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چکیده
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و در گفتمـان  » عافیت جسم«گفتمان سالمت، ، در »حس و حال خوب«شده است. در گفتمان لذت و خوشایندي، 
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برسـاخت  » جسـمی یـا بیولـوژیکی   « تربزرگتحت گفتمان  هاگفتمانبازرگانی در حوزه بدن، مشخص گردید این 
، هـر یـک از   رسـد یماست. برحسب نتایج به نظر » انسان مصرفی« هاگفتمانو دال مرکزي مجموع این  شودیم
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  مسئلهبیان  .1
و شیوه زندگی ساکنان یک سرزمین  هاارزشوجه مهمی از فرهنگ عمومی،  آشکارکنندهبدن 

). در جامعه معاصر بدن اهمیت زیادي پیدا کرده است و افراد 19: 1391است (امن پور و ذکایی، 
و بدنشان چه  ظاهربهافراد نسبت  نکهیا. کنندیموقت زیادي را صرف توجه و رسیدگی به آن 

ي فراوان و متناقضی شکل هاامیپي است که در واکنش به ادهیچیپ مسئلهاحساسی دارند، 
ی است. در جامعه شناسجامعه. بررسی این موضوع در حیطه کنندیمکه از جامعه دریافت  ردیگیم

ارمکی و آزاد تا از طریق رفتارهاي مصرفی روي بدنشان کار کنند ( شوندیممعاصر افراد تشویق 
 ). 34: 1381چاوشیان، 

است. اما فرهنگ مصرف را  خوردهگرهف درواقع موضوع بدن با اقتصاد، سرمایه و مصر
هاي تلویزیونی، ویژه شبکهاي تصویري، بهکنند. در این زمینه، ارتباطات رسانهها ایجاد میرسانه

بر عهدة مجالت مد و  عمدتاًنقشی جدي و چشمگیر بر عهده دارند که در گذشته این نقش، 
کنند چه بدنی زیباست و هستند که تعیین میها هاي مکتوب بود. امروزه رسانهی، رسانهطورکلبه

چه بدنی از معیارهاي زیباشناختی برخوردار نیست و چه سبکی از پوشش بدن، سبک مطلوب و 
هاي گوناگون مربوط به زیبایی بدن، آل است. تغییر در نگرش افراد در خصوص مؤلفهایده
یی و... است و بخش اهر آراظمصرف انواع کاالهاي آرایشی، نحوة پوشش، شیوة  کنندهنییتع

هایی که در دل گیرد؛ بدناي صورت میهاي رسانهمهمی از این تغییر نگرش تحت تأثیر بدن
 ).1391شود (بیچرانلو، پسند به مخاطبان ارائه میاي گوناگون عامهمحصوالت رسانه

به نظر  دوچندانعام  طوربهۀ ایران جامعو شرایط  هایژگیواین مسئله با لحاظ نمودن 
 عنوانبه: در فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، تنها سالمت و تندرستی بدن مطرح بوده و بدن دیآیم

). در این میان، تبلیغات 14: 1391پور، نبوده است (ذکایی و امن موردتوجهزیبایی و منزلت چندان 
به زبانی ساده بیان یک سري مفاهیم انتزاعی از قبیل منزلت و... را  تواندیمدلیل ایجاز پیامی، به

). همچنین تبلیغات نوعی گفتمان است که در آن 9: 1396کند (معتمدنژاد و اسماعیلی فالح، 
ي، قائدبا استفاده از ابزارهاي گفتمانی به ترغیب مخاطب بپردازد (تاکی و  کوشدیمگوینده 

1395 :7.( 
 این براست؟  داده بدن به زیادي اهمیت تبلیغات چرا که دارد وجود پرسش بنابراین، این

و  است معیوب و بدنشان نحیف و خود که باور کنند باید افراد که کرده مطرح 1هیتزلر اساس
                                                           
1. Arnold Hitzler 
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 کارشناسان مطلوب و هاوهیش و مناسب وسایل به مجهز نواقص این رفع براي که را ییهامکان
برسد  به نظر چگونه باید بدن که کندیم دیکته جامعه به تبلیغات نظام درنتیجه، پیدا کنند. است

 ). 116: 1396(خجسته، 
انتظار  توانیماست و  مسئله اصلی این تحقیق نقش و جایگاه بدن در تبلیغات بازرگانی

ي اجتماعی در ایران پردازهینظري و سازمفهومداشت که مطالعه و بررسی مباحث این حوزه، در 
ي ارشتهنیبراهگشا باشد. این ویژگی، با توجه به فضاي مفهومی و روشی این حوزه که فضایی 

ي متفاوت نظري هايریگجهت، امکان اشتراك و انباشت تجارب محققان با شودیممحسوب 
پور،  (ذکایی و امن کندیم، پسامدرن، پسااستعماري و غیره) را فراهم گراذات(انتقادي، 
14:1391 .( 

این تحقیق در نظر دارد در ابتدا با انجام یک پژوهش اکتشافی توصیفی به بررسی گفتمان 
در وراي تبلیغات این  توانیمي بپردازد و اینکه چه نوع ایدئولوژي را ارسانهتبلیغات  بدن در

از شبکه یک سیماي  شدهپخشي هایآگهرسانه سراغ گرفت؟ این پژوهش با نگاهی تحلیلی به 
 خواهد پرداخت. جایگاه و نقش بدن در گفتمان این رسانه  به ملی 

ي نوین ارتباطی هايفنّاوري جمعی و هارسانهتحت تأثیر  شدتبهامروزه فرهنگ افراد        
، هاارزشکه این  کنندیمي زندگی متفاوتی را دریافت هاسبکو  هاارزشاست؛ از این منظر افراد 
ة مدیریت اعضاء بدن، زیبایی اندام و چهره دارد. ارزش نهادن به بدن نحوگاه ارتباط مستقیمی با 

). 21: 1392ي جسمانی بر رفتارهاي اجتماعی افراد تأثیر مستقیمی دارد (علیزاده، هایژگیوو 
به  ی وارد ایران شده وجمعارتباطیک رسانه، از طریق وسایل  مثابهبههمچنین توجه به بدن 

، هارسانه). در بین 50: 1395(افشار و دیگران، است  شدهلیتبدموضوع حساس و مهمی 
 عنوانبهي تلویزیونی هاشبکهجلوه فرهنگ در قرن بیست و یکم است.  نیپسندترعامهتلویزیون 

گفتمان  کوشندیم هانگرشو  هاکنشطبیعی نشان دادن برخی  واسطهبهدستگاهی ایدئولوژیک 
). به همین دلیل بررسی جایگاه بدن در گفتمان 2001یی را سیطره ببخشند (فیسک، گرامصرف

 رسانه (تبلیغات بازرگانی) از اهمیت ویژه برخوردار است. 
 

 . بررسی جایگاه بدن در گفتمان رسانه (تبلیغات بازرگانی شبکه یک سیماي ملی)1
 نسبت به این موضوع؛ هاگفتمان. توصیف و تبیین 2
ي هر گفتمان که سبب تمایز هامشخصه، عناصر، رمزگان زبانی و هاسمیمکان نیمهمتر. بررسی 3

 .شودیماز یکدیگر  هاگفتماناین 
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 پیشینه تحقیق .2
ي که عیناً به موضوع امطالعهي علمی متعدد نشان داد، هاگاهیپاي و ... در اانهیراجستجوهاي 

یافت نشد. در زیر چند نمونه از تحقیقات مشابه  گفتمان رسانه و جایگاه بدن در آن پرداخته باشد،
 آمده است:

به بررسی فرضیه » رسانه هویت مثابهبهبدن «). در مقاله 1381آزاد ارمکی و چاوشیان( -
ي ساختاري و پیوند آن با خصوصیات فرهنگی هاتیموقعي هویت از هاشکلگسسته شدن 

 . اندپرداخته
مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش «ي با عنوان امقاله). در 1387فاتحی و اخالصی ( -

با هدف بررسی نوع ارتباط میان پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن، رابطه » اجتماعی بدن
 . انددادهی قرار بررس موردمعنادار میان این دو متغیر را 

تصور از بدن و شکل بدن در «ي با عنوان امقاله). در 1997( 1کازمانو و تامسون -
، نتایج این بررسی نشان پردازدیمي با تصور از بدن ادورهو مجالت  هاروزنامهبه رابطه » مجالت

و تصور بدن همبستگی معناداري وجود  هارسانهکه بین مواجهه ساده با تصاویر این  دهدیم
رابطه  هاامیپو درونی کردن این  اهرظبهندارد، اما بین آگاهی از فشارهاي جامعه نسبت 

 ي وجود دارد.داریمعن
 چارچوب نظري .3

). 59: 1378نخستین شرط ضروري براي تحلیل گفتمان تعیین چارچوب نظـري اسـت (تاجیـک،    
در  هـا آن قـرار دادن و سـپس   هـا هیفرضاستخراج  منظوربهالبته در تحقیقات کیفی ادبیات نظري 

 عنـوان بـه ي موجود در این ادبیـات  هانشیب، بلکه از اطالعات و شودینمآزمون، بکار گرفته  بوته
هـاي تحقیـق نظـر شـود     تا در بستر آن بـه مشـاهدات و گـزاره    گرددیمي استفاده انهیزمدانش 

ي امجموعهي مشترك گفتار یا زبان که بنا به ماهیتشان هاقالبگفتمان ). 233: 1390(محمدپور،
). 340: 1384(برنـارد،  کنـد یمحمایت  آنهاحفظ و از  هايدئولوژیارا بیش از دیگر  هايدئولوژیااز 

 1389(یـورگنس و لـوئیز،    استي خاص براي سخن گفتن درباره جهان و فهم آن اوهیشگفتمان 
). نقطه شروع رویکردهاي تحلیل گفتمان همان ادعاي فلسفه زبانی ساختارگرا و پساساختارگرا 8:

دسترسی مـا بـه واقعیـت همـواره از طریـق زبـان اسـت. مـا بـا کمـک زبـان             نکهیااست یعنی 
بازتـابی از یـک واقعیـت از پـیش موجـود       وجـه چیهبهکه  میکنیمیی از واقعیت خلق هاییبازنما

                                                           
1. Cusumano & Thompson 
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ـ پدنیستند، در حقیقت زبان در برساختن واقعیت نقش دارد پس نسـبت دادن معنـا بـه     در  هـا دهی
 ).21: 1389(یورگنس و فیلیپس،  شوندیمموجب برساختن و تغییر جهان  هاگفتمانچارچوب 

ي انتقادي، پساساختارگرایانه و سازه گرایانه، در نقطه ثقل محوري خود، با هاهینظررشد 
ي بیشتري را در مطالعه تجربی بدن فراهم هاتیقابلو  دستاوردهاي مفهوم گفتمان، ریکارگبه

فضایی گفتمانی و بستري استداللی که افراد از طریق آن  مثابهبهی . تلقی فضاي اجتماعاندکرده
اهمیت  حائز شیازپشیبگفتمان، بدن و هویت را  گانهسه، مطالعه مفاهیم سازندیمرا  هاتیواقع
ي آن است، ارشتهنیبي سازمفهوم. اهمیت دیگر مفهوم گفتمان در مطالعه بدن، قابلیت سازدیم

ي بدنی را موضوع هاتیهو، میرمستقیغتأملی در متون تحلیلی نظري و تجربی که مستقیم و یا 
ذکایی، ( دسازیمي دانشگاهی را آشکار هارشته، سهم طیف متنوعی از کنندیممطالعه خود 

 ). 63:1393پور، امن
ی تنانگی مورد مطالعه قرار شناسجامعهی بدن و شناسجامعهی به دو شیوه شناسجامعهبدن در 

که از سوي قدرت مورد هدف  داندیمنظام نمادینی  مثابهبهگرفته است. رویکرد نخست، بدن را 
ي اجتماعی و فرهنگی در خصوص نحوه بازنمایی هالیتحلقرار گرفته است. رویکرد دوم اشاره به 

یک برساخته گفتمانی  مثابهبه). این رهیافت بدن را 13 -14: 1388بدن در جامعه دارد (غراب، 
و معانی  هاتیهوي شده و در پرتو آن بندمفصلي خاص هاگفتمان، که درون ردیگیمدر نظر 

ي هم سو، هاگفتماني برساخته در دیگر هاتیهوکه نسبت به معانی و  شودیمجدیدي خلق 
متفاوت و یا متعارض است. چنین برداشتی از تن که فرایند ساخت و بازتولید آن را در پیوند با 

رویکرد خاص  ژهیوبه، با تأسی از آراء میشل فوکو، دهدیمقرار  هاگفتمانروابط قدرت موجود در 
بدن مکان تبار  ). از نظر فوکو24: 1387او در تبارشناسی رواج یافته است (دریفوس و رابینو، 
، از همین منظر است که بدن را شودیماست، رد و اثر هر رویدادي در گذشته بر بدن یافت 

و (متأثر از نیچه) آن را محل ثبت رویدادها (یی که  انگاردیمجوالنگاه ظهور و بروز قدرت 
 )217: 1381(خالقی،  داندیم) شوندیمزبان نشان داده  لهیوسبه

). 62: 1389، نوعی چسبیدگی بالفصل با بدن دارد (فاتحی و اخالصی، از نظر فوکو قدرت
(میلز،  هاستگفتمانو جوالنگاه مبارزه با  شوندیممستقر  هاگفتمانبدن پایگاهی است که در آن 

1389 :132.( 
راهبردهاي خود، مستقیماً از  لهیوسبهبر تأثیرپذیري از ساختارهاي کالن اجتماعی، بدن عالوه

 ).133: 1387شود (یزدخواستی، سوي دارنده آن نیز متأثر می
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 نظامی هستند که شیوة درك ما از واقعیت را شکل هاگفتمان که فـوکو مـعتقد است
 هاگزاره دیگر پذیر بابینیشیوة پیش به کههایی اي قانونمند از گزارهمجموعه دهند.می

 ـببسخـاصی را  يهاها و گزارهگفته کند کـه انتشار و رواجهدایت مـیرا  قوانینو  دآمیزندرمی
به این نتیجه  دهد،فـوکو ارائه می تعاریفی کـه  سارا میلز از مجموعه )91: 1389میلز، ( شودیم

چه  توان بـیان کـرد و تـحتهایی را میکند که چه گزارهمی تعیین خود گفتمان رسد کهمی
کنندة کرد.گفتمان مشخص توان درست و متناسب تلقیرا می خاص هايشرایطی گزاره

میلز، ( آورندبه بار می نو هايدیـگرند و گزاره يهااست که مولدتر از گزاره هاي خاصیگزاره
1389 :110(. 
آن  موجببه که داندیم نبد توسعه وگردر  را فیزیکی سرمایۀ تولید )2002-1930(  1یوردبو

 تطبقا هــ ک تــ سا وراــ ب نــ یا بر. او شـود یم ادقلمد ارزش حامل جتماعیا يهانهیزمدر  نبد
ــ به نگوناگو جتماعیا ــاوهیش ــ ردبرخو دخو نبد با تیومتفا يه ــد؛یم ــا از کنن  عاملی نبد رونی

ــهیمقا ــ بین اهخورا  جامعه تتقسیما که ستا ياس ــاتیجنس ــیو  ه ــطبق اـ  تجلی جتماعیا تاـ
 نناآ ريساختا يهاگاهیجا اـب رتبطـم يهاارزشو  انیـمع اـب ادفرا نبد گر،یدعبارتبه. بخشدیم
 دربردارنده تواندیم فیزیکی سرمایۀاز  امعـج کلیـش مـحکدر  ندـب ب،یترت نیبد. ابدییم قنطباا

 .)1391 ،موحد( ستا پیونددر  ادفرا هویت با هـک باشد يازکنندهیمتما یندنما يهاشکلو  منزلت
و رفتارهاي گفتمانی است  هاکنشي (در این پژوهش تبلیغات تلویزیونی) نتیجه ارسانهمتون 

ی یا فرایندهاي فرا متنی به اهدافی ابیدستبا ساخت چنین متونی درصدد  آنهاو سازندگان 
ایدئولوژیکی هستند و هدف تحلیل گفتمان انتقادي و مطالعات فرهنگی پرداختن به متون 

ي ایدئولوژیک (خودآگاه و هانگرشي روابط قدرت پنهان، ایدئولوژي و آشکارسازي، ارسانه
با تکیه بر این دیدگاه برساختی به سمت  کندیم. با چنین نگرشی این مقاله سعی استناخودآگاه) 

 ي (تبلیغات بازرگانی) بپردازد.ارسانهی متون فرا متني هالیتحل
 

 ی پژوهششناسروش .4
ی گفتمان است. نظریه فوکو و الکـال و  شناختزبانمقصود از گفتمان در این تحلیل بیشتر تحلیل 

) و در برسـاخت  92: 2008ي پساساختارگرا قرار دارند (لزر، هاشهیاندموفه از نظر گفتمانی از سنخ 
تحلیـل  ی و ابزارهاي شناختروشواقعیت مورد مطالعه به لحاظ نظري کارآمد هستند، اما به لحاظ 

                                                           
1. Bourdieu 
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ی بـر مبنـاي   شناسروشبر الکال و موفه در طراحی بخش عالوه رونیا ازدچار محدودیت هستند. 
خواهیم  هایآگهو به مطالعه گفتمان بدن در  میاکرده) نیز تکیه 2005مدل سه سطحی فرکالف (

ظـر  این مقاله بر مبناي رهیافت کیفی و پارادایم تفسـیرگرایی نگاشـته شـده اسـت. از ن     پرداخت.
 در جهـت ي کـاربردي اسـت.   هـا قیـ تحقعمق، ژرفانگر و از نظر هدف و حیطه کـاربرد، از نـوع   

ي کیفـی از روش تحلیـل   هـا دادهي اطالعات از ابزار مشاهده و براي تحلیـل و تفسـیر    آورجمع
نورمن فرکالف بر این باور است که براي داشتن تحلیلـی   کهییازآنجااست.  شده استفادهگفتمان 

جامع از گفتمان باید سه سطح تحلیل (توصیفی، تفسیري و تبیینی) را بـر گفتمـان اعمـال کـرد،     
را در سه سطح مذکور بررسی نموده است. زیـرا   آنهاو کلمات،  هاواژهمحقق نیز با مبنا قرار دادن 

: 1387(بلیکـی،   شودیمیک نماد بیان  صورتبهمات یا یک مفهوم تصوري است که در قالب کل
داریم و هدف فهـم معـانی و کشـف جـوهر      سروکار). در سطح تفسیري، با معناکاوي 174-170

فـرا  ) و در نهایت سطح تبیینی نیازمند نـوعی تحلیـل   215: 1387نهفته در گفتمان است (بلیکی، 
تارهاي اجتماعی و گفتمـان اسـت (بلیکـی،    متقابل ساخ ریتأثاست. تبیین معطوف به بررسی  متن

). در این تحقیق تحلیل گفتمان بدن، بر مبناي تحلیـل گفتمـان نـورمن فـرکالف و     245: 1387
است. مفاهیم سازنده در نظریه الکال و موفـه ابـزاري در    شدهانجامادبیات گفتمانی الکال و موفه 

ي هـا گفتمـان ن گفتمانی و برون گفتمـانی  ی بتواند روابط دروخوببهتا  دهدیماختیار محقق قرار 
 صورتبهکند. این مفاهیم  لیوتحلهیتجزي اجتماعی را هادهیپدحاکم را بشناسد و اجزاي مختلف 

 ) 339: 1388زنجیروار به یکدیگر مرتبط است(کسرایی و دیگران، 
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 . مراحل تحلیل گفتمان توصیفی،تفسیري و تبیینی1جدول 
 هاگفتماناستخراج 

 کدگذاري کیفی      تحلیل توصیفی گفتمان

 سازيخالصه

 استخراج مفاهیم اساسی و کلیدي

 بنديمقوله

 تحلیل تفسیري گفتمان

 زمینه گفتمانیپیش تفسیر اولیه

 تفسیر ثانویه

 بنديمفصل
 گاه) دال مرکزي (گره

 هاي شناور (عناصر)دال
 بعد (ابعاد)

 سازياسم
 ارزيهم

 برگفتمان رگذاریتأثو ساختار  نمادهامعرفی  تحلیل تبیینی گفتمان 
 

هدفمند (با حداکثر تنوع از نظر نوع محتواي  صورتبهگیري آگهی هاي بازرگانی شیوه نمونه
آگهی) و حجم نمونه بر مبناي اصل اشباع نظري و در راستاي محدود کردن دامنه تحقیـق بـوده   

آگهی بازرگانی انتخاب شد. واحد تحلیـل در ایـن نـوع مطالعـات هـر یـک از        72 رونیا ازاست. 
هاي مورد بررسـی بـه شـرح ذیـل     ي بازرگانی بوده است. براي نمونه یک مورد از آگهیهایآگه

 است:
کلیدي هايواژه عبارات نوع تبلیغ  داللت ضمنی داللت صریح 

 شامپو
 ماي

من االن در راه رفتن به «راوي خانم:
کلینیک اختصاصی موهام هستم که خوشبختانه 

»خیلی هم بهم نزدیکه  
اگر موهاي خشک و :«1بازیگر خانم

آسیب دیده اي دارید شامپو موهاي خشک ماي 
»ماي مناسب شماست و نرم کنندة  

این شامپو سازگار با :«2بازیگر خانم
»موهایی که زود چرب می شه  

خوش اومدین، شامپو :«3بازیگر خانم
روزانه و ویتامینه ي ماي براي مراقبت 
»ي احتمالی موهاي شماهابیآسمحافظت از   
من از کلینیک اختصاصی «راوي خانم:

»زیبایی تو چهارفصلراضیم، ماي  کامالًموهام   
 

 کلینیک تخصصی مو،
 ،زیبایی تو فصل چهارماي 

شامپو مراقبت روزانه و 
براي محافظت  ،ویتامینه ماي

موهاي ي احتمالی هابیآساز 
 ،سازگار با موهاي چرب ،شما

 ،شامپو موهاي خشک
کنندهنرم  

منزلت/  سالمت
 زیبایی
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 ي پژوهشهاافتهی .5
 ؛  تحلیل توصیفی. 1-5

 تحلیل توصیفی گفتمان بدن در رسانه(تبلیغات بازرگانی): فرایند کدگذاري کیفی
شود. به همـین  براي تحلیل گفتمان توصیفی بدن الزم است از تکنیک کدگذاري کیفی استفاده 

و در ادامه با استخراج مفاهیم متعلق بـه هـر    شدهپرداخته هایآگهي متون سازادهیپمنظور در ابتدا به 
ي کیفی مسـتلزم  گردد. کدگذارمبادرت می هاآنبندي ها، به مقولهبندي آنو طبقه هاگفتمانکدام از 

 و تنقیح واژگان است.   محدود کردن
و » سـالمت «،»لـذت و خوشـایندي  «ي ناظر بـر بـدن در رسـانه سـه گفتمـان      هاافتهبرحسب ی

 بازنمایی شده است.  » منزلت«
 .  استخراج مفاهیم اساسی و کلیدي2جدول 

 
 

 مفاهیم اساسی و کلیدي(مفاهیم توصیفی) فتمانگنوع 

 لذت و خوشایندي

ی، خوشمزه، حس و حال تازه، یه طعم خوش، داشتندوستبنوش،  طعمخوشراحت و متناسب با بدن، خنک بنوش، 
شادي، لذت کار در آشپزخانه،  و خوشی وقت ترد، و لذیذ ي مختلف، چقدرهاطعم، در هالحظه، طعم خوش هامزهبهترین 

ی، مهربان باشیم، نشاندن لبخند روي دوستنوعي مهربانی، پروازي با حس سوبهلبخند یک روز خوب، آرامش، یک گام 
ۀ ماندگار، عجب حیرالذت ببرید، لبخندي به پهناي صورت، لبخند بانمک، سرشار از عشق، با  رینظیب، از غذاهاي هالب

ي کودکانه، هايشاد، بخشلذتي مهم و هاتجربهبوي خوبی، عاشقشم، زندگی راحت، روزهایی پر از شادي و لبخند، 
، لبخند رضایت شماست، نرمی دستان، حس زیبایی، بوي خوش محیط، چسبدلي شیرین و اهایرؤآسایش و راحتی و 

ۀ عطرهاي روز دنیا، حیرا، آرامش میاره، آرامش کودك،آرامش مادر، کودك شاد، زندگی شاد،آرامش خیال، بوکنندهخوش
 ، تحقق رویاها، خوشبو، راز لبخند، زندگی آسان.با طراوتسبکی،  احساس شادابی، احساس خوبی، حس لطافت، حس

 سالمت

قوي، تحقق رویاي پاکیزگی، از بین بردن  کنندهپاكی، کشنده باکتري، نابودي میکروب، صددرصد بهداشتی، کنندگپاك
و  امگا سه، رفع خستگی و رفع گرفتگی عضالت، کنترل وزن، تمیز، نهایت پاکیزگی، روغنی سرشار از هایچرب
ده، فاقد رنگ ، سرشار از آنتی اکسیدانه، زندگی رو به موهاتون هدیه میدهیدبیآس، درمان موهاي Eو  Aي هانیتامیو

، خودش رو هارگدر عروق، نه توي قلب، نه توي  ، با قدرت لکه بري باال، بدون حساسیت، نگرفتنزاتیحساسو اسانس 
پالس پروتئین، غذاي کامل مو.  نیتامیویمولتدندان، شوره هرگز، بدون لک، شامپو مؤثر  کردن گیره، تمیز، تمیزنمی

، با ترکیب از مواد ترجمان، باعث افزایش مقاومت مو، حاوي روغن Eو  Aي هانیتامیوو  امگا سهسرشار از 
 کنندهنیتأمرا از بین برده، پاکیزگی، ضد لکه، براي مبارزه با آثار تعریق،  هايباکتري قوي، کنندهپاك، ندهکنیضدعفون

موهاي خشک، شامپو مراقبت  کنندهنرم، دهیدبیآسة موهاي خشک و کنندمیترممواد غذایی مو، کلینیک تخصصی، 
هاي احتمالی موها، راز مراقبت، بهداشت و سالمت، ضامن سالمتی، تازه و روزانه و ویتامینه، براي محافظت از آسیب

 بهداشتی، سالم، از بین بردن پالك دندان، مراقبت از خانواده.

 منزلت

سال  60، حاصل اندامتناسب، با فرموالسیون قوي و فناوري آلمان، دییهانیبهتری، شما شایسته س ویدبلتحت لیسانس 
فناوري آلمان، تازه همچون طبیعت، همراه با فناوري روز دنیا، من کاپیتان هستم، جدید با فناوري پیشرفته آلمان، مورد 

ی، کنیمرا پیدا  هانیبهتر ي متفاوت، فقطهاآدمی ایران، مورد اعتماد، مانتوهاي متفاوت، براي پزشکدندانتأیید انجمن 
 چهارفصل، شیک، اندعتیطبۀ نییآهستید، انتخاب شما، دستانتان  هانیبهترکیفیت طالیی،کیفیت باال، چون شما الیق 

 تري درخشانهارنگزیبایی تو، باعث درخشندگی مو، 
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 يبندمقولهمرحله: 
 ي گفتمان لذت و خوشاینديبندمقوله. 3جدول

مقوله     
 مجموعه عناصر مقوله اختصاصی

محوریت آسایش 
و رفاه و راحتی 
 (آسودگی جسم)

  .نرمی دستان ،آسایش و راحتی ،لذت کار در آشپزخانه ،آسایش ،زندگی راحت ،زندگی آسان ،راحت و متناسب با بدن

لذت و 
 گوارایی

از  ،ترد و لذیذ چقدر ،مختلفي هاطعمدر  ،هامزهبهترین ، یه طعم خوش ،خوشمزه ،بنوش طعمخوش، خنک بنوش
 ،حس لطافت ،عطرهاي روز دنیا ۀحیرا ،خوشبوکننده ، بوي خوش محیط،عجب بوي خوبی ،لذت ببرید رینظیبغذاهاي 
 .خوشبو

محوریت 
آرامش و 

مهربانی و عشق 
و شادي(آرامش 

و اطمینان 
 روحی)

ي سوبهیک گام  ،آرامش ،لبخند یک روز خوب ،شادي و خوشی، هاطعم خوش لحظه ،حس و حال تازه ،یداشتندوست
لبخند  ،لبخندي به پهناي صورت ،هالبنشاندن لبخند روي  ،مهربان باشیم، پروازي با حس نوع دوستی ،مهربانی
، ي مهم و لذت بخشهاتجربه ،روزهایی پر از شادي و لبخند ،عاشقشم ،ماندگار ۀحیرابا ، سرشار از عشق ،بانمک

آرامش کودك،آرامش ،آرامش میاره، ي کودکانههايشاد ،حس زیبایی،شماستلبخندرضایت ،لچسبدرویاهاي شیرین و 
تحقق ،راز لبخند،حس سبکی باطراوت، احساس خوبی، احساس شادابی ،آرامش خیال،کودك شاد، زندگی شاد،مادر
 .اهایرؤ

 

 
 ي گفتمان سالمتبندمقوله. 4جدول

مقوله 
 مجموعه عناصر مقوله اختصاصی

بهداشت و 
 پاکیزگی

 ،ضد لکه ،بدون لک  ،با قدرت لکه بري باال ،نهایت پاکیزگی ،تمیز ،صددرصد بهداشتی، قوي کنندهپاك ،یکنندگپاك
 .سالم ،تازه و بهداشتی ،بهداشت و سالمت

مراقبت و 
 پیشگیري

 ،Eو  Aي هانیتامیوو  امگا سهروغنی سرشار از  ،کنترل وزن ، کشنده باکتري، نابودي میکروب،هایچرباز بین بردن 
، بدون حساسیت، نگرفتن در زاتیحساسفاقد رنگ و اسانس  ،دهزندگی رو به موهاتون هدیه می تی اکسیدانه،سرشار از آن

پالس  نیتامیویمولتشامپو  ، شوره هرگز،دندانمؤثر  کردن تمیز گیره،، خودش رو نمیهارگنه توي قلب، نه توي  عروق،
 ، باعث افزایش مقاومت مو، حاوي روغن آرگان،Eو  Aي هانیتامیوو  امگا سهي کامل مو. سرشار از غذا پروتئین،
أمین کننده مواد غذایی مو، شامپو مراقبت روزانه و ترا از بین برده، کلینیک تخصصی،  هايباکتر ،کنندهیضدعفون

 ضامن سالمتی، مراقبت از خانواده.ي احتمالی موها، راز مراقبت، هابیآسبراي محافظت از ویتامینه، 
 

 درمان امراض
موهاي خشک و ة کنندمیترم ، مبارزه با آثار تعریق،دهیدبیآسدرمان موهاي  رفع خستگی و رفع گرفتگی عضالت،

 موهاي خشک، از بین بردن پالك دندان. کنندهنرم ،دهیدبیآس
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 ي گفتمان منزلتبندمقوله. 5جدول
 مجموعه عناصر مقوله مقوله اختصاصی

ی با زطلبیتما
بر فناوري و  دیتأک

استاندارهاي 
 یالمللنیب

 ،همراه با فناوري روز دنیا ،سال فناوري آلمان 60حاصل  ،با فرموالسیون قوي و فناوري آلمان ،یس ویدبلتحت لیسانس 
 .مورد اعتماد ،ی ایرانپزشکدندانمورد تأیید انجمن  ،جدید با فناوري پیشرفته آلمان

اعطاي منزلت 
 کنندهمصرفبه 

 (لیاقت و شایستگی)

کیفیت طالیی کیفیت  ،یکنیمرا پیدا  هانیبهترفقط  ،ي متفاوتهاآدمبراي  ،مانتوهاي متفاوت ،دییهانیبهترشما شایسته 
 .من کاپیتان هستم، انتخاب شما ،هستید هانیبهترچون شما الیق  ،باال

 

اصالت یافتن 
 ظاهر

ي هارنگ ،باعث درخشندگی مو ،زیبایی تو چهارفصل ،شیک ،اندعتیطب ۀنییآدستانتان  ،تازه همچون طبیعت، تناسب اندام
 .تردرخشان

 
 . تفسیر ثانویه6جدول

گفتمان لذت و خوشایندي  ي تحلیلهامؤلفه
 گفتمان منزلت جسم     گفتمان سالمت جسم جسم

 يبندمفصل

آسایش و حول مفاهیم: اصالت فرد و 
 ،و راحتی(وعده آسودگی جسم) رفاه

محوریت آرامش و  ،لذت و گوارایی
مهربانی و عشق و شادي(وعده تحقق 

 آرامش و فضاي عاطفی و روحی)

حول مفاهیم: بهداشت و پاکیزگی 
درمان  ،مراقبت و پیشگیري ،جسم

 امراض

بر  دیتأکی با زطلبیتماحول مفاهیم: 
 ،یالمللنیبفناوري و استاندارهاي 

(لیاقت  کنندهمصرفاعطاي منزلت به 
 ،بر زیبایی و ظاهر دیتأک ،و شایستگی)

 اصالت یافتن ظاهر

 شأن برتر یا پرستیژ عافیت جسم حس و حال خوب )گاهگرهدال مرکزي(

شناور ي هادال( ابعاد
 )شدهتیتثب

 ،خوش رنگ، نرمی ،لذت بردن، راحتی
، ظرافت ،خوشمزه ،خوش طعم، تازه
حس لطافت  ،شیک، حس زیبایی ،زیبا

وقت ، لحظه شاد، و حس شادابی
 ،عشق ،مهربانی، خوشی و شادي
 آسایش و راحتی، ،رایحه ماندگار

 ،رویاي شیرین ،شادي، قشنگ
لحظات ، آرامش و آسایش، رضایت
خاطره  ،لبخند، آرامش خیال، شاد

 ماندگار.

 ،پاك کنندگی، بهداشت و سالمتی
 ،دوام ،اشتیبهد، نابودي میکروب

بدون ، رنگ و اسانس بدون
حل  ،نهایت پاکیزگی ،حساسیت
، همیشه کیفیت، مشکل
 کنندهپاكو  کنندهیضدعفون

ضامن  ،غلظت مطلوب ،ضد لکه،قوي
براي محافظت از  ،سالمتی

، ي احتمالی موهاي شماهابیآس
 .نهایت پاکیزگی

با ، لیسانست تح، زیبایی
، فرموالسیون قوي و فناوري آلمان

مورد تأیید  ، همراه با فناوري روز دنیا
، اعتماد ،ی ایرانپزشکدندانانجمن 

مشتري ، کیفیت باال،استاندارد
 ،حامی فرهنگ و هنر ،ارزشمند
، هستید هانیبهترالیق  ،انتخاب شما
اولین  ،سال تجربه 60حاصل 

سالم به  ،عصاره طبیعی، دکنندهیتول
 طبیعت.

 اعتبار و منزلت بخش حافظ پاکی، مانع بیماري دهندهآرمانی و وعده  اسم سازي
ي و سازبرجسته

 حاشیه رانی
ي کاذب و به هالذتي سازبرجسته

 ي حقیقیهالذتحاشیه راندن 
ي پیشگیري و مراقبت از سازبرجسته

 طبی شینماجسم و به حاشیه راندن 
ي اصالت ظاهر و به سازبرجسته

 ي ذاتیهاارزشحاشیه راندن 
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تحلیل گفتمان تفسیري و تبیینی سه گفتمان لذت و خوشایندي، سالمت و منزلت(ساختار و . 2-5
 گفتمانی (بافت موقعیتی) نهیزمشیپروابط درونی سه گفتمان) 

معانی جدا از زمینه و شرایط  نظامبهاز نظر فرکالف پس از گذر از مرحله توصیف متن که 
با معنا کاوي سروکار داریم و هدف، فهم معانی و . در سطح تفسیري، شدیماجتماعی آن پرداخته 

دادن تعامل بین متن و بافت است  نشان کشف جوهر نهفته در گفتمان است؛ تفسیر به دنبال
هوارث، معناي کلمات، گفتارها، اعمال و نهادها را با توجه به  زعمبه). 215: 1379(فرکالف، 

بخش به  نیدر ا). 162: 1377فهمید(هوارث:  توانیمبخشی از آن هستند  هانیابافت کلی که 
را  و بافتها هستیم؛ تا بتوان تعامل بین متن دنبال فهم معانی و کشف جوهر نهفته در گفتمان

 نشان داد و وجوه اشتراك و افتراق سه گفتمان مذکور را شناسایی و توصیف کرد. 
ه اینکه چرا و چگونه خرده است.یعنی پاسخ ب فرا متنسطح تبیینی نیز نیازمند نوعی تحلیل 

متقابل ساختارهاي اجتماعی و گفتمان (یا  ریتأثاست؟ تبیین معطوف به بررسی  دادهرخگفتمان 
که تحلیل رمزگان زبانی نشان داد؛ بدن در  طورهمان ).245: 1377(هوارث: گفتمان) است  خرده

ي زبانی تبلیغات هاتیظرفسوژه جسمی یا بیولوژیکی در پرتو  عنوانبهرمزگان زبانی و متن 
نمادها و  درواقع است.» انسان مصرفی«و مضمون نهایی و دال مرکزي آن  شودیمبازنمایی 

یی که در حوزه بدن در الیه اول یا رمزگان زبانی مشهود است، سازنده مفاهیمی چون هانشانه
که در گفتمان بارز  بنابراین سه گفتمانیتناسب براي منزلت، قدرت جسم براي منزلت و ... است. 

لذت و خوشایندي، «شامل؛  شودیمبرساخت » گفتمان جسمی«در رمزگان زبانی، باعنوان 
ی و در سطح شناسستیزیک هستی  منحصراًدر این گفتمان بدن  .است» سالمت، منزلت

ي که در پی برآوردن نیازهایی چون سالمت، لذت، منزلت و...است. اگونهبهفیزیولوژیک است. 
ي اسوژهگفتمان جسمی، بدن را بسان  درواقع. شودیمجسم به یک اصل هویتی بدل  ساننیبد

 .سازدیمبر  تشیجسمانمصرفی، مبتنی بر 
 گفتمان لذت و خوشایندي.1-2-5

، تن و بدن انسان سرمنشأ احساس لذت و خوشی است. لذا »لذت و خوشایندي«در گفتمان 
ي بیانی خاص در این حوزه شده و هااسلوببا  هاگزارهي ریگشکلتمامی مفاهیمی که موجب 

بوده است. جوانی و لطافت، انرژي و مصرف،  موردتوجهانسان را به سوژه لذت طلبی تلقی نموده، 
و بدن را در جهت نیاز و تقاضاي بازار  شودیمي گذارنشانهلذت و زندگی، همه و همه در بدن 

ي بدن در تبلیغات گذارنشانه. در حوزه شودیمگفتمان ایجاد . ابژه بدن/ لذت در این دهندیمقرار 
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بدن را همچون کاالیی که بر جوانی، شادابی، لذت و... داللت دارد در امتداد  هایآگهشبکه یک، 
و  یشیآرالوازم تبلیغ با هایآگهبررسی نشان داد . کنندیممیل به مصرف و خرید رمزگذاري 

زیبایی را  همچون مایع دست راپیدو ـ دستمال پاپیا ـ شامپو صحت ـ پوشک هپی و ... بهداشتی،
که  هاسمی. این مکانزنندیپیوند مو ... قدرت  زندگی،، مصرف را با شادي و لذت، با مصرف

. است کاررفتهبهدر حوزه متن هاي تبلیغاتی دهد، در پیامها را هدف قرار میناخودآگاه سوژه
 کهییازآنجاو این نیازها کاذب هستند.  کنندیمبا تبلیغات بازآفرینی  دکنندگانیلتو درواقع
المی یا و  خوشبوکنندهقبل از قرار گرفتن در معرض تبلیغات کاالهایی همچون؛  کنندگانمصرف

ي کاذب تعبیر هالذت، لذا به اندنداشتهیا محصوالت چی توز و...هیچ احتیاجی به مصرف آنان 
را  کنندگانمصرفي، تبلیغات با دخالت، کاردست. بر اساس نظریه دخل و تصرف و شوندیم

ي فاقد استانداردساز. آدورنو و هورکهایمر تبلیغات را کندیم دشدهیتولمجبور به خرید کاالهاي 
ي را ایفا کاردست. طبق دیدگاه کنت گالبرایت نیز تبلیغات همان نقش دانندیمهنر و گول زننده 

ی سیاسی، در خدمت متقاعد کردن خریداران به خرید تفاوتیبو  هاتودهي اغواي جابهاما  ،کندیم
). برخی تبلیغات بازرگانی مورد بررسی در 115-116: 1396محصوالت جدید است (خجسته، 

 نیترخوش، هالحظهیی چون؛ شور و حال هاواژهي ریکارگبهحوزه متن و رمزگان زبانی با 
که موجب ترغیب  آورندیمو..، هیجان سطحی به وجود  بخشلذتي مهم و اهتجربه، هالحظه

بدن در تبلیغات، مد و  ریجاگهمهحضور به نظر بودریار، . شودیمبه خرید کاال و ایجاد لذت کاذب 
لذت که آن را احاطه کرده است، همگی امروز شاهدي بر این  و اسطورهفرهنگ توده مردم 

ایدئولوژیک  است. بدن در این کارکرد اخالقی و شدهلیتبدهستند که بدن، به موضوع خوشبختی 
که بودریار اشاره  طورهمان). 198-199: 1390جانشین روح شده است (ژان بودریار،  معناتمامبه
ي باشد. با چنین رویکردي دیگر ریگاندازهقابلو آسایش  هانشانه، رفاه باید از طریق اشیاء کندیم

» مصرف«خوشبختی امري درونی نیست و باید در ظاهر فرد و سبک زندگی وي با استفاده از 
ي بازرگانی نشان داد، این گفتمان به سه مقوله آسودگی جسم هایآگهنمود پیدا کند. بررسی 

قابل درك  گانهپنجذت و گوارایی(آنچه از طریق حواس ل (مربوط به رفاه و آسایش جسمی)،
است)، آرامش و اطمینان روحی (آنچه از طریق نفس قابل تجربه است و جسم از آن متأثر 

در » حس و حال خوب«با عنایت به مبانی نظري و مصادیق موجود، . لذا شودیم) تقسیم شودیم
گاه اصلی است که ي جذاب و گرهانشانهآید چرا که می حساببهاین گفتمان، دال مرکزي اصلی 

حس  ،خوشمزه طعم،خوش  ،نرمی ،لذت بردن ،راحتیي دیگر چون هانشانهو  هادالبسیاري از 
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آسایش  ،رایحه ماندگار ،عشق ،مهربانی ،وقت خوشی و شادي ، لحظه شاد،لطافت و حس شادابی
اسم سازي این گفتمان نیز با استفاده از واژه این گفتمان هستند.  1وقته عنوانبهو راحتی و ... 

ي کاذب و به حاشیه هالذتي سازبرجستهاین گفتمان با .ابدییممعنا » آرمانی و وعده دهنده«
 .شودیمي حقیقی نیز برساخت هالذتراندن 

 

 ي گفتمان لذت و خوشاینديبندمفصل. 1شکل
 

 گفتمان سالمت.2-2-5
 سالمتبهي جدید براي توصیف انواع ساختارهاي ایدئولوژیک مربوط اواژهیی جوسالمتگفتمان 

و پزشکی است. اصطالح هلسیزم براي نخستین بار از سوي اقتصاددان سیاسی، رابرت کرافورد، 
منبع » هلسیزم«ي متعدد و متنوع براي تحقق زندگی سالم است. هاپروتکلمطرح شد که شامل 
از طریق  تواندیمکه سالمت  دهدیمو نشان  کندیمفردي بررسی و تحلیل سالمت را در سطح 

ردي و نظم و انضباط با کارگردانی در تنظیم اندازه و شکل بدن به دست ـي فهاتالش
 )Kirk & Colquhoun,1989آید(

                                                           
1.  Moment 
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 عنوانبه اندام تناسبو بر  شدهیمعرفبراي مثال در تبلیغ تردمیل چاقی علت بیماري 
. با در نظر گرفتن مفهوم هلسیزم، تبیین و تحلیل گفتمان سالمت شودیمشاخص سالمتی تأکید 

است. بنابراین امروزه  کنندهکمکبدن و جسم براي پاسخ به جایگاه بدن در تبلیغات بازگانی، 
 شده جادیااهمیتی که در خصوص سالمتی بدن وجود دارد، اخالق جدیدي براي آن  واسطهبه

ارزش دیده  صورتبهۀ مدرن خود جامعحفظ سالمتی موجب شده بدن در گفت  توانیماست و 
و در » نگرفتن در عروق«) تا جایی که در تبلیغ روغن فامیال به ویژگیِ 71: 1391شود (انگلیس، 

ي هایآگهمیان برخی  لذا در. شودیمبودن آن اشاره » ضامن سالمتی«آگهی بازرگانی شیر، به 
ی در حوزه متن و رمزگان زبانی نکاتی در خصوص سالمت بدن و جسم گفته موردبررستبلیغاتی 

که واژگان و  طورهمانآوردیم. » سالمت«. این بخش از مضامین را باعنوان گفتمان شودیم
ي پزشکی یا هادانشکدهکه مثالً در  گونهآنتعبیرات زبانی و اصطالحات و نحو خاص زبان 

و این گفتمان  آورندیمرا به وجود » گفتمان پزشکی«، شودیماستفاده  هاهداروخانو  هامارستانیب
ة سخن نحوي تاریخی که برههي معمول در یک هاعرفي است از قواعد و هنجارها و امجموعه

). فوکو این برداشت از گفتمان 150: 1385(پاینده،  کندیمة بیماري و درمان را تعیین دربارگفتن 
:  1385(پاینده،  شوندینمزیرا در این تعریف، روابط قدرت ملحوظ  داندیمرا محدود و ناکافی 

151 .( 
پـردازد و آن را منبعـی بـراي    مـی  نیـز اجتماعی خود به مسئله بـدن   بوردیو در بحث سرمایه

ي بازرگـانی نیـز مخاطـب را از    هـا یآگه). لذا 63: 1387، (جواهري داندیهاي اجتماعی مسرمایه
 هاي عمـومی بـدن  مراقبات پزشکی و کنترلطریق ترغیب به مصرف کاالها با رمزگان زبانی به 

، مشاوره (تردمیل)، ورزش(مصرف شیر، روغن فامیال)غذایی يهامیژر، رعایت (تبلیغ شامپو حیات)
سالمت خود مانند نوعی ي ریکارگبهو موجب  کندیمتشویق  و ...(شامپو کراتین ماي) با پزشکان

یـک   عنـوان بـه لذا سالمت جسـم   .شوندیآمیز اجتماعی مرقابت يهاسرمایه اجتماعی در کشش
مراقبـت و پیشـگیري،   « مؤلفـه . بنابراین سـه  ابدییمسرمایه جسمی و بدنی، در تبلیغات انعکاس 

گفتمان سالمتی  در» عافیت جسم«ت دال مرکزي با محوری» درمان امراض، بهداشت و پاکیزگی
 ،کننـدگی پاك، بهداشت و سالمتیمفاهیمی چون شناور آن  يهادالو عناصر و  شودیمبرساخت 

 ،ضـامن سـالمتی   ،ضد لکـه  ،کنندهیضدعفون ،نهایت پاکیزگی ،بدون حساسیت ،نابودي میکروب
حـافظ  « سازي نیز استفاده از واژهدر خصوص اسم .استو...  ي احتمالی موهاهابیآسمحافظت از 

ی از نگرشی مبتنی بر رعایت بهداشت و پاکیزگی در جهت جلـوگیري  نوعبه، »پاکی، مانع بیماري
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پیشـگیري و مراقبـت از جسـم،     يسازبرجستهپرده برداشته است. گفتمان سالمت با  هايماریباز 
 .راندیمطبی را به حاشیه  شینما

 

 
 

 سالمت ي گفتمانبندمفصل. 2شکل
 گفتمان منزلت.3-2-5

ي گوناگون از جمله تنظیم بدن براي دیده شدن، جلوه هاوهیشدر این گفتمان کسب منزلت با 
ترین که در دسترس شودیمی با استفاده از برندهاي مختلف و... مطرح زطلبیتماگري ثروت، 
است. بر همین اساس در پی بصري شدن  هاسوژهآوردن منزلت براي  به دستشیوه براي 

. بوردیو، بدن را شودیمتغییر در منزلت همراه  جادیبا انشانگان منزلت آفرین، تغییر در ظاهر بدن 
حالت، قامت، تناسب و شکل بدن، حاصل  داندیممنازعه ترین تجلی ذائقه طبقاتی  رقابلیغ

مشخص  مراتبسلسلهاه او را در و جایگ بخشندیممعانی نمادینی هستند که به فرد هویت 
در رویکرد بوردیو، بدن که یگانه جلوه محسوس و ملموس تشخص است و عموماً . کنندیم
ها و شود، محصولی اجتماعی است که تفاوتجلوه سرشت باطنی پنداشته می نیتریعیطب

). براي مثال 61-63: 1387(جواهري، گذارد ها را به نمایش میتمایزهاي طبقاتی افراد و گروه
بررسی تبلیغات نشان داد؛ خودرو تنها وسیله نقلیه نیست بلکه منزلتی است که نصیب دارنده آن 

ی است که در روابط با طراوتنیست بلکه منشأ بوي  ردندانیخمتنها  ردندانیخمو یا  شودیم
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شوند. اً به چهره فیزیکی مربوط نمیها صرفنشانه هرچند. دهدیم نفساعتمادبهاجتماعی به آدمی 
 بر اساسهاي مختلف را اند که گروهسازند، محصوالتی فرهنگیهایی که بدن را متصور مینشانه
کند که رعایت الگوهاي خاصی می دیبوردیو تأککنند. شان، از هم متمایز میبندي فرهنگیدرجه

ک طبقه یا گروه اجتماعی منسوب یا تعلق و هویت اجتماعی افراد را به ی تواندیاز مصرف م
 تکذیب کند.

ي خودي دوگانهي هاتقابلی ایجاد موردبررسدر متون  معنا بخشیکی از تمهیدات مهم و  
ي دوگانه ایرانی/ خارجی به شکل بارزي در تبلیغات خودنمایی هاتقابلو دیگري است و وجود 

 شودیمدیگري متن در نظر گرفته  مثابهبهخودي و کاالي ایرانی  مثابهبه. کاالي خارجی کندیم
پنداري مخاطب ایرانی  هم ذاتی از طریق القاء نینشهمي موجود در این متون در محور هادالو 

. در تبلیغ کاالهاي خارجی همچون شیرآالت شوندیمبا ویژگی خارجی بودگی کاالها طراحی 
تحت «و متن نوشتاري پایان آگهی  شودیممستقیم بر خارجی بودن کاال صحه گذاشته  طوربه

پنداري مخاطبان ایرانی با کاالي خارجی محسوب  هم ذاتمهر تأییدي بر  عنوانبه» لیسانس....
. کاالهاي ایرانی همچون آگهی شیرآالت راسان و... با تمهیدات گوناگونی از جمله شودیم

مشابه و گاه همانند  عنوانبهانتخاب اسامی و برندهایی با تقلید از آواشناسی کلمات خارجی 
 ةسوءاستفاداذعان کرد که این امر نشانگر  توانیم. با اندکی تأمل شوندیمکاالي خارجی تبلیغ 

. بنابراین استصنعت فرهنگ از ذهنیت تاریخی ایرانیان(در تحبیب خارجی و تحقیر ایرانی) 
ي قدرت خچهیتارکیفیت کاال بلکه  تنهانهایرانی با استفاده از محصوالت خارجی  کنندگانمصرف

که بوردیو معتقد  گونههمان. شوندیمة کاال را نیز مصرف کرده، معتبر دکنندیتولو افتخار کشور 
جایگاه او در جامعه  کنندهنییتعي جسمانی انسان یکی از عوامل هايتوانمندو  هاتیقابلاست 
و ترس از  اندامتناسبتأکید بر زیبایی و  در بعد متن یا رمزگان زبانی انتخاب واژگانی کهاست. 

با تبلیغ بدن ایده آل، جذاب و مناسب، مصرف را  هایآگهچاقی دارد، بر همین امر داللت دارد. 
و  شودیمي بازنمایی شده در تبلیغات از لحاظ قد و وزن کنترل ارسانه. بدن زندیمپیوند  باقدرت

تبلیغات، بدن  گونهنیاي آن باید به حد خاصی برسد. رسانه با هایچربحجم عضالت و میزان 
ي طوالنی براي هاساعت هاسوژهو لذا  کندیممتناسب را به بدن طبیعی، نرمال و سالم تبدیل 

ي و دستیابی به پرستیژ مطلوب ارسانهساختن بدن، تغییر فرم آن و نزدیک شدن به بدن نرمال 
 کندیمبرآیندي از مصرف کاذب تلقی  عنوانبهبقه مرفه، مد را وبلن در نظریه ط. کنندیمتالش 
که مصرف  دهدیم)  وي در مطالعه خود، با انتفاد از سبک زندگی این طبقه نشان 1899(وبلن، 
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است (ذکایی، امن  شدهلیتبدي براي ثروت و منزلت اجتماعی انشانهو اسراف، به  ختهیافسارگس
 ).49: 1393پور، 

که ضرورتی براي آن  شودیمي جانبی معرفی هایژگیودر برخی تبلیغات کاالهایی با 
نیست. براي نمونه استفاده از مواد بهداشتی امري الزم است اما معرفی محصول با شرایطی 
خاص و امکاناتی الکچري تنها سالمتی نیست؛ بلکه سالمت براي مصرف و در پی آن دستیابی 

، اما شودینمجزء نیازهاي اولیه و ضروري محسوب  اگرچهن کاالها به منزلت جسم است. ای
. کندیمي زندگی تبدیل هاتیاولو نیمهمتراهمیتی که رسانه برایشان قائل است آنان را بعضاً به 

که پس از مصرف آن  شودیمیک وعده است که به خریدار داده  مثابهبهدر واقع متن آگهی 
 میکنیمما با کاالهایی که مصرف  درواقعکاالي خاص، به آن ویژگی خاص دست خواهد یافت. 

و از این فرایند همچون ابزاري براي کسب احترام و  میدهیمبدن خود را به طرزي خاص نمایش 
عد متن واژگان بکار برده در بنمونه در تبلیغ مربوط به مانتو اریکا  عنوانبه. میکنیماعتبار استفاده 

و آن را وابسته به استفاده از این پوشش خاص  کندیمشده صراحتاً به منزلت بدن داللت 
ي بیشتر هاعرصهبر  تریدرونو  تريمعنو، تریانتزاعبنابراین مفهوم منزلت از سطوح .داندیم

ي مادي براي هانشانهشده است. دستیابی به منزلت از راه  فرو کاستهمادي، دیداري و نمایشی 
امروزه بسیاري از افراد با کنترل . شودیمکنشگران بیش از هر زمان دیگري در تبلیغات بازنمایی 

که از نظر اجتماعی و  سازندیمظاهر یا مصرف کاالي خاص، براي خود هویتی همسان با کسانی 
ت یابی در دوران ما ي هویت و منزلهاشکل. بدین ترتیب اندگرانیدمنزلت طبقاتی فراتر از 

ي و کنترل با مصرف بسیاري از ابزارها و کاردست؛ این اندشدهکنترلي و کاردستاموري قابل 
» تورستن وبلن«را که » مصرف تظاهري«تا بتواند آن وجه  ردیگیمعوامل عینی و مادي صورت 

یابی، هویت و منزلتي هاشکلي و کنترل کاردستتئوریزه کرده بود، تحقق بخشد. بنابراین آن 
 نیترینیعو متعلقات جسمانی فرد، خواهد بود و از این طریق » بدن«پیش از هر چیز شامل حال 

را انتقال خواهد داد(جباري  بخشتیهوي تظاهري منزلت محور و هاامیپ نیترملموسو 
آشکار و ، میرمستقیغمستقیم و  صورتبه). در مجموع تبلیغات در حوزه متن، 1397دارستانی، 

و آن را معادل سعادت، منزلت، اعتبار و  کندیمضمنی، مصرف کردن هر چه بیشتر را تشویق 
یی، تبدیل به ارزشی اجتماعی ـ فرهنگی شده است گرامصرف، در واقع مصرف و دهدیم...قرار 

 1که سوزان ویلیز گونههماندارد.  کنندهمصرفي و جایگاه اجتماعی سازتیهوکه نقش مهمی در 
                                                           
1.  Susan willis 
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. در این میخریم) اشاره کرده است ما با خرید جنسی، در واقع سبکی از زندگی را 19:1991(
دار، ي مختلف نیستند (معدنهاسوژهي زندگی چیزي جز الگوهاي مصرفی هاسبکتعبیر، 

 ).1389محمدي شکیبا، 
دال مرکزي این گفتمـان اسـت؛ چـرا کـه مـالك و       منزلهبه» شأن برتر یا پرستیژ«بنابراین،

تحت  ،زیباییچون یی هالحظهها یا . که حول وقتهآنهاستي افراد، ظاهر و ... گذارارزششاخص 
مـورد تأییـد انجمـن     ،همراه بـا فنـاوري روز دنیـا    ،با فرموالسیون قوي و فناوري آلمان لیسانس،

الیـق   ،انتخـاب شـما   ،حـامی فرهنـگ و هنـر    ،مشتري ارزشـمند  ،استاندارد ،ی ایرانپزشکدندان
» ي و منزلت بخشـی اعتبارساز«. اسم سازي این گفتمان نیز با دو واژه استهستید و...  هانیبهتر
ي ذاتی را بـه  هاارزشي اصالت ظاهر، توجه به سازبرجستهدر نهایت این گفتمان با . ابدییممعنا 

 .  راندیمحاشیه 

 
 منزلتي گفتمان بندمفصل. 3شکل
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 مدل مفهومی نهایی
 

 
 
 

  يریگجهینتبحث و  .6
، گفتمانی کنندیمیاد  1امروزه بر خالف دهه شصت که از آن با عنوان گفتمان تن زدودگی

که توجه به بدن در آن اهمیت یافته است. این میزان توجه به بدن و تن به انفجاري  گرفتهشکل
مقاله با هدف بازنمایی و تفسیر این است.  شدهلیتبدي متنوع و متمایز هايساالراز تن 
پرداخته  هاي متون برآمده از آنبندطبقهي بازرگانی؛ به بازخوانی و هایآگهي بدن در هاگفتمان

                                                           
). تن دال، تحول فرهنگ 1392براي مطالعه بیشتر رجوع شود به: حسینی، م.( -ی به جسم و تنتوجهیباي از مایهدرون  1.

 .)، تهران: انتشارات رخداد نو1390-1357( رانیاسیاسی در سینماي پرمخاطب 
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 دریابیم تا میابوده خواستار آنمتن،  در آن کاربرد و نوع هاواژه بربا تمرکز  در تفسیر متوناست. 
از بدن  تفسیري بر چه و کندیم چه گفتمانی را ترسیم و جسم رمزگان زبانی در خصوص بدن که

ی شناسجامعهي از روش تحلیل گفتمان و چارچوب نظري ریگبهرهبا  کهينحوبهدارد.  تکیه
، »لذت و خوشایندي«تفسیري، اعم از نظریه گفتمان و نظریه سازه اجتماعی، سه گفتمان 

 تربزرگتحت گفتمان  هاگفتماندر واقع این  شدند.در تبلیغات بازنمایی » منزلت«و » سالمت«
انسان « هاگفتمانو دال مرکزي مجموع این  شوندیمبرساخت » جسمی یا بیولوژیکی«

 . سازندیمبر  تشیجسماني مصرفی، مبتنی بر اسوژهاست که بدن را بسان » مصرفی
ي متنـوع و  هـا خاسـتگاه متـأثر از   هـا گفتمـان ، هـر یـک از   رسـد یمبرحسب نتایج به نظر  
همچنـین بـراي   . انـد افتهظهور ی هارسانهي حاکم بر هااستیسیی هستند؛ که متناسب با هاهینظر

ي شناور، هادالي، دال مرکزي، بندمفصل ي موجود از عناصر تحلیلیهاگفتمانبررسی و مقایسه 
 توانیمگفتمان مذکور، ي و حاشیه رانی بهره گرفته شد. در مقایسه سه سازبرجستهاسم سازي و 

اصالت فرد و آسایش و «بر » حس و حال خوب«گفت: گفتمان لذت و خوشایندي با دال مرکزي 
، گفتمـان سـالمت بـا دال مرکـزي     »رفاه و راحتی جسم، آسایش و مهربـانی و عشـق و شـادي   

 و گفتمان منزلت» بهداشت و پاکیزگی، مراقبت و پیشگیري و درمان امراض«بر » عافیت جسم«
ی، لیاقت و المللنیبظاهر آرایی، فناوري و استاندارهاي «بر » شأن برتر یا پرستیژ«با دال مرکزي 

لـذت و  «دو گفتمـان   آمـده دسـت بـه بر مبناي نتایج داشته است.  دیتأک» کنندهمصرفشایستگی 
تحـت تـأثیر نهـاد    » سالمت«مستقیم نهاد رسانه و گفتمان  ریتأثتحت » منزلت«و » خوشایندي

را نماینـدگی   هـا گفتمـان . دو نهاد رسـانه و دولـت هـر یـک از     باشندیمدولت (وزارت بهداشت) 
ي هـا گفتمـان کـه از   نهـاد هـا  .البته در کنار ایـن  شودیم آنهاو سبب قدرت بخشیدن به  کنندیم

ي اجتماعی از الگوي پنهان هاشبکهو امکانات مانند  برخی از روابط کنندیمپیداي جامعه حمایت 
نیـز   کنندهمصرفو  دکنندهیتولي هاگروهبر را عالوه آنهاو بعضاً نمایندگی  کنندیمجامعه حمایت 

ها از این راه گیرند. به تعبیر نورمن فرکالف، گفتماناز آنجا نشأت می هافراخوانبر عهده دارند و 
 آورند.  براي مخاطبان خود انگیزشی در کنش را فراهم می
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 منابع و مأخذ

 
 :16 مارهش ،انیرا یشناسجامعه مجله: انتهر ،»سانه هویتربه مثابه  نبد« .)1381(نشیاوحسن چا وتقی  ،مکیآزاد ار

 . 57ـ  75
هاي تحت نظارت و بدون نظارت با تحلیل رابطه رسانه).«1395تبار( محمدریم سیداحمد و پورافشار، سیمین؛ صمد عدلی

 .39-70 :5اره مش  ،یندگز سبک یشناسجامعه مهفصلنا، »مدیریت بدن در بین زنان شهر میاندوآب
ماهنامه فرهنگی تحلیلی سوره اندیشه ، »ي، تأملی در بازنمایی بدن در رسانهارسانهبدن ). «1391بیچرانلو، عبداهللا( 

 .58-59: 7، شماره سازمان تبلیغات اسالمی
 ، ترجمۀ پیروز ایزدي، تهران: نشر ثالث.جامعه مصرفی). 1390بودریار، ژان(

همکاران، قم: انتشارات ی و حسن درضایحم، ترجمۀ ي تحقیق در علوم انسانیهامیپارادا). 1391بلیکی، نورمن(
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 ، ترجمۀ حسین قاضیان، تهران: نشر نی.درآمدي به مطالعات خانواده). 1384برناردز، جان(
، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ي تجاري در تلویزیون ایرانهایآگهقرائتی نقادانه از ). 1385پاینده، حسین(

 ارشاد اسالمی. 
فصلنامه علمی ـ ، »و مجالت زبان فارسی هاروزنامهي گفتمانی تبلیغات هاوهیش). «1395ي(قائد و فاطمهتاکی، گیتی 

 .1-7، 21. شماره (س)پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا
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