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االعالم ،الجنوس و االستهالك
بحث فىالعالقئ بين وسائل االعالم المختلفئ والمستهلكين من
الشباب الذكور و اإلناث فى مدينئ شيراز

مجيد موحد

محمد تقى عباس شوازى

ندا مرحمتى

مقتطف

يعتبر االستهالك والمستهلكين اليوم ظاهرئ ذات ابعاد متعددئ التى قد تبدلت الی احد

المواضيع المهمئ فى بحوث العلوم االجتماعيئ و الثقافيئ .فدراسئ هذه الظاهرئ تحظى بأهميئ
بالغئ من جوانب متعددئ ليس بعنوانها مسئلئ علميئ اكاديميئ فحسب بل ألنها مسئلئ حديثئ
الظهور وتتطوربسرعئ فى المجتمع االيرانى .وعلی هذا االساس فان البحث يسعی الی كشف
العالقئ بين وسائل االعالم والنزعئ االستهالكيئ لدی الناس ،ويستفيد من نظريئ التواصل
واالقناع لمعرفئ دور قنوات وسائل االتصال المختلفئ من راديو وتلفزيون وقنوات فضائيئ
وجنس المخاطبين من ذكور و إناث فى االستهالك .وطريقئ التحقيق تمت بصورئ جمع
المعلومات من استمارات االستطالع ،وقد كانت عينئ هذا التحقيق  400نفر من الشباب

فى اعمار ( ) 29-18من سكان مدينئ شيراز .اُختيرت العينات بصورئ انتقائيئ وعلی مراحل
متعددئ و تظهر نتائج هذا البحث وجود عالقئ بين المستهلك (حسب نوعه ) ووسائل االعالم
المختلفئ وان الرجال عالقتهم بوسائل االعالم المختلفئ اشد مما يجعلهم اكثر استهالكا من
النساء.
المفردات االساسيئ

االستهالك ،ووسائل االعالم المختلفئ ،الجنوس ،العالقات االجتماعيئ ،مهارئ االقناع.

226

مقتطفات المقاالت

احمد محمد بور

مريم بهمنى

مقتطف

حصل تغيير عميق فى طريقئ الحيائ وروال الحياه اليوميئ لدی نساء ايران فى العقد

االخيروالذى يظهر ليس فى نوعيئ البضائع المستهلكئ فقط بل فى المكان ،الزمان ،المحيط،

و مظاهر اإلستهالك ،مما يم ٌكننا من الحديث عن االقتصاد و رموز اإلستهالك .المقالئ تدرس
بصورئ خاصئ سلوك وطريقئ حيائ النساء فى احد اسواق شيراز الكبيرئ والفخمئ .يستعرض
البحث بعضا من النظريات المتعلقه باالستهالك ،نوع المستهلك (امرائ او رجل) ،الطبقئ التى
ينتمى اليها ،وفى هذا البحث تم االهتمام بالكيفيئ و االستفادئ من علم االنثروبولوجيا إلجراء

الدراسئ .جمعت المعلومات عن طريق مشاهدئ ومقابلئ  31من النساء البائعات والمشتريات،
و تم انتخاب افراد العينئ بشكل مقصود و بهدف و تحليل النتائچ علی اساس التحليل
الموضوعي(تماتيك ) .توصلت نتيجئ التحقيق الی ان السوق ليس فقط مكاناً لتسويق

البضاعئ المعتادئ للجميع ،بل هو مكاناً لمعرفئ مظاهراالستهالك ،نوعيئ البضائع ،االستهالك
الظاهرى ،التج ٌول ،التعرف علی الهويئ ،التعرف علی اصدقاء .ومن هذا المنطلق ،يكون التسوق
احد التصرفات واالعمال الفرعيئ فى السوق.

المفردات االساسيئ

النساء ،تحليل موضوعي ،رموز اإلستهالك ،االنثروبولوجيا
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النساء ،السوق ،و رموز اإلستهالك
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الطبقات االجتماعيئ وتجميل الجسم،

عمليات التجميل كرمزاً للمركز االجتماعى
محمود كيوان آرا

رسول ربانى

مهدى زيانبور

مقتطف

العمليات الجراحيئ التجميليئ تحولت الی فعل شائع فى المجتمع الجديد وذلك الن

الجسد صار محور االستهالك كما ان االستهالك محور للهويئ .هذا التحقيق يسعی الی دمج
مواضيع كالجسد ،الجمال ،االستهالك ،طريقئ المعيشئ ،الطبقئ االجتماعيئ ،و اجراء العمليات
المجری عليها عمليات جراحيئ
الجراحيئ التجميليئ كظاهرئ سلوكيئ واستهالكيئ ،واالجساد ُ
كمثل هى موضع هذه الدراسه .شمل التحقيق  140نفراً ممن اليعانون من مشاكل صحيئ

نقص و استغرق شهرين ،وتبين من التحقيق ان اكثر الذين اجروا العمليات الجراحيئ
او ٍ
التجميليئ هم نساء غير متزوجات ومن الطبقئ المتوسطئ فما دون من طبقات المجتمع و

لكن لديهم قدرئ اقتصاديئ عاليئ ،وبناءاً علی نتائج هذا التحقيق يمكن القول بان :اوالً اجراء

العمليات التجميليئ صار منتشرا ليس فى الطبقات العليا من المجتمع بل فى الطبقات الدنيا

منه ايضاً .وثانياً وجود افراد كثر ممن ينتمون الی الطبقئ االقل من المتوسطئ يرغبون باجراء
يبين أهميئ الجمال فى المجتمع وان هؤالء يسعون للحصول علی
الجراحات التجميليئ ٌ

احترام اكثر والحصول علی موقع اعلی فى المجتمع .و ثالثاً السلوك المتعلق بالجمال وجذابيئ

الجسد صاراحد مسالك ومحاور الحيائ و يميز بين الطبقات المختلفئ فى المجتمع.
المفردات االساسيئ

جراحئ التجميل ،طبقات المجتمع ،االستهالك ،نماذج المركز ،التحكم بالجسم.
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مقتطفات المقاالت

جواد افشاركهن

اسماعيل باللى
مقتطف

فى مجتمعنا الحالى هناك عالقئ وطيدئ بين مفاهيم الجمال والتجميل والنوعيئ الجنسيئ.

وعلی هذا االساس فأن اغلب ٌ
المنظرين للحركئ النسويئ وظفوا قسما من جهودهم النظريئ

حول هذه المسألئ ،وفى هذا المقال ونظراً ألهميته يُعرض مفهوم الجمال بصورئ مختصرئ
و من ثم يُستدل علی ان الجميع يعتقد انه يستطيع الحصول علی الجمال بالسعى وبذل

المال .ثم يَستعرض البحث تاريخ هاتين المقولتين فى العالم وايران .وفيما يخص ايران فقد

تسرب نظرئ وثقافه الغرب المتعلقه بالجمال.
ذكر البحث دوراالعالم والمطبوعات الكبير فى ٌ

وبعدها ُقدمت احصاءات عن مدی استعمال مواد التجميل وكذلك العمليات الجراحيئ فى

العالم وفى ايران ومدی ازدياد ذلك فى كل مكان .ويطرح البحث ثالثئ نظريات مرتبطئ
بحضارئ استعمال مواد التجميل.ثم يطرح مواقف الحركئ النسويئ (فمينيسم) المؤيدئ
والمخالفئ لعمليات جراحئ التجميل و يُختم البحث بعرض نتيجئ البحث المطروح.
المفردات االساسيئ

التجمل ،الجمال ،جراحئ التجميل ،ايران ،العالم ،فمينيسم ،حضارئ الجمال.
ٌ
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المال والجمال ،التبرج وجراحئ التجميل
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المرأئ والفن
حسن بلخارى
مقتطف

الفن فى أعم تعريف له هو ظهور االستعدادات الفطريئ وطلب الجمال عند االنسان فى

قوالب وانتاجات فنيه ،مفاهيم محسوبئ بشكل مطلق علی الذات االنسانيئ .فهل فى هذه
الحالئ نستطيع ان نحدد له جنسا بعد تعريف الفن ،الذى يعتبر امرا عرضيا؟ و هل نستطيع ان
نعتبر جنس الفنان عامال فى ايجاد الفرق بين المفهوم والمصداق؟ وهل نستطيع تقسيم الفن
الی فن الرجال وفن النساء؟ وهل تؤثر الظروف الثقافيئ وااليديولوجيئ والمكانئ االجتماعيئ

علی مفهوم الفن ونسبته و خصوص ٌا فن النساء؟ وهل القوانين والحدود الفقهيئ فى المجال
الفنى تعتبر الجنس عام ٌ
ال رئيسي ٌا فى صدور احكام مختلفئ بالنسبئ للمرأئ والرجل؟ االجابئ
عن هذه االسئلئ بحاجئ الی تحليل وبحث عميق عن مفهوم الفن من خالل فلسفئ الفن
يبين و ٌ
يوضح العالقئ بين المرأئ والفن و يجين علی االسئلئ
والفكر االسالمى وهذا البحث ٌ
التى طرحت اعاله.

المفردات االساسيئ

النوع ،المرأئ ،فمينيسم ،األسس النظريئ للفن.
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