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  چكيده

اين مقاله درصـدد    . يابد  هاي ارتباطي هستند كه معنا از خالل آنها جريان مي           هاي تجاري متن    آگهي
هاي تجاري است و براي نيل به اين هدف، از رويكردي  واكاوي نسبت ميان مفهوم مصرف و آگهي  

 آگهـي   20گيري غيـر احتمـالي،        در اين پژوهش، با استفاده از نمونه      . ندك  شناختي استفاده مي    نشانه
هـاي   شناسـي نمونـه   نـشانه .  بررسي شد  1387پخش شده از شبكه سه سيما در سه ماهه آخر سال            

نمـايي، بـه      هاي تجاري با استفاده از تمهيداتي ماننـد واقـع           انتخاب شده بيانگر آن است كه آگهي      
بخشي به كاالها،  هاي مرتبط با طبيعت، تأكيد بر نام تجاري و جان ؤلفهكارگيري ابزارهاي علمي و م

آل را بـراي      هـا، مـصرفي ايـده       آل دارنـد؛ ايـن مـتن        كننده ايده   سعي در ارائه تصويري از مصرف     
كشند كه در جهاني كامل، بي نقص، آرماني و رويايي زندگي           آل به تصوير مي     اي ايده   كننده  مصرف

  .هاي تجاري است انِِِ متنِ آگهياين جهان، جه. كند مي
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  مقدمه

در بـين   «يابد و     هاي تجاري نمود مي      در آگهي  1پسند  امروزه بخش مهمي از فرهنگ عامه     
، 2اسـتوري (» ويكم اسـت   بيست ها در قرن پسندترين جلوه رسانه  ها، تلويزيون عامه    رسانه
 ابـزار    يـك  هاي تجاري خـود بـه       به عبارت ديگر، آگهي   ). 29، ترجمه پاينده، ص     1385

  يـك سـو از     بـه شـكلي تعـاملي، از       كـه ي هستند   هاي  متنآنها  اند؛    مهم ارتباطي بدل شده   
؛ فرهنگـي   دنساز   فرهنگ را مي    از سوي ديگر اين    گيرند و   فرهنگ رايج در جامعه اثر مي     

گرايـي در تـالش       رف مـص  .سـت رو ه روب 3گرايي  مصرفجمله   ا معضالت بسياري از   كه ب 
بدين معنا، جوامعي كـه  . استبراي ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي كاالها و خدمات        

 بـه بـه ميـزان قابـل تـوجهي           يا به عبارت ديگر،   امروزه در مرحله توليد انبوه قرار دارند        
شــكوفا  ي اقتــصاد، ازعرضــه، بــه لحــاظ دانــ توليــد محــصوالت صــنعتي دســت يافتــه

در ايـن ميـان،     . چنين حجمي از توليد نيازمند مصرفي انبوه اسـت        بي شك    .برخوردارند
 پيـام، دو    هدهنـد   انتقـال   و  به عنـوان واسـطه    ) هاي تجاري   مانند آگهي (ابزارهاي ارتباطي   

  .دنكن را به يكديگر متصل مي) عرضه و تقاضا(سوي اقتصاد 
هـاي تجـاري و مخاطبـان يـا مـشتريان و       رابطـه ميـان آگهـي   طالعه براي بررسي و م 

 جـامع از سـه   ي الزم اسـت تحليلـ  ،ها  كنندگان يا پديدآورندگان اين آگهي     همچنين توليد 
هـاي    هـاي تجـاري، مـتن آگهـي          توليدكنندگان آگهي  يعنيبخش دخيل در اين مجموعه      

اي    مجموعـه  به كارگيري ،  براي انجام چنين تحليل جامعي     .ارائه شود تجاري و مخاطبان    
 )شناسـي  مخاطـب ( الگوهاي تحليل مخاطـب       شامل هاي مطالعاتي علوم رفتاري     از روش 

ضـرورت  ) اي   يك مطالعه بين رشـته     قالبدر  (هاي تحليل متني      مانند اتنوگرافي و روش   
  . كننده و مخاطب مشخص شود رابطه ميان متن، توليدبه اين ترتيب  يابد، مي

تـوان دريافـت كـه     مـي  در اين حـوزه مطالعـاتي        صورت گرفته  هاي  پژوهشمرور  با  
ـ  بيشتر آنها    و ) 1382( ، رسـولي  )1382( ديبـاجي هـاي     پـژوهش د؛  نـ ي دار رويكردي كم
 خوشـنويس   ها نيز ماننـد مطالعـات       برخي از پژوهش  . اند  از اين جمله  ) 1377( پورنوروز
 ، نحــوي لحـاظ هـا را بــه  آگهــي) 1380(و پـاكروان  ) 1381( هنوازا، شــ)1378( مـرادي 

بنـابراين  . سـت گرا شناسي نقـش    كه برگرفته از زبان    اند  بررسي كرده واژگاني و ساختاري    
ي ت مطالعـا  از معدود .  است ها  متن رويكرد انتقادي به اين      ،آنچه در اين ميان مغفول مانده     

 اثـر برجـسته   توان بـه   مياند، هاي بازرگاني انجام شده رويكرد انتقادي درباره آگهيكه با   
                                                      
1. popular culture       2. Storey        3. consumerism 
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ايدئولوژي و معنا   : هاي بازرگاني  گشايي آگهي  رمز«با عنوان   ) 2004( 1وديت ويليامسن ج
قرائتـي نقادانـه از     «با عنوان   ) 1385( پاينده   پژوهشو همچنين    »2هاي بازرگاني  در آگهي 

  .  كرداند، اشاره شناسي صورت گرفته كه با روش نشانه» هاي تجاري در تلويزيون ايران آگهي
بـا اسـتفاده از   و هـاي تجـاري     است با تمركز بر متن آگهـي   شدهالش   ت مقالهدر اين   

هاي تجـاري پخـش       آگهي«  كه  به واكاوي اين مسئله پرداخته شود      ،شناسي  رويكرد نشانه 
   »اند؟ داشته» مصرف« شبكه سه سيما چه نسبتي با مفهوم 87ر سه ماهه آخر سال دشده 

بـه عنـوان    ديده اجتمـاعي ديگـر،      مانند هر پ   »مصرف«براي پاسخ دادن به اين پرسش،       
در اين  .  تصور شده است   امري برساختي ،  اقتصاديـ     كليدي در مطالعات اجتماعي    يمفهوم
 در  وشــوند گرايانــه جــدا مــي هــاي مــورد مطالعــه از نگــاه جــوهري و ذات پديــدهنگــاه، 
بنـابراين  . گيرنـد  قرار مي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي 3هاي بندي  صورت

هاي جديد،    لفهؤ در نتيجه دخالت م    ،نهايتدر   و   يابند در طول زمان تغيير      رود كه   انتظار مي 
پـژوهش، تـالش شـده اسـت چگـونگي          در ايـن    . شـوند   دوباره به اشكال ديگري ساخته      

گيـري معنـا و مفهـوم         بنـدي يـا شـكل       هـاي تجـاري در صـورت         آگهي شركت يا دخالت  
  .نشان داده شود »مصرف«

  مباني نظري

  اي از اقتصاد كااليي به اقتصاد نشانهل تحو

 بـه تفـاوت   »6 تـا مـتن  5از اثر«اي با عنوان  در مقاله ) ، ترجمه اباذري  1380( 4روالن بارت 
از منظـر بـارت، مـتن در قيـاس بـا اثـر       . كنـد  اشاره مـي بنيادين ميان يك متن با يك اثر        

ف اثـر كـه داراي      خـال   چرا كه متن بر    آورد؛  ميهاي بسياري براي خوانش فراهم        قابليت
متن، فضايي گـشوده اسـت كـه هـر          .  نيت و معنايي يكه ندارد     ؛ويژگي بسته بودن است   

هاي گفتماني متفاوتي كه با خود به خوانش           ريشه بنابركند و     اي در آن تنفس مي      خواننده
   .دهدهاي متفاوتي از آن متن ارائه   خوانش،آورد متن مي

                                                      
2. decoding advertisements: ideology and meaning in advertising 1. Judith Williamson 

5. work 4. Roland Barthes 3. formulate 

  6. text 
 1 . 
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ساير انديشمندان، پساساختگرايي و تفكـر پـسامدرن    هاي  در سايه تأثير اين مقاله و تالش      
ترين ادعاي اين نـوع تفكـر را         بنيادي. در فضاي تفكر اجتماعي شروع به رشد و بالندگي كرد         

هاي مطلـق     ؛ جايي كه روايت   دانستهاي مدرنيته      كالن روايت  رو كردن  به با ترديد رو  توان    مي
 خـود بـه مثابـه       ،ـ فرهنگي   فضاي اجتماعي   و گيرند  مورد ترديد قرار مي   گونه از جهان هستي     
  ).همان منبع (شود متني گشوده نمايان مي

 نگاشته شده در فضاي جديد تفكر به ميزان قابل توجهي ريـشه در جايگـاه                يها  متن
اند كـه در آن        جهاني مصور پديد آورده    ،هاي جمعي   امروزه رسانه . ها دارد   محوري رسانه 

 شـكلي   ، پيشين جايگـاه خـود را از دسـت داده و معنـا             ها و اعتقادات    بسياري از ديدگاه  
هـا بـر ايـن جهـان متكثـر،            بديل رسانه   در سايه حكومت بي   . متكثر به خود گرفته است    

  . شد اقتصاد كااليي گزينها جاي اقتصاد نشانه
 شكل كـااليي  به ضرورتها استوار است كه  اي بر مبادله نمادها و نشانه       اقتصاد نشانه 

 نگاشته شـده    »2شكل كااليي « با تأكيد بر واژگان      1هاي كارل ماركس    نوشتهزماني  . ندارند
متعين و متجـسد    صد در صد    به مثابه امري    توان    نمي از كاال    ،بر اساس باور ماركس   . بود

يـا نـوعي سـاختار توليـدي     نـوعي شـكل   مثابـه  بـه   سخن گفت؛ چرا كه كـاال خـود را          
 جـايي كـه بـه جـاي         ؛رسد   مي  خود  نهايت  به پسامدرنهاي    در ايده اين نگاه   . نماياند  مي

 در مركـز  3 در آثـار بودريـار   وآيـد  ها بـه ميـان مـي      اقتصاد كااليي سخن از اقتصاد نشانه     
 ويژگـي   ، يـا تـصوير    4از منظر اين متفكر فرانسوي، حاكميت ايماژ      . گيرد  مباحث قرار مي  

ن جهـاني   ارائـه چنـي   ابـزار   تـرين     هاي جمعي مهم    بنيادين جهان پسامدرن است و رسانه     
مـا از راه  . كننـد   مـي »بـي اثـر  «هـاي جمعـي واقعيـت را     به زعم بودريار، رسانه «. هستند

شوند، بـا     بينيم يا تصاويري كه بر صفحه تلويزيون ظاهر مي          تصاويري كه در اينترنت مي    
هـاي جمعـي ايـن اسـت كـه غيـاب جهـان و                 نقش رسانه . گيريم  دنيا در تماس قرار مي    

  ). 66 ، ص1385پاينده،  (»كنند هاي ما پنهان مي تصوير را از ديدهجايگزين شدن واقعيت با 
ها، كاال را بـه   اين ميانجي . هاي جمعي استوار است     اي بر پايه رسانه     پس اقتصاد نشانه  

اقتصاد  در. سازند  ميكنند و آن را از محتواي انضمامي خود تهي            اي صرف بدل مي     نشانه
شـود و     ها به مخاطب عرضـه مـي        ته است نشانه   تبليغات شكل گرف   اساس بر    كه اي  نشانه

                                                      
3. Baudrillard 2. form of commodification 1. Karl Marx 

  4. image 

 1.  
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، آنچـه   ايـن  بربنا. دهد  ها مي   خريد و فروش كاالها جاي خود را به خريد و فروش نشانه           
 2كـرد جـاي خـود را بـه ارزش مبادلـه              يـاد مـي    1ماركس از آن به عنوان ارزش مصرفي      

 بخـشي از  هـا خـود بـه    جا سـوژه ندر اي. نشيند نه بر سرير قدرت مي     و مبادله نشا   دهد  مي
هـايي هـستند كـه اقتـصاد         از نـشانه   يآنـان بخـش   : شـوند    بازار مبادله تبديل مي    سازوكار

  .سازند اي را مي نشانه
 كـه آخـرين فـصل از كتـاب     »در باب تحقق ميل در ارزش مبادلـه      «بودريار در مقاله    

هنـگ  روبنا و رابطه اقتصاد و فر  ـ     به نقد الگوي دوگانه زيربنا     ،اقتصاد سياسي نشانه است   
نـشانه   الـكند كه به كا پردازد و آن را با نگاه بديعي جايگزين مي       در ديدگاه ماركسيستي مي   

 نياز، مـصرف و ارزش مـصرفي را بـه عنـوان             هاي  مقولهاو در اين مقاله،     . معروف است 
 مستقيم در برابر سنت مـاركس       طوراين نگاه، به    . گيرد   اجتماعي در نظر مي    كامالًاموري  
شـناختي در نظـر     طبيعـي و انـسان    ،تـاريخي   را اموري فـرا    ها  هكه اين مقول  گيرد    قرار مي 

دهـد    اي جهان امروزي نشان مي      يار با واكاوي منطق مبادله در نظام نشانه       ربود. گرفت  مي
كه در عصر حاضر، از موفقيت و لذت و مصرف چيـزي بيـشتر از نـشانه بـاقي نمانـده                     

از ايـن منظـر،     .  چيزي جز نشانه نيست    ،شود  يبازار مبادله م   است و آنچه در بازار و غير      
هـاي مختلـف     چرا كـه نمونـه  ؛يابد  تحت تأثير ارزش مبادله تحقق مي تنهاهر گونه ميلي    
هر گاه ارزش مبادله خنثي شـده باشـد، ارزش مـصرف نيـز بـه                «دهد كه     عيني نشان مي  

بارت ديگـر،   به ع ). 46 ، ترجمه فرهادپور، ص   1380بودريار،   (»شود  همراه آن ناپديد مي   
 هر چـه امكـان تحقـق        ،داري متأخر   تحت تأثير سرمايه   ،دهد كه امروزه    بودريار نشان مي  

شـود و   دود ميزودتر  اين تقاضا    ،فراهم شود بيشتر  واسطه براي نيازها و اميال         آني و بي  
 اسـت كـه بـا        قابـل توجـه     مصرفي كاالها تنها و تنها زمـاني       يعني ارزش . رود  به هوا مي  
كـه  (هاي مختلف ايجاد ارزش مبادلـه        سازوكار اگربنابراين  . اي همراه باشد    هارزش مبادل 

 در آن صـورت ارزش مـصرفي        ،از بين برود  ) گيرد  در كسوت كلي منطق بازار شكل مي      
دهد و نـشانه را بـه         بودريار اين منطق را ادامه مي     . رود  شود و از بين مي      معني مي    نيز بي 

داري وارد   هاي جديـد جامعـه سـرمايه      ازوكارسـ گيـري     عنوان مفهومي كليدي در شـكل     
او قاعده از بين رفتن ارزش مصرفي در صورت از بين رفتن ارزش مبادله را بـه                 . كند  مي

 وجـودش بـر وسـاطت و    چـه آن«بـه اعتقـاد وي   . دهـد   تعميم مي3اي ارزش مبادله نشانه 
هـا مبتنـي    هاي مميز يـا وسـاطت الگو        گري رقابت اجتماعي قانوني، مبادله نشانه       ميانجي

                                                      
1. use value        2. exchange value       3. sign exchange value 
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 تا زمـاني    1اي پس ارزش مصرف نشانه   . )47همان منبع، ص     (»نباشد، هيچ ارزشي ندارد   
  . جا باشد  بر دار است كه ارزش مبادله نشانه پا معني

نظـام جـادويي   «مقالـه  / كتـاب  در  نيز)محمدي ، ترجمه ملك1382 (2ريموند ويليامز 
. بندد كار ميه   نظام تبليغات ب   ره دربا  را براي تبيين ديدگاه خود     »جادو« استعاره   ،»تبليغات

 سـازوكار   اسـت كـه بـه       در ديـدگاه مـاركس     »3واره  بـت «ارز اسـتعاره      اين استعاره، هم  
تـرين شـكل      ويليامز تبليغات را اصـلي    . كند  اشاره مي واره   دارانه تبديل كاال به بت     سرمايه

 ويـژه تبليغـات در      اين امر نشان از جايگـاه مهـم و          كه داند  ارتباطات اجتماعي مدرن مي   
ترين الگو و شكل ارتبـاط اجتمـاعي از           اي كه به عنوان اصلي      جهان معاصر دارد؛ به گونه    

 تبليغي بـه عنـوان ابـزار و     يها  متنهاي    گر، ويليامز به قابليت   ياز سوي د  . شود  آن ياد مي  
ـ . توان درك جديدي از جامعه فراهم آورد  كند كه با توسل بدان مي       اي اشاره مي    وسيله ه ب

 ميان جامعه و نظام تبليغات وجود دارد؛ اين نظام در بطـن        منطقياي    عبارت ديگر، رابطه  
گيـري آن   گيرد و عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در شكل جامعه شكل مي  

توان بـه آنچـه در جامعـه      تبليغي مي  يها  متن، با بررسي    به اين ترتيب  . كنند  نقش ايفا مي  
در  ،شـود   اما بصيرت درخشاني كه در اثر كوتاه ويليامز ديده مـي          . د راه پيدا كر   ،گذرد  مي

 فروختـه شـده و نظـام فرهنگـي را بررسـي             اشيا و   تبليغاتجايي كه ويليامز رابطه ميان      
 ،اشيا و الگوهاي فرهنگي مرتبط با اين        اشيا در اصل در رابطه ميان       .يابد  كند، نمود مي    مي

هـاي اجتمـاعي و شخـصي     اي از ارزش  با مجموعـه اشيا منتج از همراهي اين اشيااعتبار  
نظـام بـه شـدت       كه اشاره به     نامد   مي »جادو« كالم،    قالب ويليامز اين الگوها را در    . است

هـاي     بسيار شـبيه نظـام     ، كه از نظر كاركرد    دارد» ترغيب و اقناع  «اي    يافته و حرفه   سازمان
ـ  ازاي غريب    جادويي جوامع ابتدايي است، اما به شيوه       بـه  هـاي بـسيار پيـشرفته      رياوفن

 هـا تا متن تبليغـي دربـاره آن  برد  منظور اضافه كردن مازادي از جنس معنا به اشيا سود مي         
اي است و جنـسي فرهنگـي          نظامي معنايي متشكل از نظامي نشانه      ،اين مازاد . دگردارائه  

ـ  .  فاقد بسياري از معاني استدارد كه بدون اضافه شدن اين مازاد     ن زمينـه  ويليـامز در اي
 در ذات خـود تنهـا واجـد          به اين ترتيب كه اگر كاال يا شي       . كند  مثال روشني را بيان مي    
هـا بـود، نـه        وسيله مفيدي براي شستن لباس     تنها   ماشين لباسشويي خصلت مصرف بود    

  ).همان منبع(ها به ما  نگر بودن ما و نه دليل حسادت همسايه نشانه آينده

                                                      
1. sign use value       2. Raymond Williams       3. fitish 
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 ؛غي را در اين مازاد جستجو كرد      يئل مرتبط با نظام تبل    ت تمام مسا  أشايد بتوان به جر   
 آن را از    كوشـد   ميچرا كه اين مازاد واجد خصلتي مبهم و رازآلود است و هر ديدگاهي              

  . بندي كند منظر خود صورت

  هاي ضمني متن شناسي داللت نشانه

مطالعـه  كند الگـويي بـراي         مي تالش »ها شناسي  اسطوره«بارت در اثر مهم خود با عنوان        
ها نگاهي جامع به مـتن دارد و معتقـد         شناسي بارت در اسطوره  . شناسي فراهم آورد    نشانه

 از  اعـم (است زبان، گفتار و گفتمان و جز آن كه عبارت از هر واحد يا تركيب معنايي باشـد                   
: گويـد   مـي  »ها  شناسي اسطوره«بر اين اساس است كه در       . اند  نوعي متن ) كالمي و بصري  

اشـيا نيـز      اگـر   نوعي از گفتار است كه مقاله روزنامـه؛ حتـي          معناا به همان    عكس براي م  «
بـارت  ). 87 ، ترجمه ابـاذري، ص    1380بارت،   (»شوند   به گفتار بدل مي    ،منظوري را برسانند  

كنــد كــه  شــناختي مطــرح مــي بــه عنــوان يــك نظــام نــشانهبــه ايــن دليــل اســطوره را 
 چـرا كـه     ؛شي از ايـدئولوژي اسـت     هم دانشي شكلي است و هم بخـ       ] شناسي اسطوره[«

ها نيز سه وجـه مرسـوم     اسطورهبرايبارت ). 89، ص   همان منبع  (»دانشي تاريخي است  
اسـطوره نظـام    « به اعتقـاد وي،    اما   .قائل است  نشانه را     و  مدلول ،شناختي يعني دال   نشانه
  .)91 همان منبع، ص(» شناختي مرتبه دوم است نشانه

 عمـل   2 و ثانويـه   1داللـت اوليـه   يعني  مبناي دوگانه بارتي    شناختي، بر    اين نظام نشانه  
بنـابرين  . آيـد   وجود مي ه  بارت مدعي است كه در سطح داللت ثانويه اسطوره ب         «. كند  مي

  ). 139 ، ص1380اباذري،  (» مرتبه دوم استيشناخت اسطوره نظام نشانه
بـا  را  دال كنـد و  را دسـتكاري مـي  شـناختي    نظام نشانه،بارت براي بيان ديدگاه خود 

پـس  «. نامـد  مي 4با عنوان داللترا با عنوان مفهوم و نشانه     را  ، مدلول   3 شكل ـ  عنوان معنا 
داللـت   /مفهوم/ ـ شكل  نشانه را به معنا   / مدلول/  يعني دال  5بارت فرمول مشهور سوسور   

، نشانه نظـام اول بـه دال نظـام دوم           اين اساس بر  ). 140 همان منبع، ص   (»كند  تبديل مي 
شناسي مرتبه    توان پيش رفت و نظام نشانه       نهايت مي   شود و به همين شكل تا بي        بدل مي 

n  ام را مشخص كرد.  

                                                      
3. meaning- form 2. connotation 1. denotation 

 5. Sosor 4. signification 

 1.  
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شناسـي    در نـشانه  كـه  اسـت  ايـن شناسـي سوسـوري و بـارتي          تفاوت مهم در نشانه   
 شـكل و   اما در اسطوره نسبت ميان معنا ـ ،سوسوري نسبت ميان دال و مدلول دلبخواه است

  .داردي كامالً ايدئولوژيك يها  است و اين انگيزش ريشهينگيزشمفهوم امري كامالً ا
هـاي   در داللـت  . دنشـو   ها مطـرح مـي     هاي مستقيم و ضمني در ارتباط با مدلول         داللت

براي نـشانه   » مطابق عقل سليم  «يا  » آشكار«،  »ملفوظ«،  »معين«ه معناي   ئمستقيم، تمايل به ارا   
تـوان    ها مـي    نامه قيم هماني است كه معموالً در لغت      تهاي زباني، معناي مس     در نشانه . وجود دارد 

نـشانه  » شخـصي  «ـ فرهنگي و   اصطالح داللت ضمني براي ارجاع به معناهاي اجتماعي       . يافت
ن نگـاه  ايـن امـر مبـي   . رود و به طبقه، سن، جنسيت و نژاد تفسيرگر بستگي دارد           كار مي ه  ب

  .داند معنايي مي ها را چند ست كه ماهيت نشانه ها خاص بارت به نشانه
هـاي   هـاي مركـزي تحليـل      اين نگاه، بعدها در مطالعات فرهنگي بـه يكـي از هـسته            

چيـزي اسـت كـه بـه        آن  داللت مـستقيم،    « ، معتقد است  1فيسك. شناختي بدل شد   نشانه
 از سوي ديگـر،    .»تصوير درآمده و داللت ضمني چگونگي اين به تصوير در آمدن است           

 ه توليدكنند ،داللت ضمني «گرا به اين نتيجه رسيد كه        واقع ادبي   يها  متنبارت در تحليل    
. هماني دال و مدلول اسـت      ر موهومِ داللت مستقيم، توهم شفافيت رسانه و توهم اين         ام

، ترجمه پارسـا،   1386،  2چندلر (»پس داللت مستقيم خود يك داللت ضمني بيش نيست        
را صرفاً بـه عنـوان معنـاي        توان داللت مستقيم      در چنين ديدگاهي مي   بنابراين  ). 28ص  

  .پردازد سازي مي  داللت ضمني به فرايند طبيعي،در مقابل. مشاهده كرد» طبيعي«
داللت مستقيم و داللت ضمني اغلـب بـه مثابـه سـطوح بازنمـايي يـا سـطوح معنـا                     

 نـشانه شـامل يـك دال و يـك         ، داللت مستقيم است    كه در مرتبه اول  . شوند توصيف مي 
هـاي مـستقيم را بـه     ضمني دومين مرتبه داللت اسـت كـه نـشانه       داللت  . شود  ميمدلول  

 پـس داللـت     ؛كند گيرد و يك مدلول اضافي به آنها متصل مي         عنوان دال خود در نظر مي     
  . شود هاي ضمني منتهي مي اي از داللت مستقيم به زنجيره

اي شـناختي و بـا تكيـه بـر فراينـده            هاي نشانه   به اين ترتيب در سايه استفاده از نظام       
شـود كـه از خـالل آنهـا مفـاهيم و معـاني                ميـسر مـي   تداعي امكان ساخت انواع آگهي      

 بـا بررسـي  ) 1985 (5 و كلـين 4لـيس ، 3جـالي براي مثـال،  . اي قابل انتقال هستند    گسترده
  :اند كردهبندي  به چهار دسته عمده تقسيمآنها را هاي بازرگاني  آگهي

                                                      
3. Jhally 2. Chendler 1. Fisk 

 5. Kline 4. Leiss 

 1.  
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شـود    مـي تالشن آگهي قرار دارد و محصول در بط: 1اطالعات محورـ شكل محصول  . 1
هـا، نـام محـصول و تـصوير كـاال       در ايـن نـوع آگهـي   . كاال بيان شود  هاي مثبت     ويژگي

  . هاي كاال است ها و كارايي ها، مشخصه متضمن شرحي از منافع، ويژگي
هاي بازرگاني، نـام محـصول    در اين شكل از آگهي: 2 تصوير محورـشكل محصول  . 2
اي كـه محـصول     به گونـه ؛دهد  مياختصاصا در ساختار آگهي به خود      ترين جايگاه ر    مهم

  . كند مي خاص خود را از خالل روابط نمادين ارائه هاي كيفي ويژگيمورد نظر، 
هاي بازرگاني، رابطـه مـستقيمي ميـان      در اين شكل از آگهي:3شكل شخصي شده  .3

 اغلـب از  هـا    در ايـن آگهـي    . شـود   هـاي انـساني برقـرار مـي         يك محصول و شخـصيت    
اي  شود خود را در وضعيتي آرماني تصور كند كـه در آن رابطـه    ميخواستهكننده   مصرف

 .كننده و كاال برقرار است صميمي و نزديك ميان مصرف

  هـاي محـصول     ها، تركيبي از آگهي     اين شكل از آگهي   : 4 زندگي محور  شيوهشكل  . 4
  كـاال و   ،هـا، فـرد     آگهـي در اين شـكل از      . هاي شخصي شده است     تصويرمحور و آگهي  

 از  اي  شـيوه شوند و آگهي      كننده همه و همه حول محور يك بيان واحد جمع مي            مصرف
 كاال انـسجام بخـش كـل سـاختار مـتن آگهـي در               ،دهد كه در دل آن      زندگي را ارائه مي   

  .  زندگي استاي از ه شيوكسوت 

   و مسئله تعميم پژوهشگيري نمونه

تـصادفي انتخـاب      و غيـر   5گيـري هدفمنـد     نمونـه  حاضر بـر اسـاس       پژوهش يها  نمونه
هاي كيفي اسـت كـه        گيري در تحليل    ترين شكل نمونه    گيري رايج   اين نوع نمونه  . اند  شده

هايي، كي، چگونه     اينكه چه نمونه  . هدف آن دستيابي به اطالعات عمقي و ژرفانگر است        
رود؛ اعـضاي    پيش ميهاي پژوهش پرسش با توجه به اهداف و     ،شوند  و چرا انتخاب مي   

 كـه بـراي انجـام تحليـل       ندها يا تجربيات مشخصي با هم مشترك         در ويژگي  اغلبنمونه  
يابـد   مـي  ادامـه  »كفايت نظري و روشي«تعداد نمونه تا رسيدن به  . ضروري و الزم است   

 از شبكه   1387 پخش شده در سه ماهه آخر سال          بيست آگهي  پژوهش، شامل  در اين    كه
  .ستسه سيما

                                                      
3. personalized format 2. product-image format 1. product-information format 

 5. purposive 4. the life style format 

 1.  



  1389 بهار)/ 61پياپي  (1شماره / همهفدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 68

  

تعميم تجربي يـا آمـاري بـه    . هاي كيفي و كمي، معاني متفاوتي دارد ليلتعميم در تح  
اي از     از پيش تعيـين شـده در مجموعـه         هاي  هظرفيت پژوهش كيفي براي كاربست مقول     

 2 و ميـر   1ووداك. انجامـد   مواد تجربي اشاره دارد كه از اين طريق به اعتبـار بيرونـي مـي              
نظم و انـسجام     «:از گفتمان عبارتند معتقدند كه دو شاخص اصلي سنجش روايي تحليل         

اما محاسبه قابليت اعتماد مبتني بـر عـدد     . ها و متغيرها    تحقيق و ارزيابي سودمندي مقوله    
، 1384زاده،  مهـدي (» ممكن و حتي غير ضـروري اسـت   هاي كيفي غير و رقم در تحليل  

 مطالعـه  ها مبتني بر مـتن مـورد       بر اين اساس در اين پژوهش نيز تعيين مقوله        ). 171 ص
از سـوي  .  استفاده شده است متعددي،بوده و در تعريف آنها از منابع مورد قبول و معتبر         

  نتـايجي   مدعي ارائه  پژوهش، اين   تفسيرگرديگر، بنا به ماهيت كيفي و تفسيري فراروي         
  .پذير نيست تعميم

  ها نمونهتحليل 

 يـك روز    نمـايش ا  آگهي تبليغاتي بانك مسكن، ب    دهد     نشان مي  1همان گونه كه تصوير     
. شـود  اي كوهستاني متوقف مـي    شود كه در آن اتومبيلي در كنار جاده         زمستاني شروع مي  

 بيـان زاويـه معمـوالً بـراي       نوع  اين  .  كرده است  را انتخاب دوربين زاويه از پايين به باال       
  يعنـي  چنين كاركرديدر اين تصوير نيز. شود بزرگي و عظمت موضوع به كار گرفته مي    

، مردي حدود سـي      آگهي در ادامه .  مورد نظر است   مت قله دماوند  ظر كشيدن ع  به تصوي 
باز با همـان    (زمينه قله دماوند     شود؛ تصويري از مرد با پس       ساله از اتومبيل خود پياده مي     

بينيم كه بـه سـمت قلـه دماونـد حركـت              هاي مرد را مي     سپس گام ). زاويه دوربين قبلي  
در . شـود   مـي نمـايش داده از قلـه دماونـد    ) بسته( تصويري نزديك     و پس از آن،    كند  مي

صدد جلـب توجـه      شود كه نماهاي عمومي در     مي كيدأ ت شناسي تصوير بر اين نكته      نشانه
نده به ينصدد جلب توجه ب    نده به كل فضاست و در مقابل، نماي نزديك در         ينمخاطب يا ب  

 جـزء حـاكم   ــ  ي و نماي نزديك رابطه كلمدر اينجا ميان نماي عمو   . مورد خاصي است  
 و نمـاي نزديـك      امري كلـي  صدد جلب توجه بيننده به        نماي عمومي در    چنان كه  است؛

، امـر جزئـي در نمـاي      اسـاس  ايـن    بـر . صدد جلب توجه بيننده به امري جزئي است        در
، نمـايي چنـين   شود با ارائـه       نزديك با صميميت و نزديكي گره خورده است و سعي مي          

از قلـه   بزرگ  نماي نزديك و    با ارائه   . ديك شود زاثر ن  مدنظر سازنده    موضوعمخاطب به   
                                                      
1. Vodac       2. Mir 
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مخاطبي كه در نماي قبلـي و از        (د  گردالقا  به آن   شود نزديكي مخاطب       مي تالشدماوند  
همزمـان  . )خالل نمايي عمومي و از پايين به باال تحت تأثير عظمت آن قرار گرفته است       

هـزار   5رداخـت اسـكناس     پ :گويـد   با صداي روي صحنه مـي     با ارائه اين تصوير، راوي      
  .ريالي به ارتفاع قله دماوند

  ريالي بانك مسكن به ارتفاع قله دماوند5000 جايزه  ـ آگهي1تصوير 

  
  
  
  
  
  
در ايـن   . شـود   بر روي تصوير درج مـي     نيز  با اعالم اين گزاره، متني نوشتاري       مراه  ه
 گرفتـه   بـه كـار   بـا هـم     كالم، نوشتار و تـصوير      يعني  شناختي    نشانه سازوكار سه   ،بخش
گـزاره فـوق در ايـن      . تأكيد صورت گيـرد   بر انتقال معناي نهفته در اين گزاره        اند تا     شده

 حـول محـور آن نظـم    ،هاي ديگر متني شود كه تمام مؤلفه    متن به دالي مركزي تبديل مي     
شـوند و در زيـر    ها در كنار كوه دماوند به تصوير كـشيده مـي       همزمان اسكناس . يابند  مي

ــصوير درج ــيت ــه تعــداد : شــود  م ــر100ب ــصوير  (در نمــاي بعــدي.  نف ــارت ،)2ت  عب
 اما اين مبلغ با صـداي روي صـحنه       ، درج شده است   » ريال براي هر نفر    000/125/184«

 چرا كه سعي بر اين است كه مخاطب در ابهام و عظمت قله دماوند بـاقي          ،شود  ذكر نمي 
  . ماند و بيشتر با اين مفهوم درگير شودب

  نفر100 ريالي بانك مسكن براي 000/125/184 جايزه  گهيـ آ2تصوير 
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 كه اين گـزاره بـر روي   » واحد مسكوني با كليد طاليي10«: شود ذكر مينيز  در ادامه   
بندد كه در وسط تصوير، كليدي طاليـي ديـده            تصويري از يك واحد مسكوني نقش مي      

بـا هـم    ) صوير، كالم و نوشـتار    ت(شناختي    نشانه سازوكاردر اين تصوير نيز سه       .شود  مي
 ميليـون ريـال بـه       2پرداخت ماهيانـه    «: شود   مي گفتهدر ادامه اين گزاره     . شوند  همراه مي 

نمـاي دور     كه همزمان تصويري از مردي ميانـسال در دو         » نفر 100به تعداد   مدت ده سال    
  . كه در حال خروج از بانك استارائه شده ) 3 تصوير(و بسته 
 تصويري از چهره مـرد      ،كه نمايي بسته و نزديك است     ن تصوير    همي  نماي بعدي  در
. رنگي بر چهره دارد كه حـاكي از رضـايت اوسـت    شود كه لبخند كم    نظر ارائه مي   مورد

پرداخـت  : حك شده است  با اين مضمون    اي    در كنار تصوير بسته از مرد ميانسال، نوشته       
  .ر نف100 سال به تعداد 10 ميليون ريال به مدت 2ماهيانه 

  نفر100 ميليون ريالي بانك مسكن براي 2 جايزه ماهيانه  ـ آگهي3تصوير 

  
  
  
  
  
  

 نفـر از اعـضاي   4و   نفـر 500 قطعه سكه بهار آزادي بـه  5اهداي  « ، عبارت، در ادامه 
تـصوير  مـرد،    كـه    در حالي  ،شود   مي پخش با تصوير مردي در دفتر كارش        »خانواده آنها 

 سـكه بهـار آزادي در كنـار         4 همزمـان تـصويري از       دختر بچه خود را در دست دارد و       
  ).4تصوير  (شود بچه درج مي تصوير دختر
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 4 نفر و 500 قطعه سكه بهار آزادي به 5 بانك مسكن براي اهداي  ـ آگهي4تصوير 

 نفر از اعضاي خانواده

  
  
  
  
  
  

ر تـوان د    شناسي متن، داللت معنايي تصاوير ارائه شـده را مـي            بر اساس تحليل نشانه   
  .سه سطح مورد بررسي قرار داد

 با بيان ميزان جوايز ارائه شده از سـوي يـك            ،در سطح اول داللت   : سطح اول داللت  
 يرسان اطالع از اين منظر، متن واجد بعد     . رو هستيم   هب رو) بانك مسكن (سسه خدماتي   ؤم

اني رسـ  ست كه سازوكارهاي ديگري در كنار اين شكل از اطالع     ا  اما نكته مهم اين    ،است
  .كنند  كه در سطح دوم داللت عمل ميروند به كار مي

كه در اصـل از چهـار آگهـي مجـزا     (هاي اين آگهي  در تمام بخش: سطح دوم داللت 
داللـت  . آميـز نـشان داده شـود     اغراقبه صورتيشود ارقام      مي تالش) تشكيل شده است  

ايي بـراي تمـام   هـ  ضمني نهفته در قله دماوند، كليد طاليي، مستمري تمام عمـر و سـكه     
 سعي در اقناع مخاطـب      ،از خالل به تصوير كشيدن اعداد و ارقام بزرگ        خانواده  اعضاي  

اي   گونه كه در بخش توصيف آگهي نشان داده شد، زواياي دوربين به گونـه                همان. دارد
بـه  . خـود ادراك كنـد  انـدازه واقعـي   تر از   تصاوير را بزرگ   ،اند كه مخاطب    انتخاب شده 

مـتن بـا   . كند متن از اعداد و ارقام در شكلي كالن و تأكيد شده استفاده ميهمين ترتيب،  
و اهميـت   دارد عظمـت  تصويري تـالش  و ابزارهاي    ،استفاده از نوشتار، تأكيدهاي بياني    

  . مدنظر خود را به مخاطب برساندموضوع
هـا   كااليي شدگي روابط و زندگي انسان«الگويي از   در اين سطح،    : سطح سوم داللت  

 بـه   ي زنـدگي  هـا    عرصـه  يكااليي شدن تمام  . شود   ديده مي  » مبتني بر بازار   ي ساختار در
ايـن الگـوي    . كنـد    طرحواره كلي عمل مي    نوعياي بنياني و كالن در كسوت         عنوان ايده 

اين الگـو، رسـيدن بـه        در. كند   مي معرفيكننده تمام مشكالت      حل مثابه كاال را به     ،كالن
 به عنوان    است كه  بلكه هدف نيل به كاال     ،تالش نيست و    فرايندي مبتني بر كار    ،موفقيت
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سـازي    يعـ يطب شيوه بر يمبتناين ساختار كامالً    . شود  تنها بخش قابل اتكا و مهم ارائه مي       
 يامـر  تنهـا ) محـصول  (جـه ينت و شود  مي رانده عقب به خيتار ساختار، دو هر در. است
 اينكـه   امـا  ،رقامي بزرگ است   رسيدن به ا   ،مهم. گيرد  صورت مي  تأكيد نروي آ  كه است
. شـود    مسكوت گذاشته مي   ، است  نياز تالشميزان   چه   بهها     رسيدن به اين موفقيت    براي

  . فرد بستگي داردها به بخت و اقبال  گويي همه موفقيت ، در اين ساختار
هـاي روانـي و       ها، تأثيرپذيري   هاي ضمني و غير مستقيم آگهي       جنبه ديگري از داللت   

 مخاطـب را در جايگـاه فـردي    ها، اين نوع آگهياي كه  ن است به گونه  شخصيتي مخاطبا 
ا ديدن عظمت و شكوه كاال يا خـدمت مـدنظر، در جايگـاه    بدهند كه الزم است     قرار مي 

مخاطب را   از موضعي فرادست     ،، كاال يا خدمت   1به زبان آلتوسري  . دست قرار گيرد   فرو
 »بـه رخ  «ن كاال به اشـكال مختلـف         كه در آ   سازوكاريچنين   .دهد  مورد خطاب قرار مي   
 سـاختار و    .گردد  ميتكرار  نيز  هاي بانك مسكن       آگهي  ديگر  در ،شود  مخاطب كشيده مي  

در آن،  اسـتوار اسـت كـه       سـازي     برجـسته ها بر اصـل       بن مايه اصلي اين شكل از آگهي      
بـه نمـايش در   آميـزي    به شكل اغراق،هاي خاصي از كاال يا خدمت مدنظر آگهي    ويژگي

هـاي ايـن    در نمونـه ديگـري از آگهـي   . سازدزده   گونه كه مخاطب را شگفت آن؛  دآي  مي
 مختلـف   هـاي   بـه شـكل   بينيم گروهي بـا ديـدن تبليـغ ايـن بانـك               مي) 5تصوير  (بانك  
  .شوند زده مي  تشگف

                                                      
1. Altoser 
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   جوايز  سازي مخاطب در آگهي ـ استفاده از راهكار متعجب5تصوير 

  الحسنه بانك مسكن حساب قرض

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

حـالي در   مخاطـب را در  ،ايـن وضـعيت، مـتن آگهـي     گونه كه اشاره شـد در        همان
را بـه او     عظمـت و بزرگـي كـاال و خـدمت مـدنظر               كه دهد   قرار مي  »گي هسوژ«جايگاه  

آنها مخاطـب   .  را به استفاده از كاال يا خدمت فوق ترغيب كند          وياز اين طريق     تا   نماياند  مي
 موجـب مرزبنـدي دقيـق       نخـست، دهنـد كـه در نگـاه          ار مـي   مورد خطاب قـر    اي  گونه را به 
دهنـد     او را در جايگاهي فرودست قرار مـي        مرحله بعد اما در   . دستي نشود   فرو /دستي فرا

. كنـد  براي حل مشكالت او فراهم مـي را   امكان   بيشترينكه گويي كاال يا خدمت مدنظر       
كـاركردي   كـه    شـود   طنـز اسـتفاده مـي      عنـصر  معمـوالً از      نيـز   نيل به ايـن هـدف      براي

  .داردكننده  تلطيف
 با زاويه دوربين    ، از منظر فني    نيز ارائه تصوير اغراق شده از كاال يا خدمت مورد نظر         

تـوان   نمونه مشابهي از اين شكل از كاربرد دوربـين را مـي        . شود  پذير مي  رو به باال امكان   
 در  بارها و  آگهي   در اين ). 6تصوير   ( برج تجاري نگين رضا مشاهده كرد      در تبليغ آگهي  
 ايـن   ازنحـوه اسـتفاده  . شـود  آسا از برج مدنظر ارائه مـي     تصويري غول  ،نماهاي مختلف 

 ذكـر   پيـشتر ) در نماهايي كه از قله دماوند ارائه شده است        (شگرد در تبليغ بانك مسكن      
  .شد
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 نمايي در آگهي برج تجاري نگين رضا ـ استفاده از شيوه بزرگ6تصوير 

  
  
  
  
  
  
شكلي از   و   شود كار بسته مي  ه  ها ب  در آگهي ديگري است كه     رايج   شيوه» ينماي واقع«
ها تالش بر آن اسـت        آگهيدر اين   . دگرد   با استفاده از تمهيدات مستندگونه عملي مي       آن

 ابزارهاي فني مانند دوربين در متن       ،برداري در تصوير حتي   تا براي ارائه وضعيتي طبيعي    
 را در حـال  بـازيگران  ،)7تصوير  (ي از بانك مسكندر آگهي ديگر. آگهي گنجانده شود 

 بر ميزان جـوايز،   ويژهشخصيت اصلي با صدايي بلند و تأكيد. بينيم تمرين متن آگهي مي 
شـوند   زده قـانع مـي    هاي بهت   آرايد كه اطرافيان او با همان چهره        اي مي   صحنه را به گونه   

همان عوامل سـازنده و دخيـل       آنها كه   . شوندوارد   جهان واقعيت    بهكه از جهان تصوير     
 كـشند  مياي دست از فعاليت   در نماهاي مختلف براي لحظه     ،در توليد متن آگهي هستند    

   .شوند  تبديل مي  آگهيزده به شخصيت اصلي و با حالتي بهت

  نمايي در آگهي بانك مسكن  واقع ـ استفاده از شيوه7تصوير 
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 امـا تعجـب او از       ،بينـيم   زده مـي   بهـت ، شخصيت اصلي را نيز      )8تصوير   (نماي آخر در  
اند تـا بخـت        صف كشيده  انهاقتل سازنده آگهي است؛ آنها مش     امخالي شدن صحنه از عو    

 آگهي است كـه مخاطـب       هدفخوشحالي شخصيت اصلي همان     . خود را آزمايش كنند   
  .پذيرش ادعاي مطرح شده، در متن قانع كرده استرا براي 

   بانك مسكن سازي براي اقناع مخاطب در آگهي ـ استفاده از شيوه متعجب8تصوير 

  

  

  

  

  

  

هـا در راسـتاي     رسـانه  و همسو با نظر بودريار دربـاره كـاركرد       با توجه به اين آگهي    
 ،شـود    توليد مي  هاي تصويري    جهاني كه در رسانه    توان نتيجه گرفت    ميتوليد فراواقعيت   
در چنـان كـه     . رود   بين مي   از ، مرزهاي ميان واقعيت و فراواقعيت      در آن  جهاني است كه  

 از هـم  ،واقعيـت  شود كه در آن مرزهاي واقعيت و فرا         جهاني برساخته مي   آگهي نيز اين  
شـويم كـه همـه     مـي رو  هب با جهاني رونيز  در سطح سوم داللت بارتي      . ستنيقابل تمييز   

 هاي بازرگاني    آگهي يها  متن كه   »نقصي  جهان كامل و بي   «: دهد  افراد را در خود جاي مي     
  .سازند آن را برمي

 ، آگهـي كه در كسوت جـارچي ـ  ها  مورد استفاده در آگهي »تأكيديـ  الگوي خطابي«اين 
 با شدت و تحكم بيشتري      )9تصوير   (ها  كند، در نمونه ديگري از اين آگهي        نمود پيدا مي  

در اين نمونه، شخصيت اصـلي در كـسوت         . دهد  مخاطبان خود را مورد خطاب قرار مي      
ـ كه پيشتر به آنها اشاره شـد   صدايي محكم و استوار به بيان جوايز بانك   با،يك خطيب
 به ارتفاع قله دماوند، كليد طاليـي خانـه و مـواردي از ايـن                يهاي  اسكناس (كند  اقدام مي 

ـ  و اين در حالي است كه با تمـسخر و ترديـد مخاطبـان رو              ) قبيل بيـان  (شـود     رو مـي   هب
ــاراتي ــري عب ــول نخــوري ب ــد عمــراً، گ ــي و مانن ــاز كن از ســوي ســاير ...   حــساب ب
   ).اصليمخالفت با شخصيت براي  در متن كنندگان شركت
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  ـ استفاده از الگوي خطايي ـ تأكيدي براي بيان جوايز در آگهي بانك مسكن9تصوير 

  

  

  

  

  

  

 بـا صـداي آرام بـا متـصدي     كوشد ميدر انتهاي آگهي، شخصيت اصلي در حالي كه     
شود كـه    متصدي دعوت مي اما از سوي   ،فتتاح حساب است   درصدد ا  ،بانك صحبت كند  

در انتهاي صف قرار بگيرد و اين در حالي است كه ساير اعضاي خـانواده و دوسـتان او           
  . اند در صف افتتاح حساب ايستاده

سـسه  ؤهـاي ايـن م    آگهي در نمونه ديگـري از آگهـي   ـ جارچي مبتني بر الگوي شخصيت
هـا     خطاب ها معموالً   اين آگهي در  . بهي توليد شده است    صورت مشا  به) 10تصوير  (خدماتي  
 از زن و مـرد و   اعـم اي كه تمام افـراد     به گونه  ؛شود مي عمومي و همگاني ارائه      به شكل 

داللت ضمني ايـن    . تلقي گردند  مخاطبان و مشاركان متن      نوعيپير و جوان و كودك به       
 ي جنـس  ي و  سـن   طبقات مختلف  ها و   گروهتمام افراد   تواند    ميها اين است كه متن        آگهي
 عـام و همگـاني    مورد نظـر خـود را     امر ، و متن آگهي از خالل اين تمهيد       بر بگيرد   دررا  

بـراي تقويـت انـسجام     طنز به عنوان تمهيـدي   عنصرمتن ازافزون بر آن، . دهد  جلوه مي 
   .خورد صداي انفجار خنده در انتهاي آگهي به آرم بانك برش مي. كند استفاده ميدروني 

ـ استفاده از شيوه عام و همگاني جلوه دادن امر مورد تبليغ همراه با طنز 10تصوير 

  در آگهي مسكن كارت بانك مسكن
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.  اسـت  »دربرگيري تمامي افـراد   «مسكن كارت بانك مسكن، شمول از نوع        آگهي  در  
. كنـد   مـي ، زمان نيز شكلي عـام پيـدا         )11تصوير   (ها  حال در نمونه ديگري از اين آگهي      

كننده اصلي آگهي ديگري از اين بانك، كودكي در تهـران قـديم اسـت كـه در                    مشاركت
 پـدر و  از سوياو  .  از آرزوها و اميال اوست     اي  حال تماشاي شهر فرنگي است كه نشانه      

زمـان  . كنـد  شود و با حـضور در بانـك حـسابي را افتتـاح مـي      مادر خود فرا خوانده مي   
 كـه در حـال مراجعـه    پيرمـردي شـده     اكنـون بينيم كه      مي گذرد و كودك را در حالي       مي

  . شود  محوري بدل ميي به مفهوم»زمان«اين آگهي  در. استك ندوباره به با

  ـ استفاده از شيوه همگاني و همه زماني جلوه دادن متن در آگهي بانك مسكن11تصوير 

 

 

 

  
  
  

به اين ترتيب كه     ؛ت همگاني و همه زماني بودن متن اس       ،داللت ضمني در اين آگهي    
دهد و از ايـن طريـق جهـاني           ها تحت لواي خود قرار مي       متن همگان را در تمامي زمان     

اسـت و از  ي  كه فاقد هـر گونـه نقـص   آورد  دست، ترك نخورده و توپر را فراهم مي   يك
  .شود  تاريخ زدوده مي، يعنيبخشد سازي بارتي را تحقق مي اين طريق ساختار اسطوره

با ساختن ماكتي   شخصيت اصلي   در ابتدا   ،  )12تصوير   (غاتي بانك ملت  در آگهي تبلي  
  سـپس گـزاره    .شـود كـه خـود آن را سـاخته اسـت             اي مي   وارد فضاي روياگونه  كاغذي  

  .شود  ارائه مي»زه دويست و پنجاه ميليون ريالي به عنوان جايزه بانك ملتي جا1000«
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  ايز بانك ملتـ استفاده از عنصر تخيل و رويا در آگهي جو12تصوير 

  
  
  
  
  

كـه در   شود     وارد مي   دنياي واقعي هم ارز همان خانه كاغذي و روياگونه         بهاو سپس   
 ابتدايي و بر مبناي الگوي بارتي، داللت ضـمني          يدر نگاه  . است  نماهاي قبلي ارائه شده   

. شود   كه شخصيت اصلي متن از جهان كاغذي وارد دنياي واقعي مي           آنجاستاين آگهي   
صدد القاي ايـن ايـده اسـت كـه پلـي كـه فـرد را بـه آرزوهـاي خـود              متن در در اصل،   

 بـه جهـان     متنـي انتقـال از جهـان      .  همانا افتتاح حساب در بانك ملـت اسـت         ،رساند  مي
در اصـل،   . شـود   هـا تكـرار مـي       و تأكيد فراوان بر اين مؤلفه در بسياري از آگهي         رويايي  
جهـان  /  اسـاس دوگانـه جهـان رويـايي        هاي بازرگاني مانند اين آگهي، همواره بر        آگهي

نقـص اسـت و     ، جهـاني كامـل و بـي     ها  متنجهان رويايي در اين     . واقعي استوار هستند  
 استفاده از خدمت يـا كـااليي اسـت          سازد،  ميعاملي كه چنين دنيايي را براي فرد محقق         

مبنـاي  بـر  ) سطح سوم داللت   (ها  متنبنابراين، الگوي كلي اين     . شود  كه در متن تبليغ مي    
اين جهان آرماني فقـط و فقـط از خـالل           .  استوار است  »نقص  ارائه جهاني آرماني و بي    «

  .يابد  تحقق مي،مصرف كاال يا خدمت مورد نظر آگهي
 ديـده  )13تـصوير   (تـوز  هـاي تبليغـاتي چـي    نمونه ديگري از اين ساختار در آگهـي  

وضـعيتي نابهنجـار بـراي      ها بر الگويي روايي استوارند كـه در آن بـا               اين آگهي  .شود  مي
  . حت هستندا هستيم؛ اغلب آنها ملول و ناررو به روهاي اصلي آگهي  شخصيت
  ها قبل از استفاده از كاال  ـ استفاده از شيوه ملول جلوه دادن شخصيت13تصوير 

 توز در آگهي چي
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: شـود   وارد مـي دهنـده  يـك نجـات  مـورد تبليـغ در كـسوت       كـاالي   در اين مرحلـه     
 وارد  ، با خوردن محتويـات آن      و كنند  توز را باز مي     هاي چي    متن بسته  كنندگان در  مشاركت

  ).14تصوير  (آيند  ميشوند؛ آنها اكنون بال در آورده و در فضا به پرواز در  فضايي رويايي مي

  توز دهنده كاال در آگهي تبليغ چي اي و نجات ـ استفاده از كاركرد معجزه14تصوير 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بـه عنـوان   كـه كـاال     در ايـن آگهـي      كنـد،     اشـاره مـي   گونه كه ريموند ويليامز       نهما
كنـد    به شكلي از داللت ضمني عمل مي      آن  اي     كاركرد معجزه  ،شود  دهنده وارد مي   نجات

هـايي خنـدان آرام        مـتن بـا اسـتفاده از كـاالي مـدنظر بـا چهـره               كنندگان در   تو مشارك 
اي كـاال را تـشكيل    ي از ساختار رويا ـ معجـزه  اين الگو در شكلي كالن، بخش. گيرند مي
  غيـر  رامـش و شـادي    دهد كه گويي بدون وجود كاالي مدنظر آگهي، دسـتيابي بـه آ              مي

  . ممكن است
هـاي بازرگـاني      هاي رايـج در آگهـي        شيوه از   »جهان مبتني بر رويا   «استفاده از تمهيد    

بـه  و ورود  يبي كلي اسـت     از جهان واقعي كه مالزم با نقص و ع        ، گذر   مبنااين  بر  . است
 است از خـالل مـصرف كـاال يـا خـدمت           همراه ايي كه با حل تمام معضالت     يجهان رو 

اين انتقال نـوعي حركـت صـعودي و همـراه بـا بهبـود در            . شود  مدنظر آگهي محقق مي   
توز بـا بـه پـرواز در آمـدن       فرد است و به شكل استعاري در آگهي چي    خلقيات و رفتار  

  ).1نمودار  (شود ي ميسرتن م مكنندگان در مشاركت
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  هاي تبليغاتي ـ روند دستيابي به جهان كامل و بي نقص در آگهي1نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شود كه در     هايي ديده مي     زندگي و مصرف، بيشتر در آگهي      شيوههاي مرتبط با      مؤلفه
ـ  از زندگي اي شيوهها، معموالً  در اين نوع آگهي  . شوند  محيط خانه روايت مي    ه نمـايش  ب

اما نكته مهم اين اسـت      . بقات باالي جامعه است   ط موارد مرتبط با     بيشتر كه در    آيد  درمي
 مصرف كاال يـا خـدمت مـورد          كوشش بر آن است كه     ها  آگهياين قبيل    يها  متن  در كه

 برفـاب يخچـال    در آگهـي تبليغـي        براي مثـال   .همراه شود  زندگي   شيوهنظر با اين نوع     
ـ  هاي معجـزه    كيد بر ويژگي   عالوه بر تأ   )15تصوير  (  از زنـدگي ارائـه      اي  شـيوه ،  آن هگون

، جالب توجـه هاي  شود كه در آن با استفاده از چيدمان خاص خانه و استفاده از رنگ               مي
، آنشود كه در مركزيـت   به مخاطب ارائه مياي  به گونهبقات باالي جامعه    ط زندگي   نوع

  .كاالي مورد تبليغ قرار دارد

  يوه زندگي طبقات باالي جامعه در آگهي تبليغي يخچال برفابـ نمايش ش15تصوير 

  
  
  
  
  
  

  مل و بي نقصجهان كا

  رويايي
مصرف كاال يا خدمت مدنظر 

  جهان واقعي  متن
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 مختلف تكرار   هاي  شكلبه  ) مانند خوراك (اين الگو بيشتر در تبليغ كاالهاي مصرفي        

يكـي  مبتني بـر  رو هستيم كه  هب فريزر با نماهاي زير روـ در تبليغ نوعي يخچال  . شود مي
  ).16تصوير  ( است»جهان وفور و فراواني«، ي بر بازار آزادهاي اصلي اقتصاد مبتن از ايده

  در آگهي تبليغي» جهان و فور و فراواني«ـ به تصوير كشيدن ايده 16تصوير 

  يخچال فريزر

  
  
  
  
  
  
شود اين است كه كـاال         مي فراواني مشاهده ها به     كي ديگر از تمهيداتي كه در آگهي      ي

 تـصوير   بـه انـسجام بخـش كـانون خـانواده    يا خدمتي خاص به عنوان عامل مركـزي و     
نمـايش در    بـه  در كنـار هـم    اي  به شيوه ها اعضاي خانواده      در اين آگهي  . شود  ميكشيده  

چنـان  كند  را ايفا ميمحوري  نقش عامل ، كه كاالي مورد نظر در مركزيت تصويرآيند  مي
ايـن عامـل     گويي آنان نشاط خود را از        ؛كه اعضاي خانواده را كنار هم جمع كرده است        

  ).17تصوير  ( استها آگهياي از اين  تبليغ برنج كمال ملكي نمونه. كنند مركزي اخذ مي
نهايـت بـا    در  در اين آگهي، تالش مرد خانه براي تهيه غذا با همكاري فرزندان خـود،               

كننـده    بلكه زماني اين تالش به نتيجه دلخواه و راضي،رسد ورود مادر به خانه به پايان نمي   
و كاالي مـدنظر مـتن را مـصرف          دنشو   كه اعضاي خانواده در كنار هم جمع مي        امدانج  مي
  .كنند مي
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بخشي به كانون خانواده در آگهي  ـ استفاده از كاركرد كاال در انسجام17تصوير 

  تبليغي برنج كمال ملكي

  

  

  

  

 

  
  

 يفزاينـد، آنهـا ب   عيبـار اقنـا   بـر   شود تا     ها استفاده مي     در آگهي  ي كه ديگررايج  د  يتمه
 در آگهـي شـامپو سـير صـحت        براي مثـال،    .  است »طبيعت و علم  «استفاده از دو عنصر     

ها شامل گفتار علمي      اي از نشانه     كارگيري مجموعه   كوشش شده است با به     )18تصوير  (
هاي سـفيد و همچنـين        كنندگان درباره خواص سير، فضاي آزمايشگاهي، لباس        مشاركت

گي كاالي مورد نظر از لحاظ علمي نيز مورد تأييد قرار گيرد             و طرز بيان افراد، ويژ      چهره
. خـورد ب به امكاني براي داشتن موهاي سـالم گـره           و به اين ترتيب استفاده از اين شامپو       

داللت ضمني مستتر در اين آگهي    ها در چيدماني بر محور همنشيني       اي از نشانه    مجموعه
در نتيجـه مـتن   . واص كاالستخبيان راي همانا ايجاد فضايي علمي ب  كند كه     را توليد مي  
هـا در سـاختاري       شود اعتباري براي خود كسب كند از خالل ارائه ايـن نـشانه              موفق مي 
  ).18تصوير  (شود  ميحاصلعلمي 
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 ـ استفاده از عناصر طبيعت و علم در آگهي تبليغي شامپو سير صحت18تصوير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ايـن  ،ل اسـت  ئـ ي فضاي علمي و نگاه مبتني بر علم قا        اما با تمام اعتباري كه متن برا      
 جايگـاهي   »عظمت كاال «شود كه در مقابل        همراه مي  هايي  نگاه در دو نماي آخر با نشانه      

در نماي ماقبل آخـر ايـن امـر بـا تمهيـد           به اين ترتيب كه     . گيرد  اي به خود مي     زمينه پس
ـ        رايج زاويه رو به باال      آسـا،  آميـز و غـول   اي اغـراق  دازهي دوربين و نشان دادن كاال در ان

هاي سفيد نقش سـازنده كـاال         شود و اين در حالي است كه كساني كه با لباس            محقق مي 
  ).19تصوير  (اند زمينه رانده شده  به پس،اند را داشته

زمينه راندن عناصر  ـ استفاده از تمهيد بزرگ جلوه دادن كاال و به پس19تصوير 

  حتسازنده در آگهي شامپو سير ص
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  متـداول ديگـر     استفاده از علم و فضاي علمي، توسل به طبيعت نيـز تمهيـد             در كنار 
 در ايـن    ).20تـصوير    (شود  كار گرفته مي  ه  ب 101ازجمله تبليغ كرم    ها    است كه در آگهي   

 بايـد يابـد كـه       ساختار، داللت ضمني نهفته در پس آگهي بر اساس اين ايده تحقـق مـي              
 دراز اين طريق، كاال نيز      .  به تصوير كشيده شود    »نخورده   دست طبيعت به شكل ناب و    «

شود و اعتبار خود را از طبيعت         نقص بدل مي      به امري كامل و بي     ،فرايند سرايت معنايي  
تـسري معنـايي ميـان طبيعـت و         « ابزاري است كه      نيز در اين آگهي رنگ   . كند  كسب مي 

  . بخشد  را سهولت مي»كاال

  101يعت و كسب اعتبار از آن در آگهي تبليغي كرم ـ توسل به طب20تصوير 

  

  
  
  
  
ها براي باورپذيرتر كردن ادعـاي مـتن           آگهي ركي ديگر از تمهيدات مورد استفاده د      ي

در بـراي مثـال،     . قابل تصور نشان داده شـود       قدرتي غير  برخوردار از  ،اين است كه كاال   
اي بـه   برقي در شكلي اسـطوره  ، قدرت جارو  )21تصوير   (برقي ثاني  غي جارو يآگهي تبل 

در بخـش   . گـردد   ميشود و متن به صحنه نبرد جارو برقي با فيل بدل              تصوير كشيده مي  
برقـي   شود كه سعي در از بين بردن جارو         اعظم اين آگهي، صداي غرش فيلي شنيده مي       

  .دارد
  
  
  
  
  
  
  



  85 ����شناختي  يك تحليل نشانه: هاي تجاري مصرف در آگهي

  

   ثانيجارو برقيـ نمايش قدرتمندي غير قابل تصور كاال در آگهي تبليغي 21تصوير 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قابـل تـصور خـود فيـل را          برقي ثاني است كه با قدرت غير       اما در نهايت اين جارو    
برقـي را در حـالي        جـارو  ،نماي آخـر  . كند  بيرون پرتاب مي  به  هاي او را      بلعد و عاج    مي

   ).22تصوير  (ي فيل در كنار آن قرار گرفته استها دهد كه عاج نشان مي

   ثانيجارو برقيبخشي به كاال در آگهي تبليغي   از تمهيد جانـ استفاده22تصوير 
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 صدايي اسـت كـه در انتهـاي         ،رسد  تنها صداي انساني كه در اين آگهي به گوش مي         
قـدرت   برقي ثاني؛ پر   جارو«: كند  كم باال اعالم مي   حبرقي را با ت    هاي جارو   آگهي ويژگي 

  . همراه است»جان بخشي به كاال«گهي با سطح داللتي يا ضمني اين آ. »صدا  و بي

  گيري بحث و نتيجه

 بررسـي  دخـو  فرهنگي ـ   اجتماعيآن را در شرايط بايدهر پديده اجتماعي براي ارزيابي درست   
 امـور   ؛شـود   هـاي كيفـي اسـتنباط مـي         شناسـي تحليـل    اي اسـت كـه از روش        اين نكته . كنيم

 بلكـه در فراينـدهاي   ،ندارنـد هايي هستند كـه هـيچ ماهيـت ذاتـي و جـوهري              برساخته
هـاي   شوند و معنـاي خـود را از خـالل عناصـر و مؤلفـه      اجتماعي و فرهنگي ساخته مي   

  . كنند  اخذ مي1بافتي
هـاي اجتمـاعي      بحث مهم اين است كه چگونـه نظـام         ،»مصرف«مفهومي  در بررسي   

عـات،  هـا، اجتما    ماننـد گـروه   ( و عوامل مختلف     سازوكارهاتخصيص منابع با استفاده از      
براي تعيـين  را قدرت الزم ...)  اي، دانش مدرن و   نيروي بازار، نهادهاي فرهنگي و رسانه     

هـاي    نظـام اينكـه   هـايي ماننـد       طرح پرسـش  . آورند  دست مي    و تعريف نيازهاي افراد به    
 و آنهـا را بـه       سازند  مي   چگونه دسترسي افراد به منابع مورد نيازشان را محدود           اجتماعي

 زنـدگي خاصـي را بپذيرنـد و از ارضـاي نيازهايـشان              شيوهكنند كه     مياي هدايت     گونه
 در كـسوت مفهـوم      پـژوهش  ايـن    مـسئله بنـدي مجـدد        در اصل صـورت    ،راضي باشند 

  .  است»فرهنگ مصرفي«
هـايي    مصرف و فرهنگ مصرفي حاكم بر جامعه، روايتي از كـشمكش         ،اساس   اين بر

مـصرف كاالهـا و     . ه افرادنـد  است كه درصدد كنتـرل و هـدايت نحـوه زنـدگي روزمـر             
هـاي اجتمـاعي      بنـدي    است و اين امر با صورت       نيازمند  بسيج منابع اجتماعي   بهخدمات  

، روابط بين نيروي كار، مالكيت و نحوه توزيع منابع و نوع            فنيهاي    خاصي مانند توانايي  
  .استهمراه ) اي هاي رسانه  واسطهاز طريق(بازنمايي كاالها و خدمات 

 »بازتوليـد فرهنگـي  «، تمام موضوعات مرتبط با مصرف در ذيل مفهوم          از سوي ديگر  
هـاي   اي متقابـل بـا نظـام        هاي كامالً خـصوصي افـراد در رابطـه          كنش. شوند  دار مي   معني
 ، همزمـان يابنـد و  گيرند و تجلـي مـي     شكل مي  اي عمومي و اجتماعي دروني شده       نشانه

  .كند عمل مي به عنوان ابزار مهمي براي عضويت اجتماعي »مصرف«
                                                      
1. contextual 
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 در سـه ماهـه آخـر    3 آگهي پخش شده از شـبكه  20اي شامل   در اين پژوهش نمونه   
اي از نتـايج بـه دسـت          شناختي مورد تحليل قرار گرفتند كه خالصه         از منظر نشانه   1387

  .آيد آمده از اين بررسي در پي مي
دهد    نشان مي  اين امر . شود   مي فراواني مشاهده  به   1تأكيد بر نام تجاري   ها    در آگهي . 1

تـوان پـي بـرد كـه       مـي  به اين ترتيـب، . نه كاال  ،صدد فروش نام تجاري است     كه متن در  
 آنچـه اهميـت دارد همانـا نـام       بلكه ، كاال يا خدمت چندان مهم نيست      هاي كيفي  ويژگي

 نـدارد  تـالش كند؛ تبليغات   هاي بودريار نزديك مي     اين امر ما را به ديدگاه     . تجاري است 
اي بـه     از نـشانه   مخاطـب را      بلكه بپردازد،پذير   يي واقعي يا يك بعد مرجع      كاال  معرفي به

 هـدايت كننده ديگر   اي به مصرف    كننده نشانه ديگر، از كااليي به كاالي ديگر و از مصرف         
خـود كـاال تبليـغ    در آنهـا نخـست   تـوان ديـد كـه     هايي مي  در آگهي  اين ايده را  . كند  مي
اي كـه   ؛ نـشانه گـردد  مـي شانه بـه مخاطـب ارائـه     ولي پس از مدتي صرفاً يك ن،شود  مي

 از سـازوكار ايـن  . دهـد  هـا را شـكل مـي    اي از داللت جايگزين كاال شده است و زنجيره 
 . كند  عمل مي»تداعي«اختي نش طريق فرايند روان

در ايـن   . هاي توليد يك متن تبليغـاتي اسـت         ترين شيوه    از اساسي  تفاوتتأكيد بر   . 2
 و  »ما« تفاوت ميان    »ماسازي«گيرد و از خالل فرايند         قرار مي  »آنها«ل   در مقاب  »ما«فرايند،  

كنندگان كاال يا خدمتي خـاص هـستيم كـه در مقابـل           ما مصرف . شود   برساخته مي  »آنها«
، از ايـن منظـر    . كننـد   م كه از اين كاال يا خدمت خاص استفاده نمـي          يگير  آنهايي قرار مي  

 بورديـو مطـرح     ديـدگاه  از   پيـشتر گونه كه     همان(شود     عامل تمايز و تفاوت مي     مصرف
 اخـتالف در  نـه  ،اسـت مهم  اما نكته مهم اين است كه در اين فرايند، نفس تفاوت            ). شد

 . عيني كاال يا خدمت مدنظركيفي و هاي  ويژگي

، متن   علمي معتبر منابع   و استفاده از   2نگاه خردمندگرايانه يا علمي بودن    با تكيه بر    . 3
 ابزاري اسـت كـه      ،ساختار علمي .  عرضه كند  تر  پذيراتر و مقبول  را   خود   كوشد  آگهي مي 
 .شود مي استفاده كاركرد كاالي مورد تبليغ،سازي   بيشتر براي طبيعيها متندر اين 

ـ   كنـد  را ايفـا مـي    منجينقشكاال   ،ها   اين آگهي  بيشتردر  . 4 هـم  ه  و تمـام سـاختار ب
روايتي كه برشي از زنـدگي روزمـره        اين ايده اغلب در قالب      . بخشد  ريخته را سامان مي   

اي ايـن     شود؛ كاالـ منجي ساختار نـشانه        ممكن مي  ،ها را با خود به همراه دارد        شخصيت
ـ  ، شـده اسـت    آور  اي كه مالل    ها زندگي روزمره    در برخي از آگهي   . ها است   نوع آگهي  ه  ب

                                                      
1. brand       2. reason /science 
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 ،اهـ   ايـن آگهـي   اغلـب   . شـود    نشاط مي   با  و انگيز  واسطه حضور كاالي مورد نظر هيجان     
 ،ايـن سـاختار   . كنند كه نوعي فراواقعيت اسـت       ميوارد   فضايي رويايي    بهمخاطب خود را    

 تمركـز و تأكيـد   آن، اما ويژگي برجـسته  ، دارد منجيهاي فراواني با الگوي كاال ـ   مشابهت
 .  زندگي مدرن و مرتبط با جوانان استشيوهبر زندگي روزمره و 

 ابـزاري بـراي تمييـز كـاالي          و ا نشان دهـد   كه كاالي خوب ر   تبليغات بيشتر از آن   . 5
 است كه در حـال مـصرف        اي  كننده  صدد به تصوير كشيدن مصرف      در ،خوب از بد باشد   
 بـه جـاي نـشان دادن      تبليغـاتي همـواره    يهـا   مـتن  ايـن    .مورد نظر است  كاال يا خدمت    

 .دهند را نشان مي آل  ايده كننده مصرف كننده كارا، مصرف

در كسوت يك منجي ظهور كرده و مـصرف         كاال  رسي شده،    بر يها  متن بيشتردر  . 6
 است كه از آن با عنـوان نظـام        ـ اقتصادي   از تداوم اوست؛ او منجي نظام اجتماعي       ينشان

  . شود بازار ياد مي
كنـد و در      وفصل مـي    مشكالت را حل   يتمام آسا  معجزهاي    به گونه  تبليغي، يكاال. 7

بدين معنـي كـه   . شود كار گرفته ميه ها ب ر آگهيسازي بارتي د   اغلب موارد فرايند طبيعي   
مكـان قـرار       زمان و بي      با زدودن پس و پيش رويداد، مخاطب را در وضعيتي بي           ها  متن
هـاي   دهند؛ وضعيتي كه در آن مصرف كاال يا خـدمت مـورد نظـر، بـا حـذف مؤلفـه         مي

 .كند مينقص ايجاد    فرهنگي و اقتصادي، فضايي يكدست و بي،اجتماعي

 ارائه جهاني متفـاوت و كامـل اسـت كـه بـا              ، بررسي شده  يها  الگوي رايج آگهي   .8
اي بازنمـايي   ايـن جهـان بـه گونـه    . يابد استفاده از كاال يا خدمت مدنظر آگهي تحقق مي        

 بـا ورود  گيرد و  قرار مي ) جهان داراي نقصان  (شود كه همواره در مقابل جهان واقعي          مي
  .يابد نقص تحقق مي   جهان كامل و بي،شود ميكاال يا خدمتي كه در آگهي تبليغ 

 مختلف  هاي  شكلهاي بازرگاني به      دهد كه آگهي    هاي بررسي شده نشان مي      نمونه. 9
 سعي در اقناع مخاطب براي مصرف كاال يا خدمت مـورد  تنوعو با استفاده از تمهيدات م 

. انـد  ايـن جملـه  تمهيدات روانكاوانه، اجتماعي، فرهنگي و اقتـصادي از       . نظر خود دارند  
شـود و     كننـده برسـاخته مـي        از خالل قرار گرفتن مخاطب در جايگاه مـصرف         ،»هويت«
 هـا،   شـود مـتن     تـالش مـي   .  مفهومي بنيادين براي برساختن اين هويـت اسـت         »تفاوت«

 مشابه باشند و به مخاطـب القـا كننـد كـه بـا مـصرف كـاالي                   يها  متنمتفاوت از ديگر    
  . متفاوت از ديگران خواهند شدشود و آنها ا پديدار مي براي آنه جهاني متفاوت،مدنظر
هـا بـه     در ايـن آگهـي  فراوانـي  بـه    ، زندگي مرتبط با طبقات اجتماعي بـاال       شيوه. 10
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 در  كـه  مفهـوم ارزش اسـت     نيـز  ها  حلقه ارتباطي ميان اين مؤلفه    . شود  تصوير كشيده مي  
سـاخته  هـا     و رسـانه  زشـي    مانند نظـام آمو    عواملي گري   ميانجي ا و ب  پذيري  فرايند جامعه 

هـا    جويي را ارزشي بدانيم كه زيربناي توسعه اسـت، در ايـن آگهـي              اگر صرفه . شوند  مي
 هـيچ  ضمن آنكـه . جويي دعوت كند شود كه مخاطب را به صرفه هيچ موردي يافت نمي   

هـا    اما ايـن مـتن    . كند نميمستقيم مخاطب را به اسراف و تبذير دعوت          به شكل    نيزآگهي  
دهند كه متضمن مصرف بيشتر و بيـشتر          ني مخاطب را در جايگاهي قرار مي      به شكلي ضم  

  . كاال و خدمات است

 پيشنهادها

هـاي زيـر بـراي سياسـتگذاران و           هاي قبلي بيان شد، پيـشنهاد       با توجه به آنچه در بخش     
  . شود ها ارائه مي دهنده آگهي هاي سفارش مديران رسانه ملي، سازندگان و بنگاه

ارائـه   روز بـه روز از       تـوان دريافـت كـه       هـاي تبليغـاتي مـي        آگهـي  با مطالعـه روي   
تر و تركيبي      پيچيده هاي  با شكل  و    دورتر ، اطالعات محور  ـ الگوي محصول هايي با     آگهي

 بـسياري از  هاشدت تصويري هستند و در آن   بهييها متنشويم كه   مي رو روبهها    از آگهي 
بـه  بـه عبـارت ديگـر،       . شود  ي ديده مي  شدگ  زندگي و شخصي   شيوههاي مرتبط با      مؤلفه

 الزم  يابد و به همين دليل      كاهش مي ها     آگهي ندگيده و آگاهي رساني     اطالع  مرور ويژگي 
رساني و آگاهي بخـشي بهتـر و          بعد اطالع  دارايها   است تمهيدي انديشه شود كه آگهي     

  . تري باشند قوي
در عمـل   ،شان داده نـشود اگر چيزي ني امروز  تصويراي و به تبع آن  نشانه در جهان 

 رانـده   عقـب  خـوب بـه      هـاي ، بـسياري از كاال    بر همـين اسـاس    شود و      ديده نمي  اصالً
غيـاب ايـن كاالهـا در    بـا توجـه بـه       از منظر ساختارگرايانه،    . دنشو   نمي و ديده د  نشو  مي

  و كاالهـا ايـن  ن الزم است نظام تبليغاتي امكـان بـه تـصوير كـشيد       ،اي شده    نشانه جهانِ
 . فراهم آوردخدمات را 

كيـد  أهـاي بررسـي شـده، ت        در آگهي  ،ها مشاهده شد   گونه كه در بررسي نمونه     همان
از اين رو، الزم است تمهيـدي       . كننده كارا   نه مصرف  ،آل است  كننده ايده  بيشتر بر مصرف  

خـدمتي  اسـتفاده از     مصرف كاال يـا      كننده با   كارآمدتر شدن مصرف  اتخاذ شود كه در آن      
  . يده شود به تصوير كش،خاص

را گسترش داد؛ ولي در عين حال، بايـد          توان صنايع و توليدات     به كمك تبليغات مي   
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اسـتقرار   گسيخته پرهيز كرد و از ايـن ابـزار، بـراي    گرايي لجام زدگي و مصرف مصرف از
تـوان گفـت كـه     نمـي . سـود جـست   منطقـي    يشرايطي انساني و عقالني و ايجاد روابط      

ه در شـد   فهزينـه مـصر  . شـود  ايش مـصرف كـاال مـي    تبليغات فقط و فقط موجب افـز      
چرا كه مصرف، بـه   ؛انجامد   افزايش مصرف كاال نميبهتبليغات، همواره به همان ميزان، 

هاي رواني حاكم بر جامعـه      عوامل متعددي همچون مصرف گذشته، شرايط بازار، حالت       
ي اسـت كـه     تبليغـات مـشروع، تبليغـات     از ايـن رو،     . و صدها عامل ديگـر بـستگي دارد       

 اشـيا اطالعات واقعي رويدادها و مشخصات صحيح        ها، كاركردها و    دهنده پيشرفت  نشان
فـراهم  هـاي عمـومي مـردم      موجبات ارتقاي سطح آگاهيبه اين ترتيب تاو كاالها باشد   

  . هاي تجاري به آن توجه ويژه داشت اي است كه بايد در آگهي شود و اين نكته مي
سـازد و     تجاري، الگوي مـصرف جامعـه را دگرگـون مـي           تبليغات   ،شكل افراطي در  
زنـد كـه نتيجـه آن از دسـت رفـتن       مازاد بر احتياج را دامن مي گرايي و مصرف مصرف

البته در صورت حاكم شدن چنين وضعيتي، . آينده استبه  بي توجهي انداز و امكان پس
 همچــشمي، فخرفروشــي، و   ديگــري نظيــر چــشم فرهنگــي و اجتمــاعينتــايجشــاهد 
خـواهيم  جايگزين شدن معيارهاي مادي به جاي معيارهاي اخالقي نيـز           و  نگري    سطحي

توجيـه   ترين  مهم،واقع در.  قابل بررسي استنيزنتايج اقتصادي پيروي از اين روش . بود
تبليغـات بـر     اين نـوع تأثير ، در كشورهاي در حال توسعهاين روشكه براي حمايت از 

بينـي   البته ادامه خـوش . است آن رونق اقتصادي كشور      و به دنبال   محصوالت   رشد توليد 
بـه  را بازار مـصرف و تقاضـا         تبليغات انجامد كه ادعا شود     در چنين وضعيتي به آنجا مي     

تـا كنتـرل كيفيـت از سـوي      شـود   رقابت عامل مهمي مـي ،د و در نهايتانرس تعادل مي
تبليـغ، ايجـاد منفعـت     اصـلي  كرداما در اين فضا، كـار . خريدار به فروشنده تحميل شود 

 براي جلوگيري از تحقـق  ياست؛ امري كه بايد سازوكارهاي مناسبكننده    مالي براي تبليغ  
  . آن در رسانه ملي انديشيده شود
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 .تهران

هل أهاي تبليغاتي تلويزيون بر نگرش و رفتار زنان مت          تأثير آگهي ). 1382(. ديباجي، فاطمه 
كارشناسـي ارشـد،    نامـه     پايـان  .1380 در پائيز   كاالهاي تبليغ شده    تهراني نسبت به  

  .دانشكده صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران: تهران
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 . دانشگاه آزاد اسالمي: تهراندكترا،نامه  پايان
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 .دانشگاه تربيت مدرس: تهرانشناسي،  ارشد زبان

، بازنمـايي ايـران در چهـار روزنامـه نيويـورك تـايمز            ). 1384(. زاده، سيد محمد   مهدي
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 .دانشكده علوم ارتباطات
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