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 چکیده

های تبلیغاتی  هدف این مقاله پژوهشی شرح و تبیینی از سازوکارهای بازنمایی سبک زندگی زنان در آگهی

لحاظ  شناختی بارت و به ی ـآرایشی مجالت خانوادگی ایرانی است.برای این کار، از روش نشانهمحصوالت بهداشت

های  ایم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا آگهی نظری از نظریه سبک زندگی گیدنز در این پژوهش استفاده کرده

کنند؟  یک را بازنمایی میتبلیغاتی محصوالت آرایشی مجالت خانوادگی سبک زندگی مبتنی بر یک نظام اروت

اند از هویت  های تبلیغاتی عبارت های سبک زندگی بکار رفته در تبیین آگهی شناسی، مؤلفه لحاظ نظری و روش به

سازی شور و شعف و مدیریت بدن.میدان پژوهش مجالت خانوادگی و واحد  اجتماعی، هویت فردی، خصوصی

سیب »نشریه  0های پژوهش بر مبنای نمونه آماری که  ست.یافتهمشاهده تصاویر تبلیغاتی موجود در این مجالت ه

های تبلیغاتی محصوالت  دهد که آگهی است، نشان می« زندگی مثبت»و « زندگی ایرانی»، «آل زندگی ایده»، «سبز

ی ها هایی از مهارت کنند که در این فرایند، روایت بهداشتی در تبلیغات خود، بدن زنانه راابژه جنسی برساخت می

شود که هرگونه تعریفی  شود.در این میان مفهوم زیبایی، امری استاندارد بازنمایی می جنسی به مخاطب ارائه می

های  گردد که در آن مؤلفه بندی می ساز صورت مثابه یک رسانه هویت سان بدن زن به شود.بدین ورای آن طرد می

 شوند. ه به یکدیگر میگیرد و درنهایت بیش از بیش شبی جنسی نمود عینی به خود می
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 مقدمه

هدف از نگارش این مقاله، بازتاب نتایج پژوهشی است که دربارۀ سبک زندگی زنان ایرانی در 

رت گرفته است.توضیح های تبلیغاتی مجالت خانوادگی و بازنمایی این سبک زندگی صو آگهی

شناسی و  آنکه سبک زندگی مفهوم نوینی است که از اوایل دهۀ هفتاد وارد ادبیات جامعه

مطالعات فرهنگی شده است.اهمیت و رواج مفهوم سبک زندگی و مضامین مربوط به آن ظاهراً 

تواند  شناسی نسبی دربارۀ ساختار طبقاتی و شغلی دیگر نمی ناشی از این است که سنخ

 (.02:0290وناگونی دنیای اجتماعی را تبیین کند )اباذری، چاوشیان، گ

متحده آمریکا،  دنبال شکوفایی اقتصادی ایاالت توضیح آنکه در اواخر دهۀ پنجاه میالدی و به

الگوی جدیدی از کنش اقتصادی ـ اجتماعی شکل گرفت که عمدتاً مبتنی بر مصرف انبوه 

ط جهان ازجمله ایران نیز گسترش یافت.پدیدۀ مصرف انبوه بود.مصرف انبوه بعدها در دیگر نقا

مفهومی مدرن بود و حکایت از آن داشت که پدیدۀ اقتصادی جدیدی بر تمام اقشار اجتماعی، 

ویژه در کشورهای غربی، اثر گذاشته است.با رشد روزافزون  طبقات و سنین مختلف به

از جامعه مصرفی شد.امروزه این دو ناپذیر  بخشی جدایی« سبک زندگی»گرایی، مفهوم  مصرف

کننده دیگری است.اگرچه، این مفهوم در  اند که نام هریک تداعی چنان در هم تنیده اصطالح آن

آرام به لطف محصوالت چینی به  ابتدا در جوامعی که تولیدکننده بودند، رواج یافت، اما آرام

 (.0290:28دیگر کشورهانیز سرایت کرد )باکاک، 

ای  شدن به جامعه سوی بدل خورشیدی با سرعتی چشمگیر به 0284در دهۀ  جامعه ایران

ازپیش  عنوان ابزاری کارآمد این روند را بیش ها به رود.در این میان، رسانه مصرفی پیش می

های  سرعت بخشیدند.تکثر و تنوع رسانه و گستردگی اشکال آن ازجمله تلویزیون، شبکه

تنها نقش آنان را در بازنمایی  در جامعه معاصر نه اجتماعی، سینما، نشریات چاپی و...

عنوان ابزاری قدرتمند در برساخت معنا نقش  تر کرده، بلکه به های اجتماعی برجسته واقعیت

ای نیز هستیم.در  دوچندان یافته است.در این میان شاهد حضور تنوع فرم و محتوای رسانه

های  محتوا و فرم مردم را به اتخاذ سبککنند با اشکال متفاوت  ها تالش می حقیقت، رسانه

توان  های تبلیغاتی را می شان سوق دهند.آگهی خاص در زندگی فردی، اجتماعی و حتا سیاسی

های زندگی  گرایی، بلکه در گسترش سبک تنها در مصرف ای دانست که نه های رسانه ازجمله فرم

زناپذیری از زندگی روزمرّه مردم های تبلیغاتی بخش گری نقشی اساسی داشته است.امروزه، آگهی

های تبلیغاتی صرفاً در ابعاد  حال باید تأکید داشت که کارکرد آگهی دهند.بااین را تشکیل می
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مند ازجمله  های اجتماعی جهت اقتصادی آن نیست، بلکه پیامدهای ایدئولوژیک آن و مبناسازی

 ند.کارکردهای دیگری است که اندیشمندان اجتماعی بر آن تأکیددار

های غیر ایرانی متعددی در حوزه سبک زندگی در رسانه صورت  در این راستا، پژوهش

( جملگی بر 0899) 2(، ویلیامسون3409) 3(، فریدان0880) 0مک رابی ها گرفته است.پژوهش

ها در بازنمایی سبک زندگی بیشتر بر زنان تأکیددارند و آنها را صرفاً  این اعتقادند که رسانه

های جنسی  دهند.زیبایی، قدبلند و داشتن جذابیت های جنسی مدّ نظر قرار می ژهعنوان سو به

ها کماکان بر  گونه رسانه حال، این ینباهای زنان در بازنمایی آنان در رسانه است.  ازجمله اولویت

کنند.اگرچه در مواردی  های جنسی همچون مادری، همسری و پخت پز زنان تأکید می کلیشه

ها تأکید شده است، اما کماکان این رشد در یک نظام  گونه رسانه نان در اینبر رشد فردیت ز

های خود به این  ( در پژوهش0898) 0(.گافمن98:0288رؤیت است )بینگل،   پدرساالرانه قابل

های جنسی دیداری تأکید بسیار شده  های تبلیغاتی بر هویت نتیجه رسیده است که در آگهی

 زنند همانا: معیارسازی، ها بدان دامن می گونه آگهی های که این گرایی است.ازنظر او مناسک

 ه است.سازی زندگی روزمر مبالغه و ساده

با توجه به اهمیت مفهوم سبک زندگی در جامعه معاصر ایران در چندساله اخیر، 

های  شده است، اما باید اذعان کرد که تمامی پژوهش های داخلی نیز در این حیطه انجام پژوهش

« پاینده»های تبلیغاتی رسانه ملی )تلویزیون( صورت گرفته است. دشده صرفاً در حیطه آگهییا

کند: در پس ظاهر خنثی و  در پژوهش خود با عنوان نقد ادبی و مطالعات فرهنگی اشاره می

آید که حکم تعریف تلویحی از واقعیت  ها، رفتارهای گفتمانی به نمایش درمی معصوم آگهی

کنند.او در پژوهش خود در این  د و نهایتاً نحوه فاعلیت ذهن ما را تعیین میاجتماعی رادارن

های  های آگهی کار جنسیتی را سه مؤلفه اساسی، روایت داری، مادری و تقسیم حوزه، خانه

دهد، رسانه  گونه که پاینده نشان می داند )همان(.همان های زنانه می تبلیغاتی تلویزیون از نقش

طورکلی سایر عناصر در اشکال  با روابط ترکیبی که شامل نور، رنگ و بهکند  ملی تالش می

 (.98: 0298های جنسیتی زنانه را کماکان بازتولید کند )پاینده،  جدید است، کلیشه

حال، موضوع پژوهش در این مقاله، با این منطق صورت گرفته است که بسیاری از  بااین

مطالعات فرهنگی و اجتماعی بر این باورند که  (0290؛ میرزایی، 0298پژوهشگران )رسولی، 
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شود، در دیگر  می های زندگی آنان در رسانه ملی برساخت آنچه در مورد زنان و بازنمایی سبک

ازآنجاکه، رسانه ملی دستگاه ایدئولوژیک نظام سیاسی به  شود. ها نیز بازتولیدمی رسانه

شود، بنابراین، نظارت بر کاالهای  ره میهای حاکمیت ادا آید و بر اساس آراء و ارزش می حساب

های ارزشی نظام است.این در حالی است که  شده در رسانه ملی هماهنگ با چارچوب تبلیغ

مشی و  نشریات خانوادگی عمدتاً به بخش خصوصی اختصاص دارند و عموماً در جهت خط

ی مجالت خانوادگی های تبلیغات شوند.آنچه بیش از همه آگهی می اسلوب گردانندگان آن طراحی

ها در تاریخ نظام جمهوری  های تبلیغاتی سایر دوره ( را از آگهی0299ـ  0288دوران معاصر )

 هاست. تنها فرم، بلکه محتوای این آگهی سازد، نه اسالمی متمایزمی

ای،  های اجتماعی و ماهواره از اواسط دهۀ هشتاد خورشیدی همراه با رشد روزافزون شبکه

نشریات خانوادگی پا به عرصه ظهور گذاشتند.مجالت خانوادگی نوظهور در سبک جدیدی از 

پرداختند،  ازاین، دیگر نشریات خانوادگی بدان می های فرهنگی ـاجتماعی که تا پیش کنار زمینه

گونه نشریات که با کاغذ گالسه به چاپ  عناوینی چون سبک زندگی را به آن افزودند.این

کنند، بلکه مضامین  می ز تجملی بودن سبک زندگی جدید را بازنماییتنها روایتی ا رسند، نه می

هایی که تا  کنند.سوژه می جدیدی از سبک زندگی زنانه را با استفاده از تصاویر تبلیغاتی برساخت

های  آمد.بلکه، در مواردی مغایرت باارزش شمار می تنها در رسانه تابو به ازاین، بیان آن نه پیش

 یابند. رفت، در تبلیغات کنونی بازتاب می شمار می عه ایرانی بهاسالمی و عرف جام

های بصری  های تبلیغاتی محصوالت آرایشی ـ بهداشتی همراه با جذابیت حجم انبوه آگهی

آید که  نظر می ازپیش آشکار ساخت؛ بنابراین، چنین به گونه نشریات را بیش اقبال عمومی به این

بلیغاتی مجالت خانوادگی صورت بگیرد که سبک زندگی زنان ای بر روی تصاویر ت باید مطالعه

دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا  دیگر، این پژوهش به عبارت کنند.به ایرانی را بازنمایی می

را  0های تبلیغاتی کاالی آرایشی سبک زندگی مبتنی بر یک نظام افسونگر )اروتیک( آگهی

های تبلیغاتی در  تر بیان کرد منظور از آگهی ور دقیقط کنند؟ در حقیقت باید به بازنمایی می

های تبلیغاتی محصوالت آرایشی ـبهداشتی مجالت خانوادگی است که سبک  اینجا همان آگهی

 کنند. زندگی زنان را برساخت می

ها و اشکال آن در جامعه ایرانی این  تر ذکر شد، تعداد رو به فزونی رسانه طور که پیش همان

-ها ازجمله مجالت خانوادگی  آورد که الگوهای هویتی که دیگر رسانه وجود می ضرورت را به

                                                           
1Erotic 



  20 های تبلیغاتی   ...  آگهیمطالعه بازنمایی سبک زندگی زنان ایرانی در 

 

کنند، مورد مطالعه و تبیین قرار  می  برساخت عنوان یکی از پرشمارترین نشریات چاپی ـ به

شود که بدانیم: مجالت خانوادگی به اقتضای  گیرد.اهمیت این موضوع آن زمان بیشتر می

های تبلیغاتی را در میان دیگر  باشند، بیشترین آگهی ل زنان میطورمعمو مخاطبین خود که به

دهند.ضمناًبر اساس پژوهشی که در این حوزه صورت گرفته است  نشریات، به خود اختصاص می

های تبلیغاتی این نشریات مطابق با قانون مطبوعات است )اسعدی،  درصد از آگهی 34تنها 

های تبلیغاتی مجالت  توان با تحلیل آگهی ت که میرو، این مقاله مدعی اس (. ازاین00:0280

کنند، ارائه  های زندگی زنانه که این مجالت برساخت می خانوادگی دوران معاصر روایتی از سبک

های جدید  تنها ما را با سبک های زندگی زنان جامعه ایرانی، نه کرد.شناخت هرچه بیشتر سبک

های گوناگونی که در این حوزه اتفاق افتاده  دگردیسیکند، بلکه به  زندگی روزمرّه آنان آشنا می

 است، اشراف نظر پیدا خواهیم کرد.

ها و الگوهای  توان به درک بهتری از ارزش های تبلیغاتی، می با دقت هرچه بیشتر در آگهی

یافت و راهکاری را برای  کنند، دست ها بازنمایی می گونه آگهی زندگی زنان که این

ای پیشنهاد کرد که هم مجالت بهره ببرند و هم جامعه زنان ایرانی مصرف  گذاری رسانه سیاست

که بسیاری از پژوهشگران رسانه و  حسابگرانه را جایگزین مصرف تبلیغاتی کنند.ضمناً، درحالی

تواند  های خانوادگی می اند، مطالعه مجله فرهنگ، میدان پژوهش خود را رسانه ملی قرار داده

ها و ذائقه مخاطبین را  ها، نگرش گونه نشریات در تغییر ارزش فرم ایننقش برجسته محتوا و 

تواند گشایشی در ورود محققین به حوزه نشریات  آشکار کند.درنهایت، این پژوهش می

 برانگیز است. خانوادگی باشد که در عین بکر بودن میدان پژوهش، بسیار چالش

 تعریف مفاهیم و چارچوب نظری

لحاظ  به پردازیم. های تجاری می ایند سبک زندگی زنان از طریق آگهیدر این مطالعه به فر

های آن استفاده خواهد  نظری، از مباحث نظری گیدنز در حوزه سبک زندگی، مفاهیم و مؤلفه

لحاظ نظری تبیین کنیم.این تبیین نظری ابزار الزم را برای مطالعه تجربی  شد تا موضوع را به

اند از تبلیغات، سبک زندگی، مصرف و نشریات  ورد نیاز عبارتآورد.مفاهیم م نیز فراهم می

پردازیم تا شیوه کاربرد آنها برای تبیین نظری سبک  خانوادگی که در زیر به شرح آنها می

 زندگی در ایران را روشن کنیم.
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 تبلیغات

کاری  ترین معنی، فن اثرگذاری بر عمل انسانی از راه دست تبلیغات درکلی»معتقداست:  0السول

)بازنمایی( است.این نمودگارها ممکن است شکل گفتاری، نوشتاری، تصویری یا  3نمودگارها

 (.009: 0290سورین و تانکارد، ورنر، « )موسیقیایی به خود بگیرد

 سبک زندگی

های زندگی کردارهایی هستند که به جریان عادی زندگی روزمرّه  معتقداست: سبک 2گیدنز

های کنش و محیط دلخواه  ایی که در لباس پوشیدن، غذا خوردن، شیوهه اند، جریان شده تبدیل

سبک زندگی را بازاندیشی یکی از  (sobel:1981,30)کنند می برای مالقات کردن دیگران جلوه

ای به این روال  سابقه داند.بازاندیشی عصر مدرن، پویایی و تحرک بی های دنیای مدرن می مؤلفه

های ماقبل مدرن وجود نداشته است )چنی،  یک از فرهنگ چکه در هی نحوی داده است، به

38:0299.) 

 مصرف

ای از زنجیرۀ فعالیت اقتصادی )تولید،  مفهوم مصرف در نگاه نخست مفهومی اقتصادی و حلقه

آید؛ و به هرگونه کنش و رفتاری داللت دارد که با استفاده از کاالها  شمار می توزیع و مصرف( به

سازد که این مفهوم  باره آشکارمی انجامد، اما تأملی دراین زهای انسان میو خدمات به رفع نیا

در درجۀ اوّل در خدمت برآوردن نیازهای زیستی است و « مصرف»تر و چندبعدی است. پیچیده

در مراتب بعدی در خدمت تعریف کردن کیستی کنشگر، باز کردن راهی برای عضویت افراد در 

های سنتی، تجاری کردن  بندی های مدرن متمایز با گروه بندی ههای اجتماعی، ایجاد گرو گروه

ای است که همواره سبک زندگی با ارجاع  ترین پدیده اصلی« مصرف»زندگی روزمرّه و... درواقع 

 شود. می  به آن، تعریف

 نشریه خانوادگی

ارت ارشاد که از معاونت مطبوعاتی وز شود که در مجوز آن ای گفته می نشریه خانوادگی به نشریه

گونه نشریات بر  شده باشد.این درج« اجتماعی»یا « فرهنگی»اسالمی دریافت شده، عنوان 
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3 Antony Giddens 
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شناسی فرد، آشپزی، داستان زندگی،  محوریت خانواده و بیشتر بر موضوعات خانوادگی )روان

، زنند.در ادبیات عامیانه بسیاری می داری، دکوراسیون، طراحی خانه و... ( قلم های خانه مهارت

 شناسند. می« نشریات زرد»این نشریات را با عنوان 

در تعیین نقش مفاهیم فوق در نظریه سبک زندگی همین بس که بدون مفهوم مصرف،  

گرفت، بلکه خاصیت نظری و تبیینی شرایط امروز جامعۀ  تنها شکل نمی مفهوم سبک زندگی نه

های هستند که  همچون زنجیره رو، مفهوم سبک زندگی و مصرف داشت.ازاین ایران را نیز نمی

آید.از دیگر سو ابزار رشد جامعه مصرفی در ایران و گسترش  هرکدام از پس دیگری می

ها با  شمار رسانه ها.خیل گوناگون و بی گمان چیزی نیست جز رسانه های زندگی بی سبک

ار سازوکار خود ازجمله تبلیغات، تالشی مضاعف در جهت روند رو به گسترش مصرف و انتش

های زندگی نوظهور دارند.آگهی تبلیغاتی مجالت خانوادگی در ایران با توجه به نوع کاال و  سبک

دهد ـدر این میان نقش  خدمات آن و همچنین مخاطبان ـکه بیشتر آنان را زنان تشکیل می

 های زندگی دارد درخور توجهی در گسترش سبک

 زنان ایرانیتبیین نقش مجالت خانوادگی ایرانی در برساخت هویت 

در تعیین نقش مفاهیم فوق در نظریه سبک زندگی همین بس که بدون مفهوم مصرف، مفهوم 

گرفت، بلکه خاصیت نظری و تبیینی شرایط امروز جامعۀ ایران را  تنها شکل نمی سبک زندگی نه

های هستند که هرکدام از  رو، مفهوم سبک زندگی و مصرف همچون زنجیره داشت.ازاین نیز نمی

های زندگی  آید.از دیگر سو ابزار رشد جامعه مصرفی در ایران و گسترش سبک س دیگری میپ

ها با سازوکار خود از جمله تبلیغات،  شمار رسانه ها.خیل گوناگون و بی چیزی نیست جز رسانه

های زندگی نوظهور  تالشی مضاعف در جهت روند رو به گسترش مصرف و انتشار سبک

جالت خانوادگی در ایران با توجه به نوع کاال و خدمات آن و همچنین دارند.آگهی تبلیغاتی م

دهد ـدر این میان نقش درخور توجهی در  مخاطبان ـکه بیشتر آنان را زنان تشکیل می

 های زندگی دارد. گسترش سبک

یا افسونگری اشاره کرد که  0سازی شور و شوق در همین زمینه باید به مفهوم خصوصی

ای از روابط جنسی است.این مفهوم در فرهنگ  کند و در حقیقت استعاره میگیدنز از آن یاد 

، تقریباً نادر بوده است، اما  بومی ایران همواره تابو بوده است و کاربرد آن در محافل عمومی

                                                           
1Eroticism 
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ها این  شده است و رسانه آرام وارد حوزۀ عمومی  های تبلیغاتی آرام رسد به مدد آگهی نظر می به

تواند مفهومی کلیدی در  رو، این مفهوم می کنند.ازاین می زندگی را برساخت مؤلفه از سبک 

که دیر  کنند.درحالی می  های تبلیغاتی بازنمایی های معنایی باشد که آگهی راستای برساخت

شد، اما باید  زمانی این مفهوم بیشتر کارکرد تولید مثل و در چارچوب نظام خانواده بازتعریف می

های تبلیغاتی محصوالت آرایشی در مجالت خانوادگی  ی این مفهوم به مدد آگهیدید در بازنمای

شود؟ در نهایت، هویت  شده و می  های جدیدی از آن برداشت ایرانی آیا برساخت و کارکردی

های سبک  سازی شور و شعف، از جمله مؤلفه شخصی، هویت اجتماعی، مدیریت بدن، خصوصی

شده است.همچنین تالش  ر این پژوهش اینجا از آنها استفادهزندگی در نظریه گیدنز است که د

هایی همچون نظام پوشش و  های تبلیغاتی را در مؤلفه شود تا سر نخ این مفاهیم در آگهی می

ای با مفاهیم فوق در ارتباط  گونه های که به آرایش، کنترل اندام )مدیریت بدن( و دیگر آگهی

های یادشده چارچوبی در جهت معنادار  رو، مفاهیم و مؤلفه است، مورد مشاهده قرار گیرد.ازاین

دهند و راهگشای تبیین و فهم  های تبلیغاتی در عرصه سبک زندگی به ما ارائه می کردن آگهی

های تبلیغاتی محصوالت آرایشی مجالت خانوادگی  های زندگی زنان در آگهی بهتر سبک

های تبلیغاتی  صورت ضمنی در آگهی هصورت آشکار و برخی ب است.برخی از این مفاهیم به

ها به سوژه ما جهت  گونه داللت رو، کاربرد این مفاهیم در معناسازی این شوند.ازاین بازنمایی می

 خواهد داد.

ادعای نظری مقاله و یا همان طرح سؤال اکتشافی بر این نکته تأکید دارد که نشریات 

 اند. اً سبک زندگی زنان ایرانی اثر داشتهخانوادگی از طریق اهرم تبلیغات بر مصرف و ضرورت

 شناسی پژوهش روش

محور هستند و قصد ما این است تا سازوکارهای برساخت معنای  های این پژوهش، مشاهده داده

رو، بر آن شدیم تا از روش  ها کشف و تفسیر کنیم.ازاین های تبلیغاتی را به مدد این داده آگهی

های مبتنی بر تصویر کاربرد دارد و  شناسی هم در داده ع، نشانهشناسی استفاده کنیم.درواق نشانه

 رود. صورت آشکار یا ضمنی بکار می هم برای کشف سازوکارهای آفرینش معنا چه به

شناسی و یک فن بکار رفته است که برای مطالعه و  مثابه روش شناسی به در اینجا نشانه

رو در این  آید.ازاین نای عام ـبه کار میمع های زیرین متون ـبه کشف معنای نهفته در الیه
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، معنا 3شناسی بارت دال شده است.در نظام نشانه استفاده 0شناسی بارت پژوهش از روش نشانه

شود.بر این  شود و به نشانه، داللت اطالق می ، مفهوم نامیده می2شود.مدلول می ـشکل خوانده

های  باشند و برساخت دگی دال میاساس، در پژوهش مذکور، تصاویر تبلیغاتی مجالت خانوا

شوند و درنهایت  می عنوان مدلول بازنمایی کنند به می ای برساخت معنایی که این نظام نشانه

نامیم  می شود را داللت رابطۀ بین تصاویر تبلیغاتی و مفهومی که در ذهن مخاطب برساخت می

 (.02:0293)بارت، 

های تبلیغاتی از آن  ه، در راستای تبیین آگهیشناسی که در این مقال ترین عناصر نشانه مهم

، 9و داللت ضمنی 2های دوگانه، داللت صریح ، تقابل8، مجاز0شده است: استعاره بهره گرفته

های فوق ابزارهایی  حقیقت مؤلفهدر (.23:0280است )چندلر،  8و جانشینی 9نشینی محورهای هم

تبلیغاتی در جهت پاسخ به پرسش  های هستند در جهت تفسیر و تبیین سبک زندگی در آگهی

های تبلیغاتی و کشف سازوکار برساخت آن به  سان، معنادار کردن سبک آگهی اصلی پژوهش.بدین

های زیرین به کمک  پذیر خواهد بود.کشف معنا در الیه شناسی امکان ها در نشانه کمک این مؤلفه

های  دگی زنان در بستر آگهیهای زن های گوناگون سبک تر روایت این ابزارها، به فهم کامل

ها با توجه به مضامین  می کند.کاربرد هرکدام از این مؤلفه تبلیغاتی مجالت خانوادگی کمک

های تبلیغاتی بر اساس  های متنوع از آگهی رو، روایت تبلیغاتی و خالقیت طراح متفاوت است.ازاین

یی که در بسیاری موارد، با ها طلبد.روایت شناسی متفاوتی را می شکل و محتوا، عناصر نشانه

 کند. های زندگی را به مخاطب ارائه می بندی خاصی از سبک بندی رنگ و نور، شکل مفصل

باشند که از معاونت مطبوعاتی مجوز نشر  واحد تحلیل در این مطالعه مجالت خانوادگی می

نشریه در  2844معاونت مطبوعاتی، بیش از  04«رسانه ای ـ»اند.بر اساس سامانه،  دریافت کرده

های مجالت خانوادگی را که  نشریه مؤلفه 34روند و تقریباً  های متفاوت به زیر چاپ می زمینه

سیب »چهار مجله  00گیری هدفمند رو بر اساس نمونه باشند.ازاین ازاین گفته شد، دارا می پیش
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اساس،  شده است.بر این انتخاب« زندگی ایرانی»و « زندگی مثبت»، «آل زندگی ایده»، «سبز

( و واحدهای 0283ـ  0289واحد تحلیل این مطالعه را مجالت خانوادگی دوران معاصر )

بندی متن، رنگ و نورپردازی آگهی  مشاهده را تصاویر تبلیغاتی مجالت خانواده همراه با مفصل

شناسی  ای بر اساس ابزارهای روش نشانه تبلیغاتی نشریات مذکور تشکیل.درنهایت کدهای نشانه

 های دوگانه و... تفسیر شده است. ن استعاره، مجاز، غیاب، تقابلهمچو

 های پژوهش یافته

 1آگهی تبلیغاتی شامپو پن تن

 
 2آگهی تبلیغاتی شامپو پن تن در مجله زندگی ایرانی.  1شکل شماره 

                                                           
1Pantene 

 نشریه مذکور به خاطر درج این آگهی تبلیغاتی از معاونت مطبوعاتی تذکر گرفت.3



  29 های تبلیغاتی   ...  آگهیمطالعه بازنمایی سبک زندگی زنان ایرانی در 

 

آرام فضای مجالت خانوادگی را در دوران  که محصوالت آرایشی و بهداشتی آرام درحالی

کند.ورود گفتمان  می های زندگی جدیدی را نیز برساخت کند، مفاهیم و سبک معاصر پر می

های دیگر  و برق در مجالت خانوادگی راه را برای ورود گفتمان زیبایی با تصاویر پرزرق 

بندی نور، تصویر، رنگ و ایجاد  اند.در حقیقت، تبلیغات مجالت خانوادگی با مفصل بازکرده

 اند. های زندگی شده های نوظهور در سبک د گفتمانهای بصری دروازه ورو جذابیت

آگهی تبلیغاتی شامپوی پن تن محصول کشور آلمان از دو نشان شمایل گون صرفاً برای 

شده است تا موهای خود را جمع  بینیم که خم تبلیغ خود استفاده کرده است.در اینجا زنی را می

راست تصویری از محصوالت پن تن به  کند و در کانون صفحه قراردارد و در پایین صفحه سمت

نمایش درآمده است.اگرچه تنها دال آگهی تبلیغاتی پن تن که بر محصول داللت دارد، موهای 

صاف، براق و شفاف مدل تبلیغاتی است که سبک نمایش آن استعاره از آبشاری روان است که 

گونه القا  در ذهن مخاطب این کنند تا می حال، آگهی تبلیغاتی تالش به زیبایی جریان دارد.بااین

بینید، تبدیل خواهد  کنند که مصرف این کاالی تبلیغاتی موهای شما را به آنچه در تصویر می

کند با مصرف شامپوی پن تن،  پنداری خود با مدل تبلیغاتی احساس می ذات کرد.مخاطب با هم

 تر کند. یکبیند، نزد شفافیت و زیبایی موهای خود را به سبک آنچه در تصویر می

شود و سایر عناصر تابع  می عنوان هسته اطالعاتی بازنمایی شناسی، مرکز صفحه به در نشانه

حال، تبلیغات پن تن با قرار دادن بدن  آن است و عناصر وابسته در حاشیه آن قراردادند.بااین

نسی آن های ج عریان زنانه در کانون صفحه دال مرکزی این تبلیغ را بر بدن زنانه و جذابیت

های تبلیغاتی  های جنسی در آگهی قرارداده است.عریانی بدن داللتی بر آغاز ظهور گفتمان

عنوان  های زیبای بدن و کنترل آن به های جنسی مالک است.در این میان عالوه بر جذابیت

شود.رنگ پوست برنزه داللتی است بر رنگ پوست زیبا  طور ضمنی برساخت می الگوی زیبایی به

طور ژنتیک رنگ پوست  شود و به که شامپوی پن تن در اروپا )آلمان( تولیدمی یک.درحالیو اروت

گون است.دستان کشیده، پاهای بلند،  افراد این حوزه جغرافیایی پوستی روشن و ماه

های است بر زیبایی زنانه و  های گردن همگی داللت ای، فرم ایستادن، استخوان ترکه اندامی

ای را  کند الگوی زیبایی زنانه .گرچه آگهی تبلیغاتی پن تن تالش میالگوهای افسونگری آن

عنوان الگوی زیباشناختی  استاندارد کند، اما مخاطب با وارسی کردن بدن مدل تبلیغاتی به

ها و تصاویری که فرد  کند.نشانه آل زنانه را در ذهن خود برساخت می ای از یک بدن ایده واره بت

آورد، یعنی طرز  می بدست« خود»های تبلیغاتی پن تن در حوزه  آگهی های تصویرسازی از روایت
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ترتیب  این کند.به بندی بدن و... سبک زندگی مخاطب را بازتولید می ایستادن، نگاه کردن، شکل

های تبلیغاتی مجالت خانوادگی ضمن الگوسازی این تصاویر و رفتارها که جملگی منشأ  آگهی

کند با نهادینه کردن این الگوها  بخشد.زن احساس می به زن میاجتماعی دارند قدرت نمادینی 

کاری  بیند و با دست تر می ای جاری است، نزدیک سبک زندگی خود را به آنچه در جهان رسانه

شأن اجتماعی موردنظر خود را  شده منزلت و های بازنمایی بدن خود بر اساس ارزش

مثابه امری هنری است.زن  تد بازنمایی بدن بهاف کند.در این میان آنچه اتفاق می بازتولیدمی

 برد. شود که از بودن در آن نقش لذت می تبدیل به یک شیء هنری زنده می

های اروتیک )افسونگر( مخاطب را به بیرون از  گوید: عکس گونه که روالن بارت می همان

کشانده  دهد و عکس به او... مخاطب به سرزمینی جدید عکس جان می برند.او به قاب می

(.در 29:0282های دوباره دربارۀ یک کنش )بارت،  پردازی سوی باقی برهنگی، خیال شود، به می

شود.او با  می این میان تصاویر آگهی تبلیغاتی پن تن بهترین محرک تخیل اروتیک مخاطب

ا گیرد، این تخیالت ر های زیسته و... را نیز در بر می ها، تجربه مصالح ذهنی خود که محدودیت

دهد.در حقیقت مصرف انبوه  از پیش پروبال می های جنسی خود را بیش  پروراند و کنش می

کننده  تصاویر اروتیک در آگهی تبلیغاتی مجالت خانوادگی محصوالت آرایشی و بهداشتی مصرف

جهت مهم است که در جامعۀ  کشاند.این امر ازاین های عمیق اروتیک می پردازی سوی خیال را به

گونه  رفته است.انباشت این شمار می ها در حوزۀ عمومی همواره تابو به گونه سوژه یان اینایران، ب

( رو به فزونی گذاشته است 0283ـ  0289های تبلیغاتی که در دروان معاصر ) تصاویر در آگهی

وارگی روابط انسانی و تقلیل هویت زنانه به امر جنسی، دیدبارگی را نیز در جامعه  عالوه بر شیء

 دهد. فزایش میا

حال، اگر تا  شده است.بااین در تصویر تبلیغاتی شامپو پن تن، زن به ابژۀ جنسی تبدیل

دنبال داشت،  های جنسی، صرفاً نگاه خیره مردانه را به عنوان جذابیت ازاین تصاویر زنانه به پیش

های جنسی  ن ابژهعنوا سو به دیگر، از یک عبارت اند.به یافته اکنون زنان به وضعیتی دوگانه دست

عنوان  شوند و از سویی دیگر همین زنان به در تصاویر تبلیغاتی مجالت خانوادگی بازنمایی می

گونه تصاویر تبلیغاتی  های نشریات خانوادگی، خود بیننده این ترین مخاطب مهم

دشان کنند، در میان خو سان ابژه بودن را عالوه بر آنکه در میان مردان نهادینه می هستند.بدین

کنند، بلکه در تخیالت خود  تنها لذت دیدن را تجربه می کنند.در حقیقت زنان نه نیز تشدید می
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چنین بدن زنانه به منزلت  کنند و این شدن در چنین الگوهایی را بازتولید می لذت دیده

 یابد. شدن، دست می بصری

شود که توسط  روایت می زندگی روزمرّه 0عنوان داللتی از افسون شدن بدن ابژه شدۀ زنانه به

شود.در این میان نقش زنان در  عنوان یک سبک زندگی بازنمایی می تصویر تبلیغات پن تن به

داری، همسری، مادری در جامعه، بر محوریت بدن و شهوانیت آن و  یک چرخش معنایی از خانه

مرکزی های تبلیغاتی پن تن گفتمان جنسی دال  شود.آگهی نحوۀ چگونگی آن بازنمایی می

ها  ازاین بیان آن در رسانه چنین، مضامینی که تا پیش دهد.این سبک زندگی مخاطب قرار می

طور  شد و برخالف الگوهای فرهنگی جامعه ایرانی اسالمی بود، به ای تابو شمرده می گونه به

ها و مضامین جنسی  حال گسترش استعاره شود.بااین فزاینده در مجالت خانوادگی برساخت می

های زندگی جامعه  های تبلیغاتی مجالت خانوادگی داللت بر تغییرات فرهنگی سبک آگهیدر 

توجه آن  شدن از الگوهای جهانی و پیامدهای جهانی دارد.در این میان نکته قابل ایرانی و متأثر

های  کنند با استفاده از تصاویر آگهی است که مسئولین نشریات خانوادگی نیز تالش می

شده به این موضوع  ازاین در دیگر مجالت خارجی مد و سبک زندگی تبلیغ یشتبلیغاتی که پ

دامن بزنند.بدین معنا که بسیاری از تصاویر تبلیغاتی مجالت خانوادگی برگرفته از نشریات 

های ارزشی جامعه مبنا،  معتبر مد و سبک زندگی خارجی است.نشریاتی که بر اساس مؤلفه

ی را در جامعه ایرانی نیز رواج دهند.نمونه بارز آن تصویر کنند آن الگوهای ارزش تالش می

( و 3شده است )شکل شماره  تبلیغ« 3ووگ»تبلیغاتی شامپو پن تن است که در مجله معروف 

 صرفاً با تغییراتی جزئی گرافیکی در مجالت خانوادگی ایرانی به چاپ رسیده است.

 

                                                           
 اروتیزه شدن نیز می گویند. این یک مضمون جنسی قلمداد می شود که به آن 0

2 Vouge 
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 «ووگ»له مد آگهی تبلیغاتی شامپو پن تن در مج.  2شکل شماره 

 آگهی تبلیغات اکسیر

های ایدئولوژیک  از ابتدای انقالب اسالمی، گفتمان جمهوری اسالمی، بدن زنانه را وارد معادله

استفاده ابزاری از افراد اعم از زن و مرد در »قانون مطبوعات  09کرده است.بر اساس ماده 

تجمالت نامشروع و  تصاویر و محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و

متخلف از موارد مندرج در این »شود  شود و مقرر می به حدود مطبوعات افزوده می« غیرقانونی

(.اگرچه در این قانون 33:0288محبی، «)ماده مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه است

در این حال طبق تجربه نگارنده  آید، بااین صراحت، از تصاویر زن و مرد سخن به میان می به

رو طراحان  حوزه، بیشتر موارد تفسیر به رأی بوده و بیشتر شامل تصاویر زنان است.ازاین

ای از بدن زنانه  شناسی تنها قطعه تبلیغاتی مجالت خانوادگی با استفاده از صنعت مجاز در نشانه

اتی های تبلیغ سان، تصاویر زنان در آگهی کنند.بدین عنوان کلیت زنانه بازنمایی می را به

شدن بدن زنان منجر شد.در اینجا جزئی از بدن زنان داللت بر  تکه محصوالت آرایشی به تکه

هویت کلی آنها را دارد و بدن زنانه از یک کل هویتی بیرون آمده و به اجزا مختلف بر اساس 

که  عنوان مثال، برای مداد ابرو، این چشم و ابروی زنانه است شود.به تبلیغات مختلف بازتولید می
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های آرایشی صرفاً صورت زنانه  شود یا برای کرم شود و داللتی بر زنانگی می به تصویر کشیده می

عنوان یک کلیت  ( در این میان فرد، بدن خود را نه به8، 0، 2شود )تصاویر شماره  بازنمایی می

ارتباط با ای خاص و مجزا خارج از  گونه عنوان اجزایی جداشونده که هرکدام به هویتی، بلکه به

گونه، بدن زنانه به  کند.این کاری و مدیریت را دارند، برساخت می دیگر اجزا بدن توانایی دست

 کند. عنوان ناظر بیرونی و سوم شخص آن را روایت می شود که فرد به تبدیل می« دیگری»

 

 
 آگهی تبلیغاتی رژ گونه در نشریۀ زندگی مثبت.  3شکل شماره 

 
 تبلیغاتی مداد ابرو در مجله سیب سبزآگهی .  4شکل شماره 



03 0044/ بهار  23 شماره /هفدهم سال/  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

 
 آگهی تبلیغاتی رنگ موی اکسیر در مجله زندگی مثبت.  5شکل شماره 

های تبلیغاتی منجر به  شدن بدن زنانه در آگهی قطعه بازنمایی بصری قطعات بدن و قطعه

ره حضور تصاویر زنانه با شکل و شمایل فوق شد.در آگهی تبلیغاتی رنگ موی اکسیر )شکل شما

عنوان جزئی از یک کل زنانه  شناسی، سر و موی زنانه به ( با استفاده از صنعت مجاز در نشانه8

ای مواجهۀ است که با موهای بلند و رها به  شده است.مخاطب در ابتدای امر با زنانه بازنمایی

ای است بر روح سرگشته و  شناسی، استعاره تصویر کشیده شده است.موهای مواج در نشانه

یعت وحشی زنانه دارد که آزاد و رها درون آن جاری است.در حقیقت تبلیغ رنگ موی طب

داند.ماده بیش از  اکسیر برساختی مدرن از نظریه لوی استروس است که زن را نماد طبیعت می

اش نه بیشتر، بلکه آشکارتر است.همین آشکار بودن،  نر بردۀ نوع خود است و جنبۀ حیوانی

 (.89:0288تری با طبیعت دارد )لیکاف،  برسد بدن زن پیوند نزدیکنظر  شود به سبب می

های تبلیغاتی محصوالت بهداشتی در دوران معاصر، بازنمایی طبیعت زنانه و  در آگهی

عنوان کاربرد این طبیعت همچون اغواگری، فریبندگی،  های جنسیتی به بازتولید مدرن از کلیشه

شود.لوی ویلیامسون نیز در کتاب  می ی زنانه بازنماییعنوان دال مرکزی سبک زندگ دلربایی به

گونه تبلیغات را داللتی بر ناخشنودی انسان مدرن از  این« 0رمزگشایی تبلیغات»خود با عنوان 

گیرد و در این روایت، طبیعت زنانه  سان تمدن در تقابل طبیعت قرار می داند.بدین تمدن می

های تبلیغاتی، تالشی  گونه آگهی این(williamson:1979,102)گردد است که بر تمدن چیره می

عنوان یک مطلوب و برساخت  است در جهت تحریک طبیعت زنانه و بازنمایی شهوانیت به

های نور، تصویر، رنگ در غیاب  بندی های جدید با مفصل بندی های جنسیتی در صورت کلیشه

 بازنمایی کاال.

                                                           
1Decoding Advertisment 
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 حصوالت آرایشی در مجالت خانوادگیشمایی از آگهی تبلیغاتی م .6شکل شماره 

های تبلیغاتی محصوالت آرایشی که بر محصوالت زیبایی پوست داللت دارد  در آگهی

شدن بدن زنانه  قطعه عنوان جزئی از بدن انسان اعتباری دیگری بر قطعه بازنمایی صورت زن به

مام تصاویری که (.در ت2شناسی است )شکل شماره  با استفاده از صنعت جزء از کل در نشانه

شود، چهرۀ  های صورت و یا خدمات زیبایی صورت نمایش داده می های تبلیغاتی کرم آگهی

شود، بلکه  صورت مستقیم به تصویر کشیده نمی شود که به ای زیبا و معصوم بازنمایی می زنانه

کند که در حالت بوسه  می شمایی از تبلیغات دهۀ هفتاد میالدی مجالت مد را بازنمایی

های قانونی نشریات در این موارد غیاب تصاویر مردانه  قرارگرفته است.اگرچه بر اساس محدودیت

روح و حالت چهره جملگی داللتی  های بسته، صورت بی حال، چشم کامالً آشکار است بااین

 0کند.جنیفر الرنس عکاس مجله مد و ونیتیفر برکنش بوسه در ذهن مخاطب بازنمایی می

صورت مرده یا خوابیده و با چشمان  داند که زنان در آن به را آن تصاویری می تصاویر تبلیغاتی

طور مستقیم به  شوند.او معتقد است در این تصاویر که در بیشتر آنان زنان به بسته بازنمایی می

روح و فریبنده  شود که زن مطلوب زن بی شوند به آنان یادآوری می دوربین خیره نمی

 (mackinnon:2003,121)است

  

                                                           
1Vogue and Vanity Fair 
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 حالتی از کنش بوسه در آگهی تبلیغات مجله سیب سبز . 7شکل شماره 

1آگهی تبلیغاتی الک شیک
 

 
 آل آگهی تبلیغاتی الک لش در مجله زندگی ایده.  8شکل شماره 

                                                           
1La chic 
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آل به چاپ  آگهی تبلیغاتی الک شیک، تمام صفحه در صفحات میانی نشریه زندگی ایده

گهی درنهایت سادگی مخاطب را با دستانی کشیده زنانه به (.این آ9رسیده است )شکل شماره 

های صورتی و سرخ در کانون صفحه تبلیغاتی مواجهۀ  همراه چند الک و ترکیبی از رنگ

 شده است. های آن کاال، درج کند.در انتهای صفحه چند نشانه نوشتاری مبنی بر ویژگی می

ازاین در دیگر  های که پیش ی نشانههای تبلیغاتی از یکسر مانند دیگر آگهی این آگهی به

ها نام لوگو در باالی  گونه که در دیگر آگهی شده بود، استفاده کرده است.همان تبلیغات بازنمایی

شناختی  صفحه داللتی بر اهمیت و اعتبار آن است.آگهی تبلیغاتی شیک نیز از این صنعت نشانه

ر نام لوگو، جمله ساخت آلمان به زبان برای اعتبار بخشیدن به برند خود سود جسته است.در زی

0حال لوگوی انگلیسی کماکان داللتی بر کیفیت محصول و خارجی بودن آن است.بااین
chic  با

سه رنگ طالیی، سرخ و صورتی به نمایش درآمده است.رنگ صورتی داللتی بر زنانگی، رنگ 

شدن  دن کاالست.پاشیدهای از اغواگری و هیجان و رنگ طالیی داللتی بر لوکس بو سرخ نشانه

رنگ صورتی و قرمز در صفحه سفید تأکید بیش از بیش بر دو مؤلفه زنانگی، فریبندگی و 

اغواگری، دارد.در حقیقت این آگهی تبلیغاتی با استفاده از دو رنگ صورتی و قرمز در کانون 

گرچه در صفحه، دال مرکزی تبلیغات خود را فریبندگی و اغواگری زنانه برساخت کرده است.ا

شناسی  ای نشانه شود که آگهی تبلیغاتی شیک الگوهای کلیشه گونه پنداشته می ابتدای امر، این

حال تبلیغ الک شیک توانسته است  را صرفاً با ترکیب چندرنگ بازنمایی کرده است.بااین

را در مجالت خانوادگی برساخت  3ها وارگی دست های ضمنی بت درنهایت سادگی و با داللت

های شدید جنسی نسبت به  است که شامل فانتزی 2ای از پارافیلیا وارگی دست گونه بتکند.

دست، انگشتان، ناخن و انحنای آن است و یک جذابیت جنسی برای دست 

های خاص از  طورکلی فتیشیسم ارتباط قوی بین لذت جنسی یا ارگاسم و قسمت شود.به می قایل

 .(Griffiths:2016,78)بدن را دارد 

ظرافت و کشیدگی انگشتان، رنگ ملیح ناخن، انحنا جذاب  8گهی تبلیغاتی شماره در آ

های ضمنی  حال، داللت هاست.بااین وارگی دست انگشتان بافاصله مناسب جملگی مدلولی بر بت

های اروتیک و  شده و ظرافت دست همگی روایت مؤلفه های بلند و رنگ انگشتان کشیده، ناخن

های جنسی و هیجانات  های تبلیغاتی ضمن برساخت لذت چنین آگهی نبازنمایی آن نیز است.ای

                                                           
 نام برند محصوالت آرایشی 0

2 Hands Fetishism 

3 Paraphilia 
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عنوان سبکی از  را به 0وارگی جنسی کنند و بت جنسی الگوهای اروتیک را وارد زندگی روزمرّه می

( بر 04که در نشریات خارجی )شکل شماره  .درحالی3کنند زندگی در ذهن مخاطب برساخت می

های  وارگی پا رواج بیشتری دارد، در رسانه ای بت رسانه های اساس فرهنگ آن جامعه و آزادی

های قانونی و ایدئولوژیک در راستای بازنمایی برخی اعضا زنانه و  ایرانی بر اساس محدودیت

وارگی دست از مقبولیت فراوانی برخوردار  های پوششی زنان در جامعه، بت همچنین محدودیت

شت که رواج روزافزون مانیکورینگ در میان زنان و گونه پندا توان این سان می شده است.بدین

 رود. شمار می وارگی دست و بازنمایی از جذابیت جنسی زنانه به دختران ایرانی داللتی بر بت

 گیری نتیجه

ها  سازی زندگی زنان ایرانی در رسانه نگاه انتقادی مطالعات فرهنگی و رسانه نسبت به رویه سبک

ها تصاویر تبلیغاتی چهار مجله خانوادگی ایرانی را  شود.این یافته ه میهای این پژوهش دید در یافته

دهد: تبلیغات با خلق الگوهای متنوع و جدیدی از بدن زنانه و ارائه معیارهای زیبایی بر  نشان می

ورزند.تصویری که تبلیغات دوران معاصر از زن ایرانی ارائه  بازتولید متناوب تصویر بدن اهتمام می

متناسب است.داللت ضمنی این تبلیغات اغلب پیام روشنی  زنی جوان، زیبا و با اندامی دهند، می

دارد که زن موفق و شاد، زنی جذاب، جوان و بااندامی استاندارد است.در این میان گفتمان 

های فوق تالش  کند، بلکه در همه آگهی تنها الگوی ایده آلی از زیبایی را برساخت می ای نه رسانه

فاصله ذهنی بین تصاویر تبلیغاتی محصوالت آرایشی ـبهداشتی و بدن  د با ایجاد یککنن می

ای  ای و قبول واقعی بودن الگوهای رسانه مخاطب، مخاطب ضمن پذیرفتن تدریجی چنین فاصله

رسد هژمونی  نظر می حال به شده بپردازد.بااین به رفع و اصالح بدن خود با مصرف کاالی تبلیغ

خانوادگیایرانی در برقرار ساختن همین فاصله و تداوم آن در ذهن مخاطب ایجاد تبلیغات مجالت 

های ساختی است که با  شود.در این رویکرد زیبایی و جوانی امری ذاتی نیست، بلکه ویژگی می

 یافت. توان به آن دست مصرف کاال و خدمات مورد تبلیغ می

جالت خانوادگی ایرانی در دوران های تبلیغاتی مصرف محصوالت آرایشی و بهداشتیم آگهی

کند، بلکه به بازتولید ابژگی بدن  تنها بدن زنانه را صحنه نمایش قدرت او بازنمایی می معاصر نه

                                                           
1Sexual Fetishism 

 توارهب عالقه مورد است. شیء بدن از بخشی شیءیا روی بر جنسی نگاه شهوانی وارگی بت یا جنسی وارگی بت 3

 .است جنسی هیجان برای پاتیولوژیک غیر کمک عنوان  به جنسی بتواره شود. یک می نامیده
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شود که  شود.در حقیقت، در این دوره بدن زنانه یک الگوی هویتی برساخت می زنانه منجر می

د.در این میان روابط ترکیبی شو در آن الگوهای جنسی بیش از هر زمان دیگری بازنمایی می

الگوهای جنسیتی از زن زیبارو، اغواگر و فریبنده،  شود که با بازنمایی کهن جدیدی روایت می

آرام بدن زنانه را از یک  کند.این ایدئولوژی، آرام اش بازنمایی می بدن عریان او را تنها بیرق آزادی

کند.این  ای متعدد زیباشناختی اقدام میه شدن آن در روایت تکه کل هویتی خارج کرده و به تکه

های  توان مشاهد کرد.در آگهی های تبلیغاتی محصوالت ارایشی بیشتر می رخداد را در آگهی

تبلیغاتی محصوالت آرایشیـبهداشتی دوران معاصر: جسم، نمادی از زیبایی لذت و شهوانیت 

در زندگی روزمرّه ایفا های تبلیغاتی دوران معاصر بدن زنانه نقش کانونی  است.در آگهی

ای از شور و شعف زندگی در بسیاری از  عنوان مؤلفه کند.در این برهه، تجربه شهوانیت به می

های تبلیغاتی محصوالت آرایشی از جمله شامپو پن تن و برند شیک روایت  آگهی

زنانه  های تبلیغاتی محصوالت آرایشی الگوهای مهارتی برای کاربرد بدن حال آگهی شود.بااین می

کنند.در این الگوهای  در جهت لذت و منزلت اجتماعی برای مخاطب خود نیز برساخت می

« خود»مهارتی که مضامین آن، از مدیریت بدن تا مناسبات جنسی را در برگرفته است، 

آل  عنوان یک کاالی مصرفی بادوام که صرفاً باید از منظر ظاهری روی آن کار شود و به ایده به

شده هویت خود را با  کند با مصرف کاالهای تبلیغ شود.مخاطب تالش می مایی میبرسد، بازن

سان، بدن زنانه از یکسو  تر کند.بدین الگوهای مهارتی جنسی که کمال مطلوب است، نزدیک

عنوان ابزاری در  شود و از سوی دیگر به مثابه خلق اثر هنری و کاالی لوکس بازنمایی می به

 شود. ه جنسی برساخت میراستای بازنمایی سرمای

کنند با معیار کردن زیبایی بدن  های تبلیغاتی مجالت خانوادگی تالش می ازآنجاکه آگهی

صورت  رسد بدن به حال بنظر می زنانه سبک زندگی متمایزی را برای او به ارمغان بیاورد بااین

سان افراد  دینشود.ب ها می ها و همسانی مکان شباهت متناقض هم جایگاه ایجاد تمایز و هم

جامعه در راستای تمایز یابی سبک زندگی خود با دیگر بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر 

ساز تبدیل  ای هویت مثابه رسانه تنها بدن زن را به شوند.درنهایت، مجالت خانوادگی نه شبیه می

از شود، بلکه روایتی ضمنی  بندی می های تبلیغاتی صورت کنند که تحت سیطره آگهی می

 کنند. شدن زندگی روزمرّه جامعه ایرانی نیز برساخت می افسون
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