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  مسئلهمقدمه و طرح 
امروزه، مسئلة بدن و نگرش به آن به يكي از موضوعات اساسي در علوم اجتمـاعي تبـديل شـده    

ن قائـل هسـتيم،    جايگاهي كه بـراي آ  وداريم  مانتصوري كه ما از مفهوم بدنبدون شك، . است
بـه عبـارت    .كنند هاي غالبي است كه جايگاه بدن را مشخص مي ها يا ايدئولوژي ناشي از گفتمان

شناسي يا حتي فيزيك است، بعـدي كـامالً    ديگر، بدن عالوه بر اينكه موضوعي مربوط به زيست
هاي مربوط بـه   گيري ايدئال نحوة درك ما از بدن خود و ديگران، شكل. فرهنگي و اجتماعي دارد

. دبدن و ابعادي مانند بدن زيبا يا حتي بدن تندرست، همگي بخشي از فرهنگ و جامعـه هسـتن  
تا جايي كه  ؛هايي جدي نسبت به جايگاه بدن و اهميت آن طرح شده جديد، پرسش ةاما در دور

جديدالتأسيسـي بـه نـام     ةانـد و رشـت   اي جسـماني خطـاب كـرده    جديد را جامعه ةبرخي جامع
اما مسئلة اساسي عوامل تأثيرگذار بـر   .كند ها تأمل مي اين پرسش ةشناسي بدن نيز دربار جامعه

لذا كانون توجه ايـن ديـدگاه چگـونگي    . گيري نگرش ما به آن است ز بدن خود و شكلدرك ما ا
  ].18[است عوامل اجتماعي از بدن تأثيرپذيري 

هاي فرهنگي در ارتباط با خصوصيات زيبايي اندام  سري الگوها و ايدئال يك ،اي در هر جامعه
هـاي فرهنگـي غربـي در سـطح     انتشـار گسـتردة الگو    ةبا توجه به پديـد  .شود و چهره تبليغ مي

هـاي نـوين ارتبـاطي تشـديد و تسـهيل       هاي جمعي و تكنولـوژي  كه از طريق رسانه ،المللي بين
كيـد قـرار   أهاي بدني ايدئال و مطلوب مورد ت هاي خاصي مرتبط با اشكال و اندازه د، ارزششو مي
در  ،ويژه زنان هب ،ارهاي افرادها و اهداف عيني بر رفت عنوان ايدئال ها به گونه ارزش اينبه  .گيرد مي

بسـياري   .شود مي ها توجه خصوصيات بدن خود با اين ارزش كردن جوامع مختلف براي هماهنگ
از اين ابعاد مربوط به دوران مدرن و جوامع غربي است و در بسياري از كشورها ماننـد ايـران بـا    

حال، امـروزه   اين با. هاي پيشين ديني و فرهنگي و حتي زيباشناختي جامعه در تضاد است ارزش
از لـوازم  شدت در غالـب اسـتفاده    اساس الگوهاي غربي به در جامعة ايران پديدة توجه به بدن بر

  .تجلي يافته است... هاي آموزشي يوگا و هاي جراحي زيبايي، كالس آرايشي، عمل
هـاي پزشـكي كـه متصـدي همـين شـيوة        همچنين، رشد بسيار زياد مؤسسـات و كلينيـك  

هـاي پيشـين    كم ارزش گيري دوران گذاري هستند كه در آن كم ند، نشان از شكلا مديريت بدن
توانـد تبعـات    دهنـد كـه مـي    هـاي جديـدي مـي    ود را بـه ارزش و جاي خ اند در حال دگرديسي

در ايـن ميـان، تبليغـات تجـاري مـروج اشـكال خاصـي از        . اجتماعي منفي زيادي داشته باشـد 
  .اي حائز اهميت خواهد بود هاي ماهواره ويژه از طريق تلويزيون مديريت بدن به

دادن مخاطبان به خريـد   ي سوقهاي بازرگاني تلويزيوني صرفاً ترفندهايي تبليغاتي برا آگهي
بـه بيـان   . انـد  هاي فرهنگي غالـب در جامعـه   كاالهايي معين نيستند؛ بلكه سازنده و مبين ارزش
هـا و الگوهـاي    ها، مخاطبان را به اتخاذ نگـرش  ديگر، گفتمان فرهنگي خاصي در پسِ اين آگهي

هـاي   عبـارتي، آگهـي   بـه  .كند هاي فرهنگي و اجتماعي معين ترغيب مي رفتاري و نيز باور ارزش
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هـاي ديگـري از جملـه     چند ماهيت و كاركردي تجاري دارند، به صورت ضمني پيام بازرگاني هر
هـاي بازرگـاني بـا     گونـه كـه آگهـي    بـدين . كننـد  سبك زندگي ايدئال را نيز به مخاطبان القا مي

  .سازند پذير مي هاي آن، رؤياهاي افراد را رؤيت استفاده از تصاوير و قابليت
دهند، بلكه عمـدتاً ايـن    هاي فرهنگي را انعكاس نمي هاي بازرگاني فقط ارزش بنابراين، آگهي

اي يكي از عوامل اجتمـاعي   تبليغات رسانهدر رابطه با نگرش به بدن، . دهند ها را شكل مي ارزش
خردسالي و نوجواني، طرح اندامي باريك را براي دختـران و انـدامي    ةو فرهنگي است كه در دور

  .كند عضالني را براي پسران ترويج مي
نـان و مـردان همـواره در    ز« :ها، صاحب نظـران معتقدنـد   در مورد تأثيرپذيري بدن از رسانه

بـدني، خـود را بـا انتظـارات اجتمـاعي و       )نمـايش ( بردن كيفيت تظاهر ند تا بتوانند با باالا تالش
، همچنـين ]. 3، ص27[ »نـد نكهماهنـگ   شـود  ها ترويج مـي  فرهنگي جامعه كه از سوي رسانه

هـايي هسـتند كـه چگـونگي تصـور بـدن، جراحـي پالسـتيك و نيـز           سرشار از ويژگـي ها  رسانه
  ].1 ، ص26[ كنند سازي و نمايش جنسي را ترويج مي جذاب

گونـاگون و خلـق معـانى     برخى زنان ضمن تركيب عناصـر  ما ةدر جامعمسئله اين است كه 
در بيشـتر   انـد كـه بـه موجـب آن     پوشش و آرايش، شرايطى را بـه وجـود آورده   ةجديد در مقول

ترتيب، ميان حضور  بدين. شود عرصه به چالش كشيده مى اين اوقات، برخى هنجارهاى دينى در
پوشش، از حيث خودآرايى و آرايش، نـوعى   ةشد گونه زنان و هنجارهاى رسمى و تجويز بدنى اين

هـايي   گيـري نگرانـي   همين موضـوع باعـث شـكل    .فاق افتاده استرشدى ات به شكاف فرهنگى رو
  .هاي تبليغات تجاري شده است ها و برنامه خصوص ماهواره ها و به دربارة تأثيرات رسانه

عنـوان   اي به هاي ماهواره ويژه تبليغات تجاري در برنامه هاي جمعي و به هايي كه رسانه ايماژه
ويژه زنـان   تواند تأثير زيادي بر نگرش افراد و به ذارند، ميگ يك چهره و بدن ايدئال به نمايش مي

  .از بدن خودشان داشته باشد
تـرين   عنوان غنـي  اي جم به به همين دليل، اين پژوهش سعي دارد با تمركز بر شبكة ماهواره

هـاي   كند و با وجود كانال اي ايراني، كه خاص مخاطبان ايراني نيز توليد محتوا مي رسانة ماهواره
كنـد و   شـماري را بـه خـود جـذب مـي      هاي مختلف، مخاطبان بـي  در حوزه) كانال 12(ختلف م

هـاي   هـا و آيـتم   هـا، فـيلم   رسالت اصلي آن تغيير سبك زندگي ايرانيان از طريـق پخـش برنامـه   
هـايي در   مختلف، از جمله تبليغات متنوع است، به بررسي اين موضوع بپـردازد كـه چـه ايمـاژه    

هـاي اجتمـاعي    هـا چـه داللـت    شود و اين ايماژه ذكرشده ترويج مي  ي شبكةرابطه با بدن از سو
ها و به بهانة تبليغ كاال،  محتملي به همراه خواهند داشت، زيرا اين شبكه با ابزار قرار دادن آگهي

چند در خارج از مرزهـاي ايـران و بـه دور از     هر. كند فرهنگ خاص بدني و ملزمات آن را القا مي
اي ماست، توجه و بررسي محتواي آن در راستاي ايجاد پادزهري براي مقابلـه   انههاي رس سياست

لـذا بـا عنايـت بـه مطالـب ذكرشـده،       . شده از سوي آن ضروري است هاي توليد با برخي فرهنگ
  .محقق بر آن شد تا به بررسي جايگاه بدن در تبليغات اين شبكة پرمخاطب بپردازد
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  اهداف تحقيق
اي  تبليغات شبكة مـاهواره (ي چگونگي بازنمايي بدن در گفتمان رسانه هدف اصلي تحقيق بررس

هـا، عناصـر و رمزگـان     تـرين مكانيسـم   است كه در ايـن خصـوص بـا بررسـي مهـم     ) وي جم تي
يـك از   هـاي هـر   هـاي موجـود در ايـن حـوزه نيـز اسـتخراج و مشخصـه        شناختي، گفتمان نشانه

  .شود، تبيين خواهد شد ها از يكديگر مي ها، كه سبب تمايز آن  گفتمان

 پيشينة تحقيق
يـك  . شده در دنيـا، در دو حـوزه قابـل تقسـيم اسـت      هاي انجام خصوص موضوع بدن پژوهش در

اند؛ مـثالً   دسته از تحقيقات به بحث مديريت بدن و دستة دوم به بازنمايي و تصوير بدن پرداخته
هـاي تجربـي    زيبـايي بـا روش  هـاي   گرفته به موضـوعاتي ماننـد مـد و جراحـي     مطالعات صورت

هـاي   لذا مديريت بدن يكي از موضوعاتي است كه در سـال . پرداخته است) پيمايش يا مصاحبه(
شناسي زنـان و جوانـان قـرار گرفتـه      هاي جامعه اخير مورد توجه پژوهشگران گوناگون در حوزه

جوهـاي  و جسـت  اي در اين باره به انجام رسيده اسـت؛ امـا تـا آنجـا كـه      است و مطالعات عديده
اي كـه عينـاً منطبـق بـا موضـوع ايـن        هاي علمي متعدد نشان داد، مطالعه در پايگاه...  اي و رايانه

اختصـار بـه تعـدادي از تحقيقـاتي كـه ارتبـاط موضـوعي         در ادامه بـه . پژوهش باشد يافت نشد
  :شود بيشتري با اين پژوهش دارند اشاره مي

شناسي نقـش اسـتفاده از بـدن     تحليل نشانه«: نوان، در پژوهشي با ع)1396(ـ فرزانه نجفي 
بررسي آثار سه به » آنا منديتا، كارين وندر مولن و تارا گودرزي: در آثار سه هنرمند محيطي زن

شناسي فرهنگي و اجتمـاعي   هنرمند فعال زن در زمينة هنر اجرا و هنر محيطي از ديدگاه نشانه
مـورد تحليـل    ه صورت موردي انتخاب شده استاز هر هنرمند دو تصويري كه ب .پرداخته است

عنـوان   دهد بدن در آثار هر سه هنرمنـد بـه   نتايج تحقيق نشان مي. اند شناختي قرار گرفته نشانه
باورهاي مـذهبي و   هاي فرهنگي، خصوصاً مديوم اصلي در آثارشان استفاده شده است، اما تفاوت

متفـاوت بدنشـان در طبيعـت     ئـة ر نحوة اراد مهم يثيرأنگرششان به هستي، توانسته ت ةنيز نحو
  .]23[ داشته باشد

مـديريت بـدن و رابطـة آن بـا پـذيرش      «اي با عنـوان  ، در مقاله)1387(ـ فاتحي و اخالصي 
با هدف بررسي نوع ارتباط ميان پذيرش اجتماعي بدن و مـديريت بـدن، رابطـة    » اجتماعي بدن

دهد كه ميـانگين مـديريت    ج پژوهش نشان مينتاي. معنادار ميان اين دو متغير را بررسي كردند
درصد است كه حاكي از ميزان باالي توجه زنان به بدن در همة وجـوه آن اعـم    8/62بدن برابر با 

اي، پذيرش اجتماعي بدن و  همچنين، بين متغيرهاي مصرف رسانه. است...  از آرايشي، مراقبت و
تقيم و معنادار و بين متغيرهاي دينـداري و  اجتماعي با مديريت بدن رابطة مس ـ پايگاه اقتصادي

  .مديريت بدن رابطة معكوس و معنادار وجود دارد
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بـه بررسـي فرضـية    » مثابة رسانة هويت بدن به«، در مقالة )1381(ـ آزاد ارمكي و چاوشيان 
هـاي سـاختاري و پيونـد آن بـا خصوصـيات فرهنگـي        هاي هويت از موقعيت شدن شكل گسسته
نتـايج ايـن پـژوهش نشـان     . انـد  سال به باالي تهـران پرداختـه   18ساكنان  نفري از 825نمونة 

نظيـر، جـنس، سـن،    (دهد كه سطوح گوناگون مديريت بدن رابطة معناداري بـا متغيرهـايي    مي
دارد كه آشكارا داللـت فرهنگـي   ) تحصيالت، سرماية فرهنگي، ديانت و نگرش سنتي به خانواده

نظيـر پايگـاه اقتصـادي، اجتمـاعي، سـرماية      (رهاي ساختاري دارند، اما بين مديريت بدن و متغي
  ].3[رابطة معناداري ديده نشده است ) اقتصادي و شغل

هـزار و   3طي بررسي » زيبايي نقادانه«، در پژوهشي با عنوان )2004(ـ گروه تحقيقاتي داو 
 نتخـاب ا تلفني پيمايش به صورت كه سال، 64تا  18كشور جهان در گروه سني  10زن از  200
 هـاي  ويژگـي  از فراتر اي مقوله زيبايي كه باورند اين بر زنان درصد از 44كه  بودند، دريافتند شده

هاي  ويژگي عنوان به را زيبايي زنان مفهوم دهد مي نشان تحقيق همين هاي يافته. است جسماني
عامـل   عنـوان  به را تجربيات ها و موقعيت عوض در و دانسته منسوخ و كهنه ذاتي، امري جسماني

درصد از  21اين است كه  تحقيق نتايج ديگر از و اند گرفته نظر در زيبايي احساس در توانمندساز
 تجربـه  را مد، زيبـايي  مجالت به كردن نگاه درصد از زنان با 17زنان با خريد محصوالت زيبايي و 

سـو دائمـاً در    يـك  دارد از آنجا كـه از  همچنين، تحقيق ذكرشده بيان مي]. 19، ص28[كنند  مي
هاي آن  شود و به ديگر مؤلفه يافتة زيبايي مورد استعمال واقع مي هاي جمعي مفهوم تقليل رسانه

شود و از سوي ديگر آن كيفيـت   نظير خوشحالي، مهرباني، تعقل، عشق و درك خود توجهي نمي
ت، بيشـتر زنـان،   گيرد غيرقابل دسترسي اس ها مورد تأكيد قرار مي خاصي از زيبايي كه در رسانه
كنند، دچار نوعي  تر كه الگوهاي خود را از فرهنگ عمومي اخذ مي خصوصاً زنان و دختران جوان

  .شوند نفس پايين مي به كم بيني و اعتماد افسردگي و خود
بـه  » تصور از بدن و شكل بدن در مجـالت «اي با عنوان  در مقاله) 1997(1ـ كازمانو تامسون

دهد كـه   نتايج اين بررسي نشان مي. پردازد اي با تصور از بدن مي ت دورهها و مجال رابطة روزنامه
ها و تصور بدن همبستگي معناداري وجود ندارد، امـا بـين    بين مواجهة ساده با تصاوير اين رسانه

  .ها رابطة معناداري وجود دارد كردن اين پيام آگاهي از فشارهاي جامعه نسبت به ظاهر و دروني
بر اين » هاي اختالل در تصور از بدن تئوري«در پژوهشي با عنوان ) 1999( 2ـ هين برگ

هـاي   گذارند، مسئول گسترش ايـده  ها با تأكيدي كه بر تصور ايدئال مي باور است كه رسانه
ها به تغذيه  زيبايي و الغري بين افراد و همچنين نارضايتي فرد از تصور از بدن خود و نگرش

  .در او هستند
كـه جـذابيت    داد نشـان  »زيبـايي، نــماد منزلـت   « عـنواني با در پژوهش) 1983(3ـ وبستر
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كنـد و نيـز تـأثيرات و     بيني را در ارتباطات عام و خاص ايجاد مـي  هاي قابل پيش صورت، تفاوت
  .دشوهاي منزلتي ديگر دچار تغيير و تعديل  تواند در تركيب با ويژگي جذابيت چهره مي

در خـارج از كشـور در مقايسـه بـا      و زيبـايي  شده پيرامـون بـدن   تحقيقات انجاممجموع،  در
  .]30[ باالتري قرار دارد ةتحقيقات داخل كشور از حيث كيفيت و كميت در مرتب

  چارچوب نظري
تلقـي   كـم معاصـر   را مـدرن يـا دسـت    كـه آن  ،خالف برخي تصورات رايج تاريخ توجه به بدن بر

بـوده كـه در قالـب     آدمـي  ةاحـث مطـرح در انديشـ   كنند، به ابتداي خلقت باز گشته و از مب مي
مقابل روح و مانعي براي تعالي ة عنوان نقط در آن بدن بهكه  شده است هاي ديني مطرح مي نگره

البته چنـين   .جسم براي دستيابي به تعالي روح بود آن ترويج رياضت ةنتيج و شد آن معرفي مي
  .]1[ كند يدا ميرنسانس نيز ادامه پ ةاوليهاي  ديدگاهي در انديشه

بـود و آن را   محور است كـه از بـدن گريـزان    بدن تفكري ذهن/ دوئاليسم دكارتي ذهن مثالً
روح شده بود بر بدن ترجيح  اين دوانگاري نيز ذهن را كه جايگزين .]1[ دانست دشمن ذهن مي

معتقـد اسـت    )1982( تـارنر . ذهن را پرورش دهد تا بتواند كرد ميداد و بنابراين بدن را نفي  مي
گرفت كـه طـي آن بـدن محمـل      به شكل معمول توسط مسيحيت هلني شكل سنت غربي بدن

تضـاد ميـان   ، مسيحيت ةبدن در فلسف تضاد فلسفي ميان ذهن و .خردي، عشق و شهوت بود بي
نظـم    ةو بـه وسـيل  كنـد   مينظم دنيا را تهديد  جسم نماد فسادي اخالقي كه .روح و جسم است

  .تحت سلطه درآمدن است ي و رياضت مجبور بهويژه رژيم غذاي به
و نـوع نگـاه بـه     ها انتقاد وارد كردند انديشمندان مختلفي به اين ديدگاه ،در دوران معاصرتر
بنيـان ايـن مباحـث و چگـونگي     ة دهند تشكيل .هاي جديدي يافت شيوه انسان و برخورد با بدن

هـاي   ويـژه ايمـاژه   فرهنگـي و بـه   نيروهـايي . به لحاظ فرهنگي تعريف شده است آن،گيري  شكل
 .هسـتند  »فرد از بدنش ةچگونگي درك و استفاد« ايده ةدهند آموزش، شده در تبليغات بازنمايي
بـدن بـه    ،بنـابراين  .دهنـد  اينكه ديگران با واكنش به بدن او چگونه به وي پاسـخ مـي   ،همچنين

بررسـي   موضوع ايـن پـژوهش  لذا  .اي فرهنگي نيز هست همان اندازه كه بيولوژيكي است، پديده
بهتـر  ، پرداختن بـه ايـن تـأثيرات    اما پيش از .استاي جم  نقش بدن در تبليغات تجاري ماهواره

ثير عوامل اجتمـاعي و فرهنگـي متعـددي    أت آن، همواره تحت ةبدن، مديريت و ايماژ است بدانيم
 ةشـيو و  بـدني  يبـر كردارهـا   بسـزا  ياجتماعي تـأثير  ةجنس و طبق ةدو مقول؛ مثالً، بوده است

  .نگرش ما به بدن دارد
موجـب منازعـات نظـري جـدي      شناسي بـدن  خصوص جايگاه هستي رويكردهاي مختلف در

را  شمول است كه خـود  ند كه بدن داراي مبنايي بيولوژيك و جهانا گرايان برآن اصول .شده است
يندها يـا  اتأثير فر ةمثاب گرايان بدن را به اصول غير .]1[ كند تحميل مي بر تمامي تجارب ما از آن
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 ةكـردن هـر انسـان در هـر زمينـ      بدين معنا كـه بـا زنـدگي    دانند؛ مي گفتماني خاصهاي  زمينه
و  بـراي وي ايجـاد خواهـد شـد     )كه خود محصول اجتماعي است( خاصي از بدن اجتماعي، نوع

نقـش   ـ نمادهـا  هـا و  ها، نگرش ايده ـ دانند و معتقدند نيروهاي فرهنگي بسيار مهم مي فرهنگ را
سوم بدن را تركيبي از امر اجتمـاعي و زيسـتي    ةدست .دهي به بدن انسان دارند كليدي در شكل

دارا بودن مباني مادي و زيستي، داراي قابليـت جـايگزيني يـا تعـديل در      زيرا با وجود، دانند مي
  .اجتماعي مختلف را نيز داردهاي  زمينه

هـاي   بحـث  1980 ةكـه در دهـ   ،بـدن  ةدر حوزرح طمتفكران م عنوان يكي از ميشل فوكو به
و  توانـد داراي تـاريخ باشـد    مي بدن به ذات خود نشان داد، اي را وارد ادبيات اين حوزه كرد تازه

از  .رف به آن كـرد ص محصولي اجتماعي و تاريخي را جايگزين نگاه زيستي ةمثاب پذيرفتن بدن به
چيـز   هـيچ . شود ثابت نيستند گونه كه تصور مي ننيز آغرايز، احساسات، بدن و هويت  ،نظر فوكو
هـاي ديگـر و    قدر ثابت نيست كه بتواند بنياني براي درك انسـان  آن او ـ حتي در بدنـ  در انسان

  ].383 ، ص13[ خود در آنان باشد بازشناختن
و سـاختار و نيازهـاي    روي بـدن حـك شـده    حوادث تاريخي و مناسبات قدرت هميشه

در  گفتمـاني پيچيـده و  هـاي   حـوزه  ةعنوان سوژ همچنين از جنسيت بهميشل  .ثابتي ندارد
هـاي بـدني بحـث     كردن لذت قرن نوزده در جهت منضبط ةگرفت هاي صورت از تالش پي آن

  ].51 ، ص14[ كند مي
تعريف زنانگي  ةكه با ارائكند؛ قدرتي  را تحليل ميقدرت ناشي از جنسيت افراد جامعه فوكو 

يـك نـوع    جنسـيت  ،به نظر فوكو. شود شدن جنسي نسبت به ديگري مي فراترو مردانگي موجب 
 /دانـش  /آيد كه هدفش تعيين رژيمـي از قـدرت   روابط قدرت به شمار مي ةتراكم در زمين ةنقط

فوكـو   .كنـد  جنسيت بشري را در جهان ما تعيين و حفظ مـي  ةمباحثه دربار ةلذت است كه نحو
  ].563 ، ص9[كند  وذ قدرت بر آن را بررسي ميچگونگي ورود ميل جنسي در مباحث ما و نف

ناپـذير   مشرف بر زندگي و جـزء جـدايي  ، قدرتهاي مهم اعمال  يكي از حوزهحوزة جنسيت 
جنسـيت از   .بسيار نزديكي با بحـث تبليغـات و مصـرف دارد    ةداري است كه رابط توسعة سرمايه
بـدن فـرد را بـه    دارد و رابطة متفاوتي با حـوزة اقتصـادي   يافته هاي قدرت انتشار  طريق تكنيك

هاي  شكل تبليغات ةواسط قدرت به ،عبارتي به .دهد كننده پرورش مي عنوان توليدكننده و مصرف
الگوي خـاص  دهد و حركت كردارهاي ما را به سمت  را نشان ما مي تر بدن شده و مقبول پذيرفته

منتشـر   تبليغـات  ةهـايي كـه بـه واسـط     طريق ايمـاژه  ازواقع،  در. دهند جهت مي از مصرف بدن
ايـم و همنـوايي خـود و     زند دروني كرده شود، هنجارهايي كه به جنسيت مدرن پيوندمان مي مي

  ].12[كنيم  ها مدام وارسي مي بدنمان را با آن
آن را  مـديريت  هـدف كنـد و   توجه ميطبقه و كسب منزلت اجتماعي از نظر بدن به بورديو 

وي معتقد است بدن در جوامع مـدرن كـااليي   . داند پايگاه اجتماعي مي و زلت، تمايزمن اكتساب
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 هـاي  هويـت اي فيزيكي اسـت كـه    ه و سرمايهديگرد اجتماعي هاي زمينه در ارزش حاملشده و  
 هـاي  شاخص از يكيكند و  مي مرتبط) بدني ظاهر و اندازه، شكل( اجتماعي هاي ارزش با را افراد

شـان   توانند سليقه افراد طبقات اجتماعي باالتر مي .]8[داند  را سليقه مي جامعه فرهنگي سرمايه
را مورد پسند طبقة پايين كنند و با آنان به مخالفت بپردازند، لـذا معيارهـاي زيبـايي و تناسـب     

  ].47، ص2[يابد  طبقات باال و نيز كشورهاي پيشرفته مقبوليتي همگاني مي
نظرية وي ]. 95، ص6[داند  رين مظهر تجلي سليقة طبقاتي ميت وي بدن را غير قابل منازعه

بر پاية ارتباط بين منزلت سليقه و بدن استوار است و نحوة تجلي روابط منزلتـي و قـدرت را در   
دهد؛ روابطي كه در سطح كالن بيـانگر نظـام    هاي مختلف نشان مي ها و نيز بدن ها، سليقه سبك

]. 176، ص7[اسـت   منزلت و شادينشانة  محكم و وان، زيباجامروزه، بدن . اجتماعي نيز هستند
نامـد بـه    مـي  1»هـاي بـدني   تكنيـك « )1972( يـا آنچـه مـاوس    هر نسلي فرهنگ بدني خود را

  .كند فرزندانش منتقل مي
هـاي فرهنگـي    تكنيـك  از بعدي فرهنگـي  كند چگونه نيز بررسي مي) 1392( ديويد انگليس

، ها هاي متفاوتي از بدن دهد كه در آن گونه هايي را شكل مي شيوه يك اجتماعي خاص ةشد القاء
شـده در   هـاي بـدني ارائـه    كند و چگونه تبليغات و ايماژه خاص عمل مي ةروزان ةدرون يك زمين

، وي نظـر بـه   .هاي جنسي شـكل دهنـد   ها را به شكل خاصي برحسب شيوه توانند بدن ها مي آن
ويـژه   شدن و از طريق آموزش، رسانه و به يان اجتماعيدر جر بدنمان ازآگاهي و رفتاري ما  ةشيو

دهد چگونه اغلب دختران و پسراني كـه بـازي مشـابهي     وي نشان مي .شوند تبليغات آموخته مي
چيزها را پرتاب كنند و سـپس بدونـد، بـه     دختران تمايل دارند .ندا هم متفاوت دهند با انجام مي

كه پسران تمايل دارند تا همان كـار مشـابه را    حالي در ؛مداني اي كه ما آن را بيشتر زنانه مي شيوه
  .]117، ص4[ كنيم تلقي مي» مردانه« گونه انجام دهند كه ما آن را بيشتر روشي آن

آنجـا كـه پسـران نسـبت بـه آنچـه        ؛پذيري است يندهاي جامعهافر ةهايي نتيج چنين تفاوت
يكـي از   .آموزنـد  متفاوتي براي حركت مـي هاي بدني  ها و مهارت ظرفيت دهند دختران انجام مي

اسـت  » جنسـيت « ادعاهاي محوري تفكرات فمنيستي اين است كه جنس زيستي امري جـدا از 
  .است كه موضوع قراردادهاي فرهنگي

هاي زندگي و اشكال  تواند نمايشگر سبك ميداند كه  ترين محملي مي مستقيمرا بدن گيدنز 
هاي موضـعي نيسـت، بلكـه دسـتگاهي طبيعـي       و واكنشهويتي باشد و فقط ابزاري براي منش 

البسـه و پوشـاك تـابع نـوعي رژيـم       ،از نظر او .دقت از آن مراقبت كند است كه صاحبش بايد به
اي ساده بـراي حفاظـت از بـدن،     ها چيزي بيشتر از وسيله فرهنگ ةاي كه در هم گونه به ؛هستند

دن به قالب بروني روايت كـه شـخص بـراي    دا نمادين خويشتن، يا نوعي شكل ةابزاري براي عرص
  ].4[برگزيده است  هويت خود
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كـه از  ـ  احـوال و رويـدادهاي برونـي   ، اي عملي براي كنار آمدن با اوضاع وسيلهبدن را  گيدنز
تـا چـه حـد    رفتـار جنسـي   اينكـه  . دانـد  ـ مي شود هاي گفتماني، تجويز مي طريق يكسري رژيم

پوشـاك تـابعي از نـوعي رژيـم و      .معـين بسـتگي دارد   استاندارد شده، به ماهيـت هـر فرهنـگ   
اساس  كه مستقيماً بر ،هاي مخصوص بدنسازي رژيم. نمادين خويشتن است ةاي براي عرض وسيله

هـا   ترين وسايلي هستند كه بـه كمـك آن   د، مهمشو الگوهاي ملهم از هراسناكي جسم معين مي
، 16[ شـود  آفـرينش بـدن متمركـز مـي    هاي زندگي اجتماعي مدرن بر كانون پرورش يـا   بازتاب

اخيـر تجـدد    ةطي دور جسم آرايش و توجه به آراستگي و نظافت ةهاي ويژ رژيم .]152ـ146 ص
هاي بازتابي مداوم، خاصه در شرايطي كـه كثـرت انتخـاب وجـود داشـته       بدن را در برابر گرايش

هـاي   راحـي بـدن  مـا بـيش از پـيش مسـئول ط    : واقعيت اين است .باشد، تأثيرپذير ساخته است
سنتي بيشـتر فاصـله گرفتـه     ةهاي اجتماعي ما از جامع شويم و هرچه محيط فعاليت خويش مي

  .]75، ص17[ كند فشار اين مسئوليت را بيشتر احساس مي، باشد
 انـد  زنان نسبت به مردان براي جذابيت جسماني خويش بيشتر اهميـت قائـل   ،از سوي ديگر

آرايي ترسـيم   بدن ةزنان را سوژ، هاي بدني در تبليغات ژيمر ةعمد ،به همين دليل .]77، ص17[
هاي نسبتاً مفصلش دربارة رابطة عامليت و سـاختار، بـر اهميـت بـدن      گيدنز در نظريه .كنند مي

از ديدگاه وي، بدن و وجود جسـماني آن كـانون آفـرينش    . براي ارتباط ميان اين دو تأكيد دارد
  ].145، ص20[بازآفريني و دگرگونيِ ساخت اجتماعي است 

ساسي كه هويت هر فردي چگونه بايد گيدنز معتقد است بدن به طور مستقيم در اين اصل ا
هاي  سازي طرح بدن در اينجا هم محل پياده گويد وي مي. ساخته و پرداخته شود مشاركت دارد

 ةفرهنگي فعال در آن و هم نمايشـگاهي بـراي عرضـ   ـ  ذهني برآمده از جامعه و عوامل اجتماعي
  .]211، ص18[ هاست نهايي اين تصويرسازي

مختلـف،   جوامـع  در و افـراد  ظاهر بـين  كنترل و مديريت به ايلتم ديگر، عموميت طرف از
 دامنـة  كـه  اسـت  آورده فراهم زيبايي صنعت عنوان با را اي گسترده گيري صنعت شكل موجبات
 مـداوم  عرضـة  و آرايشـي، طراحـي   مـواد  فـروش  خريد و قبيل تجاري، از هاي فعاليت از وسيعي
 مـوارد  ايـن  به تبليغاتي مربوط امور نيز و زيبايي هاي جراحي از اي گسترده جديد، طيف مدهاي

 در كـه  هسـتند  مختلفـي  ابزارهاي حكم درها  فعاليت اين همة آنكه توجه جالب. گيرد دربرمي را
 دربـارة . كننـد  مـي  آن، عمل بر بدن از آرماني تصاوير سازي پياده همان واحد، يعني جهت هدفي

 بـدن، يكـي   از آرماني تصوير سازي پياده چگونگي و گيري شكل بر مؤثر فرهنگي اجتماعي عوامل
 بـه  سـنتي  دوران از گـذار  دنبـال  بـه  عوامل اين ماهيت در جدي تغيير شده مطرحموضوعات  از

 دربـارة  افـراد  قضـاوت  مبناي، جديد دوران آنكه در ويژه به .است مختلف جوامع در جديد دوران
 ينـد افر تـأثير  تحـت  جسمشان براي تصور قابل آرماني صورت مختلف ابعاد نيز و ظاهرشان وضع
  .است گرفته قرار از طريق صنعت تبليغات تلويزيون شدن و عمدتاً غربي
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شان مورد قضاوت قرار  جسماني هاي ويژگي اساس بر ويژه به زنان است معتقد) 2003(گيدنز 
نـان در  ز .مستقيمي با انتظـارات اجتمـاعي دارد   ةبدنشان رابط ازساري  گيرند و احساس شرم مي

را ناشـي از چنـد    گيرند كه وي آن  اي قرار مي مقايسه با مردان بيشتر در معرض اختالالت تغذيه
هنجارهاي اجتماعي مـا در مـورد زنـان بـه نسـبت بيشـتري بـر         ،اول اينكه :داند دليل عمده مي

دوم اينكه، آنچـه بـه لحـاظ اجتمـاعي تصـويري مطلـوب از بـدن         .كيد داردأجذابيت جسماني ت
سوم اينكه، هرچنـد امـروزه   . شود، در مورد زنان تصويري الغراندام و نه عضالني است يف ميتعر

وضـعيت ظـاهري و   اسـاس   بر ترند، زنان در عرصة عمومي و زندگي اجتماعي نسبت به قبل فعال
  .شوند به يك اندازه ارزيابي مي هايشان  موفقيت

  
  شناسي بدن پردازان جامعه هاي تحليلي مورد تأكيد نظريه مؤلفه. 1جدول 

  كليت ديدگاه نظري پرداز نظريه

مثابة متن فرهنگي و نيز ابزار الزم در فهم نظام اجتماعي، پژواك جامعه در بدن به  مري داگالس 
  قاموس بدن 

عنوان سرماية جسماني در قالب سرماية اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و بازتوليد بدن به  ير بورديو پي
  نمادين

هاي اجتماعي و شدن بدن از گفتمان عنوان ركن اصلي نظارت اجتماعي، متأثربدن به  ميشل فوكو
  پزشكي مسلط

  بدن در حكم مبناي هويت، اهميت نظارت ديگران بر مديريت بدن  آنتوني گيدنز

تحقق نظارت جامعه در قالب فرايند تنظيم اجتماعي بدن با محوريت نهادهاي حقوقي و   برايان ترنر
  پزشكي

  روش تحقيق و جامعة آماري
شناسـي اسـت كـه در آن كلمـات، تصـاوير و ديگـر عناصـر موجـود در          روش اين پژوهش نشانه

هاي اجتماعي  شوند كه داراي معاني و داللت اي در نظر گرفته مي عنوان نشانه تبليغات تجاري به
اي محسـوب   هـاي نشـانه   نظامعنوان يكي از  شناسي، هر نوع بازنمايي به در نشانه. خاصي هستند

  .برد فردي و اجتماعي به كار مي شود كه انسان در ارتباطات بين مي
توانـد بـه شـناخت     اسـت كـه مـي     شناسي يكي از ابزارهاي مهم و مؤثر در تحليل متن نشانه

مـتن  . ها در جهت ايفاي نقش مورد نظر كمك كنـد  تر ساختار متن و چگونگي كاركرد آن عميق
را ... هـا و  هـا، رسـانه   اي گسترده از متون ادبي گرفته تا متون تبليغاتي، روزنامه دامنه تواند نيز مي

  .برگيرد در
رويكـرد فيسـك   . شناختي فيسك و بارت استفاده شده است در اين تحقيق، از رويكرد نشانه

اه در نگـ . شـوند  هايي از هم متمـايز مـي   چند با تفاوت نيز مانند بارت رويكردي انتقادي است؛ هر
عنوان روايت ساده پذيرفتني نيسـت   به) تر اي عام اي به گونه نظام نشانه(فيسك رخدادهاي زباني 
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شود برخي امور طبيعي جلوه داده شود، ايـن امـر    چند سعي مي و واسازي آن ضروري است و هر
شـده اسـت كـه طـي فراينـد توليـد آن،        گـذاري  طبيعي و رمـز  طبيعي نيست، بلكه عامدانه، غير

اين كار عموماً بـا كمـك   . پذيرد هاي داستان را مي شود و تمام روايت با مؤلف همدل مي مخاطب
هـاي اجتمـاعي سـاخته     گيرد كـه از طريـق آن فاعـل    هاي اجتماعي و ايدئولوژيكي انجام مي رمز
. شـده و ساختارهاسـت   گـذاري  اين رويكرد قائل به رابطة ديالكتيكي بين متـون نشـانه  . شوند مي

ها نيـز در بازتوليـد سـاختارهاي اجتمـاعي      و متن كنند ها را توليد مي ها و نشانه نساختارها، مت
  ].15[نقش دارند 

بخشي در سطح متن، بخشـي بـر   . داند مراتبي مي فيسك رمزها را داراي ساختارهاي سلسله
  :گردد كه به صورت ذيل است مي معناي اجتماعي و بخشي نيز به بعد ايدئولوژيكي بر

ظـاهر و  (شامل رمزگان زباني، رمزگـان پوششـي   ): رمزگان اجتماعي(واقعيت  :سطح اول. 1
  ؛...، لحن و...)آرايش، جواني، زيبايي، الغري، تناسب اندام و(، رمزگان كنشي، حالت چهره )لباس
بنـدي،   ها و زاوية دوربين، انـدازة نمـا، تركيـب    حركت): رمزگان فني(بازنمايي : سطح دوم. 2

  صدابرداري؛ نورپردازي، موسيقي،
شـوند و   در اين سطح عناصر دو سطح قبلي با يكديگر تلفيـق مـي  : ايدئولوژي: سطح سوم. 3

  ].16[وحدت معنايي درصدد بازتوليد ايدئولوژي خاص است 
واقع، از لحاظ روشي، اين تحليل سه سطحي منطبق به رمز اجتماعي، فني، ايـدئولوژيكي   در

سطح دوم تفسير و سطح سوم كـه بعـد تبيينـي دارد و    شود كه در سطح اول توصيفي،  ارائه مي
  .دهد رمز فني و اجتماعي را انسجام مي

بـه ايـن   . هاي بازرگاني نيز به صورت هدفمند بوده اسـت  گيري در انتخاب آگهي شيوة نمونه
تعداد حجم نمونـه  . اند اند كه به نوعي با مسئلة بدن ارتباط داشته معنا كه تبليغاتي انتخاب شده

هـاي بازرگـاني بـه     هـا در پيـام   گاه تحليـل  اساس اشباع نظري است كه به اين معنا كه هر رهم ب
واحد تحليـل در ايـن مطالعـه    . شود مرحلة تكرار رسيد، دست از انتخاب نمونة جديد كشيده مي

  .هاي بازرگاني بوده است يك از آگهي هر
  :دهد را نشان مي شده هاي منتخب و بررسي آگهي 2جدول 

  آكهي هاي مورد بررسي  .2جدول 
  كاالي تبليغي رديف كاالي تبليغي رديف

خمير دندان  1
  شكالت دنت  18 پاتريكس

  آدامس فرش 19 صحن استانبول 2
رنگ موي كراتينة   BMS  20كرم ميكرو   3

  پروكسي

شامپوهاي گياهي  4
  رنگ موي استار  21 هسل
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  كاالي تبليغي رديف كاالي تبليغي رديف

كنندة دندانسفيد  5
  آنارم  22 پاتريكس

محصوالت   23  نو نامي  6
  پاناسونيك

برندهاي آلسي   24  دمبل شيك ويت  7
 لوكس

فرنگي  رب گوجه  8
  25  موناكو

كرم ضد چروك 
  كاتن پري

  
 BMS 26 مجموعة دكتر هيرو 9
  رل ضد درد 27 پيري كاتن 10
هاي طبيكفش  11

دستگاه  28 پاندورا
  قب كننده قب تنظيم

دندانخمير  12
رنگ موي   29 پاتريكس

  پروپرانسي 
 عطر 30 برند ويونتو 13
 عطر 31 چاي ويكتوريا 15

شامپو گياهي  16
  عطر  32 كراتين جنسينگ

 چاي شهرزاد 33 آبيرب سرخ 17

  پايايي و اعتبار
پـردازد و   شـده مـي   پژوهشي و امكان كارايي آن براي مقاصد اعـالم » ابزارهاي«اعتبار به بررسي 

هـاي   صـورت آزمـايش   پردازد كه بـه  ها و تفسيرها در طول زمان مي توصيفدستي  پايايي به يك
هاي كمي و كيفي، پايـايي در مفهـومي كلـي بـه      در پژوهش]. 28، ص5[شود  تكراري انجام مي

اي تعـاملي و اجتمـاعي اسـت و     االذهان پديـده  عنصر بين. پردازد االذهاني پژوهش مي عناصر بين
هاي كوچك در مراحل اولية مطالعـه و هـم از پـرداختن بـه      ههم از طريق مقايسة تطبيقي تجرب

در بيشـتر مـوارد،   ]. 29، ص5[گيـرد   سازي و تفسيرها شـكل مـي   هاي جديد، انواع مستند يافته
مطـرح  ) هـا  در تحليـل دربـارة داده  (اي اسـت كـه پـس از پايـان فراينـد پـژوهش        پايايي مسئله

خصـوص سـازمان اجتمــاعي و    هــايي در شرو، مقولـة پايـايي بــه بررسـي پرسـ     ايــن از. شـود  مـي 
انجامـد كـه افـراد و نهادهـا      هايي مي هاي پايا به دانش يافته«. شود كاربردهاي پژوهش منجر مي

  ».كنند اساس آن عمل مي بر
. تري گشوده شـده اسـت   به اين ترتيب، مقولة اعتبار به سوي قلمرو علمي و اجتماعي وسيع
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دسـتي   ارزيـابي يـك  (اي كمي اعتبار، به اعتبار درونـي  ه يك مطالعة كيفي در مقايسه با سنجش
ارزيـابي  (دهـد و اعتبـار بيرونـي     مقوالت خود پاسخ مي) ها به لحاظ بافت تجربي مفاهيم و رويه

هـاي ديگـر و    را بايد تا هنگام گردآوري نمونـه ) ها ها و محيط ها به ديگر بافت امكان تعميم يافته
  ].29، ص5[ها به تعويق انداخت  بررسي آن

تعميم تجربي يا آماري، به ظرفيـت  . هاي كيفي و كمي معاني متفاوتي دارد تعميم در تحليل
اي از مـواد تجربـي اشـاره     پژوهش كيفي براي كاربست مقوالت از پيش تعيين شده در مجموعه

اما محاسبة قابليت اعتمـاد، مبتنـي بـر عـدد و     . انجامد دارد كه از اين طريق به اعتبار بيروني مي
بر ايـن اسـاس، در   ]. 171، ص21[ضروري است  ممكن و حتي غير هاي كيفي، غير قم در تحليلر

هـا از منـابع    ها مبتني بر متن مورد مطالعـه بـوده و در تعريـف آن    اين پژوهش نيز تعيين مقوله
از آنجـا كـه   . اسـتفاده خواهـد شـد   ) هايي مـورد قبـول و معتبـر    در راستاي ارائة تعريف(متعدد 

اند، اعتبار خود را از انسـجام نظـري مـتن اخـذ      كيفي مبتني بر نگاه تفسيري و تأويليتحقيقات 
از يك نگاه ديگر، به جاي تأكيد بر پايايي و روايي، در تحقيقات كيفـي از مفهـومي بـه    . كنند مي
سازي را  اين امر مشتمل بر چهار عامل است كه اعتماد. شود نيز استفاده مي» قابليت اعتماد«نام 
  :ند ازا اين چهار عامل عبارت. بخشد متن تحقق ميدر 

  ها استفاده از چند روش گردآوري داده. 1
  بازرسي مسير كسب اطالعات. 2
  وارسي از سوي افراد تحت بررسي. 3
  ]172ـ171، ص22[استفاده از گروه پژوهشي . 4

بسته است  ها به كار سو چند روش براي گردآوري داده از اين منظر نيز، تحقيق حاضر از يك
ها اقدام كرده است و نهايتاً مورد وارسي مجدد  و از سوي ديگر بارها به بازرسي مسير كسب داده

  .نيز قرار گرفت

  هاي تحقيق يافته
پـذير   در اين نوشـتار امكـان  ) آگهي 33(هاي منتخب  شناسي همة آگهي از آنجا كه تحليل نشانه

  .شود نيست، فقط به ذكر چند نمونه بسنده مي

  ويكتوريا چاي
هـايي آرام   شده از بدن وي كه با قـدم  هاي خُرد شاپ و كلوزآپ تصوير زني در حال ورود به كافي

جويانـة آنـان قـرار     شاپ، خود را در معرض نگاه لذت در حال عبور از ميان مردان حاضر در كافي
  .نشيند دهد و بر صندلي مي مي
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 wow, So Taste, So Hot(برانگيزِ  ينسپس توهم مقبول واقع شدن با شنيدن جمالت تحس

, Its realy good, one more please  (دار و ابراز تمايـل و رضـايت    يك مرد جوان با لحني كش
در سيماي او و ناگهان رويگرداني و سرخوردگي زن، در پيِ دانستنِ ايـن حقيقـت كـه مخاطـبِ     

  .استشاپ و مطالبة وي فنجان چاي بوده  مرد جوان، پيشخدمت كافي
  

    
  .»The real taste of tea, only by Victoria«: و در پايان صداي راوي خانم
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  ترين رمزهاي اجتماعي و فني سطوح نمايش بدن و عمده. 3جدول
  داللت سطح دوم )داللت سطح اول(مصاديق كليدي سطوح نمايش بدن

:سطح نخست
رمزگان (واقعيت 

 )اجتماعي

اروتيك با حركاتي به انگيزة فرم انساني زن با وجهي 
 جلب توجه ديگريِ مردانه

تأييد ابژة زيبايي و اروتيك با 
بازسازي لذت يك فنجان چاي 

  بخش  داغ و آرام

بازنمايي : سطح دوم
  )رمزهاي فني(

شات و كلوزآپ از زاوية شات، مديومشات، نينماي فول
بندي نامتقارن و حركت  نزديك و متوسط با تركيب

 و زوم دوربين و نورپردازي روشنتيلت و پن
سازي لذت تماشا و  برجسته

  شگفتي 
  

در حوزة رمزگان زباني و متن، ارتباطي با بدن وجود ندارد؛ وليكن به طور ضمني با در نظـر  
شـود كـه    عنـوان ابـژة لـذت بازنمـايي مـي      گرفتن ساير رمزگان و تصاوير، بـدنِ اروتيـك زن بـه   

خواهد مورد توجه و تحسين واقـع شـود و    سو زن مي از يك. استهاي جنسي  برانگيزانندة خيال
رضايت و شادي او در گرو مورد پذيرش واقع شدن از سوي ديگريِ مردانه است و حاالت چهـرة  

توجهي مرد  از سوي ديگر، بي. او با لبخند، در تمناي اين توجه، بر يك فريب جنسي داللت دارد
بر نگاه خيـرة ديگـر مـردان بـه زن     . شدگي وي است يرشدن و حق جوان به وي، داللت بر خفيف

لحـن و صـداي آرام خـانم    . جوان نيز، نگاهي مالكيتي حاكم است و اينكه زن نقشي منفعل دارد
  .نيز در جهت جلب توجه جامعة مردان مؤثر است

  fayerعطر 
شدن بـه   نزديكزني با چهرة زيبا، پوشش محدود و جذاب، با اندام و حركاتي اروتيك، در هنگام 

  .كند مرد جواني او را مسخ و مجذوب خود مي
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زده مرد، چـوب كبريـت روشـن،     هاي كوتاه از نماي چشمان متورم و بيرون در ادامه كلوزآپ
كشـيدن   افشاني در آسمان، نشستن عرق بر پيشـاني مـرد، دسـت    زدن نور داخل المپ، نور جرقه

گـر و   ت زن با بازنمايي منـاطق اروتيـك و نگـاه كنتـرل    و حرك... كردن يقه و مرد به گردن و شُل
و صـداي   paris Dandelionسپس تصوير قوطي عطر و نوشـتة  . كنجكاو مرد به وي از پشت سر

  » paris fayer dandelion«: راوي آقا
  

    
  ترين رمزهاي اجتماعي و فني سطوح نمايش بدن و عمده. 4جدول

  داللت سطح دوم  )داللت سطح اول(ديواژگان و مصاديق كلي سطوح نمايش بدن
: سطح نخست

رمزگان (واقعيت 
  )اجتماعي

دگرگوني حال مرد با استشمام رايحة عطر زني با 
 پوشش محدود و جذاب، با اندام و حركاتي اروتيك

تبديل قهرمان زن به شيء 
هاي  جنسي در برابر لذت
  محتمل مردانه

بازنمايي : سطح دوم
  )رمزگان فني(

بندي مناسب شات و مديوم كلوزآپ با تركيبنماي فول
و موسيقي و صداگذاري هيجاني و تعليقي با حركت 

 شات دوربينثابت و تراولينگ و دالي
پنداري تماشاگر از  همذات

  دريچة نگاه مردانه
  

در ديگـر سـطوح   . در بعد متن و رمزگان زباني، عطر بر ارتباط خوب با ديگـران داللـت دارد  
رمزگان اجتماعي، وجه نمايشگري زن، تصوير كاملي از يـك زيبـايي زنانـه اسـت كـه      واقعيت و 

چرانانه و دزدكي مـرد   هاي چشم انگاري و نگاه انگيزد؛ لذا شاهد شيء مي اشتياقِ اروتيك مرد را بر
خـوبي در ايـن آگهـي بازنمـايي      كننـدگي زن بـه   پذيري مـرد و تحريـك   تحريك. به وي هستيم

هـا و تمهيـداتي در    اسات و هيجانات در تصاوير آگهي، با استفاده از تكنيـك انتقال احس. شود مي
نماهـاي نزديـك از حـاالت چهـرة     . كند ، واقعي و طبيعي جلوه مي)رمزگان فني(تصوير پردازي 
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مرد به زن، وقـار و جـذابيت زن   ) pov(نگاه خيرة . كند مرد، مخاطب را درگير احساسات وي مي
اي دكـور،   زمينـة آينـه   مرد و زن در صحنه با پس) slow motion(ام حركات آر. دهد را نشان مي

دار، همـه   رديف صحنه روي زمين و لباس بلند و دنباله هاي بلند و هم همراه با ساية زن و ستون
ها ريتم را تند نمـوده و تماشـاگر را    تقطيع پالن. كند و همه، سنگيني و صالبت زن را ترسيم مي

كنـد و معنـاي ضـمني آن خوشـايند بـودن       وهم تملـك سـوژه مـي   مسحور تصوير و غرق در تـ 
  .مندي از اين تملك همچون استشمام رايحة عطر است بهره

  عطر
شدن موسيقي هيجاني و پرالتهاب، بـا تصـوير اسـپري كـردن عطـر توسـط مـرد و زنـي          شنيده
فضـايي   هـا و آقايـان در   به گردن خود، سپس تصوير تعدادي از خـانم ) در دو تصوير مجزا(جوان

در ادامه بلند شدن مرد . بوده و در حال حركات موزون بودند) بالماسكه(بسته كه برخي با نقاب 
هايي آهسته به سمت زنـي بـا دو حلقـة     از روي صندلي و حركت با قدم 1چهره جوان با نقاب نيم

گرانه كه او نيز  هاي پر زرق و برقِ بيرونيِ زنانه و با حركاتي جلوه ها، ويژگي آويزان از باالي گوش
  .در حال رفتن به سمت مرد است

  

    
بعد از عبور از ميان افراد و رسيدن به يكديگر، در چندين نماي متوالي از زوايـاي گونـاگون،   

هـا   شود و لذا شرايط نمايش و صـحنه  بودن زن و مرد جوان از يكديگر به تصوير كشيده مي متأثر
  .كند كه در دنياي خصوصي تبليغ را نگاه مي دهد براي تماشاگر اين توهم را شكل مي

                                                        
 .پوشاند نقابي كه تنها يك طرف صورت را مي .1
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: و صـداي راوي خـانم   paris dandelion Horoscopeنهايت تصوير شيشة عطر و نوشتة  و در

»Horoscope by dandelion paris«.  
  

  ترين رمزهاي اجتماعي و فني سطوح نمايش بدن و عمده. 5جدول 
سطوح 

  داللت سطح دوم  )داللت سطح اول(واژگان و مصاديق كليدي   نمايش بدن

سطح 
: نخست
  واقعيت

اش، هاي بيرونيبرقوهاي بصري و زرقخانم جواني با جذابيت
در ميان تعدادي از افراد بالماسكه با استشمام بوي عطري كه 
مشابه بوي عطر خود است متوجه حضور مرد جواني شده و به 

 .كندسمت او حركت مي

ريختگي  هم جاذبة عطر و به
حاالت دروني و روحي فرد، 

كنندة معاني اروتيك غليظ و  القا
  بخشي طعمة لذت

: سطح دوم
  بازنمايي

شات و كلوزآپ از خانم و آقا از زاوية نزديك و نماهاي فول
افقي و باال به پايين و گاهي تراولينگ و زوم روي چهره و 

و  بندي بندي مناسب با قاب تركيب. گاهي نيز نماهاي اينسرت
 كادرهاي پر بدون خأل كادر با نورپردازي سرد

ها و  كردن عواطف شخصيت برمال
تأكيد روي حاالت چهره و 

  بودن بوي عطر جزئيات و گرم
  

عطـر بـه طـور ضـمني      .شـود  در بعد متن و رمزگان زباني در داللت صريح، عطر معرفي مي
وي ...  دال زن در تبليغ عطر، داللت بر جذابيت، گيرايـي و . داللت بر ارتباط خوب با ديگران دارد

هـايي آويـزان و تلويحـاً همچـون حيـوان اهلـي و        هاي زن، روي موهايش حلقه كنار گوش. دارد
داهـاي خـاص زن   هـا، حركـات و ا   نگـاه . آينـد  مـي  اي براي مرد، مرد درنده، به نمـايش در  طُعمه

  .معنا داده است 1فريبي او را بيشتر نمايان كرده و به احساسات و صور حسي تنانه دل
                                                        

1. bodily sensation 
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آلـود، او را   هاي زنانه با حركات كامالً اروتيـك و شـعف   ها و جذابيت به تصوير كشيدن زيبايي
مردانه در قالب ويژه ديگريِ  وي با ارائة خود زنانه به ديگري، به. جنسي نموده است همچون شيئي

هـايي از   دو كد رفتاري و پوششي، يكي پوشيدن لباس تنگ، كوتاه و مديريت ديده شدن بخـش 
هاي فيزيكي و تقويت مهارت برقراري رابطه با ديگريِ مردانه، كه  بردن جذابيت بدن، با هدف باال
  .كند مي را بازنمايي 1ها دارد، زنانگي هژمون گرانه در رفتارها و ژست يك زنانگيِ عشوه

  ها بندي يافته جمع
ها مورد توجه قرار گرفت به  شناسي آگهي نتايج حاصل از بررسي رمزگان و عناصري كه در نشانه

  .شرح ذيل آمده است

  واقعيت: رمزگان اجتماعي
  )ظاهر و لباس(رمزگان پوششي 

پوشـيده  هاي رسمي و  به لحاظ رمزگان پوششي در اكثر تبليغات شبكة جِم، بازيگران مرد لباس
هاي باالي پيراهن را بـاز   بر تن دارند و غالباً دكمه) شلوار و پيراهن و شلوار، تيشرت و شلوار، كت(

. ها است و بيشتر حكم تجمل و زينت را دارد تا پوشش اندام اغواكننده گذارند، اما لباس زنان مي
جا كـه پوشـش زن   از آن. ها مشهود است هاي ويژة حريم خصوصي خانه نيز در برخي آگهي لباس

را به بيننـده عرضـه    2مؤيد امنيت است، اين سطح از پوشش بازيگران تبليغات جم، اسكوپوفيليا
زنـد،   بلند بر سـالمت جسـمي آسـيب مـي     رغم اين واقعيت كه كفش پاشنه همچنين به. كند مي

  .اند تا مطابق ميل ديگري عمل كنند بلند پوشيده هاي پاشنه كفش

  رمزگان رنگ
توان گفت رنگ لباس بـازيگران آگهـي بـر درك پيـام كـاربرد اساسـي دارد        گ ميخصوص رن در
دقت نظر در مورد انتخاب رنگ و . رنگ نقش مهمي در وجهة تصويري پيام بازرگاني دارد]. 10[

شود ماية آگهي بيشتر به وجهي تصويري منتقل شـود تـا از    شدت و وضعيت يك رنگ باعث مي
هـا غالبـاً بـا     از نظر رنگ نيز، پوشـش و لبـاس زنـان در آگهـي    ]. 15[گري  گو با روايت و راه گفت

نمادي از  هاي گرم و داللت بر شوق و انگيزه و از رنگ( ارغوانيهايي چون صورتي، زرشكي،  رنگ
نشـانة  (، آبـي  )نمـاد پـاكي و معصـوميت و نمـادي از زيبـايي     (، سـفيد  )جواني، شادابي و نشاط

                                                        
بيشتر در تبليغات تلويزيـوني،  ) فرانسه ةجامع(غربي  ةزنانگي هژمون زنانگي جذاب و اروتيك است كه در جامع .1

 .دشو هاي زنان مشاهده مي در فضاي همگاني و مجله
2. Scopophilia  
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داللـت بـر   (اي  هاي سرد سورمه است و مردها بيشتر از رنگ) نشانة ثروت مادي(، بنفش )اعتماد
مفهـوم آرامـش و    ةكننـد  تـداعي ( رنگ آبي و) نشانة فضيلت و نجابت(، كرم )گرايي و عقل درون
  .اند استفاده كرده )اتكا

  رمزگان كنشي
و ها   رفتن، ژست هاي نشست و برخاست، سبك راه بدن، شيوه نزبادر اكثر بازيگرانِ زن تبليغات، 

، همچـون  همـه و همـه  ، شـود  حركات و احساساتي كه به واسطة بدن و صورت نشـان داده مـي  
هـا را   ، آنهـا از طريـق ديـدن     كـه سـوژه   اسـت  سرشار از اغواگري و طنـازي  اليووديبازيگران ه

آيـد و در   زا از طريق بريكوالژ بـه وجـود مـي    اي درون اي است كه به گونه ژست مقوله .آموزند  مي
اگر يك رابطه را متشـكل  . رسد به ظهور مي... كردن و رفتن، حركات دست و سر، طنازي نحوة راه

گيري رابطه به دوش زنـان   از دو ركن مرد و زن بدانيم، در تبليغات اين شبكه، سهم اصلي شكل
گرايانه براي آغـاز رابطـه    اند و رفتارهاي مطالبه هاي اغواگرايانه نهاده شده و مردان خالي از كنش

  .شود ها ديده نمي ندر آ

  رمزگان چهره
، زنـان و مردانـي بـا    شـده  هاي بررسي ها نشان داد كه در همة آگهي در رمزگشايي چهره، بررسي

چهـره،   ريـش بـا پوسـتي سـفيد و زنـاني خـوش       هاي مناسب و امروزي، يعني مردانـي بـي   چهره
نوعي نظـام رمزگـان    آرايش. بازنمايي شدند... هاي شاداب و بدون چروك و نقص، زيبا، پوست بي

گويـا تقريبـاً همـة اشـكال     . شـود  اجتماعي است كه تنظيم روابط اجتماعي نيز با آن انجـام مـي  
بـه همـين دليـل    . يابـد  زيبايي بايد در صورت متمركز شود و لذا قدرت مانور صورت افزايش مي

شـايي  همچنـين در رمزگ . كنندة زيبايي تمركز يافتـه در صـورت اسـت    گونه تصاوير تضمين اين
شدند افرادي هستند  رسيم كه زنان و مرداني كه در تبليغات بازنمايي مي چهره به اين نتيجه مي

زنان بدني الغر، بـا انـدامي   . غالباً مردان بلند، ورزيده، عضالني و جوان هستند. هاي خاص با بدن
ـ   آن. كننـد  كه مخاطب را غرق لذت مي طوري پسند دارند؛ به سفارشي و بازار يِ بـرآوردن  هـا در پِ

  .شده دارند هايي آراسته و در برخي موارد جراحي چهره) طلب اي لذت مرد؛ نرينه(ميل ديگري 
ريز در پي برآورده كردن مطامع و اميال  اند كه بايد يك هايي مبدل شده واقع، زنان به برده در

مكـانيكي اسـت   واقع در تبليغات اين شبكه بدن همچون يك تَنِ ماشيني يـا   در. ديگري بربيايند
هاي زيبـايي، در يـك گفتمـان     بازيگران زن همچون الهه. اساس نظام مد تنظيم شده است كه بر

خوانند و هم ميدان حضور خود  مي زيبامحور، تمناي تحسين داشته و هم ديگري را به رقابت فرا
از آنجا كـه غالـب   . هاي بسياري در مقام تحسين اين زيبايي برآيند دهند تا ديگري را وسعت مي
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اي است كه گويـا توسـط    هستند، سبك زيبايي و بدن به گونه 1اندام ها باريك ها زيبا و بدن چهره
. شـناختي روي داده اسـت   يتعريف و ديكته شده است و يك رخداد زيباي» ديگري جمعي«يك 

  .است كه در حال تكثير استهاي فيتنسي  بدناي مورد بازنمايي،  بنابراين، بدن رسانه

  بازنمايي: سطح دوم
هـا و لبـاس    هاي جسماني در رمزهـاي اجتمـاعي زمـان و مكـان صـحنه      تفاوت: پردازي صحنه

ايـن رمزهـاي   . ابيت استدهندة رمزهاي ايدئولوژيك طبقة اجتماعي، اخالق و جذ بازيگران نشان
شـوند   اي از رمزهاي اجتماعي عيني در يكديگر ادغام مـي  انتزاعي ايدئولوژيك به صورت مجموعه

و عينيت تفاوت رمزهاي اجتماعي تضميني براي حقيقي و طبيعي بـودن رمزهـاي ايـدئولوژيك    
نمايش محيط  .است... اند بيشتر فضاهاي بسته، خيابان و هايي كه انتخاب شده مكان]. 16[است 

هـا بيشـتر    گيري از زنان در آگهـي  با توجه به اينكه بهره. شدت كمرنگ است ها به خانه در آگهي
هاي بيرون از خانه تأكيد بر نقش اجتمـاعي آنـان و كمرنـگ بـودن      است، حضور زنان در صحنه

  .نقش جنسيتي آنان است
اهميـت جلـوه    هـا و كـم   هاز نورپردازي براي تأكيد بـر سـطوح، شـكل و جـنس سـوژ      :نورپردازي

كننـده خلـق كـرده و     روشـن آثـاري افسـون    كنند و از طريق ايجاد فضاهاي سايه دادنشان استفاده مي
تضـاد   ها كـم  هاي آگهي نورپردازي در اكثر صحنه]. 10[كنند  توجه بيننده را به نقاط خاصي جلب مي

خصـوص   در. طبيعـي نمايانـده شـود   چيـز   گرايي آگهي داللت دارد و قصد دارد همـه  است كه بر واقع
هـا   شود؛ ولـيكن در غالـب آگهـي    ها نيز تلفيقي از نور تيره و روشن ديده مي نورپردازي روي شخصيت

  .اي كه احساسات و حاالت چهرة بازيگران مشخص است به گونه. نورپردازي روشن است
نامتقـارن و پوياسـت   ها  بندي متقارن بود و اكثر آن ندرت تركيب ها به در آگهي :بندي تركيب

بندي نامتقارن، موضـوع معمـوالً    در تركيب. كه نشان از زندگي روزمره و هيجان و اضطراب است
آورد؛ چـون   بندي حس آسـودگي و آرامـش را پديـد مـي     اين تركيب. گيرد در يك طرف قرار مي

  .رسد تصوير داراي الگو يا ساختار به نظر نمي
هاي مختلـف   قصد انتقال آن وجود دارد، اندازة نما در آگهيبا توجه به معنايي كه  :اندازة نما

بيشـتر  . انـد  در اين مطالعه، نماهاي دور، متوسط و نزديك مورد توجه قرار گرفتـه . كند تغيير مي
نماها نماي درشت، نزديك و بسته است و كارگردان سعي دارد نوعي حالـت عـاطفي، احساسـي    

  .را به بيننده منتقل كند... و
هـا بـراي القـاي معـاني مـورد نظـر بـه         رفته در آگهي كار از ديگر تمهيدات به: ربينزاوية دو

زاويـة دوربـين نسـبت بـه صـحنه در زيبـايي و بعـد        . مخاطب، انتخاب نما و زاوية دوربين است
در اغلـب  . اي برخـوردار اسـت   تصويري و نيز تأثير و القاي احساسي درون تصوير از اهميت ويژه

                                                        
1. slimness  
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سطح چشم بيننـده انتخـاب شـده و همـان كـاركرد نمـاي        اوية دوربين همهاي منتخب، ز آگهي
هـا، زاويـة    در بقية نمونه. هاي اصلي آگهي درشت را دارد؛ يعني ايجاد يك ارتباط نزديك با سوژه

هـاي داللـت در آگهـي مـدد      دوربين در راستاي ديگر تمهيدات موجود در آگهي به خلـق نظـام  
  .از نزديك و فوكوس روي چهره و بدن بازيگران آگهي استغالباً زاوية دوربين . رساند مي

  رمزگان ايدئولوژيك
رمزهاي ايدئولوژي رابطة بين رمز فني انتخاب بازيگران و رمز اجتماعي آن بـازيگران را معنـادار   

هـا در فرهنـگ    تر آن شده را به كاربرد وسيع كنند و همچنين استفادة تلويزيون از دو رمز ياد مي
ها  هاي تحقيق برگرفته از مباني نظري و نشانه بندي يافته جمع]. 14[كنند  مربوط ميكلي  طور به

  .داللت دارد» گفتمان جنسي«و » گفتمان جنسيتي«ها، بر دو  و عناصر موجود در آگهي

 گفتمان جنسيتي
يابد و وضعيت زن را در حوزة اجتمـاعي مبتنـي بـر     اين گفتمان حول يك محور كلي سامان مي

ي طبيعي جسمي و جنسي، بيشتر معطوف بر فضـاي خصوصـي و مـرد را متناسـب بـا      ها تفاوت
هاي مربوط به امور عرصة عمـومي   لذا نقش. گيرد فضاي عمومي و امور خارج از خانه در نظر مي

مـادري و  (هـاي مربـوط بـه عرصـة خصوصـي       بـه مـردان و نقـش   ...) قضاوت، تجارت، نظارت و(
هاي تلويزيوني  البته، برخالف شبكه. شود به زنان سپرده مي..) .همسري، ادارة امور داخلي خانه و

هاي تلويزيوني ايران است  تر از شبكه وي بسيار كمرنگ ايران، گفتمان جنسيتي در شبكة جِم تي
خصوص آنان نيست، بلكه در شبكة جِم، انكار  هاي رايج در و هويت زنانه چندان بازتابي از كليشه

  .دهد ش ابزاري به او محتواي بسياري از تبليغات تجاري را تشكيل ميتوانايي زن به همراه نگر
هايي با موضوع لوازم آرايشـي و   هاي اين شبكه بيشتر با به تصوير كشيدن زنان در پيام آگهي

كننـد و   بازنمايي مـي ... بهداشتي او را به صورت موجودي منفعل، فرودست، وابسته، خدمتگزار و
هايي كه تصـدي آن   مردان نيز در نقش. شود به تصوير كشيده مي رابطة مادري و همسري كمتر

همچنـين در برخـي   ... . شوند؛ ماننـد پزشـك، وكيـل و    نيازمند خرد و تجربه است، بازنمايي مي
شود كه در همان نقش نيز امتياز و برتـري و قـدرت    ها مرد در نقش پدر خانواده ظاهر مي آگهي

  .او بر زن نمايان است
هـاي مختلـف    هـاي متناسـب در نقـش    گيري از زنان و مردان جوان با چهره رهمجموع، به در

مسئلة مهم احساسي است كـه  . شود وجود دارد؛ وليكن تبليغات با تصاوير زنانه بيشتر عرضه مي
چـه در گفتمـان جنسـيتي اسـت و در      كنند يا تجسم آن هستند؛ يعنـي زن اگـر   زنان ايجاد مي

شـود، زيـرا از    هـم تلقـي مـي    sexcismشـود، امـا    بازنمايي مي ...مواردي در نقش مادر، همسر و
عنـوان عنصـري زيبـا و     سـازي زن بـه   بنـابراين، برجسـته  . شـود  ويژگي ممتـاز زن اسـتفاده مـي   
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در ايـن گفتمـان اسـت؛    ...) مادري، همسري و(هاي هميشگي  راندن نقش حاشيه شيفته و به خود
نيـز از زن اسـتفاده   ... ، مـثالً تبليـغ يخچـال و   چه در تبليغات خـانوادگي  يعني در شبكة جِم اگر

  .هاي زن با تكيه بر بعد اروتيك اوست آن باالست و بيشترين نقش 1شود، سهم اسكوپوفيلياي مي
واقع جم اساسش گفتمان جنسي است، اما جنسيتي را هـم در چـارچوب جنسـي نشـان      در

نقـش جنسـيتي   . دودتر اسـت هاي شناور در حوزة گفتمان جنسيتي بسيار محـ  دهد، لذا دال مي
هـايي همچـون الگـويي     هاي هميشگي هماهنگ است و به صورت بدن مردانه نيز كمتر با كليشه

شـوندة   مايـه تكـرار   بنـابراين، درون . شود بازنمايي مي... تنانه براي پسران، مستقل، داراي قدرت و
اس اين گفتمان، عناصر و اس بر. شود مندانه مادر در آگهي، بيشتر از بدن پدر ديده مي حضور بدن

ارز با قدرت، داراي عقـل و   نگرش به مرد هم: ند ازا كلي عبارت طور ها به هاي شناور اين آگهي دال
اسـت  ... هايي چون وابسته، منفعل، فرودست، مملوك جنسـيتي و  فرادست و نگرش به زن با دال

  .متمركز است» آشفتگي جنسيتي«كه اين عناصر حول دال مركزي 
  :دهد مرد را نشان مي ـ بندي گفتمان جنسيتي زن ذيل مفصل تصوير

  بندي گفتمان جنسيتي مفصل. 1تصوير

                                                        
1. scopophilia 

آشفتگي  
جنسيتي

فاقد قدرت 

همسري

مادري

مملوك 
جنسيتي 

قربانيفرودست 

مستقل 

فرادست 

مالك 
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  گفتمان جنسي
گفتمـان  . ها نشان داد كه گفتمان غالب در تبليغات شبكة جِـم، گفتمـان جنسـي اسـت     بررسي

يي هـاي مختلفـي در بازنمـا    هاي اصلي از تمهيدات و مكانيسم جنسي براي اشاعة عناصر و مؤلفه
. سـازد  كند و تصاويري از زنـان و مـردان متناسـب بـا جامعـة سـكوالر را برمـي        بدن استفاده مي

گيري از بازيگران زن و مرد جوان در همة تبليغات مشهود است، اما زن در هر صـورت ابـژة    بهره
اگـر هـم قـرار اسـت فـردي بـه ابـژة جنسـي         . جنسي و مرد در هر صورت سوژة جنسـي اسـت  

  .ن فرد هميشه يك زن خواهد بودفروكاسته شود، آ
افتـد   عنوان كاالي جنسي زماني اتفاق مـي  شدن تن، استفاده از بدن به اساس نظرية كااليي بر

هـايي ماننـد تبليـغ     زن نقـش . طلبـي نگـاه شـود    عنوان ابزار يا شيء براي لـذت  كه به شخص به
گيرد  عهده مي را براي زنان برها  ها را براي مردان و موادي مانند شوينده عطريات و ساير فرآورده

. شـود  دست مـي  به داري دست الي مناسبات سرمايه و به يك كاالي كامالً تجاري تبديل و در البه
هويت وي در اين ماجرا در حد جلب مشتري، از طريق زيبايي جسماني و تحريك لذت اروتيـك  

نمـايي ايـن حـاالت،    هـدف از باز  .تزئيني ندارد ءو كاركردي جز شيمخاطب كاهش يافته است 
لـذا  . نگـاري اسـت   توجه بيشتر مخاطب به مناطق اروتيك، در راسـتاي برسـاخت مفهـوم هـرزه    

  .عنوان شيء و مايملك مرد مدام در حال رسيدگي به خود است به
نتايج پژوهش منطبق با نظرية ديويد انگليس روشن كـرد كـه تبليغـات بـه جامعـه ديكتـه       

اي  تبليغات مـاهواره ل، جذاب و زيبا در ئاتصاوير بدن ايدرسد و كند بدن بايد چگونه به نظر ب مي
  .شود مرور عوض مي لذا زيبايي يك برساخت اجتماعي است كه به .شود مدام تكرار مي

بودن مد » باربي«بودن نشانه و سمبل زيبايي بود، اما امروزه در دنياي غرب  مثالً زماني چاق
گونـه كـه گيـدنز     هاي موزون و متناسب دارند و آن يانه، بدناي اغواگرا زنان به گونه. زيبايي است

كنند  اي را تحميل مي نيز در نظريات خود بدان تأكيد دارد، الگوي يك بدن كشيده، الغر و تركه
  .شوند و براي برانگيختن لذت استفاده مي

هـا   گونـه بـدن   دهند، زيرا استفاده از اين مي را نشان الغر زنان افراطي طور به تجاري تبليغات
. شـود  در تبليغات جم، عالوه بر جذابيت، موجب زيباتر ديده شدن محصول مورد تبليغ نيـز مـي  

 دارد وجــود  جهـان در عيني شكل بـه كه است كيفيتي ، زيبايي1زيبايي نظرية اسطورة اساس بر
 تجســم  را آن زنـان  تـا  نيازمندنـد  نيز ديگر، مردان سـوي از. هستند آن تجسم نيازمند زنـان و

در تبليغـات  . گـذارد  مـي  نمـايش  به را زيبا ممكن تا حد و جوان رو تبليغات، زنان اين از. ببخشند
د كه باعث توجه بيش از حد شو نيافتني براي زنان ارائه مي ل و دستئاتصويري ايدمورد بررسي، 

  .شوند زنان و دختران به ظاهر خود مي
هـا بـا    سازي زنان و اعمال كنتـرل بيشـتر بـر آن    واقع صنعت زيبايي در راستاي استاندارد در

                                                        
1. beauty myth 
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كـه   اسـت پـژوهش حـاكي از ايـن    . بازنمايي اين نوع از بدن، سعي در رسيدن به اين مهـم دارد 
نيـافتني از زيبـايي ظـاهري زنـان ارائـه داده و ايـن        بينانـه و دسـت   استانداردي كوتهشبكة جِم 

كاالشـدن بـدن زنـان و تقليـل او بـه       .دهنـد  جنسي و ارزش او پيوند مـي  ةاستاندارد را به جاذب
ايـن نـوع    .دانـد  او يكـي مـي   غريـزي ، ارزش زن را با ظاهر بـدن و كاركردهـاي   اروتيكماهيتي 
در شـدن بـدن زن    كـااليي  آنـان و بـازنمود  موجب سكسواليزه شـدن بيشـتر    سازي زنان جنسي
  .است اين شبكههاي  آگهي

سـوژة نمـايش و موضـوع تماشـاي زنـان       البته در چنين ساختار ارزشي، بدن مردان نيز بـه 
و قـدرت فيزيكـي    هاي عضالني افرادي تنومند، داراي بدن مردان اغلببنابراين، . شود تبديل مي

هاي مردانه نيز جذاب و زيباست و توجه بـه   رو، تصاوير چهرة مدل اين از .آيند مي باال به تصوير در
بـودن فـرد    نگـاه دوربـين و بيننـده، عضـالني    كه بـا اولـين    طوري كند؛ به فُرم انساني را جلب مي

و  چرانـي  رفتارهـايي همچـون چشـم   بـا  اغلـب   تبليغـات زنان حاضـر در  . شود وضوح ديده مي به
مردان نيز در ايـن ميـان فقـط صـاحبان نگـاه      . مردانِ بازيگر مواجه هستند... دزدكي وهاي  نگاه

آورنـد،   مـي  وجـود  بـه  را بـالقوه  نيرويـي  با انباشتي از تصاوير، تخيالت و اميـالي كـه  كه  هستند
ها يكسـان نبـوده و هميشـه بـر      آنبخش  و تجربة لذتميزان تخيل  .پرورانند را مي» بارگي ديد«
  .اي واحد و فردي واحد به كنش تبديل كنند ند تا همة انبوه اميال را در تجربها آن

شـدگيِ  يءواهـد بـود و ش  گيـر خ  بلكـه مـردان را نيـز گريبـان     ،تنهـا زنـان   نه اروتيك تصاويرِ
هـاي كـاالوارگي،    بـه بيـان ديگـر، يكپـارچگي دال     .ريزي و تقويت خواهـد كـرد   را پي روابطشان

دهـي،   هاي اغـواگري، لـذت   در ساختار سوژة زنانه، در كنار دال... بخشي و مردمالكي، طعمة لذت
مردانه، هويتي تنانـه  پذير  شدت تحريك ، وي را در مقابل ميل اروتيك مستمر و به...نمايي و اندام
از همـين  . كننده اسـت  ترين رفتار و كمترين جلوه از بدن او عاملي تحريك انگارد كه كوچك مي

نمايي، نشانة تصريحي تنانة ديگري منسوب به ابژة جنسي يا ابژة فـانتزي اسـت،    رو، تبرج و بدن
  .هاي معناشناسانه به تنانگي و بدنمندي زن وجود دارد لذا داللت

شـونده اسـت و سـوژة جنسـي در     غواكننـده و ا اغوا بدن يك ابژة جنسيمان جنسي، در گفت
و بـه مـوازات مركزيـت يـافتن دال     ... دهي، ابـژة زيبـايي و   هايي چون اغواگري، لذت پيوند با دال

زمينـة كردارهـاي بـازيگران     آنچه از اين وجوه نمـادين نشـانه در پـس   . بازآفريني شد» اروتيزم«
  .نماياند مي» ...گونگي و شدگي، ابزار شيء«ها خود را به صورت  اين نشانهمشهود است، در دال 

عنـوان   رانـي آن بـه   حاشـيه  عنوان كاالي جنسي و به سازي بدن به گفتمان جنسي با برجسته
كنـد و بـا ايجـاد     نقاط قـوت خـويش را برجسـته مـي    ... هاي انساني و ظرف روح متعالي و ارزش

بنــدي و  هــاي گفتمـان جنســي و مفصــل  تثبيــت دالقطبيـت ميــان جنســيت و جـنس باعــث   
بر اين اساس، . كند شود و آن را هژمونيك مي مي» اروتيزم«ها حول دال مركزي  بندي آن تركيب

دهندة اين است  كلي نشان ها به طور هاي اين آگهي توان گفت كه مقوالت محوري و مكانيسم مي
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غربي است و مناسب با گفتمان موجـود در  سو با محورهاي ايدئولوژيك جامعة  كه اين عناصر هم
  .هاي مختلف نيست جامعة ايراني در جنبه

  :دهد بندي گفتمان جنسي را نشان مي مفصل 2تصوير 

  بندي گفتمان جنسي شبكة جِم مفصل. 2تصوير

  سطوح جنسي
  :وي غالباً در چند سطح ذيل است اي جم تي گفتمان جنسي در شبكة ماهواره

  عنوان يك عنصر يا موضوع به جنس زن بهتوجه  :زيبايي زنانگي
  عنوان شيء در جهت تحريك بيننده نمايي و استفادة ابزاري از بدن به بدن :زنانگي آراسته

  .گيرد شود كه در معرض ديد و نگاه خيرة بينندگان قرار مي بدن در موقعيتي قرار داده مي
و كمتـرين جلـوه از آن،   تـرين رفتـار    بدن هويتي تنانه يافته كـه كوچـك   :حركتي 1اروتيك

  .كننده است عاملي تحريك
                                                        

1. erotic 

اروتيزم

دل فريبی  
 پيري
هراسي

لذت  طعمه
بخشی 

تحت کنترل 

کاالوارگی 

بدن نمايی 

لذت دھی 

ابژه زيبايی

مردمالکی 

اغواگر 

در خدمت  
غرايز

ابزارگونگی
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كـه گويـا وي    طوري شود؛ به تن كانون و جوالنگاه اميال غريزي مخاطب مي :تداعي اروتيك
  .شود نيز وارد دنياي خصوصي بازيگر شده و در تجربة او شريك مي

اده از آن اسـتف خود صدا يك ابزار منعطف جالب است كه براي ساخت هويت  :جاذبة كالمي
وجـود   اي است كه احساس حظ سمعي را بـه  به گونهتُن و طنين صدا در جاذبة كالمي . كنيم مي
 .جاذبة كالمي نيز خود در چند سطح است. اين ويژگي در صداي زنانه مشهود است. آورد مي

  

  سطوح جنسي در گفتمان جنسي. 3تصوير

 سطوح جنسي در حوزة كالم
عنـوان يكـي از رمزگـان     ظـاهر و رفتـار، لحـن و صـدا نيـز بـه      ، عالوه بر شده در تبليغات بررسي

ويـژه در   ، بـه 1اجتماعي در جلب توجه مخاطبان تأثيرگذار بوده و گاهي با دارا بودن غـش ذاتـي  
هـا جـذابيت صـدا     در برخـي از آگهـي  . كنـد  مورد زنان، به القاي حس لذت مخاطبان كمك مي

لـذا در  . گفتمان جنسـي سـوق داده اسـت    موجب توجه شده و به نوعي فضاي تبليغ را به سوي
دادن مردان بـه   سوق ـ جلب توجه به عنصر زنانه: حوزة كالم سه سطح جنسي وجود داشته است

تخيـل اروتيـك و   «تبليغات ماهواره بيشـتر در دو سـطح   . پندارانه تجسم همذات ـ تخيل اروتيك
  .اند بوده» پندارانه تجسم همذات

  :دهد م را نشان ميسطوح جنسي در حوزة كال 4تصوير 

                                                        
 آور و اروتيك  صداي لذت .1

جاذبة كالمي  

تداعي اروتيك  

اروتيك حركتي 

زنانگي  آراسته

زنانگي زيبايي



  1399زمستان  ،4، شمارة 12، دورة فرهنگ و هنرزن در   674

  سطوح جنسي در حوزة كالم. 4تصوير
  

  شده مدل مفهومي استخراج. 5تصوير

  بندي جمع
 تبليغاتهاي  لفهؤنمايي مردان و استفاده ابزاري از زنان از م بدن از طريق سازي بدن رواج مد و ابژه

شود و  كالً بدن خلق ميدر اين تبليغات، نوع جديدي از زنان و . استوي  جم تياي  ماهوارهشبكة 
اي  بدن رسانه. شود عنوان يك ابژة جنسي با بدن او يكي انگاشته مي به واسطة آن كل هويت زن به

سطوح جنسي در  
حوزة كالم

پندارانه همذات تجسم سوق دادن مردان به تخيل 
اروتيك جلب توجه به عنصر زنانه

گفتمان 
بدن 

اروتيزم گفتمان جنسي 
دهي،  كاالوارگي، لذت

بخشي،  مردمالكي، طعمة لذت
...اغواگر، ابژة زيبايي و

گفتمان 
جنسيتي 

آشفتگي 
جنسيتي

مادري، همسري، فاقد قدرت، 
 داري، مصرف منفعل، خانه

گزار، مدير،  كننده، خدمت
فعال،  فدرتمند، فرادست، 

ناظر
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هاي  نوظهور در تبليغات جم، وجه عروسكي و فانتزي دارد و در خدمت به چالش كشيدن كليشه
هاي غريزي و اغواگري است  هروش تبليغات ماهواره ايجاد پيوند ميان زن، جاذب. گيرد تنانه قرار مي

  .شود كه طي آن بدن زن به شكل نامناسبي ابزار جلب توجه مردان و زنان مي
دانستن زن در بسياري از تبليغات تلويزيوني ماهواره از طريق   اساس گفتمان جنسي، شيء بر

ن دارد كه تر از آ در اين حالت، زن جايگاهي پايين. ايجاد ارتباط ميان زن و كاال يا خدمات است
  .گونه اقتدار در منزل يا محل كار يا جامعه داشته باشد هر

هـا و مـدهايي دارنـد كـه مـردم عـادي كشـورهاي         سازان بيگانه سعي در القـاي بـدن   برنامه
رواج  .اسـت هـا   سـلبريتي مربـوط بـه    و فقطاز چنين ظواهري برخوردار نبوده  گاه خودشان هيچ

هاي بازرگاني شبكة جِم  در اكثر پيامتوجه  مناسب براي جلبهاي نا ز لباسانمايي و استفاده  بدن
هـا،   مطلوبيـت آن بـراي زن  . نمايي در تبليغات جم مطلوبيـت دارد  اين تبرج و بدن .مشهود است

. ايـن مفـاهيم مؤيـد نظريـة اسـطورة زيبـايي اسـت       . حس قدرت و براي مردها، حس لذت است
زنــان   و دارد وجــود  جهــان  در عينــي  شكل بـه كه است كيفيتي اين نظريه، زيبايي اساس بر

امـر   ايـن . ببخشـند  تجسم را آن زنـان تــا نيازمندنـد نيـز هسـتند و مردان آن تجسـم نيازمند
 اســطورة . است شـده هاي تبليغي مدل شبيه ساختن خود به براي رحمانة زنان موجب تالش بي

 و چهـره  هـاي جديـدي را بــر    ديهـاي حـاكم بـر زنـدگي آنـان، آزا      زيبـايي به جاي محدوديت
موفـق   هــاي  الگـو  عنـوان  بــه  را خوشـحال  و الغر، جـوان  هاي كند تا مدل تحميل مي بـدنشان
  ].274ـ270، ص29[كند  دار خانـه زنان جايگزين

ويـژه ديگـريِ مردانـه، بـا هـدف       در تبليغات جم، زنان با ارائة خود زنانه به ديگري، بـه 
هاي برقراري رابطه، در قالب دو كد پوشش و  فيزيكي و تقويت مهارتهاي  بردن جذابيت باال

از سوي ديگر در رفتار و ...  هاي تنگ، كوتاه و سو پوشيدن لباس از يك. كنند رفتار، عمل مي
هـا زنـانگي    شوند كـه ايـن تاكتيـك    گرانه به تصوير كشيده مي ها با يك زنانگي عشوه ژست

  .كند را بازنمايي مي 1هژمون
، »وارگـي  كـاال «هـاي شـناور    اسـت كـه حـول دال   » اروتيـزم «مركزي گفتمان جنسـي  دال 

در گفتمان جنسيتي نيـز، بـدن   . است... و» فريبي دل«، »مردمالكي«، »دهي لذت«، »نمايي بدن«
شـود و ابـژة    هاي جنسيتي زن فهم مي بخش به واسطة رهايي از كليشه عنوان ابژة رهايي زنانه به
انكار توانايي زن به همـراه نگـرش ابـزاري بـه او محتـواي      . بط با ديگري استافتاده در روا پا پيش

شـدن تـن در تبليغـات     دهد و نظرية كااليي بسياري از تبليغات تجاري شبكة جِم را تشكيل مي
  .متبلور است

                                                        
هاي مختلفي دارد  شكل هاي اجتماعي و تاريخي خودش اي است كه در توافق با زمينه زنانگي» زنانگي هژمون« .1

شود، زنانگي هژمونيك زنانگي  هاي مختلفي از زنان ارائه مي چند شكل بنابراين، هر. شود و كامالً نسبي تلقي مي
 .است... جذاب، اروتيك و
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عنوان كـاالي جنسـي زمـاني اتفـاق      استفاده از بدن بهاساس ديدگاه فردريكسون و رابرتز،  بر
بق ايـن تفكـر،   ط]. 25[ براي لذت جنسي نگاه شود يئيعنوان ابزار يا ش ه شخص بهافتد كه ب مي

تـوجهي   بـي هاي انسـاني   كنند و به شخصيت و ارزش جنسي تنزل پيدا مي يئيها تا حد ش انسان
  ].26، ص24[شود  مي

طور كه بيان شد، در تبليغات جم گفتمان جنسي غالب اسـت، لـذا اگـر زن در حـوزة      همان
. شود، تأكيد بيشتر بـر بعـد جنسـي اوسـت     بازنمايي مي) نقش مادر يا همسر(سيتي گفتمان جن

هـاي   اساس زيبايي ظـاهري انتخـاب شـده و كمتـر در كليشـه      مردان نيز همچون زنان بيشتر بر
آشـفتگي  «بنابراين، نقطـة كـانوني گفتمـان جنسـيتي در ايـن شـبكه       . شوند جنسيتي ظاهر مي

  .است... مادري، هسمري، مملوك جنسيتي وهاي شناور آن  و دال» جنسيتي
ديگــر  طرفــي از ودر روابــط جنســي » ســاالرانه مــرد«از طرفــي رويكــرددر تبليغــات جــم، 

بـه   زنـان قابل مشاهده است و گيرد،  صورت مي» نگاري هرزه«و » مد«هايي كه در  سازي »تيپ«
يننـده هسـتند و ابـژه    شوند و از سويي ديگر خود ب از طرفي ديده مي رسند؛ وضعيتي دوگانه مي

مردان نيز در اين ميان كه فقط صـاحبان   .كنند عالوه بر مردان، خودشان نيز تشديد مي را بودن
آورنـد،   مـي  وجـود  بـه  را بـالقوه  نيرويـي نگاه هستند، با انباشتي از تصاوير، تخيالت و اميالي كـه  

  .پرورانند را مي» بارگي ديد«
اي تجميع سرماية جنسي و نمايش زنـانگي را در ديـد    هاي تجاري به گونه كلي، آگهي طور به

نيافتني در كنار خدمات و كاالهـاي لـوكس    بدن زنانه همچون يك شيء زيبا و دست. گذارند مي
بنابراين، شبكة جِم از جنبة انساني غافل و جنبـة غريـزي را كـه در تفكـر     . شود گذاري مي نشانه

هـاي آن، زن موجـودي كـامالً در     نتيجة سياست دهد و اسالمي بايد از آن پرهيز شود اشاعه مي
لذا مخاطب اين رسانه نيز ممكن است تصور اغواي جنسـي بـر هـر امـر     . دسترس و اغواگر است

  .ديگر در ذهنش غلبه داشته باشد
برخالف آن در رسانة ملي، زن كمتر ابزاري و جنسي اسـت؛ لـذا دو نـوع بازنمـايي از زن در     

كنـد و ايـن پـژوهش شـايد بتوانـد       پذير مي ر كار مقايسه را امكانتبليغات مشهود است و اين ام
كنـد   گذاري فرهنگي براي زنان و خانواده باشـد كـه مشـخص مـي     چراغ راهي در حوزة سياست
اي وجـود دارد چيسـت و لـزوم روشـنگري در سـپهر       هـاي مـاهواره   تعريفي كه از زن در شـبكه 

ها در دل كاركردهاي گوناگون خود همچون  سانهيابد، زيرا ر اي در اين گفتمان ضرورت مي رسانه
بـه نـوعي در حـال ارائـة الگوهـاي بسـيار عمليـاتي بـراي         ... سازي و خبررساني، آموزش، سرگرم

  .جزء زندگي، از جمله سبك پرداختن به بدن، هستند جزء
هاي رسانه ملي و فرهنگ ديني حاكم بر جامعه، در تبليغات  اما از آنجا كه مطابق با سياست

... وي، بعد جنسي بدن تنها منحصر به ابعاد زيبـايي، لطافـت و   خالف شبكة جِم تي شبكة يك، بر
خـالف شـبكة جِـم، در آن جـذابيت جنسـي آشـكار نمايـان         در حريم عفاف و حجاب است و بر
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هاي گوناگون مربوط به زيبايي بدن، مصرف انـواع   خصوص مؤلفه نيست، تغيير در نگرش افراد در
  .مطرح است... نحوة پوشش، شيوة ظاهرآرايي و  يشي، كاالهاي آرا

هاي تحقيق با مباني نظري مؤيد آن است كه تبليغات مورد بررسي،  همچنين، مطابقت يافته
. هاي ظاهري، بر بعد اروتيك و ظاهر فيزيكي خصوصـاً زنـان تأكيـد دارنـد     با استفاده از جذابيت

خـود بـا اسـتفاده ابـزاري از زنـان بـه انتظـارات        داري براي رسيدن به اهداف مادي  نظام سرمايه
تـأثير قـرار    شود و چگونگي نگرش زنان به بـدن خـود را تحـت    واقعي در ميان زنان منجر مي غير
كشند، زنـدگي   ها، زندگي كه براي زنان امروز به تصوير مي از طرفي نيز، محتواي آگهي. دهد مي

لـذا  . شـوند  ين منظور به طرق مختلف ابـژه مـي  بدني است كه نياز به ترميم و بازسازي دارد و بد
. كشـد  داري با استفادة ابزاري از زنان، ابژة جنسي بودن زن را بيشتر به تصـوير مـي   نظام سرمايه

هاي بيگانه و واقعيت زندگي اجتماعي زنان جامعـة   هاي القائي از سوي رسانه بنابراين، بين ارزش
گيري هويت متناقض زنان  ممكن است موجب شكلاسالمي، تعارض آشكار وجود دارد و اين امر 

  .در جامعه شود
در آخر اينكه، با مروري كه در بخش پيشينة تحقيق بر مطالعات قبلي در حوزة بـدن انجـام   

انـد و بيشـتر بـه     ها با روشي كمي به اين پديـده پرداختـه   گرفت، مشخص شد كه بيشتر تحقيق
هايي نيـز كـه بـا روش كيفـي همچـون تحليـل        تحقيق. مطالعات مديريت بدن توجه داشته اند

شناسي انجام شده است بسيار محدود يـا برگرفتـه شـده از مطالعـات اسـنادي       گفتمان يا نشانه
هـاي   هاي موجود در خصوص بـدن و توصـيف نشـانه    بندي گفتمان شناسي و طبقه گونه. اند بوده
هاي جديد بودن تحقيـق حاضـر    ز جنبهمحور، ا ها با يكديگر با نگاهي مسئله يك و مقايسة آن هر

شدن در بحـث   ترين جنبة نو بودن تحقيق، نگاهي گفتماني داشتن و عميق مجموع، مهم در. است
  .بدن خواهد بود

غالباً تحقيقات در باب بدن بـا  . شناسي آن است بنابراين، جنبة نوآوري تحقيق، ناظر بر روش
تجربي و كمي بوده است و تحقيقات انـدكي بـا    استفاده از رويكرد قياسي و مبتني بر متدولوژي

تحقيق حاضر كوشيده است بـا  . اند هاي كيفي و تفسيري به مطالعه آن پرداخته استفاده از روش
هاي موجود در حوزة بدن در ايـن   ها و ايدئولوژي هاي كيفي به واكاوي گفتمان گيري از داده بهره

شناسي بـارت و   قيق، تلفيق و تركيب روش نشانههاي جديد اين تح از ديگر جنبه. زمينه بپردازد
. هـاي پـژوهش اسـت    گيري از ادبيات گفتماني جهت تقويت و افزايش غناي يافته فيسك و بهره

ها در سه سطح واقعيت يا رمزگـان اجتمـاعي، بازنمـايي يـا رمزگـان فنـي و        ترتيب، تحليل بدين
  .ايدئولوژي صورت گرفته است

هـاي   ، اين پژوهش نسبت بـه سـاير پـژوهش   شده هاي بررسي همچنين، از لحاظ تعداد آگهي
گرفته، سعي نموده بيشترين تعداد نمونه را بررسي كنـد و بـه همـة جزئيـات يـك آگهـي        انجام

هاي مقاله، از توصيف و  چند به دليل محدوديت هر. بپردازد تا نتايجي قطعي و دقيق حاصل شود
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چند مختصـر و جزئـي    د است اين پژوهش كمكي هرنهايت امي در. ها معذور است ارائة همة نمونه
  .در توسعة دانش داشته باشد
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