشياء امكان مبادله
همه چيز فراهم شده است؛ اين مبادله ماهيت اقتصادي دارد .بودريار ميگويد :نوع بشر
زماني در واقعيت عيني زندگي ميكرده و در آن زمان يعني پيش از ظهور سرمايهداري
"معناهاي واقعي" وجود داشته است ،اما با ظهور سرمايهداري و جامعه مصرفي امروزه
با " شبيه سازي " و " حاد واقعي " و " مصر

بيش از حد " روبرو هستيم (ريتزر،

 ،410 :1389هوركس ،105-112 :1387 ،بودريار .)81 :1981 ،عالوه بر اين ،ظهور
جامعه مصرفي و تداوم حياتش ارتبا تنگاتنگي با رسانه دارد اما به زعم بودريار اين
رسانهها ارتبا

ايجاد نميكنند ،بلكه به " ناپـديـد شدن مبادلـه نمـادين" كمك

مينمايند .از نظر وي رسانههاي جمعي طرح ريزي كننده ناارتبا اند؛ مثالً "تلويزيون
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تنها ايجاد اتصال ميكند و در واقع مخدر الكترونيك ميباشد" (هوركس-131 :1387 ،
 .)130بنابراين يكي از عناصر اساسي در جامعه مصرفي كه " ناپديد شدن مبادله
نمادين" را زمينه سازي كرده و دامن ميزند؛ رسانه است .از طر

ديگر" ،جنسيت ،در

راس مسائل جامعه مصرفي قرار دارد و به نحو چشمگيري تعيين كننده حوزه دال
ارتباطات جمعي شده است .هرچه براي ديدن و شنيدن عرضه ميشود به گونهاي
آشكار رنگ و بوي جنسي به خود گرفته است .هرچه براي مصر

عرضه ميشود،

نمايي جنسي دارد .البته در همان حال اين خود جنسيت است كه براي مصر

عرضه

ميشود" (بودريار .)225 :1389 ،چنين وضعيتي تداعي كنندهاين گفته فرويد است :به
محض اين كه شخصي را مالقات ميكنيد اولين وجه تمايزي كه براي او قائل ميشويد
اين است كه زن است يا مرد (ادشورن :1391 ،س) .با توجه به فاصله زماني فرويد و
بودريار مي توان گفت اين نگرش از حوزه فردي و روان شناختي فراتر رفته و تسلطي
اجتماعي و فرهنگي پيدا كرده است .گفتني است كه وضعيت استقرار يافته در اين
جوامع بسي آشفته تر از تفكيكهاي ياد شده است و با وجود بودن شاخصهاي متمايز
كننده ،عمالً شاهد درهم ريختگي مرزها و تفاوتها هستيم به گونهاي كه در همين
موضوع نه تنها از منظر جامعه شناختي شاهد نوعي همگاني شدن و فراجنسي شدن
هستيم ،بلكه در حوزه زيست شناسي نيز تمايز زن و مرد به چالش كشيده شده است.
توجه به روند مصرفي شدن روزافزون جوامع جديد از يك سو و اهميت فراوان اين
نگرش در تقويت و باز توليد مصرفي شدن از سوي ديگر نشان دهنده پيوستگي
فرآيندي است كه در نگاه اول غلوآميز و كاريكاتور گونه به نظر ميرسد ،اما با بررسي
دقيق وضعيت موجود ،مي توان گسستگي عميق در ارتباطات جمعي و پيامدهاي منفي
آن را به روشني دريافت و بدين ترتيب ،نقش زن و رسانه به مثابه ابزارهاي موثر در اين
زمينه آشكار ميشود .تحقيقات انجام شده نيز نشان دادهاند كه " زنان نارضايتي از بدن
را بسيار بيشتر از مردان تجربه ميكنند" (ذكايي )46 : 1387 ،و اين به واسطه فشارهاي
هنجاري و نگاه شئ گونه به بدن زنان در جامعه سرمايهداري و فرهنگ مصرفي است
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كه به وسيله ابزار رسانه ترويج ميشود .متاسفانه " در كشور ما با وجود بن مايههاي
قوي فرهنگ كار و توليد ،با شتا

در حال دور شدن از فرهنگ توليد و كار ملي خود

و غلطيدن نابهنگام در فرهنگ مصرفي وارداتي هستيم" (فرهادي .)8 :1390 ،با توجه به
كاركرد بي بديل رسانه و زنان در اين فرايند ،مجالت عمومي و غيرتخصصي زنان براي
بررسي انتخا

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

تحوالت فرهنگي در راستاي مصر

گرايي بدست آوريم .گفتني است بودريار براي

توضي مفاهيم خود به بررسي مجالتي از جمله لوموند ،وگ ،لويي ،ال و ...پرداخته
است و به طوركلي بررسي نقش رسانهها براي انتقال ارزشهاي مصرفي در جامعه را
مهم مي داند .هرچند كه مجالت مورد بررسي وي در فضايي كامالً سرمايهدارانه و غربي
منتشر ميشوند و از اين لحاظ تفاوتهاي بسياري با مجالت غيرتخصصي و عمومي
مورد بررسي در اين پژوهش دارند ،اما ميتوانند نشان دهند كه ادامه روند انتقال
ارزشهاي مصرفي از طريق مجالت ياد شده؛ جامعه ايران را به كدام سمت و سو
ميكشاند .قطعاً در جامعه اسالمي ،برهنگي رايج در مجالت غربي نميتواند به نمايش
گذاشته شود ولي – همان گونه كه در اين پژوهش نشان خواهيم داد – برجسته شدن
مسئله جنسيت در حد مقدورات در مجالت مورد بررسي رو به فزوني است و اين
موضوع با مصر

گرايي و مصرفي شدن جامعه ايران رابطه تنگاتنگ دارد .اين نوع نگاه

به مسئله زن و مصر

گرايي همان طوري كه در بخش پيشينه نشان ميدهيم در

تحقيقات انجام شده در ايران بسيار كم سابقه است .با توجه به اين واقعيتهاي درهم
تنيده ،با استفاده از مفهوم "ناپديد شدن مبادله نمادين" ساختار و محتواي مجالت
عمومي و غيرتخصصي زنان به روش تحليل محتواي كيفي ،بررسي ميگردد .به كمك
اين روش ميتوان دريافت كاركرد رسانه و نوع ارتبا و مبادلهاي كه براي مخاطبان زن
تصوير و القاء ميشود ،بيانگر فرآيندي است كه به سمت هرچه بيشتر مصرفي شدن

پيش ميرود .سؤال اصلي اين پژوهش بهاين شرح است " :آيا در محتواي مجالت زنان
مورد بررسي ،روند "ناپديد شدن مبادله نمادين" را ميتوان ديد؟ به نظر ميرسد به
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علت وجود مصاديق فراوان براي ابعاد چهارگانه مفهوم " ناپديد شدن مبادله نمادين"
يعني :توهم كاركرد بر مبناي خرد گريزي پيچيده ،حاد واقعي براساس جايگزيني
غيرواقعي بجاي واقعي ،تسلط مبادله اقتصادي با اتكاء بر حاكميت پول و تسلط مبادله
نشانهاي برپايه حاكميت مد ،روند " ناپديد شدن مبادله نمادين" در مجالت زنان مورد
بررسي ،وجود دارد .در اين پژوهش پس از تبيين ابعاد چهارگانه مفهوم " ناپديد شدن
مبادله نمادين" ،مولفهها و شاخصهايي معرفي شدهاند كه بر اساس آنها روند "ناپديد
شدن مبادله نمادين" در مجالت عمومي و غيرتخصصي زنان ،بررسي شدهاند.

پيشينه تحقيق
كاربست مفهوم "ناپديد شدن مبادله نمادين" در تحقيقات انجام شده در ايران پيشينهاي
ندارد؛ اما در مورد "مصر " و "مصر

گرايي" كه مرتبط ترين مفاهيم با " ناپديد

شدن مبادله نمادين" در انديشه بودريار هستند ،تحقيقاتي انجام شده است .هرچند كه
در تحقيقات انجام گرفته در مورد "مصر " و "مصر

گرايي" نيز به طور محدود از

نظريات بودريار استفـاده شده ،اما ميتواند به عنوان پيشينه براي درك فضاي
مفهومي"مصر " و "مصر

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

بهتر ،تحقيقات انجام شده در مورد "مصر " و "مصر

گرايي" در ايران را به پنج

دسته كلي تقسيم ميكنيم:
 )1تحقيقاتي كه بيشتر به بررسي "الگوي مصر " در ايران توجه داشتهاند 1.در
اين پژوهشها كه بيشترشان در سال  1388به چاپ رسيدهاند ،عمدتا موضوع "
مصر " در قالب سبك زندگي كه به طور غيرمستقيم با "مصر " ارتبا دارد ،بررسي

 -1در این زمینه بنگریدد بده :رزاقدی 1374؛ فاضدلی 1382؛ معیددفر 1383؛ ذکدایی و پدورالال1384 ،؛ ربدانی و
رستگار 1387؛ صادقی و محمد الفاری 1388؛ رحیمی و یداللهی 1388؛ رفیعی 1388؛ عیوضی 1388؛ ربیعدی و
محبی امین 1388؛ نصری .1388
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شده است.در ميان پژوهشهايي كه به موضوع "الگوي مصر " پرداختهاند برخي به
مسئله "اصالح الگوي مصر " توجه بيشتري كردهاند 1.اين پژوهشها از سال  1388به
بعد منتشر شده و عمدتاً با الهام از شعار سال (اصالح الگوي مصر ) انجام شدهاند .در
برخي از اين تحقيقات به موضوع " مصر " از بُعد ديني نيز توجه شده است و
موضوع "اسرا " را مورد بررسي قرار دادهاند ،كه البتهاين نوع نگاه با نگاه انتقادي
بودريار به مصر

گرايي تفاوتهايي دارد.

 )2تحقيقاتي كه به موضوع "مصر

گرايي" در ايران از ابعاد اقتصادي و سياسي
"رفتار مصر

آن پرداختهاند 2.به عنوان نمونه ،در كتا

كننده" نوشته منصور صمدي

( )1386بُ عد اقتصادي مسئله بازاريابي و بررسي رفتار مصر

كننده مركز توجه بوده

است .اما اين گونه پژوهشها به بُعد جامعه شناختي "مصـر گرايي" بويژه طرح
ديدگاه بودريار در اين زمينه توجهي نداشتهاند.
 )3تحقيقاتي كه به طور مشخص به بُعد جامعه شناختي "مصر

گرايي"

پرداختهاند 3.در اين تحقيقات زمينههاي نظري موضوع "مصر " و "جامعه مصرفي" با
توجه به نظريات جامعه شناساني چون وبلن ،بال ،و بودريار ،بررسي شده و تا حدودي
نيز نظريات ياد شده به محك تجربه گذاشته شدهاند .به عنوان مثال ،ميتوان به بررسي
عملي اي كه در مورد تلفن همراه در ايران و رفتارهاي متظاهرانه استفاده كنندگان از آن
توسط علي اصغر سعيدي انجام شده است ،اشاره كرد( .سعيدي.)1384 ،
 )4تحقيقاتي كه به موضوع " مصر
به عنوان نمونه ،مقاله " الگوي مصر

گرايي " در كنار " جنسيت "توجه داشتهاند.

و هويت دختران جوان شهر شيراز" نوشته زاهد

زاهداني و سروش ( )1387به موضوع الگوهاي مصر

در زمينههاي فرهنگي ،مصر

 -1در اين زمينه بنگريد به :ميرمعزي1388 ،؛ اسحاقي1388 ،؛ محمدزاده اصل و سـريرافراز1388 ،؛ سـبحاني نـژاد،
افشار و زارعي1388 ،؛ اميني و تواليي و اميني.1389 ،
 -2در اين زمينه بنگريد به :ملك محمدي1381 ،؛ عليخواه.1387 ،
 -3در اين زمينه بنگريد به :طالبي دلير138 ،؛ سعيدي1382 ،؛ سعيدي1384 ،؛ كالنتري و فرهادي.1387 ،
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مادي توجه كرده است و سعي نموده رابطه بين الگوهاي

متفاوت مصرفي و هويتهاي ملي ،ديني و جنسيتي را مشخص نمايد .در اين پژوهش
از نظريات وبلن ،بورديو ،زيمل و بودريار استفاده شده و مقوالت مصر

و زنان از

مسائل مورد بحث در اين پژوهش بودهاند .نمونه ديگر ،مقـاله "تمايالت مصرفي زنان
در شهر يزد" نوشته عسگري ندوشن و ديگران ( )1390است كه در آن ،به نقش زنان و
رسانههاي جمعي بر رشد "مصر

گرايي" توجه شده است .آخرين نمونه ،مقاله

"رسانه ،جنسيت و مصر گرايي" نوشته موحد و شوازي ( )1389در مورد شهر شيراز
ميباشد و تنها مقالهاي است كه سه موضوع مرتبط با پژوهش حاضر را در كنار يكديگر
مورد بررسي قرار داده است .اما در اين مقاله بر خال
چارچو

پژوهش حاضر اوالً ،از

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

به عنوان مصاديق رسانه در نظر گرفته شدهاند؛ و "مجالت زنان" به عنوان مصداق
رسانه مد نظر نبودهاند.
 )5آن دسته از تحقيقاتي كه به موضوع زنان و ظاهر آرايي (آرايش ،جراحيهاي
زيبايي) پرداختهاند .در اين پژوهشها موضوع زنان و ظاهر آرايي بيش از هر چيز در
قالب "مديـريـت بدن" بررسي شده است 1،در برخي از اين پژوهشها نيز موضوع
ظاهرآرايي در ارتبا با "هويت زنان" بررسي شده است2و در پژوهشهاي اندكي نيز
به زمينهها ي جامعه شناختي و روان شناختي ظاهر آرايي توجه شده است3.اما ،در هيچ
كدام از اين پژوهشها به موضوع زنان و ظاهرآرايي از بعد " مصر

گرايي" و با توجه

 -1بنگريد به :شـهابي1384 ،؛ پهلـوان زاده1384 ،؛ كليشـادي1385 ،؛ ذكـايي1386 ،؛ اخالصـي1386 ،؛ فـاتحي و
اخالصي1387 ،؛ جواهري1387 ،؛ اباذري و حميدي1387 ،؛ ذكايي و فرزانـه1387 ،؛ موسـوي زاده و همكـاران،
1388؛ مختاري1388 ،؛ كيوان آراء و همكاران1389 ،؛ رضـايي1389 ،؛ ابراهيمـي و بهنـويي گدنـه1389 ،؛ افشـار
نادري.1390 ،
 2بنگريد به :رفعت جاه1386 ،؛ احمدي1386 ،؛ رجبي1387 ،؛ ارمكـي و چاوشـيان1381 ،؛ چاوشـيان1383 ،؛
پرستش و همكاران.
 -3بنگريد به :ژيانپور1386 ،؛ حسيني1388 ،؛ ورشوي.1388 ،
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به مفهـوم بودرياري "ناپديد شدن مبادله نمادين" توجه نشده است .همچنين در
پژوهشها ي ياد شده موضوع زنان و بحث ظاهر آرايي آنان در مجالت زنان به عنوان
رسانه كه محور پژوهش حاضر ميباشد؛ مورد توجه نبوده است.

روش پژوهش
روش در اين پژوهش تحليل محتواي كيفي است .زيرا اوالً" ،يكي از ويژگيهاي
اساسي اين روش استفاده از مقولههايي است كه غالباً از الگوهاي نظري گرفته شدهاند؛
مقولهها روي دادهها اعمال ميشوند( ".فليك )347 :1388 ،ثانياً" ،دررويكرد كيفي
تحليل عمقي بيش از حجم تحليل مورد توجه است و بر درك عميق ،پيچيدگي،
جزئيات و بافت پديدهها تاكيد ميشود .موضوعات مورد پژوهش در رويكرد كيفي،
غالبا وابسته به زمينه و برخاسته از مسائل واقعي محيط زندگي پژوهشگر ميباشند .منبع
مورد تحليل نيز انواع ارتباطات مكتو  ،شامل يادداشتهاي مربو

به مصاحبهها،

محاورهها ،مشاهدات ،كاست هاي ويديويي و ساير مدارك مستند را در بر ميگيرد".
(معروفي و ديگران )65-67 :1388 ،با بكارگيري اين روش ميتوانيم يكي از
ملموسترين و واقعيترين مسائل موجود در جامعه ايران در حوزه زنان يعني بحث
مصر

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

 مجالت غيرتخصصي و عمومي زنان – بررسي نماييم .بنابراين پس از تعريفعمليــاتي و استخراد شاخصها براساس نظريه بودريار در مورد " ناپديد شدن مبادله
نمادين" شاخصهاي به دست آمده ،با ظاهر و محتواي مجالت غيرتخصصي و عمومي
زنان تطبيق داده شده و تحليل شدهاند .در اين پژوهش جمعيت آماري مجالت غير
تخصصي و عمومي زنان ميباشد .در واقع ،شامل يكسري نشريات غيرعلمي است كه
مخاطب اصلي آنان ،زنان هستند .اين نشريات تنوع موضوعي دارند وعمدتاً به
موضوعاتي چون آشپزي ،لوازم آرايشي ،توصيههاي آرايشي و بهداشتي ،خياطي و مد
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لباس ،مصاحبهها واخباري درباره بازيگران سينما و تلويزيون و ورزشكاران ايران و
جهان ،پروندههاي جنايي و حقوقي ،توصيههاي روان شناسي و ...ميپردازند« .از جمله
مهمترين ويژگي مجله به عنوان يك رسانه ،امكان هد

گيري مخاطبان خا

است؛

همچنين امكان مراجعه مجدد به مجله بيش از روزنامه بوده و پيامهاي آن ماندگاري
بيشتري دارد .تهيه پيامهاي تبليغاتي در مجله با كيفيت بهتر از روزنامه انجام ميگيرد و
اين سبب جاذبه بيشتر آن ميشود .پخش و دريافت مجله نيز تا حدودي به سهولت
روزنامه انجام ميگيرد( ».باهنر .)161 :1388 ،با در نظر داشتن اين قابليتهاي پيام
رساني و تاثيرگذاري؛ از ميان مجالت غيرتخصصي و عمومي زنان ،مجالت زير براي
بررسي انتخا

شدهاند:
جدول  -1مجال

غيرتخصصي و عمومي انان مورد بررسي

)1

بانوي شرقي

)2

پرديس

)3

دنياي زنان

)4

زن روز

)5

بانو

)6

زيبايي سالم

)7

زندگي ايده

)8

كوك

)9

بانوان

)11

آل1

 )10برش

پيام زن

گفتني است در ميان مجالت مورد بررسي ،ماهنامه زيبايي سالم به دليل تنوع و
حجم اطالعات ،در تعداد شمارههاي بيشتر مورد بررسي قرار گرفته است.

 -1زندگی ایده آل اولین مجله با کیفیت بین المللی به گواهی  ISO9001 ،BRSاست.
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ناپديد شدن مبادله نمادين به مثابه ابزار تحليل جوامع مصرفي
مفهوم " ناپديد شدن مبادله نمادين" را بودريــار در نقد جامعه و نظام مصرفي بيان
ميكند؛ نظاميكه زير سلطه نظام اقتصادي و نشانهاي ميباشد و در آن بيش از هرچيز
سه جزء دادن ،دريافت كردن و بازگرداندن ،از ميان رفته است؛ در چنين جامعهاي تعهد
به بازگرداندن از سوي گيرنده از ميان ميرود و يا كم رنگ ميشود .به بيان ديــگر،
هرچه جامعه مصرفـيتر شود و نظام نشانهاي و اقتصادي بيشتر مسلط گردد؛ تعهد كمتر
شده و معناهاي متكثر ،محدود به معناهاي واحد ميشوند؛ 1بهاين معني كه فرد همه چيز
را يا مطلقا خو

و يا مطلقا بد ميبيند .انسان در جامعه مصرفي قادر به درك

دوگانگيهايي كه در طبيعت وجود دارد نيست ،چون مصر
جامعه "پول" رايج ترين نشانهاي است كه مصر

كننده نشانههاست .در اين

ميشود 2و حقيقت هرچه بيشتر

 -1این موضوع با عنایت به تفاوت موجود میان "نماد" و "نشانه" بهتر قابل درک اسدت " .نشدانه " محددود بده ید
معنای واحد است؛ در حالی که " نماد " دارای معنای متکثر است .برای مثال خورشید در حکد " نمداد " دوگدانگی
ی

نیروی طبیعی زندگی و مرگ را نشان می دهد بخشنده است و ازمیان برنده .این گونه است خورشدید آیدینهدای

بدوی خورشید آزت
واقعیت ایجابی ت

ومصری ها و خورشید کشاورزان .از سوی دیگر خورشید در حکد ید

" نشدانه " بده ید

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

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

گردشگر مدرن خورشدیدی کده

در آگهی های مسافرت و تعطیالت عرضه می شود .در مورد جس ه همین طور است .به اعتقاد بودریار جس "نمداد"
است وقتی کنش عریان شدن مسیر واقعی میل را که همیشه دوگانه است همزمان عشق است و مرگ نشان می دهد.
از سوی دیگر جس ی

" نشانه " است وقتی عریانی با کاربردی مدرن فقط بدنی را آشکار می کند که به کلی با میل

جنسی جنبه ایجابی یافته است -به مثابه ی
اصل اخالقی (یا الیر اخالقی مضح

ارزش فرهنگی به مثابه ی

الگوی احساس رضایت ی

عالمت ید

که هردو یکی است)  .این عریانی خود نوعی لبداس اسدت؛ هردندد خدود را از

لباس متمایز می کند این عریانی در همان نظا ،برابری ثابت مد ارزش می یابد .به این طریدق همده دوگدانگیهدا بده
برابری (و یگانگی) فرو کاسته میشوند (هارلند . )266 :1380
 -2در دنین فضایی همه دیز تبدیل به محملی برای داد و ستد اقتصادی می شدود .و برخدی جامعدهشناسدان از آن بده
عنوان امپریالیس پزشکی یاد کردهاند (سیلورمن  .)256 :1381به عنوان نمونهای مدرتبط بدا موضدوع مدا " تلقدی از
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جاي خود را به وانمودهها ميدهد كه تقلبي هستند.هيــچ مبادلهاي ،هيچ خدمتي در
جامعه ما ،از هرنوع كه باشد" ،رايگان" نيست و پولي بودن مبادالت حتي مبادالتي كه
چندان عالقهاي نسبت به آنها وجود ندارد ،عموميت دارد .همه چيز خريد و فروش
ميشود (بودريار .)254 :1389 ،انسانها براي ورود بهاين اقتصاد بايد از مسيرهايي عبور
كنند كه بعضاً مالحظات اخالقي ،انساني و ديني در آن جايي ندارد .به عنوان نمونه مي
توان به نظر تافلر اشاره كرد كهاين مسيرها را "هفت درگاه پول" نامگذاري و تجويز
كرده است (تافلر.)255-256 :1390 ،
از دست رفتن رابطه انساني (خودانگيخته ،متقابل و نمادين) امر بنيادي جوامع
ماست .براين اساس است كه شاهد تزريق مجدد و نظام مند رابطه انساني ـ به شكل
نشانه ـ در مدار اجتماعي و نيز مصر

اين رابطه و اين صميميت انساني به داللت

درآمده هستيم (بودريار.)255 :1389 ،اين در حالي است كه شيي مقدس در جوامعي كه
تقدس زدايي در آنها صورت نگرفته ،داراي ويژگيهاي زير است:
 .1مهمترين مشخصه شيي مقدس ـ دست كم در جامعه ايراني ـ اين است كه
همچون اشياء و عناصر معمولي قابل قيمت گذاري و گاه گنجاندن در قالبهاي كمي
(همچون :شمردن ،وزن كردن و يا اتصا

صفات كمي ديگر) و فروش نيستند و يا

اعمال چنين رفتاري نسبت به آنها مشرو

بوده و با تمهــيداتي اجرا ميگردد .اين

تمهيـدات نشان ميدهد كه بنابر اصل بقاياي "تايلر" در گذشته كالً ممنوع بودهاند .به

یائسگی به عنوان بیماری ناشی از کمبود هورمون جنبه اقتصادی به خود گرفت ...در دهه  1930هورمون درمانی بده
عنوان درمان ویژه اختالالت قاعدگی و یائسگی اشاعه یافت ...مداخله پزشکی در امر یائسگی و قاعدگی زنان بدازار
وسیعی را پیش روی تولید کنندگان هورمونهای مصنوعی گشود :تقریباً تما ،زنان برای بسیاری از سالهای عمرشدان
مشتری این بازار محسوب می شدند .عالوه براین آزمایشات بالینی هورمون درمانی را به کلینی هدای روان پزشدکی
گسترش داد و بازار وسیع تری برای هورمون جنسی زنان پدید آورد " (ادشورن  . )158-164 :1391گفتنی اسدت
فرآیند پولی شدن و مضمحل شدن کنش به حدی است که به عنوان مثال کلمن در تشریح کدنش متقابدل پدا از ید
مقدمه بسیار کوتاه (درحد ی

پاراگراف) بحث را با "پول دیست؟" آالاز می کند (کلمن . )26 :1377
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قول دوركيم :تنها اشياي غيرمقدساند كه انسان دربرابر آنها به شيوه "اقتصادي" رفتار
ميكند.
 .2داد و ستد اشياء مقدس همراه با تمهيدات انديشيده شده فرهنگي است،
همچون مبادله و معاوضه شييء مقدس با خودش (يك شييء با همان شييء) ـ همچون
واره1ـ و يا مبادله شيي مق دس با شيي مقدس ديگر همچون مبادله ضايعات وخرده نان
با نمك ميباشد.
 .3جبران هديه دادن و هديه گرفتن شييء مقدس با اشياء مقدس ديگر انجام
ميپذيرد و...
طبيعي است با تقدس زدايي از اشياء و امور مقدس و در نتيجه نامقدس زدايي از
امور نامقدس ،دائما پهنه اين منطقه حائل و يا منطقه اقتصادي وسيع تر و دامنه نفوذ
مقدس و نامقدس بر امور اقتصادي كمتر ميگردد .اين دگرگوني در جبهههاي ياد شده
بر تقويت جهت گيريهاي "فايده گرايي" و "فردگرايي" ميافزايد و در نهايت همه
پهنههاي زندگي آدمـيــان را درمينوردد و بر فلسفه زندگي و اخالق و زيباشناسي او
موثر ميافتد (فرهادي 17 :1377 ،و .)16
با افزايش گستره تقدس زدايي از امور و به تبع آن " ناپديد شدن مبادله نمادين"
ارتباطات انساني به صورت يكسويه ،منفعت محور و غيرمسئوالنه نسبت به " گذشته"
و "جمع" ميگردد .از نظر بودريار اين وضعيت را نميتوان "بيتفاوتي كامل ناميد،
بلكه نوعي كنجكاوي است .براساس همين قالب ميتوان گفت كه بعد مصر  ،شناخت
جهان نيست ،جهل كامل هم نميتواند باشد ،بلكه سوء شناخت است .كنجكاوي و سوء
شناخت ،نشانگر رفتار جمعي واحد و يكسان در قبال واقعيت اند؛ رفتاري عام و نظام
مند از جانب ارتباطات جمعي كه مشخصه "جامعه مصرفي" ماست .نفي واقعيت بر

 -1برای کسب اطالع بیشتر بنگرید به :مرتضی فرهادی ( ) 1387واره (درآمدی بده مدرد ،شناسدی و جامعده شناسدی
تعاون) تهران شرکت سهامی انتشار.صص 272و .271
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مبنـاي درك حريصــانه و فزاينده نشانههاي آن" (بودريار .)31 :1389 ،دور افتادگي و
گسستهايي كه از سابقه ارتباطي و نظامات اجتماعي گذشته ايران در جريان است و
نيروهاي تقويت كننده اين توليدات نوظهور عامه پسند و مشوق مصر

گرايي كه

ريشه در عاليق و ساليق جوامع مصرفي غربي دارند ،توجيهگر استفاده از نظريات
محققا ني است كه به كالبد شكافي چگونگي تحول جوامع به سوي مصرفي شدن
پرداختهاند .گفتني است بودريار به عنوان يك پست مدرن ،چارچو

نظرياي بر

اساس تجربيات خود و مطالعاتش از جوامع غربي طراحي كرده و ناگفته روشن است
كه جامعهايران در اين خصو

با جوامع مصرفي غر  ،تفاوتهايي دارد ،اما ميتوان

گفت تا جايي كه پيروي از الگوهاي غربي و بويژه تقليد از راه و رسم رسانهها و زنان
غربي در جامعه ايران معمول گردد ،قدرت تبيين كنندگي اين قبيل نظريات در مورد
مسائل جامعه ما بيشتر خواهد شد.

ابعاد چهارگانه ناپديد شدن مبادله نمادين
 )1كاركرد پوچ(1توهم كاركرد)
با توجه به اهميت كاركرد در انسجام بخشي و دوام ارتباطات و ساختار جوامع
انساني از يكسو و غلبه فرآيند مصرفي شدن در جوامع از سوي ديگر ،اين پرسش
مطرح مي شود كه افزايش دامنه ناارتباطها و تقليل و تضعيف شديد مبادالت غيرپولي
چه تاثيري بر اتصاالت و مبادالت اجتماعي داشته است؟ به بيان ديگر" ،در عصر مدرن،
ابژههاي تكنولوژيكياي كه مارا احاطه كردهاند چگونه عمل ميكنند؟ ...ابژه
تكنولوژيكي ،نه رشد و پيشرفتي حقيقي بلكه تنها جنبهاي انتزاعي دارد (ابژهها صرفاً به
ضمائم سبك زندگي بدل ميشوند) كه بودريار آن را با سبك معماري تزئيني هم تراز
مي داند كه از اواخر قرن شانزدهم تا اوايل قرن هجدهم در اروپا رواد داشت .بودريار
1
. GIZMO
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در نظام ابژهها آورده است :جهان معاصر ،اين بار ابژه در تصاحب امر خيالي است.
بدين قرار ،اتوماتيزم درها را به جهاني آكنده از توهم كاركرد باز ميكند ،به زنجيره
كاملي از ابژههاي مصنوع كه نوعي پيچيدگي خردگريز ،جزئياتي وسواسي ،تكنيك
وارگي نامتعار

و يا فرماليسمي بيجا ،در آن ايفاي نقش ميكند ...در حاد كاركردي

بودن 1،ابژه تكنولوژيكي نه واقعي ،بلكه وسواسي است ،و نه سودمند بلكه كاركردي
(همواره در معنايي انتزاعي) است :اشياء يا اسبا

ابتكاري ،ديگر ،با انجام كاري مفيد

در خدمت جهان نيستند؛ آنها به ما خدمت ميكنند :روياها و خواستههاي ما از چيزي
كه ابژهها قادر و ملزم به انجام آنند ...ابزار ،محصول تدبيري جادويي است چرا كه نه به
واسطه عقالنيت صريحا منطقي بلكه مطابق با افسانههاي از هم گسيخته و شخصي
مصر

كنندهاي خا

عمل ميكند ...در فرايند اتوماتيزم ،سوژه انساني همچون

موجودي كاركردي تكثير ميشود كه همواره با ابزارها ارضاء ميشود ،و حال آن كه
خود ابزار توسط روياي كاركردي بودن محدود شده و بنابراين به "خرد گريزي
تصميمهاي بشري" تقليل مييابد ...يك ربات از منظر تحول يك بن بست است و به
باور بودريار همه ابژهاي جهان مصرفي ما اكنون به چنين بن بستي رسيدهاند (لين،
 .)48 -52 :1387اين فرآيند غالب نشان دهنده اين است كه تنها مالك مصر  ،كارايي
كاال و خدمات نيست بلكه "داليل غير كاركردي و از جمله نمايش من مطلو "
(خداداد حسيني )26:1391 ،نيز از عوامل مهم و تاثيرگذار در مصر

ميباشند كه در

طراحيهاي راهبردي شركتها و موسسات مورد توجه قرار ميگيرد .تكنولوژيهاي
خدمات زيبايي نيز در زمره تكنولوژيهاي رايج و مقبول ،داراي كاركرد پوچ و توهمي
هستند  .در اينجا به جهت اهميت موضوع به ذكر القاء رابطه مستقيم زيبايي و الغري به
عنوان نمونهاي عيني و مرتبط با موضوع پژوهش حاضر در جوامع مصرفي غربي
ميپردازيم ،تا نشان دهيم چگونه كاركرد پوچ در جامعهاي به ظاهر سراسر عقالني،
1. Hyperfunction
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مصرفي اين

جامعه به كار آيد " .زيبايي و الغري به هيچ وجه قرابت طبيعي با يكديگر ندارند .چاقي
نيز در همه جا و همه مكان زيبايي به شمار نميآمده است .اما اين زيبايي الزامي ،جهان
شمول و دموكراتيك كه به عنوان حق و تكليف براي همگان بر روي پيشاني جامعه
مصرفي حك شده؛ از الغري تفكيك ناپذير است ...آيا در جامعه فوق مصرفي (غذايي)،
اندام كشيده داشتن به خودي خود به يك نشانه تمايز دهنده تبديل ميشود؟ ...و اين
درحالي است كه در نهادهاي گوناگون جامعه مصرفي روزه گرفتن و رياضت كشيدن
منسوخ شدهاند و از آنها به عنوان آدا

و رسوم كهنهاي نام برده ميشود كه با آزادي

كامل و دموكراتيك بدن ناسازگار ميباشند1.جامعه مصرفي آشكارا تحمل اين چيزها را
ندارد و در اصول ،تمام هنجارهاي محدود كننده را نفي ميكند....اما در همين جامعه
2

بدن در بازگشتي كامل به شيئي تهديد كننده تبديل ميشود كه بايد بر آن نظارت كرد،

آن را محدود كرد و براي مقاصد "زيبايي شناختي" رياضت را بر آن تحميل نمود؛ با
چشم دوختن به مدلهاي باريك اندام و بسيار الغر مجله وگ 3ميتوان تجاوز وارونه
جامعه فراواني را به اصل پيروزمندي بدن كه يكي از اصول اساسي آن را تشكيل
ميدهد ،تشخيص داد .بدين ترتيب شاهد نفي شديد يكي از اصول اساسي جامعه
فراواني هستيم ....براساس پژوهشي كه در آمريكا صورت گرفته  %50زنان و از هر 446

 -1الز ،به یاد آوری است که در جامعه ایران هردند که هنوز این اندیشه به این شدت وجود نددارد امدا بایدد هشدیار
بود که از آداب و سنن مذهبی در جهت اهداف مصرفی الرب بهره برداری نشود .به عنوان نمونه بهره برداری از سدنت
مذهبی "روزی داری" برای دستیابی به تناسب اندا ،و الالری متناسب با اندا ،مانکنهای الربی دسیسه ای است کده
سودجویان در جامعه ایران می توانند به آن متوسل شوند.
 -2این "نظارت" در فراوانی روبه تزاید تحقیقات متمرکز بر "مدیریت بدن" که در بخش پیشینه پژوهش حاضدر آمدده
است مشهود می باشد.
 -3مجل ه وگ یکی از مجالت زیبایی الربی است که در کنار دند مجله دیگر از این نوع مورد بررسی بودریدار بدوده
است.
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نوجوان 300 ،نفر رژيم ميگيرند .همچنين در اياالت متحده "مواد غذايي داراي كالري
پايين" ،قندهاي مصنوعي ،كرههاي بدون چربي و رژيمهاي غذايي به كمك تبليغات
فراوان سبب ثروتمند شدن سرمايهگذاران و توليدكنندگان اين حوزه شدهاند .برآورد
ميشود 30 ،ميليون آمريكايي چاق هستند ياخود را چاق ميدانند" (بودريار:1389 ،
 .)224-220و افزون بر آنچه آمد ،مسئله با اهميت به خطر افتادن سالمتي و حتي مرگ
و از دست دادن زندگي افراد جامعه است؛ چنانچه پس از اين خواهد آمد استفاده از
داروها و رژيمهاي الغري كه در اثر تبليغات رواد پيدا كرده ،جان افراد بسياري را در
معرض تهديد قرار داده است و اين موضوع به خوبي نشان ميدهد كه مصر

كنندگان

هيچ گونه توجيه زيستي اي براي اين اعمال خود ندارند .در واقع ،با توجه به جايگزيني
تدريجي غير واقعيها به جاي واقعي ،تصور كاركرد نيز دچار قلب ماهيت ميشود ودر
نتيجه با توهم كاركرد روبرو ميشويم كه صرفاً انتزاعي و كامالً بي رابطه با واقعيت
است .اينها توهمي بيش نيستند كه از ناتواني در مشاهده صحي و عميق زندگي و
ناشي شدهاند ،از اينرو جاي تعجب نيست كه "خردگريزي پيچيده" به

دنياي اطرا

صورت آزادي و حق انتخا

حاد واقعي

و قوه گزينشگري جلوه ميكند.

1

حاد واقعي در ارتباطات و در معنا ،به معني واقعي تر از واقعياي است كه نشان ميدهد
واقعيت چگونه از ميان رفته است (بودريار .)81 : 1981 ،حـاد واقــعي يعني كالً
وانموده شده ،و در نتيجه ،،زيباتر از زيبا و حقيـقيتر از حقيقي است .يكي از نمونههاي
حاد واقعي درپورنوگرافي است .ستاره زن فيلم پورنوگرافي با ايمپلنتهايش،
جراحيهاي پالستيك اضافي ،تاتو ،آرايش بدن و تغييرات ديگر ،مصداق زن وانموده
ميباشد .و نوعي حاد واقعي است كه واقعي تر از زناني ميباشد كه تا به حال ديدهايم
 ) Hyperreal( -1فرا واقعی یا فزون واقعی ه ترجمه شده است.
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و چه بسا مردم درصدد زندگي كردن براساس اين تصاوير حاد واقعي از طريق دگرگون
ساختن خودشان باشند (ريتزر .)420 :1389 ،بنابراين حاد واقعي يعني تقلبي ،كه
كمترين تناسب را با واقعيت دارد و اين به معناي آن است كه در جامعه مصرفي،
"واقعيت" ارزش وجايگاه خود را در فهم و اصالح و تبديل "جهل" به "علم" از
دست داده است .حاد واقعي با جامعه مصرفي و " ناپديد شدن مبادله نمادين" ،ارتبا
تنگاتنگ دارد و توسط رسانهها و تبليغات آنها ،اشاعه مييابد".هد

از تبليغات،

افزايش ارزش مفيد اشياء نيست ،بلكه زايل كردن اين ارزش است؛ زايل كردن
ارزش/ع مر اشياء و قرار دادن آنها تحت انقياد ارزش /مد يا تعويض سريع ...اين نوع
ول خرجي به هيچ وجه رنگ و بوي نمادين پتالچ را ندارد ،بلكه راه حل نااميدانه اما
حياتي براي حفظ يك نظام اقتصادي – سياسي در حال فناست ...يكي از مهم ترين
مضامين فرهنگ عامه كه توسط رايزمن و مورن مورد تحليل قرار گرفته ،اين نكته را در
فرمي حماسي مطرح ميكند :قهرمانان مصر  .امروزه ،دست كم در غر ،
زندگينامههاي پرشور قهرمانان توليد جاي خود را به قهرمانان مصر

داده است.

زندگي مثال زدني "مردان خود ساخته" و بنيانگذاران ،پيشگامان ،كاشفان و مستعمره
نش ينان كه پس از قديسين و مردان تاريخ ساز بيش از همه مورد توجه بودند ،اينك
جاي خود را به شرح احوال ستارگان سينما ،ورزش ،چند شاهزاده يا فئودالهاي
بين المللي داده است كه در يك كالم در زمره اسرا
اگر ضرورت ايجا

كنندگان بزرگ قرار دارند (حتي

كند ،آنها اغلب در حالت بي تكلفي در زندگي روزمره ،و در حال

خريد و غيره نشان داده ميشوند) " (بودريار 52 :1389 ،و  .)54در نتيجه حاد واقعي به
معناي جايگزين شدن فراگير "تقلبي" به جاي "واقعي" و زمينه سازي زندگي مجازي
بجاي زندگي واقعي ميباشد؛ اين بحران كه توسط رسانههاي ارتبا جمعي دامن زده
ميشود عمال خالء ارتباطي و معنايي را پديد ميآورد كه نتيجه رفتاري آن ،نوعي
سرگشتگي در قوه تشخيص و تمي يز واقعي از غيرواقعي و در نهايت واقعي پنداشتن
غيرواقعيها ست .امروزه در اطرا

ما موارد بسياري از اين غيرواقعيها وجود دارد ولي
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ما تقلبي بودنشان را نميبينيم وحتي احساس هم نميكنيم زيرا اتكا به واقعيت به مثابه
محك تمييز درست از نادرست ،جايگاه خود را از دست داده است .افرا در واقعيت و
مطلوبيت انواع مصنوعاتي كه واقعيتر از واقعي هستند ،به صورت هنجار اجتماعي
درآمده است ،مانند :مژه مصنوعي (اكستنشن مژه) ،موي مصنوعي (كاشت مو) ،ابروي
مصنوعي (تاتوي ابرو) ،لب مصنوعي (برجسته كردن لبها) ،ناخن مصنوعي (كاشت
ناخن) و ....تا موارد بسيار فني تر مانند :رباتها ،هوش مصنوعي و...
 )2تسلط مبادله نشانهاي
از نظر بودريار مصر

مهمتر از هر چيز ،حاكي از نشانههاست ،نه كاالها.هر شي

مصرفي " نشانهاي " دارد كه با آن مرتبط است (ريتزر .)407 : 1389 ،وي در اين زمينه
بسيار متاثر از همكار خود روالن بارت است .بارت پوشاك را نه به عنوان يك نظام مد
و نه صرفا به عنوان پيام نيروهاي تكنولوژيك بلكه اساسا به منزله حامالن اطالعات و
آحادي در يك نظام نشانهها ،بويژه در مجالت مد ،مورد مطالعه قرارداد .بارت ،دالها و
مدلولهاي متحقق را در عباراتي اينچنيني تحليل كرده است ":اين عكسهاي چاپ
شدهاند كه در مسابقات برنده ميشوند" (هوروكس.)24 :1387 ،مصر
عمل و كاركرد اشياء ،دارايي وغيره ونه به عنوان كاركرد صر
نميتوان تعريف كرد؛ بلكه مصر

را نه به عنوان

پرستيژ فردي يا گروهي

را به عنوان نظام ارتباطات و مبادله به مثابه رمزگان

نشانههايي كه دائماً مانند زبان فرستاده ،دريافت و بازآفريني ميشوند؛ تعريف ميكنيم.
تفاوتهاي مادرزادي خوني و مذهبي در ايام قديم قابل مبادله نبودند ،آنها تفاوت در
مد محسو

نميشدند و جنبه اساسي داشتند .آنها قابل مصر

نبودند .تفاوتهاي

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

مبادله ميشوند .اين همان مبادله اجتماعي نشانههاست (بودريار.)133 :1389 ،

فراگير شدن مصر

به مثابه يك نظام عمالً به معناي سيطره يافتن نشانهها ،بي اعتبار

شدن واقعيت و ترويج يكساني به نام كثرت گرايي است .بودريار ميگويد :امـروزه
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زندگي در يك جريان بي وقفه از حضور نشانهها هدايت ميشود :نشانههايي درباره
اخبار (پيرامون همه رويدادها) ،نشانههايي درباره خود (نوعي از هويت كه هر كسي
آرزوي بروز آن را دارد) ،نشانههايي از موقعيت اجتماعي و احترام (شين اجتماعي
افراد) ،نشانههاي معماري (مقاصدي كه ساختمانها در خدمت آنها هستند) ،نشانههايي
بر روي ديوارها ،ميزهاي نهارخوري ،ميز دم دستي (اولويتهاي زيبايي شناسي) و مانند
اينها (وبستر.)374 :1389 ،
براين اساس اخالق زيبايي كه همان اخالق مــد نيز هسـت ،ميتواند به معناي
تقليل تمام ارزشهاي انضمامي يعني "ارزشهاي مفيد" بدن (به لحاظ انرژي ،ژستها
و حركات ،امور جنسي) به عنوان يك "ارزش مبادله" كاركردي باشد كه به تنهايي در
حالت انتزاعي بهايده بدن شايسته و كامل و ايده ميل و لذت خالصه شود و البته نفي و
فراموشي واقعيت آنها بدين منظور كه در مبادله نشانهها مضمحل شوند ،زيرا زيبايي
چيزي جز ماده تشكيل دهنده نشانهها نيست؛ نشانههايي كه با يكديگر مبادله ميشوند.
زيبايي مانند ارزش /نشانه عمل ميكند .بهاين دليل است كه ميتوان گفت ،الزام زيبايي
يكي از شيوههاي الزام كاركردي است ـ اين امر در مورد اشياء و نيز زنان (و مــردان)
مصداق دارد ــ زني كه خود به يك متخصص زيبايي تبديل شده است ،همتاي طراح
در بنگاههاي توليدي است (بودريار .)206 :1389 ،نمونه بارز فرار از واقعيت از طريق
تقليل گرايي افراطي ،در تحقيقات بازاريابي قابل مشاهده است".آمالدوس و جين
معتقدند شركتهايي كه كــاالهــاي تجمــلي توليد ميكنند بر منحصر به فرد (تك)
بودن كاالهايشان بيش از تفاوتهاي عملكردي با ديگر نامهاي تجاري تاكيد ميكنند ،تا
قيمتهاي بيشتر و منافع باالتر ايجاد كنند (چادهوري.)77 :1391:اين شيوه تاثيرگذاري
براي مشترياني (مصر

كنندگان وفادار و دائمي) كه رفتار افادهاي دارند در نظر گرفته

 -1همان گونه که در صفحات بعدی نشان داده خواهد شد با "ناپدید شدن مبادلده نمدادین" عمدال شداهد فراجنسدی
شدن مسائل زیبایی هستی .
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شده است .در واقع استفاده از نشانههاي متفاوت براي افراد متفاوت ،براي دستيابي به
سود بيشتر ،از اصول رايج و جاافتاده در تجارت و بازاريابي است .مصر
امري هويت بخش ،يگانه و منحصر به فرد ،خا

به مثابه

و لذت بخش براي تك تك افراد و

اشباع كننده روحيه فردگرايي ،به نام تنوع ،عمال همگوني را تحميل مينمايد و نظام
نشانهاي مسلط ،بازار پررونقي را پديد ميآورد كه افراد و گروهها براي معنا بخشي به
خود و فعاليتشان مجبور به استفاده از نشانههاي رايج براي بقاء و كسب اعتباري
هستند كه در رقابتهاي نفسگير دائماً زايل مي شوند و نيازمند باز توليد در جامعه
مصرفي ميباشند.
 )3تسلط مبادله اقتصادي
مبادله اقتصادي درارتبا

تنگاتنگ با مفهوم مبادله نشانهاي قرار دارد.به لحاظ

فردي ،نيازها هيچ اند .نيازها هيچ دخل وتصرفي در همسان سازي ميان يك مصر
كننده و يك موضوع ندارند .نظام نيازها به وسيله نظام توليد ايجاد ميشود .انتخا
فردي ،ايدئولوژي نظام صنعـتي است .آزادي انتخا

بر مصـر

كنـنـده تحمـيل

ميشود (هوركس .)22 : 1387 ،به ديگر سخن ما از جامعهاي كه توليد در آن غالب
است به سوي جامعهاي حــركت مي كنيم كه كانونش مصر
داد تا مصر

است ...ديگر نبايد اجازه

كنندگان براي خودشان تصميم بگيرند كه آيا مصر

بكنند يا نه ،يا آن كه

كنند ...سازمانهاي سرمايهداري خا

(اغذيه فروشي مك

دونالد ،لكسوز) 1بايد سعي كنند مردم را متقاعد سازند كه مصر

كننده فعال و منظم

چقدر و چه چيز را مصر

 -1باید به این مجموعه کارخانجات معروف و کارتل های تولید لواز ،آرایشی را نیز اضدافه کدرد " .اسدتفاده از لدواز،
آرایش در خاور دور در کشورهای ژاپن و تایلند مقا ،نخست را دارد؛ ایران و عربستان مقا،هدای بعددی را بده خدود
اختصاص داده اند .د ر کشورهای آمریکای التین پرتوریکو و در میان کشورهای اروپایی ایرلند جنوبی بیشترین آمار
مصرف لواز ،آرایش را به خود اختصاص داده اند .انگلیا و آمریکا نیز جزء کشدورهای پرمصدرف لدواز ،آرایدش و
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كننده را به چيزهايي وسوسه كرد از قبيل

خريد آنچه نياز ندارند ،آنچه توانايي خريدنش را ندارند و آنچه ممكن است الزم شود
براي به دست آوردنــش زيربار قــرض بروند .همچنين رواد كارت اعتباري كه
مصر

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

مصر

كند ...البته فعاليت عقالني توليد و توزيع كارتهاي اعتباري يك رشته

نامعقوليهايي را نيز در بر دارد ،از جمله انسان زدايي ناشي از كاربرد تكنولوژيهاي
غيرانساني و كارمندان بانكي كه ربات وار عمل ميكنند و با مشتريان شان به صورت
بسيار دستوري رابطه برقرار ميكنند (ريتزر 413 :1389 ،و  412و  741و .)740و به
همين گونه فن آوري ،علم ودانش ،محكوم به "رويهاي جادويي"و محكوم به مصر
نمايشي و تماشايي اند .مصر

نيز تابع يك چنين روالي است .اقتصاددانان با بهت

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

گفتمان منفعتي كه مسلم گرفته شده نبودهاند .اما اين ناكامي از آن

روست كه كردار تودهها ديگر ربطي به نيازها ندارد (و شايد هيچگاه نداشته است).
تودهها مصر

را به ساحتي از مرتبت و حيثيت ،چشم همچشمي بيفايده يا وانمايي،

از ارمغان بخشيايي كه ارزش مصر

راسراسر پشت سر گذاشته بدل كردهاند.

تالش بيهودهاي از همه سو (از سوي تبليغات سياسي رسمي ،جوامع مصرفي،
اقتصاددانان و جامعه شناسان) براي واداشتن تودهها به صر
كاركردي در خصو

مصر

هزينه عاقالنه و محاسبه

صورت گرفته است ،تالشي كه راه به جايي نخواهد برد

(بودريار.)74 : 1381 ،
ابعاد "ناپديد شدن مبادله نمادين" ،در ارتبا تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند و در
دنياي واقعي جداسازي اينها از يكديگر بيهوده و ناشدني است .بنابراين به طور

زیبایی هستند .فیلیپین و دین کمترین مصرف کنندههای لواز ،آرایش هستند" (زیبایی سال  . )37 :40در اینجا توجه
به همه گیری مصرف لواز ،آرایش همان طور که الذا خوردن همگانی است بسیار قابل تامل می باشد.
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خالصه چند ويژگي بارز اين چهار بُعد را در زير ميآوريم و سپس ارتبا ابعاد ياد
شده را به صورت يك مدل نمايش ميدهيم.


اجبار مصر

نمايشي به نام آزادي انتخا .



مصر



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

به مثابه هويت درنظر گرفته ميشود.

غير اقتصادي به عنوان امري تصور ناپذير و غيرممكن القاء ميگردد (از بين رفتن حريم
اقتصادي و غير اقتصادي).
مدل شماره  -1چگونگي ارتباط ابعاد ناپديد شدن مبادله نمادين
حاد واقعي

كاركرد پوچ
جايگزيني غيرواقعي
بجاي واقعي

خردگريزي پيچيده
ناپديد شدن مبادله نمادين
حاكميت مد

تسلط مبادله نشانهاي

حاكميت پول

تسلط مبادله اقتصادي

تعريف عملياتي مفاهيم و شاخص سااي
با توجه به مفاهيم نظري و تعاريف ارائه شده در چارچو

فكري بودريار شاخصهاي

متناسب با موضوع تحقيق را استخراد نمودهايم .اين شاخصها در ادامه به شكل
عملي در تحليل محتواي كيـــفي مجالت غير تخصـصي و عمومي زنان به كار برده
شدهاند.
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جدول  -2شاخصهاي ناپديد شدن مبادله نمادين
مفهوم
ناپديد

ابعاد

مولفه

 نداشتن توجيه زيستي و

 تمايل به اعمال  جراحي لثه

 رجوع به

بيولوژيكي

جراحيزيباييبدون براي داشتن

مدلولهاي القاء

 براي استفاده واقعي توليد

نياز واقعي و

نشدهاند

زيستي

كاركرد  ابژههاي زائد

شدن

پوچ

مبادله

(توهم

شاخص 1

شاخص 2

شاخص 3

نمادين كاركرد) شدهاي چون شين،
ثروت و حيثيت

 استفادهازتكنولوژيهاي

وكسب اعتماد به

پيشرفتهبراياعمالجراحي

نفس

زيبايي وتن دادن به خطرات

 ايجاد حس

جاني ناشي از آن

اجتماعي مصر

 توجه وسواسگونه به زيبايي

كننده بودن

چهره و بدن

 پيچيدگي خرد

 ناامني رواني و ذهني در

گريز

مورد خود

 جزئيات

 نگراني دائميبراي از دست

خندهاي زيبا
 جراحي

 پذيرش خطرات گوش در مردان
ناشي از اعمال

براي برقراري

جراحي زيبايي

ارتبا موثر

وسواسي

دادن وضع مطلو

 از دست رفتن

اجتماعي غير واقعي)

اولويت نيازهاي

 نگراني دائميبراي خارد

زيستي

شدن از چرخه مبادالت نشانهاي

 افرا در

 زيباتر از زيبا

واقعيت

 واقعيترازواقعي

بازيگرانكهبا

 كالً وانموده

 تقلبي به جاي واقعي

آرايش و گريم غير  پيري چشم

حادواقعي شده
 كمترين ارتبا

(هنجارهاي

 استفاده از چهره  30 ثانيهاي

واقعي

جوان شويد
خداحافظ

شدهاند،بهعنوانالگو  بازار داغ

با واقعيت (قطع

 تمايل به جوان

پيلينگ (اليه

ارتبا تدريجي با

ماندن با وجود

برداري) پوست

واقعيت)

افزايش سن به
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مثابه هنجار
اجتماعي
 فرار از پيري
 تمايل به شفافيت
غيرواقعي پوست
 لنزهاي رنگي
چشم
 برجسته كردن
لبها
 از ميان رفتن

 گرايش به يكساني در

دوگانگيهاي واقعي مواردي چون لباس ،آرايش و

در همه جوامع

خاصي از

 كسب هويت

حتي چهره (جهاني شدن

(يكنواختي در

لباس عروس و

اجتماعي از طريق

چهرهها)

ترجيحات و

ميهماني

مصر
تسلط
مبادله
نشانهاي

 لباس يك شكل  انتخا

نوع

نشانهها

 توجه الزام آور به خواسته و اولويتهاي

 تمايل به

 پيروي از مد

پسند ديگران (مورد پذيرش

پوشش در تمام

داشتن

 رقابت در

ديگران واقع شدن)

جوامع)

انداميخا

عرصه نشانهها

 انتخا

 چهره يكسان

عنوان اندام

 انباشت گر

آخرين مد (به روز بودن)

معاني

 استفاده از تنوع رنگها و بوها چشم ،پوست و..

پوشش متناسب با

رنگ مو ،رنگ

 نوعي از

(تمركز بر تغييرات و تنوعات

يكسان (تالش

هويت كه هركس

كمي ،ظاهري و شكلي به جاي

براي همساني با

آرزوي بروز آن را

واقعيتهاي عمقي و دروني)

چهرههاي مرجع)

دارد.

 زيبايي يعني

 جايگزيني

شهرت اجتماعي

يكساني و همساني

 زيبايي

به جاي تفاوتها

برايكسب اعتماد

 از خود بيگانه

به نفس

كننده

 زيبايي براي
موفقيت در
مواردي چون
همسريابي ،شغل

مطلو

به

(الغر)
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يابي و ارتقاء شغلي



پايان ناپذيري  استفاده از برندهاي معرو

مبادله پولي


انباشت گر

منافع

تسلط
مبادله
اقتصادي

 قاچاق لوازم آرايشي به

گسترش مناسبات

وارد شدن در و به قيمت آسيب رساندن به
ظهور مصر

بيش از حد


وگران قيمت

لوازم آرايش براي

منظور دستيابي به سودهاي كالن و ارتباطات

نظام اشيا


 استفاده از

كردار فرد

اقتصادي موثر

استفاده كنندگان

 مشروعدانست

 تضمين اجتماعي دوام و

ن ورود به مبادالت

استمرار چرخه اقتصادي

پولي از هر طريق

محصوالت آرايشي

ممكن

ربطي به رفع نيازش

ولوغيرانساني و

ندارد

ضد اخالقي



 مقاومت در

مصر

ساحتي از مرتبت و

برابر تسلط مبادله

حيثيت اجتماعي

اقتصادي نشانه

دانسته ميشود

ناتواني اجتماعي-



مصر

براي

چشم هم چشمي


كسب هويت

اجتماعي از طريق
پول و مصر
هرچه بيشتر

هويتيو
اقتصـــادي
دانــسته ميشود.
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يافتهها
وضعيت مخاطبان مجال

غيرتخصصي و عمومي انان

به دليل اين كه مساله اصلي در اين پژوهش چگونگي نحوه پيام رساني و
تاثيرگذاري مجالت غيرتخصصي و عمومي زنان ميباشد و يك ضلع اصلي در اين
فرآيند مخاطبان هستند؛ در ابتدا به توصيف مخاطبان اين مجالت پرداخته ميشود.
هرچند به واسطه نوع پژوهش ارتبا

مستقيم با مخاطبان برقرار نشده است ،اما بر

اساس تحقيقاتي كه تاكنون صورت گرفتهاند و همچنين اطالعاتي كه از مجالت مورد
بررسي بدست آمده ،وضعيت آنها توصيف گرديده است.
الف) فراتحصيل :طيف وسيعي از زنان و مردان تحصيل كرده دانشگاهي و
افرادي با تحصيالت پائين تر جزء متقاضيان استفاده از خدمات آرايشي ،زيبايي و
مصر

مواد آرايشي هستند .به عنوان مثال در پژوهش ميداني انجام شده با نمونهاي

 200نفري كه همگي آنها از خدمات جراحي زيبايي استفاده كرده بودند ،بيش از نيمياز
پاسخگويان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي بودند .در اين پژوهش همچنين با  21نفر
مصاحبه عميق انجام شده است ،تحصيالت افراد مورد مصاحبه شامل ديپلم ( 14مورد)،
فوق ديپلم ( 1مورد) ،حوزوي ( 1مورد) ،كارشناسي ( 4مورد) ،دكتر ( 1مورد) بوده
است (ذكائي .)52 :1387 ،در واقع ميتوان گفت كه تحصيالت رسميو دانشگاهي
تاثيرچنداني در گرايش يا عدم گرايش به استفاده از لوازم آرايشي و يا خدمات زيبايي
ندارد .چنانچه بسياري از متخصصان زيبايي باوجود اطالع از عوارض استفاده از اين
محصوالت و خدمات ،استفاده از آنها را طرد نميكنند و بعضاً خود نيز جزء مصر
كنندگان اين خدمات و محصوالت ميباشند .دانش آنها در اين زمينه فقط توانسته آنها
را در شناسايي بيشتر عوارض و به تعويق انداختن آن و نهايتاً عدم استفاده از
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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ميگويد :حدود نيمياز  500نوع فراوردههاي ضد آفتابي كه ارائه ميشوند ،ممكن است
باعث ايجاد يا انتشار سرطان پوست شوند ...يعني زماني كه روي پوست استفاده
ميشوند باعث ايجاد تومورهاي سرطاني پوست خواهند شد .ضد آفتــا ها نميتوانند
از اشعه فرابنفشي كه براي سلولهاي پوست مضر است جلوگيري كنند ،عالوه براين
ممكن است باعث تومور و آسيبهاي ديگر نيز بشوند ...ضد آفتا هاي داراي ويتامين
 Aشيميايي هستند و با نفوذ در پوست به سيستم هورموني بدن آســيب ميرسانند
(زيبايي سالم .)37 :35 ،اما با كمال تعجب اين متخصص تاكيد ميكند ،محصوالت ضد
آفتا

بايد از سنين پايين استفاده شوند.
ب) فرا درآمد :داشتن يا نداشتن تمكن مالي را نميتوان دليلي براي مصر

عدم مصر

خدمات زيبايي يا محصوالت آرايشي ،در نظر گرفت .بهاين معني كه همه

افراد صرفنظر از برخورداري يا عدم برخورداري از تمكن مالي ،مصر
حسا

يا

ميآيند؛ با اين تفاوت كه افراد كم درآمدترعموماً مصر

كننده به

كننده محصوالت و

خدمات زيبايياي با كيفيت پائينتر و در عين حال با ريسك خطر بيشتر هستند .اين
افراد بعضا در دام قاچاقچيان محصوالت آرايشي و پزشكان تقلبي گرفتار ميآيند و از
اين رهگذر آسيبها ي وارد آمده به قشر كم درآمد بيشتر خواهد بود .به گفته پزشك
متخصص پوست و مو 1نيز " موفقيت كاشت مو غير از عوامل بيولوژيكي مانند تراكم
مو ،وسعت منطقه طاسي و ...به عامل موقعيت اقتصادي بيمار نيز مربو

ميباشد

(زيبايي سالم .)22 :35 ،چنانچه بعدا نشان ميدهيم ،دامنه تغييرات قيمـت مجـالت
غيـرتخصـصـي و عمومي زنان بين  500– 4000تومان ميباشد كه تقريبا همه اقشار
مي توانند اين گونه مجالت را خريداري كنند؛ و در واقع در معرض تبليغات سيل آساي
آنها در زمينه مصر

بيشتر قرار ميگيرند.

پ) فرا سني :مخاطبان اين مجالت از نظر توزيع سني بسيار متنوع ميباشند؛ به
عنوان نمونه تبليغي با مضمون "نسخهاي براي غنچهها" در يكي از مجالت به چاپ
 -1دکتر محمدعلی نیلفروش زاده متخصص پوست مو و زیبایی.
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رسيده كه شامل توصيه براي استفاده ازكرمها ،ضد آفتا

و ...براي كودكان ميباشد .و

يا در پژوهشي با زناني كه تجربه جراحي زيبايي داشتهاند ،مصاحبه انجام شده است؛ در
اين پژوهش ميانگين سني جامعه نمونه 15 -71 ،سال ميباشد (ذكايي".)52 :1387 ،
مطبوعات در جهت شبيهسازيهاي جنسيتي با انتخا

چهرههاي كودكان مونث و

آرايش سر و صورت و موها به نوعي تداعي گر جاذبههاي جنسي زنانه هستند و از اين
طريق به جلب مخاطب ميپردازند( ".راوش )207: 1389 ،بنابراين مخاطبان مجالت
مورد بررسي از كودكان خردسال تا افراد مسن ميباشند و مجالت در اين زمينه براي
تبليغ محصوالت و خدمات زيبايي محدوديت سني براي تبليغات خود قائل نيستند.
) فرا تاهل :چنانچه شواهد نشان ميدهد متغير تيهل نميتواند متغير بامعنايي
در توصيف مخاطبان مجالت باشد و مخاطبان هم مجرد و هم متيهل هستند .چنانچه در
تحقيقي كه پيشتر توضي آن آمد ،نيمي از پاسخگويان متيهل و نيم ديگر مجرد ،مطلقه
و بيوه بودهاند (ذكائي.)52 :1387 ،
ث) فراجنس :هر چند كهاين مجالت ظاهرا براي زنان چاپ ميشود ،اما مردان
نيز مخاطبان آن هستند :مثالً در صفحه دوم مجله بانوي شرقي تصوير مردي با كت و
شلوار و كراوات و چهره نه چندان معمولي به نمايش گذاشته و پوشاك ،LEVIN

پوشاك كالسيك مردانه تبليغ شده است.در اين مجالت همچنين از تصاوير هنرپيشهها
و ورزشكاران مرد نيز استفاده شده است .طبق اظهارات پزشك متخصص زيبايي
خانمها بيشتر براي جوان سازي پوست به روشهاي گوناگون ليزر ،تزريق بوتاكس،
فيلرها ،به متخصص مراجعه ميكنند و آقايان بيشتر براي عمل زيبايي ،پيوند مو كه
متقاضي آن هم در ميان آقايان كم نيست ،مراجعه ميكنند.اين پزشك متخصص اظهار
مي دارد كه عمل پيوند مو را براي چند تن از چهرههاي معرو

سياسي ،ورزشي و

سينمايي انجام داده است (زيبايي سالم .)22 :35 ،بنابراين هم مردان وهم زنان مصر
كننده خدمات زيبايي و حتي محصوالت آرايشي هستند؛ ولي در زمره مخاطبان مجالت
غيرتخصصي و عمومي زنان قرار دارند ،پس شاهد تبليغات متعددي براي مردان هم در
اين مجالت ميباشيم.
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دادههاي باال نشان ميدهد كه با وجود تصور اوليه مبني بر وجود تفاوتهاي
مبنايي بر اساس شاخصهاي سني ،تحصيلي و ...در ميان مخاطبان ،عمالً تمايزي جدي
وجود ندارد .هرچند اين تفاوتهاي ظاهري ممكن است در شدت و ضعف موثر باشند
و ايجاد طيف نمايند؛ اما تفاوت معناداري را نشان نميدهند و اين به معناي آن است كه
مدعاي بودريار مبني بر" فرا – همه چيز" (هوروكس )154 :1387 ،در مورد مجالت
مورد بررسي و مخاطبان آنها نيز صدق ميكند .بنابراين پذيرش " ناپديد شدن مبادله
نمادين" به واسطه فراگير شدن و عبور از مرز شاخصهاي رايج در تشخيص تمايزها و
فهم نوع روابط ،به عنوان امري فراجنسي ،فراسني ،فرادرآمدي ،فراتحصيلي و فراتاهل،
توجيهپذير ميباشد .تعبير "ناپديد شدن" ،گستردگي تور مصر
مهاجم و فعال نشان ميدهد.

را به مثابه يك نظام

جدول  -3بررسي وضعيت ظاهري مجال

غيرتخصصي و عمومي انان به لحاظ نمايي كه دراولين برخورد در كيوسكهاي روانامه فروشي
قابل ديدن است.

فاصله

رديف

نام مجله

1

بانوي شرقي
ش 71
شهريور 90

دو هفته
نامه

دنياي زنان
ش 71
مرداد 90

ماهنامه

2

چاپ

تيترهاي كوچك به
تعدادصفحه

طرح روي جلد

تيتر بزرگ

تصوير بزرگ يك كودك
با چشمان آبي و تصوير
 4هنرپيشه زن در اندازه
كوچكتر در باالي صفحه
و تصوير علي پروين و
يك مرد آشپز آمريكايي-
چيني

با دو بازيگر سريالهاي ماه
مبارك رمضان
شبنم قلي خاني :بازيگري
از كار در معدن سخت تر
است.
خاطره اسدي :سختي
زيادي كشيدم.

تصوير  3زن كه يكي از
آنها هنرپيشه است

 بازيگري كه عاشق
كارگردانش شد.
 مادران ايل قشقايي،
زناني از جنس كوه
 كفتگو با رزيتا غفاري
بازيگر سريال "سي امين
روز"

ترتيب در معرض ديد

طرح پشت جلد

بودن (درشتي)

100

72

 حق طالق را به
خانمها بدهيم يا نه
 پرسش و پاسخهايي
درباره جن
 5 سوال زنان درباره
سالمت جنسي
 چرا زنها ميخواهند با
مردان بلند قد ازدواد
كنند؟
 تاريخ ايران مديون
زنان با درايت
 چرا حضرت فاطمه
(ع) "ام بيها" نام
گرفت؟
 خانمها در كاركردن
دلسوزترند.

تبليغ جشنواره 3Dال
جي (سينماي
خانگي) و هداياي
ويژه آن شامل مودم،
عينك سه بعدي،
كنترل جادويي ،فيلم
سه بعدي

تبليغ خودرو تيبا
محصول سايپا

قيمت
)تومان (

1500

1200
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 افرا در خود آرايي،
ويراني سالمت رواني

بانو
ش31
مرداد 90

ماهنامه

80

4

زندگي ايده
آل
ش92
مرداد 90

سه
شماره
در ماه

202

5

بانوان
ش 15
مرداد90

ماهنامه

98

3

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

تصوير 5زن هنرپيشه
(يك مادر و دختر)

شبنم طرفدار بانوان
(شبنم قلي خاني هنرپيشه
سريال در حال پخش)
پرونده ويژهبرايسريالهاي
رمضان ،پاسخ مهدي
سلوكي (بازيگر) به شايعه
جنجالي:داستان ازدواد من
ساختگي است.

گفتگوبا مادر و دختر
هنرپيشه ويدا و حنانه
شهشهاني

برنده خوش شانس اين
شماره شويد
شامل:ماشين ظرفشويي
 12نفره سامسونگ و...
 شبنم قلي خاني:راز
سكوت امير حسين
چيست؟
 گفتگوي اختصاصي با
پروفسورسميعيدر آلمان
 چرا نبايددرماه رمضان
كله پاچه بخوريم؟
 شقايق دهقان
(هنرپيشه) :منظورتان
اين است كه كم عقلم؟!
 مونا فرجاد (هنرپيشه)
:با سعه صدر مجموعه
"ساختمان پزشكان"را
ببينند.
 گريم عجيب بازيگران

تبليغ نوشيدني
برجومي

تبليغ مايع پاك كننده
Cif

2000

2000

تبليغ يخچال فريزر و
جارو برقي ال جي
1000
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در فيلم سينمايي آهوي
پيشوني سفيد.

تصوير 4زن هنرپيشه

ميهمان خانههاي شماييم
ستاره بانوها در ماه عسل
گفتگو با نقش اولهاي
سريالهاي تلويزيوني ماه
رمضان

مدال نقره كنكور :گفتگويي
با كيانا اماني؛ نفر دوم
كنكور تجربي

6

پرديس
دوره
جديدش5
مرداد90

دو هفته
نامه

160

7

زن روز
ش 2290
مرداد 90

هفته
نامه

58

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

8

زيبايي سالم
ش40
مرداد 90

ماهنامه

164

تصوير صورت يك زن
آرايش كرده ،با چشماني
سبز ونقابدار

برنزه شدن با آفتا

جنو

 فيس بوك و خطرات
آن براي زنان متاهل
 20 سانتيمتر كاهش
تبليغ دئودورانت داو
دور كمر زير دستگاه
زير بغل با داو
 هر شماره  2ميليون
تومان جايزه محبوبترين
زنان و مردان ايران را
انتخا كنيد.
 شبهاي قدر؛ مهلتي
تبليغ كتا نقش
براي عذرخواهي
 مراقب انتقادكردنتباش آفرينان عصرتاريكي1
 جاي شما خالي....
 آرايش حالل در
كشور اسكيپيها
 خانمها كيف خود را
يخچال فريزرهارد
چگونه انتخا ميكنند؟
ستون
 لوازم آرايش را در
خانه بسازيد.
 راز چروكهاي
صورت فاش شد.

2000

500

2500
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كوك
ش16
مرداد90

ماهنامه

10

برش
ش127
مرداد90

ماهنامه

100

11

پيام زن

ماهنامه

100

132

تصوير يك زن آرايش
كرده با مانتو و شلوار

تصوير يك زن تمام قد
وصورت دو زن آرايش
كرده ،يكي از زنها هنر
پيشه است و تصوير دو
نوع غذا
آسمان ،ماه و دو نردبان
براي رسيدن به ماه

 گران قيمت ترين
برندهاي سال
 آموزش طراحي و
برش پروژههاي دوخت
تبليغ چرخ خياطي
ژورنال لباس ويژه بانوان با
 چهل تكه دوزي
برادر
فيلمهاي آموزشي CD +
 آموزش دوخت لباس
مجلسي و نامزدي
 تاتو
 مادر
تبليغ شمارهاينده
 تستروانشناسيعجيب
كاهش وزن با سيب
مجله
 كاهش وزن
 خوراك ماهي با گل
كلم
تيترها يك اندازه با دو رنگ متفاوت:
 رنگ سبز بيشتر ديده ميشود (آثار تربيتي روزه ،نقد
فيلم ورود آقايان ممنوع ،عزت نفس و مناعت طبع،
تصوير دو شمعدان و
خدايا يك تماس بي پاسخ داري؟)
گل سفيد رنگ
 رنگ طوسي كمتر ديده ميشود (ما در چشم
ديگران ،نيم نگاهي به بحران در خانوادههاي امروزين،
عرقيات در ماه مبارك رمضان)
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4000

2000

750

تحليل وضعيت شاخصها بر اساس وضعيت ظاهري مجال

غيرتخصصي و

عمومي انان
ظاهر مجالت اولين چيزي است كه مخاطبان با آن مواجه ميشوند؛ حتي رهگذران كه
مجالت را خريداري نمي كنند و براي خريد روزنامه يا خوراكي و ...به روزنامه
فروشيها مراجعه ميكنند ،به صورت غيرمستقيم ،تحت تاثير عكسهاي رنگي و
تيترهاي درشت مجالت غيرتخصصي و عمومي زنان قرار ميگيرند .بنابراين ضروري
است بدانيم اين مجالت مخاطبان را چگونه و در چه جهتي سوق ميدهند ،از اين رو،
طرح روي جلد و پشت جلد مجالت مورد بررسي را به طـور جداگانه تحليل ميكنيم.
پيش از اين الزم است توضي

دهيم كه تماميمجالت مورد بررسي ،همگي رنگي

هستند و جنس كاغذ مجالت نيز از نوع بسيار مرغو
برش و بانوي شرقي كه از كاغذ نامرغو

ميباشد ،غير از  3مجله زن روز،

و بسيار متفاوت تر از  8مجله ديگر ،استفاده

كردهاند.
 )1طرح روي جلد :با توجه به جدول  ،3طرح روي جلد  7مجله از  11مجله
مورد بررسي را تصوير هنرپيشههاي زن تشكيل داده است .از 4مجله باقي مانده دوتاي
آنها (زيبايي سالم و كوك) از تصوير زن به عنوان نمونه زيبايي و مد استفاده شده است
و تنها يكي از مجالت (زن روز) ،تصوير پيرزني ساده و در حال نيايش و ديگري (پيام
زن) ،تصوير آسمان ،ماه و دو نردبان براي رسيدن به ماه را نشان ميدهند .بنابراين
جهتگيري غالب مجالت مورد بررسي ترويج مدگرايي و زيبايي غيرنمادين /غيرواقعي
به وسيله هنرپيشهها بوده است و در مجموع طرح روي جلد تاكيد بر كاركرد پوچ و
حاد واقعي دارد .همان طوري كه قبالً نيز اشاره شد" ،جنسيت" در راس مسائل جامعه
مصرفي قرار دارد.از طرح روي جلد  11مجله مورد بررسي ،در  9مجله (بانوي شرقي،
پرديس ،دنياي زنان ،بانو ،زندگي ايده آل ،بانوان ،زيبايي سالم ،كوك ،برش) "جنسيت"
به طور آشكار در تصاوير بكار رفته و جمالت نوشته شده در تيترهاي درشت و ريز،
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برجسته شده و مورد تبليغ قرار گرفته است .مثالً در مجله "بانوي شرقي" كه هم
تصوير كودك چشم آبي 4 ،هنرپيشه زن و هم جمالتي چون " 5سئوال زنان درباره
سالمت جنسي" و "چرا زنها ميخواهند با مردان بلند قد ازدواد كنند؟" را تو مان
بكار برده است؛ به نسبت مجله "پيام زن" كه از تصوير زن در روي جلد استفاده نكرده
و در تيترها نيز جمالتي از اين قرار آورده:آثار تربيتي روزه ،نقد فيلم ورود آقايان
ممنوع ،عزت نفس و مناعت طبع ،خدايا يك تماس بي پاسخ داري؟ و همچنين مجله
"زن روز" كه تصوير پيرزني ساده و در حال نيايش و جمالتي چون :شبهاي قدر،
مهلتي براي عذرخواهي ،مراقب انتقاد كردنت باش ،را چاپ كردهاند؛ بيشتر به مسئله
"جنسيت" پرداخته است و بر اساس چارچو
مصر

نظري بودريار بسيار بيشتر مرود

گرايي ميباشد.
 )2طرح پشت جلد :با توجه به جدول  ،3مضمون پشت جلد  8مجله از  11مجله

مورد بررسي شامل تبليغات گوناگون از لوازم خانگي تا مواد خوراكي ،مواد پاك كننده
و عطريات ميباشد و تنها  3مجله از اين قاعده مستثني هستند كه مضمون طرح پشت
جلد آنها شامل 1 :مورد معرفي كتا  1 ،مورد تبليغ شمارههاي بعدي همان مجله و 1
مورد هم تصوير شمع و گل ميباشد .بنابراين طرح پشت جلد مجالت مورد بررسي
عمدتاً نمايشگر تسلط مبادله نشانهاي و تسلط مبادله اقتصادي ميباشند.
همان طور كه پيشتر نيز گفته شد ،رسانهها از طريق تبليغات سعي دارند زندگي
ستارگان سينما و بازيگران تلويزيون را به عنوان قهرمانان عصر جديد رواد دهند و
هد

از اين ترويج نيز رواد زندگي مصرفي و پر هزينه و اسرا

گرايانه (مصر

تجملي و نمايشي) ميباشد .عالوه بر اين ،ساختار و محتواي مجالت به صورتي مكمل
و تو مان ابعاد چهارگانه " ناپديد شدن مبادله نمادين" را پوشش داده ،تقويت كرده و
بازتوليد مينمايند به گونهاي كه هريك تداعي كننده ديگري است و همين ويژگي اوالً،
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مانع برانگيخته شدن حساسيتها نسبت به آسيبها و پيامدهاي آنها ميگردد 1.ثانياً،
دوام چرخه مصر

تظاهري و تجملي را به صورت هنجار اجتماعي تضمين نموده و

دامنه تسلط آن را بتدريج اما به صورت ريشهاي گسترش ميدهد .در نتيجه ميتوان
گ فت طرح روي جلد و پشت جلد مجالت به صورت مكمل و مؤيد يكديگر ابعاد
گوناگون " ناپديد شدن مبادله نمادين" را به نمايش گذاشتهاند .الزم به يادآوري است
كه طرح روي جلد مجالت مورد بررسي همانطوري كه به تفصيل نشان داده شد
درصدد برجسته كردن مسئله "جنسيت" ميباشد و اين موضوع ميتواند در ارتبا با
اهميت بيشتر طرح روي جلد به نسبت پشت جلد ،بهتر درك شود .وضعيت ظاهري
مجالت غيرتخصصي و عمومي زنان كه در جدول  3به آن پرداخته شده ،به خوبي اين
جهتگيري را نشان ميدهد .با توجه به اين كه اين مجالت به صورتهاي ماهانه،
دوهفته يكبار و سه شماره در يك ماه منتشر ميشوند و قيمت آنها بين  500تا 4000
تومان بوده است؛ ميتوان به قدرت آنها كه ناشي از در دسترس بودن و سهلالوصول
بودنشان است؛ پي برد .ارتبا آسان و پيوستهاي كه تاثيرات ماندگاري را در پي خواهد
داشت .به عنوان مثال زنان با وجود آگاهي از خطرات جاني اعمال جراحي به اميد
كسب اعتبار اجتماعي ،اعتماد به نفس وغيره تن به انجام چنين اعمالي ميدهند .اكنون
از انبوه مطالب متنوع موجود در مجالت مورد بررسي ،شاخصهايي از ابعاد چهارگانه

 -1گفتنی است نپرداختن به این موضوع از این منظر و فقدان حساسیت فرهنگی و اجتماعی نسبت به آن با مراجعه بده
مضمون گزینی های مجالت علمی و پژوهشی ملموس تر می گردد .کمبود شدید تحقیق در این زمینه از ید

طدرف و

وجود معدود مقاالتی در این زمینه که معضل یاد شده را در محور مباحث خود قرار دادهاند از طرف دیگر نشان دهنده
پنهان ماندن موضوع به عنوان مسأله اجتماعی می باشد .به عنوان نمونه بنگرید به کتابهدا و مقداالتی کده بدا عندوان
آسیب های اجتماعی در ایران انتشار یافتهاند و یا مقاله " مسئولیت مدنی ناشدی از جراحدی زیبدایی " کده بدا وجدود
تصریح نویسندگان به وجود استداللهای " اجتماعی و روان شناختی  ...در جدایز بدودن اعمدال جراحدی زیبدایی "
(شکر امرجی و عباسی  )41 :1387فراتر از جراحیهای ترمیمی و پالستی
ادعا شده مطرح نکردهاند.

هیچ بحثی از این منظدر و اسدتدلهدای
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را براساس مندرجات طرح روي جلد (تيـــترهاي كوچـــك به ترتيب در معرض ديد
بودن) كه شرح كامل آن در جدول  3آمده اســت برميشماريم ،تا واقعيت " ناپديد
شدن مبادله نمادين" در اين مجالت ملموس گردد.
جدول  -4نمايش ابعاد ناپديد شدن مبادله نمادين در ظاهر مجال
ابعاد ناپديد شدن مبادله نمادين

تيترهاي كوچك به ترتيب در معرض ديد بودن (درشتي)

راز چروكهاي صورت فاش شد.
افرا در خود آرايي ،ويراني سالمت رواني
تاتو
كاركرد پوچ
(توهم كاركرد)
و
حاد واقعي

گريم عجيب بازيگران در فيلم سينمايي آهوي پيشوني
سفيد
برنزه شدن با آفتا

جنو

كاهش وزن با سيب
سوال زنان درباره سالمت جنسي
چرا زنها ميخواهند با مردان بلند قد ازدواد كنند؟
 20سانتيمتر كاهش دور كمر زير دستگاه
گران قيمتترين برندهاي سال

تسلط مبادله نشانهاي
و
تسلط مبادله اقتصادي

برنده خوش شانس اين شماره شويد شامل :ماشين
ظرفشويي  12نفره سامسونگ و...
هر شماره  2ميليون تومان جايزه محبوبترين زنان و
مردان ايران را انتخا

كنيد.

آموزش دوخت لباس مجلسي و نامزدي
خانمها كيف خود راچگونه انتخا

ميكنند؟
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البته اين شاخصها را بايد در تفسير تصاويري كه از هنرپيشههاي سينما و
تلويزيون به نمايش گذاشته شده است ،جستجو كرد .مثال نوع آرايش ،پوشش و زينت
آالت استفاده شده توسط آنها كه عكاس آنها را برجسته كرده است ،به نحوي كه
چهرههاي غير واقعي از آنان به نمايش ميگذارد .مثالً تصوير هنرپيشهاي با سن باال كه
جوان به نظر ميرسد .اما اين موضوع بايد با روشهاي ويژه و در فرصت ديگري مورد
توجه قرار گيرد كه فرصت و مجال ديگري ميطلبد.

وضعيت شاخصها بر اساس محتواي مجال

غيرتخصصي و عمومي

انان
رعايت تناسب ساختار و محتوا و تطابق و همسويي نشانهها و شاخصهاي پنهان و
آشكار متن از مهمترين عوامل پيام رساني نافذ و تاثيرگذار محسو

ميشود .بررسي

صورت و ظاهر مجالت مورد نظر ،نشان ميدهد كه روند "ناپديد شدن مبادله نمادين"
اوالً ،جهت گيري غالب مجالت ياد شده ميباشد ،ثانياً ،اين روند به صورت منسجمي
ابعاد چهارگانه را شامل ميشود و ثالثاً ،واجد گستره و فراگيري قابل اعتنا و تيملي
است ،به گونهاي كه فضاهاي خارد از ابعاد ياد شده ،محدود و محدودتر ميشوند.
براين اساس مي توان انتظار داشت كه به واسطه جهت گيري و شدت و گستره روند "
ناپديد شدن مبادله نمادين" ـ كه نشان دهنده انسجام و قوت اين روند ميباشد ـ
محتواي مجالت مورد بررسي نيز در همين راستا تهيه و تدوين گردد .اكنون با عنايت
به شاخصهاي استخراد شده ،براي هريك از ابعاد ،محتواي مجالت را بررسي
مينماييم.
 )1كاركرد پوچ (توهم كاركرد)
با توجه به جدول  ،2توهم كاركرد از ابعاد " ناپديد شدن مبادله نمـادين" در نظـر
گرفته شده است و ابژههاي زائد ،رجوع به مدلولهاي القاء شدهاي چون شـين ،ثـروت و
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كننـده بـودن ،مولفـههـاي

آن؛ و نداشتن توجيـه زيسـتي و بيولـوژيكي ،بـراي اسـتفاده واقعـي توليـد نشـدن و...
شاخصهاي آن ميباشند كه در اينجا صرفاً به نمونههايي از انبوه مصاديق موجود اشـاره
ميشود.
رئيس مركز تحقيقات بيماريهاي پوسـت و سـالك1در پاسـخ بـهايـن سـوال كـه
مراجعان درباره زيبايي بيشتر چه سئواالتي ميپرسند ،ميگويد:
 )1روشهاي گوناگون جوان سازي و اين كه براي جوان سازي پوست چـه بايـد
كرد؟
 )2راه حل درمان ريزش مو چيست و چگونه موي بهتري داشته باشيم؟
 )3راه حل درمان انواع اسكارها و جاي جوش چيست؟
وي همچنين در پاسخ بهاين سوال كه مراجعان بيشتر براي چه خدماتي به مطـب
شما مراجعه ميكنند؟ مي گويد:بيشتر مراجعان به مطب افرادي هستند كـه تمايـل دارنـد
جوان بمانند يا جواني خود را بازگردانند و از طرفـي مشـكلي كـه باعـث شـده زيبـايي
چهره آنها خدشه دار شود را برطر

كنند ،حال از كم مويي گرفته تا اسكارها ،جـوش،

لك و( ...زيبايي سالم.)21 :40 ،
در نتيجه مراجعه كنندگان (بيمارنماها) براي رفع مشكالت زيستي و بيولوژيكي
كه جان آنان را به خطر انداخته و يا دردي جسمي توليد كرده است به پزشك مراجعه
نميكنند بلكه با هد

زيباتر شدن و جوان و زيبا ماندن در معنا و مصداقي خا

كه

در ارتباطات اجتماعي به كار ميآيد و به مثابه نشانهاي در بازار نشانهها عمل مينمايد و
بقاء و مقبوليت و اعتبار اجتماعي افراد را امكان پذير ميسازد به پزشك مراجعه

 -1دکتر محمدعلی نیلفروش زاده دانشیار دانشگاه علو ،پزشکی تهران و رئیا مرکز تحقیقات بیماریهای پوست و
سال .
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ميكنند .انگيزه زيباتر شدن و جوان ماندن در واقع براي دستيابي به مدلولهاي القاء

شدهاي چون شين و حيثيت اجتماعي وكسب اعتماد به نفس است.
رئيس مركز تحقيقات بيماريهاي پوست و سالك همچنين در پاسخ بهاين سوال
كه" :آيا تا به حال با معتادان جراحي زيبايي برخورد داشتهايد و چه توصيهاي به آنها
داريد؟"ميگويد:
تب داغ عملهاي جراحي زيبايي ودستكاريهاي پوستي ،بسياري از زنان و مردان
جامعه را گرفتار كرده است ،كه گاهي بعضي از آنها دچار عوارض ناخواسته و
پيامدهاي احتمالي اين جراحيها شدهاند ...در اينجا يادآور ميشويم اگرچه افراد با
استفاده از اين اعمال اعتماد به نفس بيشتري به دست ميآورند اما انتخا

جراح

متخصص و داشتن اطالعات كافي در زمينه خطرات احتمالي و مشكالت ناشي از
اشتباه در اين عملها بسيار حائز اهميت است( ...زيبايي سالم.)21 :40 ،
با توجه بهاين پرسش و پاسخ چند نكته قابل ذكر است:
اوالً ،اين كه كاربرد واژه معتادان ايبايي 1خود دربردارنده توهم كاركرد است
بهاين معنا كه اگر اين عملهاي جــراحي براي استفاده واقعياي كه از عمل جراحي
انتظار ميرود انجام ميشد ،اعتياد به آن بي معنا بود و به جاي اعتياد ،نياز به عمل
جراحي مطرح ميشد و بيمار حتي از تداوم آن هراسان ميگشت؛ همان گونه كه در
مورد امراض جسمي قابل درك و مشاهده است.

 -1هرچند كه خوشبختانه هنوز در جامعه ايران اين مساله به عمق وشدت جوامع پيشرفته غربي نيست ،زيرااين
اعتياد در آن كشورها در مثال "زن عروسكي باربي كه بيش از  30عمل جراحي انجام داده تا شبيه آن عروسك
بشود در حالي كه خود آن عروسك بازنمودي از يك ايده آل غيرممكن است و نه يك زن واقعي( " ،نش:1387 ،
 ،)59مشهود است .با اين وجود هشداري جدي و نشانههايي آشكار ازپيامدهاي فرهنگ مصرفي در زندگي
ايرانيان از طريق زنان و ابزار رسانه دارد.
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ثانيا ،پزشك محترم نه تنها توجيه زيستياي براي لزوم عملهاي جراحي زيبايي
مطرح نكردهاند بلكه با وجود آگاهي از مشكالت احتمالي پس از عمل جراحي  -كه به
آن اشاره نمودهاند  -راه حل كمتر شدن مشكالت را تنها در مراجعه به پزشك
متخصص كه اطالعات كافي در زمينه خطرات احتمالي و مشكالت ناشي از اشتباه
دراين عملها را دارد ،ميدانند .نمونه روشنگر ديگر مصاحبه با يكي از متخصصين
1

جراحي بيني است.

كوچك كردن بيش از حد سوراخهاي بيني به وسيله عمل جراحي پالستيك باعث
ايجاد مشكالت تنفسي و به مخاطرهانداختن سالمت فرد ميشود .چنانچه قطر بيني در
عمل جراحي پالستيك به نصف كاهش يابد ،مقاومت در مقابل هوا به  61برابر افزايش
مي يابد و اين مسئله روند مخاطره آميزي را براي تنفس به وجود ميآورد ،همچنين در
اين صورت جبران بازگشت فيزيولوژي از دست رفته بيني به دليل از بين رفتن بافتها
و پوست اين ناحيه مشكل است .بنابراين نقش جراح در حفظ بيشترين كارايي بيني
شامل :تنفس ،تصفيه ،مرطو

كردن هوا و حس بويايي بسيار اساسي است (زيبايي

سالم.)40 :35 ،
نكته مهمتر از وجود خطرات عمل جراحي بيني اين است كه پزشك متخصص
نقش خود را تنها در حفظ بيشترين كارايي اندام (بيني) ميداند .بنابراين يقيناً اين عمل
جراحي براي متقاضي ،آسيبهايي را به همراه دارد و مراجعه به متخصص در مقابل
مراجعه به غير متخصصين كه امروزه تعداد آنها رو به فزوني است ،شايد اندكي تخفيف
ايجاد كند و در واقع آسيبهاي ايجاد شده همچنان باقي است.
ثالثاً ،حتي پزشكان متخصص هم "علت" انجام عملهاي جراحي زيبايي را
مسيله اعتماد به نفس ميدانند .در واقع ،اظهار نظر بيمار (فقدان اعتماد به نفس) را كه

 -1دکتر محمدحسین الجوردی جراح پالستی

و بینی و عضو آکادمی جراحان بینی آمریکا.
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"معلول" و درد ميباشد به عنوان علت و درمان ميپذيرند و در نتيجه روند فزاينده
تجويزهاي مورد انتظار بيمار ،بدون كاهش درد كه همان افزايش اعتماد به نفس است،
ادامه مييابد زيرا آنچه عمل جراحي زيبايي در بر دارد ،نه فايده وكاركرد زيستي و
بيولوژيكي ،بلكه كسب مدلول القاء شدهاي چون اعتماد به نفس براي كسب هويت و
حيثيت اجتماعي در جامعه مصرفي است .شين اجتماعياي كه با ايجاد اين تغييرات در
بدن ايجاد ميشود ،به ظاهر به فرد اعتماد به نفس داده و عمال هويت اجتماعي بدون
پشتوانه دروني و ارتباطات با دوام بيروني ايجاد كرده است .بنابراين ميتوان چنين
نتيجه گيري كرد كه پزشك متخصص ايراني نيز توجهي ندارد كه " افرادبيمار فقط
ارگانيسمهاي بيولوژيكي نيستند كه دچار "اختالل مكانيكي" شدهاند ،بلكه موجوداتي
انسانياند كه ميانديشند ،اميد ميبندند ،عمل ميكنند و رنج ميبرند" (ولف و ديگران،
 .)265 :1380اين در حالي است كه دست كم " پزشكان امروزي به ارزش اين موضوع
پي بردهاند كه گاهي الزم است به عوامل اجتماعي نيز توجه كرد ...زيرا مالحظاتي
وجود دارد كه درون چارچو

ديدگاه زيست شناسانه از بيماري نميگنجد( ".همان:

 )184همان گونه كه آدام و كلودين گفتهاند :تحليل تاثير پشتوانه اجتماعي بر سالمتي
افراد ،افقهاي تازه جامعه شناختي تري را پيش روي محققان ميگشايد (آدام و كلودين،
 )82 :1385اما نحوه مواجهه با اين نيازهاي كاذ

اجتماعي شده ،هيچ جايگاهي براي

موقعيت و وضعيت اجتماعي فرد در نظر نميگيرد .به بيان ديگر ،آسيب شناسي
مبادالت اجتماعي جايگاهي در تشخيص وتحليل بيماري ندارند و اين به معناي
گسست و فاصله گرفتن از واقعيت است.از اين روست كه مسيله به دست آوردن اعتماد
به نفس با عمل جراحي زيبايي حتي به قيمت به خطر انداختن جان ،تبديل به يك باور
عمومي شده است .به عنوان نمونه نتيجه تحقيقي كه در سال  1387به هد

دستيابي به

تجربههاي زنان تهراني نسبت به بدن خود در پيش و پس از عمل جراحي زيبايي انجام
شده و با  21زن تهراني مصاحبه شده است ،نشان ميدهد كهاين زنان "دستيابي به
اعتماد به نفس" را دليل اصلي انجام جراحيهايشان عنوان كردهاند ،در حالي كه همين
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تحقيق نشان ميدهد :زنان مورد مطالعه با وجود آگاهي از هزينههاي مادي و حتي
جاني ،ريسك اين كار را پــذيرفتــهاند (ذكائي 55 :1387 ،و .)52بنـابـرايــن ميتوان
گفت فشار اجتماعياي كه از ناحيه مدلول توليد شده كسب اعتماد به نفس بر افراد
تحميل ميشود (در اينجا زن و مرد مطرح نيست (فراجنسي) ،شايد زنان بيشتر درگــير
باشند ولي مردان نيز از احساس ايــن فشـــار اجتمــاعي تحميـل شده و عواقب آن
بي نصيب نيستند) درواقع كژكاركردي در زمينه عملهاي جراحــي زيبايي را نشان
ميدهد كه حتي منــجر به آسيبهاي جسماني و زيـســتي هــم ميشود.
 )2حاد واقعي
حاد واقعي همان گونه كه پيشتر گفته شد به معناي تقلبي و بدلي است و از نظر
اجتماعي نيز مصداق زندگي كردن با مجاز و فاصله گرفتن هرچه بيشتر از واقعيت
ميباشد .اين بُعد از " ناپديد شدن مبادله نمادين" به وفور و بلكه به صورت اشباع شده
در  7مجله از مجموع مجالت مورد بررسي ( 11مجله) وجود دارد .اما از آنجا كه از
شاخصههاي اساسي و مبنايي مصرفي بودن ،تعريف زندگي براساس "دوري و فاصله
گرفتن ازواقعيت" ميباشد كه حالتي فراگير و عموميت يافته به خود گرفته است؛ پديده
خطرناك " ناپديد شدن مبادله نمادين" كمتر به چشم ميآيد ،به طوري كه غيرواقعيها،
كامالً طبيعي و بنابراين ،خواستني جلوه ميكنند .به بيان ديگر ،شاهد وارونگي در فهم و
تشخيص واقعي از غيرواقعي هستيم .در اينجا فقط به چند نمونه از انبوه شواهد اشاره
ميكنيم:
يك شركت توليد مژه مصنوعي ،مژههايي ساخته كه بصورت شبرنگ هستند و
 LEDرنگي ريز روي مژهها در تاريكي و روشنايي اين مژهها را براق ميكند .اين
مژههاي مصنوعي  100دالر به باال به فروش ميرسند (زيبايي سالم.)16 :40 ،
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در اين مثال عالوه بر حاد واقعي ،تسلط مبادله اقتصادي نيز وجود دارد .اين
موضوع نشان ميدهد كه ابعاد " ناپديد شدن مبادله نمادين"– همان گونه كه قبالً نشان
داديم  -در واقع از يكديگر مجزا نيستند و به شكل درهم تنيده و مكمل يكديگر عمل
مي كنند؛ اما ما براي بررسي و درك بهتر موضوع آنها را از هم جدا كردهايم .مثال بعدي
نشان دهنده كاربرد صفاتي براي القاء برترين و بهترين بودن در تبليغات مجالت مورد
بررسي است كه نشان دهنده حاد واقعي ميباشد.
تا به حال فكر كردهايد چرا تمام هنرپيشهها و چهرههاي معرو

دنيا از دندانهاي

زيبا و سفيد برخوردارند؟ با روش كامپوزيت دندان ميتواند به "زيباترين"،
"سفيدترين" و "بلندترين" شكل مورد نظر در آيد (زيبايي سالم.)60 :40 ،
در اين مثال نيز عالوه بر حاد واقعي ،تسلط مبادله نشانهاي هم از طريق ارجاع به
هنرپيشهها به عنوان گروه مرجع ديده ميشود.
 )3تسلط مبادله نشانهاي
با توجه به مطالب گفته شده ،اعتيادآوري ،موقتي بودن و آسيب زايي براي بدن و
احتمال خطر جاني ،همگي نشانههاي كاركرد پوچ (توهم كاركردي) است كه در سايه
كسب مدلولهاي القاء شدهاي چون شين و حيثيت اجتماعي وكسب اعتماد به نفس
براي افراد جامعه معنا پيدا كردهاند .زيبايياي كه به گونهاي خا

تعريف شده ،در

واقع نقش همان كدهايي را دارد كه افراد جامعه آن را ميشناسند و با در نظر گرفتن آن
"خود" و "ديگري" را شناخته و ارزيابي ميكنند؛ بنابراين اگر اين زيبايي تعريف شده
و كدگذاري شده را نداشته باشند ،مورد پذيرش نبوده و به زبان خودشان اعتماد به
نفس ندارند .به عنوان نمونه به مسابقهاي كه يكي از مجالت مورد بررسي براي
مخاطبان ترتيب داده است ،اشاره ميكنيم.
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محبوب ترين مردان و انان ايران را انتخاب كنيد.
مسابقه انتخا

محبو

ترين زنان و مردان ايران خيلي داغ شده و با حساسيت

دوچنداني پيگيري ميشود .هواداران اين ستارهها هر روز با اس ام اس و ايميل،
طرفداري خود از چهره محبوبشان را ابراز ميكنند تا در جدول رتبه بهتري دست و پا
كنند .شما هم همين حاال دست به كار شويد و از ميان  10زن و  10مرد منتخب ،كد
ستاره محبو

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

گفتني است كه مطلب باال به همراه تصوير  5هنرپيشه زن و  5هنرپيشه مرد ،دو
صفحه از مجله مزبور را به خود اختصا

داده كه تاثيرگذاري بسيار بيشتري دارد .در

اينجا يادآوري ميكنيم كهاين مدلولها از طريق تبليغات ـ كه در اين پژوهش تمركز بر
تبليغات مجالت غيرتخصصي و عمومي زنان ميباشد و نمايش ستارگان سينما و
تلويزيون كه همان زنهاي جوان آرايش كرده و اعمال جراحي زيبايي انجام داده و حتي
مردان شيك پوش و جوان و اعمال جراحي زيبايي انجام داده ،هستند ـ مرتباً انتقال
يافته و تقويت ميشوند ،پس قابل پيش بيني است كه هر روز افراد بيشتري احساس
عدم اعتماد به نفس كرده و براي انجام اين عملهاي جراحي جان خود را نيز به خطر
اندازند؛ چرا كهاين فشار اجتماعي روز افزون ،سودجويان را حريص تر و مراجعان بي
پول و كم پول را محرومتر ميكند ،پس راهي جز مراجعه به منفعت طلبان غير
متخصص باقي نميماند.
 )4تسلط مبادله اقتصادي
مراجعه به متخصص زيبايي نشانه تمكن اقتصادي و مايه كسب حيثيت اجتماعي
ميباشد؛ چنانچه پزشك متخصص يكي از عواملي را كه باعث موفقيت عمل كاشت مو
در مراجعه كنندگان ميشود ،عالوه بر عوامل زيستياي چون تراكم و ضخامت مو،
عامل موقعيت اقتصادي بيمار ميداند .نمونه ديگر گزارش مجله زيبايي سالم از وضعيت
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دختري است كه به اميد الغر شدن به عطاري مراجعه كرده و با مصر

داروي تقلبي

چيني دچار ايست قلبي شده است (زيبايي سالم .)76 :41 ،ناگفته پيداست كه قيمت
داروي تقلبي چيني براي الغري ارزانتر از مشابه غير تقلبي آن و قطعاً ارزانتر از مراجعه
به پزشكان متخصص و انجام عملهاي جراحي زيبايي است .هرچند كه متاسفانه
مثالهاي اين چنيني امروزه در جامعه ما رو به فزوني گذاشته ،اما در اين موارد كميت
مهم نيست ،بلكه وجود حتي يك مورد نيز از نظر اجتماعي ،آسيب محسو

ميشود و

براي پيشگيري از اشاعه آن بايد تدابيري درخور انديشيد.

نمايش روند" ناپديدي مبادله نمرادين " در قالرب دسرته بنردي آسريبهرا
(خردگريزي پيچيده)
حس اجتماعي مصر

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

مخاطبان مجالت غيرتخصصي و عمومي زنان و مصر
تعبير دقيق تر ،مصر

كنندگان خدمات زيبايي 1،و به

كنندگان زيبايي مجازي و غيرواقعي ،متحمل آسيبهاي فراواني

شوند .دسته بندي اين آسيبها ،نشان دهنده " ناپديد شدن مبادله نماديني" است كه در
عمل اتفاق افتاده است و افراد جامعه ظاهرا داوطلبانه و با صر

هزينههاي مادي و

معنوي به آن تن داده و مي دهند و متخصصان و پزشكان گوش و حلق و بيني و پوست
ومو و زيبايي با علم به خطرات آن به داليل گوناگون از آن رويگردان نيستند.
عمدهترين آسيبهايي كه در اثر استفاده از لوازم آرايشي ،عملهاي جراحي
زيبايي و ...به وجود ميآيند در جدول  4دسته بندي شدهاند .اين موارد نه تنها داراي
توجيه زيستي نيستند بلكه در آنها خرد گريزي پيچيدهاي نيز وجود دارد ،چرا كه آسيب

 -1در اينجا عبارت "مصر
مخاطبان و مصر

كنندگان خدمات زيبايي" به عمد به كار رفته است به ايـن دليـل كـه در ايـن مـورد،

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:
اوالً ،اين كه قطعا آسيبهايي كه در اين زمينه وجود دارد بسيار وسيع تر و عميق
تر از چيزي است كه اين گونه نشريات منتشر ميكنند چرا كه در هر صورت اين
نشريات بيشتر مرود اين اعمال هستند ،پس آيينه تمام نماي واقعيت نبوده وتنها بخشي
از آن را كه باعث تداوم فعاليتشان باشد ،منعكس ميكنند.
ثانياً ،موارد ذيل شامل آسيبهايي است كه در اثر استفاده از مواد به اصطالح
سالم و استاندارد به وجود ميآيد و شامل مقوله استفاده از مواد تاريخ مصر

گذشته و

غير استاندارد و غير بهداشتي كه به صورت قاچاق وارد ميشوند وامروزه منشاء بسياري
از آسيبها هستند ،نميشود.
ثالثا ،آسيبهاي ناشي از مصر
ً

موادآرايشي و اعمال جراحي زيبايي تنها زماني

آشكارا بيان ميشوند كه يا محصوالت جديدي توليد ميشوند و توليدكنندگان تمايل
دارند براي معرفي و تبليغ محصول خود ،محصوالت پيشين را از چرخه رقابت حذ
كنند ،پس آسيبهاي استفاده از آنها را نمايان ميسازند ،و يا زماني كه روشهاي جديد
عملهاي جراحي زيبايي طرح ميشوند ،بيان مشكالت روشهاي پيشين به عنوان
داليل اثبات برتري روشهاي جديد القاء ميشود؛ در حالي كه واقعا آسيبها پابرجا
هستند و هيچ گونه توجيه زيستي براي اين عملها وجود ندارد و تنها باگذشت زمان
روشهاي جديد هم كهنــه ميشونـــد و ماهيت واقـعـي خــود را مينمايانند .در
واقع ،با گذشت زمان و بروز آسيبها توليدكننــدگان و متخصـصـين به ناچار بخشي
از واقعـيـت را عمـوميميكنند .به بيان ديگر ،براي جلب اعتماد مصر
آسيبهاي آشكار و علني شده را تيييد ميكنند.

كنندگان،
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جدول  -5برخي اا واكنشهاي حساسيتي گسترده و متنوعي كه در اثر مصرف برخي اا
مواد آرايشي و اعمال جراحي ايبايي به وجود ميآيد.
نمونهها

نوع آسيب

 )1پترالتوم به وفور در رژلبها كه خاصيت نرم كنندگي يا ضد آفتابي دارد وجود دارد.
اين ماده با دخالت در سيستم رطوبت رساني طبيعي بدن باعث خشـــكي پوست و
تركهاي لب در دراز مــدت ميشود( .زيبايي سالم.)139 :36 ،
 )2حاللهاي آلي مانند استن و اتيل استات ،آ
خشكي و ترك
1

و چربي پوست و سط ناخن را در

خود حل ميكند و موجب اليه اليه شدن ،خشكي ،شكنندگي و سفيدك زدن ناخن

پوست و پوسته ميشوند (زيبايي سالم.)146 :36 ،
پوسته شدن
ناخن

 )3كوتيكول مو به دليل استفاده مداوم از رنگ مو آسيــب ميبيند ،ترك ميخورد و
سطحش نا صا

ميشود(1.زيبايي سالم.)140 :36 ،

 )4براي جلوگيري از پوسته شدن و شكننده شدن ناخنها در اثر استفاده از الك ناخن
بايد از تقويت كننده ناخن استفاده كنيد ،اما تقويت كننده نبايد بيشتر از  3هفته استفاده
شود چون باعث شكنندگي بيشتر و ورقه ورقه شدن ناخن ميشود (زيبايي سالم:36 ،
.)144
 )5استفاده طوالني مدت از ناخن مصنوعي و دائمي ممكن است منجر به پيدايش
واكنشهاي دردناك و شديد از قبيل عفونت پوست اطرا

ناخن ،شل شدن و حتي افتادن

ناخن شود (زيبايي سالم.)113 :40 ،
 )6بعد از تزريق ،لبها تا چند روز متورم هستند و براي كاستن تورم ،بهتر است 24
ايجاد
2

واكنشهاي
عفوني در بدن
و ايدا

ساعت از كمپرس سرد و همچنين الزم است براي پيشگيري از عفونت از آنتي بيوتيك نيز
استفاده كنيد( .زيبايي سالم.)43 :35 ،
 )7پس از پايان عمل اليه برداري (پيلينگ) پوست بايد به مدت  2هفته از پوستتان
مراقبت كنيد ...الزم است به مدت  3تا  5روز تا بازسازي كامل اليه سطحي پوست ،از كرم
مرطو

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

خورشيد قرار نگيريد(2.زيبايي سالم.)90 :35 ،
 )8زن  25سالهاي كه براي كاهش وزن خود از عمل ساكشن استفاده كرده بود و وزن او
از  177كيلوگرم به  89كيلوگرم كاهش يافته بود؛ تا مدت كوتاهي از عمل راضي بود تا
اينكه دچار مشكالتي در هضم غذا شد .زن جوان ميگويد پس از دو سال محل جراحي و
 .1دکترنیکیازی متخصص پوست ومو
 .2دکتر گیتا فقیهی متخصص پوست ومو و عضو هیأت علمی دانشگاه
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جاي بخيههاي روي شكم او دچار عفونت و در نهايت منجر به پارگي شكمش شد .پس
مراجعه فوري به پزشك مورد عمل جراحي قرار گرفت ،پزشكان متوجه شدند كه چيزي
به عنوان شكم و اعضاي داخلي وجود ندارد و شكم اين زن از درون منفجر شده است.
خوشبختانهاين زن پس از عمل جراحي پيوند زنده ماند (زيبايي سالم.)76 :40 ،
 )9دختري كه ابرو خود را تاتو كرده است و ميگويد اين كار مد است بعد از مدتي
ابروهايش زخم شده و هر روز بدتر ميشود پس از مراجعه به پزشك و انجام آزمايش
خون ،ضمن ابراز خوشحالي ميگويد  :شانس آورديدكه تنها به يك عفونت ساده مبتال
شدهايد واين بار از ابتال بهايدز گريختيد (زيبايي سالم.)156: 36 ،

عوارض ناشي
3

اابين بردن
چربيهاي بدن با
ساكشن

 )10ناهمواري سط پوست
 )11شلي پوست
 )12عدم تعادل مايعات بدن
 )13خونمردگي و تورم
 )14آمبولي چربي(1زيبايي سالم.)125 :40 ،
 )15تيلر آتريل دختر  12سالهاي كه به بيماري راشــي تيسم مبتال شده و پزشكان علت
آن را استــفاده زياد از كرمـــــهاي ضد آفتا

عوارض پوستي
 6ناشي اا مصرف
ضد آفتابها

با  SPFو تماس نداشتن نور آفتا

با

پوست اين دختر دانستهاند (زيبايي سالم.)97 :40 ،
)16

حدود نيمياز  500نوع فراوردههاي ضد آفتابي كه ارائه ميشود ممكن است

باعث ايجاد يا انتشار سرطان پوست شود....يعني زماني كه روي پوست استفاده ميشود
باعث ايجاد تومورهاي سرطاني پوست خواهند شد .ضد آفتا ها نميتوانند از اشعه
فرابنفشي كه براي سلولهاي پوست مضر است جلوگيري كنند ،عالوه براين ممكن است
باعث تومور و آسيبهاي ديگر نيز بشوند( .زيبايي سالم.)37 :35 ،

7

 )17توصيه به خانمهايي كه به پوشيدن كفش پاشنه بلند تماي لدارند:

كمردرد و اانو

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

درد در اثر

ميدهد و در دراز مدت باعث آسيبهاي استخواني و غضروفي در اين ناحيه ميشود.

پوشيدن

پوشيدن كفش پاشنه بلند منجر به ناپايداري و پيچ خوردگيهاي مكرر مچ پا ميشود .در

كفشهاي پاشنه هنگام راه رفتن با كفش پاشنه بلند ،ستون فقرات به عقب خم ميشود تا حركت رو به
جلـــوي بدن را كه باعث كمردرد در افراد ميشود را جبران كند .كفـــش نوك تيز هم
بلند
فضاي كمتري را براي انگشتان تامين ميكند(2...زيبايي سالم.)27 :36 ،

 .1دکتر نرگا واسعی جراح پالستی
 .2دکترمحسن موحد ییگانه فوق تخصص جراحی پا و مچ از کانادا
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 )18كالژن تزريقي براي برجسته كردن لب ،از پوست گـاو تهيـه مـيشـود .چـون منشـا
حيواني دارد ممكن است بدن فرد به آن آلرژي نشان دهد(1.زيبايي سالم.)42 :35 ،
 )19در محصوالت آرايشي از ماده پروپيلن گاليكل استفاده ميشـود ،ايـن مـاده بـه دليـل
واكنشهاي سميو حساسيتي اي كهايجاد مي كند بسيار شـناخته شـده و وجـود آن باعـث
قرمزي و التها

پوست ميشود .تحقيقات اخير نشان داده اسـت كـه وجـود ايـن مـاده در

محصوالت بهداشتي مخصو
سواش چشم،

(زيبايي سالم.)138 :36 ،

خارش پوست،

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

سرفه شديد،

آرايشي ،ايجاد جوش صورت است كه به شكل برجستگيهاي قرمز ،چركي يا جوشهـاي

سردرد ،تهوع،
قرمزي و التهاب
8

كودكان آسيبهاي شـديدي را بـه پوسـت وارد مـيكنـد.

2

پوست ،ريزش
مو ،شوره سر
(به علت وجود

زير پوست ظاهر خواهد شد(3زيبايي سالم.)64 :35 ،
 )21رايحههاي مصنوعي كه در لوازم آرايشي وجود دارد و به آن "مواد معطر" مـيگوينـد
داراي عوارضي از جمله سرفههاي شديد ،سوزش و تحريكهاي پوستي ،سردرد و حالـت
تهوع ميباشد(4زيبايي سالم.)139 :36 ،
 )22كو -پليمر ،تري تانوالمين اغلب در محصوالت آرايشي به منظور تنظـيم  PHبـه كـار
مي رود .اين ماده ممكن است واكنشهاي حساسيتي همچون مشـكالت چشـمي ،خشـكي

مواد سمي در

پوست و مو را ايجاد كند .از اين ماده ميتوان به عنوان يك سـم نـام بـرد كـه در طـوالني

لواام آرايشي

مدت جذ

بدن ميشود و مشكالتي ايجاد ميكند(5زيبايي سالم.)139 :36 ،

و بهداشتي)

 )23كو -پليمر اين ماده شيميايي از مشتقات نفت خام است كه از آن در تهيه اسپريهـاي
مو ،حالت دهندهها و ديگر مواد آرايشي استفاده ميكنــنـد .از اين ماده ميتوان بـه عنـوان
يك سم نامبرد .اين ماده در ريه افراد جاي ميگيرد و ايجاد واكنشهاي حساسيتي ميكنـد

6

(زيبايي سالم.)138 :36 ،
 )24الك پاكنها حاوي استن و اتيل استات هستند ،اين مواد حاللهاي شــيميايي با بـوي
نامطـــبوع هستند ،كه ميتوانند موجب تحريك پوستي و سيسـتم تنفسـي شـوند (زيبـايي
سالم.)146 :36 ،

 .1دکتر محمد حسن عامری متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن
 .2دکتر ویلیا ،آدامز متخصص پوست و مو
 .3دکتر حسن احمدی متخصص پوست و مو
 .4دکتر ویلیا ،آدامز متخصص پوست و مو
 .5دکتر ویلیا ،آدامز متخصص پوست و مو
 .6همان
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 )25ناخن مصنوعي در دو نوع موقت و دائم وجود دارد كه هركدام به نوبـه خـود ممكـن
است در ايجاد حساسيت پوستي دخيل باشد (زيبايي سالم.)113 :40 ،
 )26پوست ....در معرض انواع حساسيت ها و تبعـات اسـتفاده از لـوازم آرايـش يـا مـواد
شيميايي است....شعار من به عنوان يك پزشك اين است كه ظاهر ما (پوست ما) دريچهاي
به روح ماست .پوست و ظاهري شادا

و زيبا عالوه بر ايجـاد اعتمـاد بـه نفـس ،نشـانگر

دروني آرام و شاد است(1زيبايي سالم.)92 :40 ،
 )27پارابن به عنوان ماده مهار كننده و نگه دارنده در محصـوالت آرايشـي و بهداشـتي بـه
كار مي رود .اين ماده نوعي سم محسو

ميشود كه باعث ايجـاد بسـياري از آلـرژيهـا و

حساسيتهاي پوستي ميشود(2زيبايي سالم.)139 :36 ،
 )28سولفات لورين سديم كه در تهيه شامپوها ،صابونهاي مـايع ،خميـر دنـدانهـا بـراي
ايجاد پاك كنندگي و كف دهنــدگي استفاده ميشوند ،باعث سوزش چشـم ،خـارشهـاي
پوستي ،ريزش مو ،شوره سر و برخي واكنشهاي حساسيتي ديگر ميشود (3زيبايي سـالم،
.)138 :36
 )29در تحقيقات به عمل آمده فتاالت به سيستم عصبي و توليد مثل آسيب ميرساند .ايـن
آسيب به
سيستمهاي بدن
اا جمله
اختال

9

هورموني ،توليد
مثل و سيستم
عصبي

ماده امروزه در بسياري از لوسيونها ،پودرهاي بچه و شامپوها اسـتفاده مـيشـود(4زيبـايي
سالم.)139 :36 ،
 )30ضد آفتا هاي داراي ويتامين  Aشيميايي هسـتند و بـا نفـوذ در پوسـت بـه سيسـتم
هورموني بدن آسيب ميرسانند(5.زيبايي سالم.)37 :35 ،
 )31رنگ كردن مو در دوران بارداري صدمههاي جبران ناپذيري بـه جنـين وارد مـيكنـد.
زيرا پوست سر جاذ

است و مواد شيميايي موجود در رنـگ مـو ،جـذ

پوسـت سـر و

مقداري از آن وارد خون ميشود ،در نتيجه رشد جنين رامختل ميكند و امكان تولد نـوزاد
ناقص الخلقه پيش ميآيد (زيبايي سالم.)37 :40 ،
 )32محصوالت آرايشي مانند ريمل ،رژلـبهـا ،كـرم پودرهـا و سـايههـاي چشـم ،مـواد

 .1دکتر ولفانگ فیلیپ دورمستون درماتولوژیست و رئیا بخش درماتولوژی بیمارستانی در کلن آلمان این پزش
در ایران ه فعالیت دارد و شماره تماسی در تهران در اختیار خوانندگان گذاشته است.
 .2دکتر ویلیا ،آدامز متخصص پوست و مو
 .3همان
 .4همان
 .5دکتر رضا قهستانی رئیا انستیستو پوست تگزاس
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شيميايي دارند كه منجر به بيماريهاي پوستي و اختالالت هورموني ميشـوند .همچنـين در
مواردي افسردگيهاي زودرس و ناباروري را به همراه دارد (زيبايي سالم.)148: 36 ،
 )33تحقيقات بسياري نشان مي دهد برخي از تركيبات مثل پارافين ،فتـاالتهـا و ....بـراي
جنين و افراد باردار مضر است كهاين تركيبات در موادي مثـل دئودورانـتهـا و الكهـاي
ناخن وجود دارند كه باعث بيماريهايي مثل سرطان سينه و آلزايمر براي جنين مـيشـوند.
همچنين پارافينها بر سيستم غدد داخلي تاثير منفي ميگذارند .فتاالتها در مـواد آرايشـي
با ماندگاري طوالني رنگهاي آرايشي مصنوعي و شيميايي آثار بدي روي بدن جنـين دارد
(زيبايي سالم.)148: 36 ،

و آسيبهاي متعدد ديگري از جمله  :ريختن مژهها در اثر رژيم الغري ،پيري
زودرس و مرگ و ...كه در جدول باال نيامده است.

آسيب شناسي مصرف گرايي براي تداوم آن (دور باطل مصرف)
با وجود همه آسيبهاي ذكر شده كه منبع اطالع رساني آن مجالت غيرتخصصي و
عمومي زنان هستند ،اما همين مجالت ،مملو از تبليغاتي براي ترغيب مخاطبان به
استفاده از لوازم آرايشي گوناگون و اعمال جراحي متنوع با فنآوريهــاي گوناگون
و ....ميباشند .اين تبليغات با نمايش عكسهاي رنگي متنوعي از افراد عادي گرفته تا
عكسهايي از هنرپيشگان سينما و تــلويزيون  -كه به عنوان گروههاي مرجع و
الگوهاي زيبايي معرفي ميشوند – پر ميشوند .اين مراجع زيبايي اقدام به اعمال
جراحي زيبايي و جوان سازي نموده و از انواع آرايش استفاده كردهاند .در واقع ،هد
واقعي مجالت مورد بررسي ،منع مخاطبان از زيباسازي ،جوان سازي و آرايش نيست
بلكه به نوعي جلب اعتماد مخاطبان براي استفاده مستمر از لوازم آرايشي و ايجاد
احساس نياز به عملهاي جراحي زيبايي است .مسلماً تصاوير متعدد ،متنوع و رنگي
اين مجالت در كنار مطالب تبليغي ديگر بسيار اثر گذارتر از ذكـر نمونههاي پراكنده
آسيب زا ميباشد ،كه حجم بسيار كمي از مجموع مطالب را نيز تشكيل ميدهند.

ناپديد شدن مبادله نمادين در مجالت ...

جدول  -6نمايش تبليغا

مجال

مصرف لواام آرايش و خدما

غيرتخصصي و عمومي انان براي ترغيب مخاطبان به
ايبايي با مالحظه ابعاد "ناپديد شدن مبادله نمادين"

ابعاد ناپديد

شاخصها

شدن مبادله

تيترها

نمادين

كدام پوست آرايش پذير
كاركرد پوچ
(توهم
كاركرد)
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متن

مندرجا

محدوديتهاي آرايشي براي انواع پوستها و راه حل مناسب
1

نيست؟

براي رفع آن با استفاده از محصوالت آرايشي توصيه شده.

براي حفظ زيبايي بهترين

در مزوتراپي مدرن تالش شده است كه با رفع مشكالت

روش چيست؟

درمانهاي ديگر با حداقل عارضه بهترين نتيجه حاصل شود.

2

آيا تا كنون با همان

تكنولوژي خا

ايدههاي دلخواه كه در

و سايههاي گوناگون ،امكان رنگ كردن موهاي آسيب ديده را

ذهنداشتهايد سالن آرايش

با رنگهاي كالرتاچ با تنوع بسيار زياد رنگها

ميسر ميسازد و شما را به رنگ دلخواه ميرساند

3

را ترك كردهايد؟
چه ريملي بخرم؟

معرفي انواع ريملها مانند حالت دهنده ،حجم دهنده ،بلندكننده
و...

اشتباههاي آرايشي

4

چگونه رژگونه طبيعي به نظر برسد؟ :با استفاده از كرم مرطو
كننده قبل از كرم آرايشي و پنكيك سبب ميشود بعد از آرايش

حاد واقعي

خطو و چروكهاي صورت نمايان نشود و....

5

6

تب داغ زيبايي در آقايان

شامل نحوه كاشت ريش و سيبيل در آقايان.

يك روياي طاليي

ترويج كاشت مو در آقايان و داستان مردي كه ميخواست با
كاشت مو شبيه ديويد بكام شود.

 .1دکتر الها ،ابن احمدی متخصص پوست ومو
 .2دکتر شهرزاد ترابی متخصص پوست و زیبایی
 .3فاطمه فرح مدرس بین المللی کمپانی wellaو مدیر آرایشگاه
 .4ماریا باریل مشاوره زیبایی ازهانتیگنونکلیولند
 .5دکترکارلین متخصص پوست ومو
 .6دکتر علی وفایی متخصص پوست ومو
 .7دکتر صفیه دعباوی زاده متخصص پوست ومو

7
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كاربرد مداد سفيد

براي چشمهاي درشت و بيرون زده ،كشيدن مداد مشكي الزم

در آرايش

است و براي چشم هاي ريز الزم است بعد از اتمام آرايش از
مداد سفيد براي كشيدن داخل چشم استفاده شود.

1

كرم شب را فراموش
نكنيد
تسلط مبادله
اقتصادي
و
تسلط مبادله
نشانهاي

2

نكاتي درباره رژلبهاي
مرطو

كننده با ماندگاري

شامل توجه دادن خانمها به خريد رژلب كاتالينا جيو و محاسن
آن.

طوالني
شميم بهار در پوست شما

عطرها بايد متناسب با پوست ،سن ،نوع لباس ،فصل ،جنس و
موقعيت اجتماعي به كاربرده شوند.

آرايش مناسب در تابستان
چيست؟

3

رژلب براق روي پوست برنزه با سايه چشم روشن كدر يك
آرايش مناسب براي مهمانيهاي فصل گرم تابستان

ناكارآمدي آسيب شناسي به دليل عدم توجه به ماهيت مصر
نقد مبنايي آن ميباشد .در فرآيند مصر

4.

گرايي و نياز به

گرايي "فرد بايد خود را شييء فرض كند،

زيباترين اشياء و ارزشمندترين ماده براي مبادله ،تا اين كه بتواند در قالب بدن و
جنسيت وانموده ،خود را به عنوان يك فرآيند اقتصادي سود ده نهادينه سازد" (بودريار،
 )210 :1389به همين دليل توجه به واكنشهاي حساسيتي گسترده و متنوع – كه در اثر
مصر

لوازم آرايشي و عملهاي جراحي زيبايي بوجود آمده – (جدول  )5در كنار

نمايش تبيلغات مجالت براي ترغيب مخاطبان به مصر

لوازم آرايش و خدمات

زيبايي (جدول  )6نشان ميدهد كه بيشتر مجالت به صورت طيفي با جهتگيري

 .1سهیال زبردست مدیر آرایشگاه
 .2دکتر شیده یزدانیان متخصص پوست ومو
 .3دکتر اولیور ترنر متخصص پوست ومو
 .4بابی براون متخصص زیبایی
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ترغيب مصر گرايي بويژه مجله "زيبايي سالم" ،چگونه تالش كردهاند قالبي واسازي
شده و جنسيتي وانموده براي زن ايرا ني را به تصوير بكشند تا به عنوان يك شييء در
اين فرآيند اقتصادي سودده ،نقش مصرفي خود را با عناويني چون آزادي و حضور
موثر اجتماعي ايفا نمايد .انطباق نسبتا زياد شاخصهاي مستخرد از نظريه بودريار با
ظاهر و محتواي مجالت مورد بررسي در مجموع نشان ميدهد كه بيشتر اين مجالت
بـه عنوان رسانههاي مكتو  ،زنان جامعه ايران را به سمت هرچه بيشتر مصرفي شدن
سوق مي دهند .توجه به جايگاه زنان از يك منظر راهبردي و نقش آنان در گرايش
جامعه به سوي فرهنگ مصرفي يا فرهنگ توليدي ،اين مساله جدي رامطرح ميسازد
كه در كنار انبوه معضالت فردي و روان شناختي ،سوگيري هنجاري اين مجالت و
تبعيت هاي قوام يافته در رفتار زنان ايراني كه به رواد مصر

گرايي در جامعه ايراني

مسلمان دامن ميزند بايد مورد توجه مسئوالن فرهنگي قرار گيرد و هشدارهاي
اجتماعي و فرافردي در اين زمينه داده شود .البته گرفتاري در معضالت ياد شده در كنار
بي اعتنايي اغلب محققان علوم اجتماعي به موضوع مصر

گرايي سبب شده است

جامعه ايران به آسيبهاي فراوان شناخته و حتي ناشناختهاي– كه در اين پژوهش به
بخشي از آنها پرداخته شد – گرفتار آيد ولي اين معضل همچنان به عنوان "مسيله
اجتماعي" مورد توجه وتيمل قرار نگيرد.

جمعبندي و نتيجهگيري
رواد تكنولوژيهاي متعدد ،متنوع و پيچـيـده ،صرفنظر از فوايدي كه در برخي زمينهها
براي انسان داشته است ،امروزه انسان را به "مصر

گرايي" فزايندهاي واداشته كه اتفاقا

با خرد گريزي پيچيدهاي مقارن ميباشد .فراواني و مصر

كه خصلت جوامع امروزي

است ،ارتبا بيشتر انسان با اشياء را ممكن و آن را جايگزين ارتبا انسانها با يكديگر
كرده است" .مصر
با آن ارتبا

گرايي" در جهان جديد با ابزار رسانه ،ترويج و تشديد ميشود و

تنگاتنگ دارد .بنابراين در پژوهش حاضر تالش شد موضوع "مصر
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گرايي" در پيامهاي منتقل شده از طريق مجالت غيرتخصصي و عمومي زنان به عنوان
و ماندگار پيگيري شده و چگونگي عملكرد

رسانهاي فراگير ،مكتو  ،جذا

آنهاتحليل شود .همچنين با توجه بهاينكه ژان بـودريار ،جامعه شناس فرانسوي در نقد
نظام مصرفي ،مفهوم كليدي "ناپديد شدن مبادله نمادين" را به كاربرده است،
شاخصهاي استخراد شده از اين مفهوم را در جامعهايران به محك تجربه زديم .توجيه
اين اتكاي نظري ،روندهاي بستر ساز و تقويت كننده "مصر گرايي"در جامعه ايران
مشابه و همسو با جوامع غربي ميباشد كه در آنها رسانهها از يك سو و زنان از سوي
ديگر اهميت ويژه و كاركرد منحصر به فردي دارند .بديهي است هر اندازه كه
"مصر گرايي" وارداتي به مثابه هنجار اجتماعي و نوعي مطلوبيت فرهنگي و عمومي
در آيد ،استفاده از چارچو

نظرياتي چون نظريه بودريار در تحليل مسائل جامعه

مصرفي شده ،توجيه پذيرتر ميشود .همانطور كه در پيشينه تحقيق آورده شد ،موضوع
"ظاهرآرايي" در ميان زنان تا كنون از زاويه "مصر گرايي" مورد بررسي قرار نگرفته
است و پژوهشهاي موجود عمدتاً به موضوع "ظاهرآرايي" زنان از منظر "مديريت
بدن" پرداختهاند ،موضعي كه كمتر انتقادي است و كمتر توانسته آسيبهاي ناشي از
رواد روزافزون ظاهر آرايي به مثابه هنجار اجتماعي را نشان دهد.
در بخش يافتهها ،بررسي وضعيت مخاطبان مجالت زنان نشان داد كه بحث "
ظاهرآرايي " مرتبط با "مصر

گرايي" ،فراسن ،فراتحصيالت ،فراتاهل ،فرادرآمد و

حتي فراجنس ميباشد ،يعني مرزهاي ياد شده ازميان رفته وامروزه ظاهرآرايي در مردان
و حتي كودكان نيز رواد پيدا كرده است .مردان گرفتار عملهاي جـراحي زيبايي
شدهاند و كودكان نيز ترغيب به استفاده از لوازم آرايشي ميشوند.
عملياتي كردن شاخصهاي استخراد شده از چارچو

نظري بودريار با توجه به

مفهوم "ناپديد شدن مبادله نمادين" در مجالت غيرتخصصي و عمومي زنان نشان داد
كهاين مجالت عمدتا مرود "مصر

گرايي" و زندگي پرهزينه و اسرا

گونه هستند

كه از طريق نمـايش و بزرگنـمـايي تصـاوير هنرپيشهها و چاپ گفتگوهاي انجام شده
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با آنان به عنوان گروه مرجع عمــل ميكنند .طرح روي جلد بيشتر مجالت مورد
بررسي ،زنان آرايش كرده هستند كه در  7مجله ،هنرپيشههاي سينما و تلويزيون بودند
و تنها  2مجله از  11مجله مورد بررسي با ظاهر و محتوايي متفاوت چاپ ميشوند .اين
 2مجله با قيمتي نازل تر از ساير مجـالت عرضه ميشوند كه ميتواند نشانهاي براي كم
اهميت تر بودن و يا كم اهميت تر شدن آنها تلقي شود.
يافتهها همچنين نشان داد ميل به همسان سازي و همشكلي ظاهري ،نه تنها
تفاوتهاي طبيعي انسانها را ناديده ميگيرد ،بلكه عدم دسترسي بهاين همساني و
همشكلي سبــب ميشود فرد همواره خود را در مقايسهاي بي پايان با اين قهرمانان
مصر

(هنرپيشهها) ببيند و در صورت ناتواني و يا عدم همنوايي ،تصور كند اعتماد به

نفس كافي را نه فقط براي ورود به عرصههاي اجتماعي بلكه براي مواجهه با خويشتن
نيز ،ندارد .همچنان كه تالش براي كسب اعتماد به نفس به عنوان علتي با فراواني زياد
از سوي كساني كه مبادرت به "ظاهرآرايي" ميكنند ،ابراز شده است .در واقع ،پيروي
از مد و تمايل به تقليد از هنرپيشهها و دستيابي به اعتماد به نفس از طريق ظاهرآرايي،
نشانه رشد "مصر

گرايي" در جامعه است كه از طريق انتقال نشانهها در رسانههاي

مورد بررسي ترويج ميشود .احساس كمبود اعتماد به نفس ،نياز كاذ

توليد شدهاي

است كه وفاداري مصر  ،دائميشدن و فراگيري آن را تضمين و ميسر ميسازد .در اين
وضعيت ،معلول به مثابه علت تشخيص داده ميشود كه پاسخگويي پيوسته به آن به
عنوان راه حل مشكل دنبال ميشود ،از اين رو شاهد دور باطل در اين زمينه هستيم.
تقليل گرايي رواد يافته در جامعه مصرفي در ابعاد مكمل و تقويت كننده حاد
واقعي ،توهم كاركرد ،تسلط مبادله نشانهاي و تسلط مبادله اقتصادي تثبيت و فراگير
ميشود .نتيجه رواد اين رفتارهاي افراطي نيز امروزه به شكل آسيبهاي متعدد قابل
مشاهده است ،آسيبهايي كه نشان دهنده خردگريزي پيچيدهاي هستند .در اين پژوهش
نشان داديم با وجود جدي بودن آسيبها ،اما مجالت مورد بررسي بدون توجه به آنها،
مملو از تبليغات متنوع براي مصر

بيشتر ميباشند ،و حتي آسيب شناسيهاي عرضه
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شده عمال تقويت كننده زمينهها ،توليدات و ابزارهاي جديد " مصر
هشدار و نقد مبنايي آنها به مثابه يك فرهنگ مهاجم و مخر

گرايي"اند و نه

كه مانع جدي بقاء و

اشاعه فرهنگ توليدي ميباشند.

منابع
كتابها
 آدام فليپ و كلودين هرتسليك ،)1385( .جامعه شناسي بيماري و پزشكي،ترجمه :دكتر لورانس و دنيا كتبي ،تهران :نشر ني.
 اسحاقي ،سيد حسين ،)1388( .مديريت مصرف در اسالم ،تهران :آموزشكشاورزي.
 ادشورن ،نلي ،)1391( .آن سوي پيكر طبيعي( .ديرين شناسي هورمونها وجنسيت) ،ترجمه :پروانه قاسميان ،تهران :شيرازه.
 -باهنر ،ناصر و همايون ،محمدهادي ،)1388( .گذرگاههاي تبليغا

باارگاني،

تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
 بودريار ،ژان ،)1381( .اكثريت خاموش ،ترجمه :پيام يزدانجو .تهران :مركز. بودريار ،ژان ،)1389( .جامعه مصرفي ،ترجمه :پيروز ايزدي .تهران  :ثالث. چادهوري ،ارجان ،)1391( .هيجان و منطق در رفتار مصرف كننده ،ترجمه:كامبيز حيدرزاده .تهران :سيته.
 خداداد حسيني ،سيد حميد و مهران رضواني ،)1391( .مديريت جامع برند(مكاتب ،اراش گذاري و توسعه برند ملي) ،تهران :دفتر پژوهشهاي
فرهنگي.
 راوش ،آتوسا ( ،)1389امر وانموده (الگوهاي باانمايي انان در نشرياهفتاد) ،تهران :انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

دهه
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 رزاقي ،ابراهيم ،)1374( .الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي ،تهران :چاپخش. ريتزر ،جورد ،)1389( .مباني نظريه جامعه شناسي معاصر و ريشههايكالسيك آن ،ترجمه :شهنازمسمي پرست .تهران :ثالث.
 سيلورمن ،ديويد ،)1381( .روش تحقيق كيفي در جامعه شناسي ،ترجمه:محسن ثالثي ،تهران :موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان.
 شهابي ،محمود ،)1384( .تكنولوژي– فرهنگ ظاهرآرايي و ايبا سااي بدندر ايران ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنروارتباطات.
 صمدي ،منصور ،)1386( .رفتار مصرف كننده ،تهران :آييژ. فاضلي ،محمد ،)1382( .مصرف و سبك اندگي ،قم :صب صادق. فليك ،اووه ،)1388( .درآمدي بر تحقيق كيفي ،ترجمه :هادي جليلي ،تهران:نشر ني.
 كلمن ،جيمز ،)1377( .بنيادهاي نظريه اجتماعي ،ترجمه :منوچهر صبوري،تهران :نشر ني.
 اليون ،ديويد ،)1380( .پسامدرنيته ،ترجمه :محسن حكيمي ،تهران :آشيان. لين ،ريچارد جي ،)1387( .ژان بودريار ،ترجمه :مهرداد پارسا ،تهران :فرهنگصبا.
 معروفي ،يحيي و محمدرضا يوسف زاده ،)1388( .تحليل محتوا در علومانساني ،تهران :سپهر دانش.
 ملك محمدي ،حميدرضا ،)1381( .برلبه پرتگاه مصرف گرايي ،تهران :مركزاسناد انقال

اسالمي.

 مير معزي ،سيد حسين ،)1388( .اصالح الگوي مصرف ،تهران :پژوهشگاهفرهنگ وانديشه اسالمي.
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 نش ،كيت ،)1387( .جامعه شناسي سياسي معاصر ،ترجمه :محمدعلي دلفروز،تهران :انتشارات كوير.
 وايزمن ،بوريس و گووز ،جودي ،)1379( .لوي اشتروس ،ترجمه :نورالدينرحمانيان ،تهران :شيرازه.
 وبستر ،فرانك ،)1389( .نظريههاي جامعه اطالعاتي ،ترجمه:اسماعيل قديمي،تهران :قصيده سرا.
 ولف ،هنريك ر؛ استيگ آندر پدرسون؛ ريبن روزنبرگ ،)1380( .درآمدي برفلسفه طب ،ترجمه :همايون مصلحي ،تهران :طرح نو.
 هارلند ،ريچارد ،)1380( .ابرساختگرايي ،فلسفه ساختگرايي و پساساختگرايي،ترجمه :فرزان سجودي ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي.
 هوروكس ،كريس.ژوتيك ،ورزان ،)1387( .بودريار ،ترجمه :پيام يزدانجو،تهران :ثالث.
مقاال
 اباذري ،يوسف و نفيسه حميدي " ،)1387( .جامعه شناسي بدن و پارهايمناقشات " ،ان در توسعه و سياست( .پژوهش انان) ،دوره ششم.)23( .
 ابراهيمي ،قربانعلي و عباس بهنويي گدنه " ،)1389( .سرمايه فرهنگي ومديريت ظاهر و جوانان" ،ان در توسعه و سياست( .پژوهش انان) ،دوره
هشتم ()3
 آزادارمكي ،تقي و حسن چاوشيان" ،)1381( .بدن به مثابه رسانه هويت" ،مجلهجامعه شناسي ايران ،سال چهارم (.)4
 افشار نادري ،افسر " ،)1390( .كاركردهاي فرهنگي تكنولوژيهاي زيباسازي وجوانسازي صورت و بدن زنان" ،ارائه شده به صورت سخـــــنراني در
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انجمن جامعرره شناسي ايران در تاريخ  29فروردين ،انتشار يافته در
سايـــت انجمــن جامعه شناسي ايران.
 اميني ،محمد تقي و همكاران " ،)1389( .راهبردهاي اجتماعي به مثابهبديلهاي غيرقيمتي در حل مساله اصالح الگوي مصر

انرژي در كشور"،

بررسي مسائل اجتماعي ايران ،سال اول ()2
 پرستش ،شهرام؛ عباس بهنويي گدنه؛ كريم محمودي" .بررسي جامعه شناختيمديريت ظاهر و هويت فردي در بين جوانان" ،مجله علوم اجتماعي
دانشكده علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد ،سال پنجم (.)2
 پهلوان زاده ،سعيد و همكاران " ،)1384( .رضايت از تصوير ذهني بدن وشاخص توده بدن در نوجوانان " دو فصلنامه تحقيقا

علوم رفتاري ،سال

سوم (.)1
 جواهري ،فاطمه " ،)1387( .بدن و داللتهاي اجتماعي و فرهنگي آن " نامهپژوهش فرهنگي ،سال نهم (.)1
 ذكايي ،محمد سعيد" ،)1386( .جوانان ،بدن و فرهنگ تناسب اندام" .فصلنامهتحقيقا

فرهنگي ،سال اول (.)1

 -ذكايي ،محمد سعيد و پورغالم " ،)1384( .خرده فرهنگ يا مصر

فرهنگي:

پژوهشي در بين دختران دانش آموز شهر تهران " .فصلنامه مطالعا
فرهنگي و ارتباطا .)4( ،
 ذكايي ،محمد سعيد؛ حميده فرزانه " ،)1387( .زنان و فرهنگ بدن " ،فصلنامهمطالعا

فرهنگي و ارتباطا  ،سال چهارم (.)11

 رباني ،رسول و ياسر رستگار" ،)1387( .جوان سبك زندگي و فرهنگمصرفي" ،مهندسي فرهنگي ،سال سوم (24و.)23
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 ربيعي ،مهدي و سكينه محبي امين " ،)1388( .تحليل محتواي كتا هاي درسيدوره ابتدايي بر حسب سازه الگوي مصر " ،فصلنامه فرهنگي و دفاعي
انان و خانواده ،سال پنجم (.)16
 -رضايي ،احمد و همكاران" ،)1389( .مديريت بدن و ارتبا

آن با عوامل

اجتماعي در بين دختران دانشگاه مازندران" ،فصلنامه مطالعا
انان ،مصر

راهبردي

و جنسيت ،سال دوازدهم (.)47

 رحيمي ،مهرك و سمانه يداللهي " ،)1388( .نگرش مدرسان زبان به ترويجفرهنگ مصر

غربي در كتب آموزش زبان انگليسي" ،فصلنامه فرهنگي و

دفاعي انان و خانواده ،سال پنجم (.)16
 رفعت جاه ،مريم" ،)1386( .هويت انساني زن در چالش آرايش و مد" ،مجلهكتاب انان (.)38
 رفيعي ،حميد " ،)1388( .تاثير مديريت اقتصاد خانواده بر الگوي مصر "،فصلنامه فرهنگي و دفاعي انان و خانواده .سال پنجم (.)16
 -زاهد زاهداني ،سيد سعيد و مريم سروش " ،)1387( .الگوي مصر

و هويت

دختران جوان شهري :مطالعهاي درباره دختران شيراز" ،فصلنامه مطالعا
فرهنگي و ارتباطا  ،سال چهارم (.)11
 سبحاني نژاد ،مهدي و همكاران " ،)1388( .تبيين جايگاه و چگونگي اصالحالگوي مصر

اوقات فراغت خانوارهاي ايراني به منظور ارائه راهكارهاي

عملياتي بهرهمندي جامع با عنايت به تعاليم ديني اسالم" ،فصلنامه فرهنگي و
دفاعي انان و خانواده ،سال پنجم (.)16
 سعيدي ،علي اصغر " ،)1382( .جامعه مصرفي و جوانان " ،فصلنامه مطالعاجوانان ،سال اول (.)5

ناپديد شدن مبادله نمادين در مجالت ...

 سعيدي ،علي اصغر " )1384( .باز انديشي مصرارتباطات سيار " ،فصلنامه مطالعا

كننده يا مصر

185

تظاهري در

فرهنگي و ارتباطا  ،سال چهارم (.)4

 -سيدي نيا ،سيد اكبر " ،)1388( .مصر

و مصر

گرايي از منظر اسالم و

جامعه شناسي اقتصادي" ،فصلنامه اقتصاد اسالمي ،سال هشتم (.)34
 -شكرامرجي ،ايو

و محمود عباسي ،)1387( .فصلنامه حقوق پزشكي ،سال

دوم ( ،)2بهار
 -صادقي ،حسين و حسن محمد غفار " ،).1388( .نقش الگوي مصر

در

اقتصاد توليدگرا " ،نشريه راهبرد ياس ،سال اول (.)18
 عسگري ندوشن ،عباس و همكاران " ،)1390( .تمايالت مصرفي زنان در شهريزد " ،ان در توسعه و سياست (پژوهش انان) ،دوره نهم (.)1
 عليخواه .فردين“ ،)1387( .پيامدهاي سياسي مصرتحقيقا

گرايي“ ،فصلنامه

فرهنگي ايران ،سال اول (.)1

 عيوضي ،غالمحسين" ،)1388( .سبك زندگي تلويزيوني و مصر " ،فصلنامهفرهنگي و دفاعي انان و خانواده ،سال پنجم (.)16
 فاتحي ،ابولقاسم و ابراهيم اخالصي " ،)1387( .مديريت بدن و رابطه آن باپذيرش اجتماعي در زنان شهر شيراز" ،فصلنامه مطالعا

راهبردي انان

(كتاب انان) ،سال يازدهم (.)41
 فرهادي ،مرتضي " ،)1390( .فروهشتگي ده و كژبالشي شهر ايراني (كاهندگيفرهنگ توليدي و افزايندگي فرهنگ مصرفي در ايران) " ،فصلنامه
پژوهشهاي انسان شناسي در ايران ،سال اول ( ،)2پاييز و زمستان.
 فرهادي ،مرتضي" ،)1377( .مختصات شيء مقدس" ،فصلنامه اطالع رسانيپژوهشي نمايه پژوهش ،سال دوم (7و ،)8پاييز و زمستان.
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 كالنتري ،عبدالحسين و محمد فرهادي " ،)1387( .جوانان و مصرگردشگري" ،فصلنامه تحقيقا

فرهنگي ،سال اول (.)2

 كليشادي ،رويا و همكاران " ،)1385( .آيا آرام سازي در كنترل وزن نوجوانانموثر است؟ ،".مجله آريا ،سال دوم (.)6
 كيوان آرا ،محمود و همكاران " ،)1389( .قشربندي اجتماعي و اصالح بدن:جراحي زيبايي به مثابه نماد پايگاه اجتماعي" ،فصلنامه مطالعا

راهبردي

انان (.)47
 محمد زاده اصل ،نازي و محمد سريرافراز" ،)1388( .چگونگي اصالح الگويمصر

در گروههاي درآمدي مختلف خانوارهاي تهراني" ،فصلنامه فرهنگي

و دفاعي انان و خانواده ،سال پنجم (.)16
 معيدفر ،سعيد" ،)1383( .تمايز جنسيتي روستائيان در كار ،فراغت ،فعاليت ومصر

كاالهاي فرهنگي" ،مجله جامعه شناسي ايران ،جلد .)4( 5

 موحد ،مجيد وهمكاران" )1389( .رسانه ،جنسيت و مصرمطالعا

گرايي" ،فصلنامه

راهبردي انان (.)47

 موسوي زاده ،سيد مهدي و همكاران " ،)1388( .ارزيابي گرايش و انگيزهايبيماران زن در جراحيهاي زيبايي" ،مجله پژوهشي پژوهنده ،سال چهاردهم
(.)6
 -نصري ،صادق " ،)1388( .بررسي ارتبا

عوامل خانوادگي ،روان شناختي،

جامعه شناختي و جمعيت شناختي با رفتار خريد وسواسي در دانشجويان"،
فصلنامه فرهنگي و دفاعي انان و خانواده ،سال پنجم (.)16
پايان نامهها
 احمدي ،طيب " ،)1386( .مديريت بدن و هويت " .پايان نامه كارشناسيارشد ،دانشگاه گيالن.

ناپديد شدن مبادله نمادين در مجالت ...
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 اخالصي ،ابراهيم ( " ،)1386بررسي جامعه شناختي عوامل موثر بر مديريتبدن در زنان " .پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه اصفهان.
 چاوشيان ،حسن " ،)1383( .بدن به مثابه رسانه هويت ".پايان نامه كارشناسيارشد ،دانشگاه تهران.
 حسيني ،مريم " ،)1388( .بررسي زمينههاي اجتماعي و رواني مرتبط با آرايشدر ميان دختران جوان" ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه شيراز.
 رجبي ،مريم " ،)1387( .بررسي جامعه شناختي باز تعريف هويت زنان وگرايش آنان به جراحيهاي زيبايي در شهر تهران" ،پايان نامه كارشناسي
ارشد ،دانشگاه الزهرا.
 ژيانپور ،مهدي " ،)1386( .بررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر انجامجراحيهاي زيبايي در شهر اصفهان " .پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه
اصفهان.
 -طالبي دلير ،معصومه " ،)1388( .مصر

گرايي و عوامل موثر بر آن " .پايان

نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه شهيد بهشتي.
 مختاري ،مريم " ،)1388( .نظريه زمينهاي تصور بدني زنان :چرا زنان اقدام بهجراحي زيبايي ميكنند؟ "رساله دكتري ،دانشگاه شيراز.
 ورشوي ،سميه " ،)1388( .عوامل اجتماعي موثر بر انجام جراحي زيبايي زناندر شهر مشهد " .پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه مشهد.
مجال
 بانو ،سال چهارم ،شماره  ،31مرداد .1390 بانوان ،شماره  ،15مرداد .1390 بانوي شرقي ،شماره  ،71شهريور .1390 برش ،سال بيست و يكم ،شماره  ،127تير و مرداد .1390 -پرديس ،دوره جديد شماره  ،5مرداد .1390
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