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 چکیده
 شود.آن تلقی میجداناشدنی و جزقرار داده و را تحت تأثیر  ابعاد مختلف زندگی انسان امروزي تبلیغاتدر جوامع 
در دوران کنونی براي تبلیغ کاالها، نقش مهم و اساسی در صنعت  هایکی از مؤثرترین رسانه عنوانبهتلویزیون 

را با تأکید  رانیا یاسالم يجمهور تلویزیونهاي بازرگانی آگهیکند. با این توضیح تحقیق حاضر تبلیغات ایفا می
ارت و ویلیامسن و نیز مدل تحلیلی جان فیسک به منظور شناخت عناصر سبک زندگی تحلیل کرده است. بر آراي ب

قواعد حاکم بر و  هابررسی انواع نشانه با سیشنانشانه که سعی دارد به روش کیفی استیک پژوهش تحقیق این 
، گیري هدفمندنمونهکند. در اینجا با  کشفرا هاي پنهان در تبلیغات نظام ارزشو  فرهنگیی معنا يساختارهاآنها، 

 1394 بهاردر ي جمهوري اسالمی ایران مایس يسراسر يهاشده از شبکهبازرگانی پخشهاي نمونه از آگهی 50
معنایی نهفته در این تبلیغات  هايهاي فرهنگی و نشانهترین ارزشدهد مهمها نشان میانتخاب شده است. یافته

، »بخشی به کاالمنزلت«، »مثابه رخداد یک معجزهمصرف کاال به«، »به یک آرزومثاتلقی کاال به«شامل 
هاي تجاري ظرفیت آگهیهستند. با توجه به اینکه » هاي جنسیتیبرساختن نقش«و » اثرگذاري غیرواقعی کاال«
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 مقدمه. 1
ها بدل شده است. اغلب ناپذیر زندگی انسانتبلیغات تجاري در دنیاي امروز به بخش جدایی

د و بنـابراین  نـ دهها بخشی از زمان و محتواي خود را به این تبلیغات اختصـاص مـی  رسانه
هـاي  معـرض پیـام   ها در ارتباط هستند، خواسـته یـا ناخواسـته در   کسانی که با رسانه ۀهم

هاي مختلف استثناء نبوده و بخشـی از آنـتن   گیرند. تلویزیون نیز بین رسانهتجاري قرار می
 .دهدمیها و مراکز صنعتی، خدماتی و تجاري قرار خود را در اختیار شرکت

دهنـده محتـواي تبلیغـاتی    هاي بازرگانی صرفاً انتقالشایان ذکر است پیام میاندر این   
هـا همـواره یکـی از    این پیامکنند. هاي فرهنگی خاصی را نیز القاء میلکه دیدگاهنیستند؛ ب

است که عالوه بر ابعاد اقتصادي، داراي ابعاد فرهنگـی   بودههاي تلویزیونی ترین برنامهمهم
تـوان  تواند در درازمدت روي افکار مخاطب خود تأثیرات عمیقی بگـذارد. مـی  نیز بوده و می

سـو نیازهـاي   رگانی داراي وجـوه مثبـت و منفـی بسـیاري اسـت؛ از یـک      تبلیغات بازگفت 
ها شـده  باال رفتن سطح آگاهی موجبآورد و از سوي دیگر کاذب را پدید می غیرضروري و

 .)1385(پاینده،  دهدمیارتباط با کاالها و خدمات جدید افزایش  افراد را در هايدانستنیو 
هاي قالب ها درهاي تبلیغاتی است. این پیامز پیام، مشحون اامروزيزندگی در جوامع     

دهد. از مصـرف  می متنوع و متعدد از زندگی روزمره تا زندگی کاري افراد را تحت تأثیر قرار
جداناشـدنی   ، همگـی جـزء  کـاالي تولیدشـده   براي گرفته تا تبلیغات هاارائه خدمات و ایده
هـاي  پدیـده  هاي تبلیغاتی همانند بسـیاري از ست. تولید و ارائۀ پیاما هازندگی مدرن انسان

شناسـی،  روان هـاي متنـوعی چـون   اي و حاصل دانشصنعتی امروز، یک فعالیت چندرشته
هاي ، جلوههاروش و بازارشناسی است و به مدد 1یشناسی، ارتباطات، مطالعات فرهنگجامعه
همچنـین  . )152: 1385(بشـیر و جعفـري،    شـود متنوعی انجام مـی  سینمایی و فنون ویژه

اي ژهیگستردگی حوزه پوشش و تعداد مخاطبانش از اهمیت و به اثر تبلیغات با توجه بررسی
هـاي  ابعـاد پیـام  الزم اسـت   رو،ایـن  از .)91: 1391(عبـداللهیان و حسـنی،    برخوردار است

 .شودو تحلیل تبلیغاتی بررسی 
ي تبلیغ کاالها، نقـش مهـم و   مؤثرترین رسانه در دوران کنونی برا عنوانبهتلویزیون     

هـاي  برنامـه  يامـروزه تماشـا  ). 2002، 2کنـد (دانسـی  اساسی در صنعت تبلیغات ایفـا مـی  
                                                           
1. cultural studies 
٢. Danesi 



152       

 

  
 

ره 
دو

11
رة 

شما
 ،

3 ،
یز
پای

 
13

94
 

ـ بـه ا توجه با  .ناممکن استتقریباً  يهاي تجاربدون تماشاي آگهی ی،ونیزیتلو ، مسـئله  نی
قـرار   زیـ ن گـر ید ییو گفتارهـا  ماژهایآنکه خود بخواهند در معرض ابی یونیزیمخاطبان تلو

اما خاص است؛  ییکاالها يبرتر ای تیمز درسانی در موربا هدف اطالع گیرند که ظاهراًمی
 »یفرهنگـ  امـد یاز پ يعـار « و »یخنثـ « ايتجربـه  ماژهـا یکه این گفتارها و اباید دانست 

 در جامعـه امـروز هسـتند    یهـاي فرهنگـ  ارزش نیبرسازنده و مبـ  ثیبلکه از هر ح ،ستندین
تـرین و بـا   یکـی از قابـل رؤیـت    عنـوان بـه هاي تجـاري تلویزیـون   آگهی .)1385(پاینده، 

هـاي تبلیغـاتی بـه    ترین شیوة انتشار پیـام اعتبارترین اشکال تبلیغات تجاري و متقاعدکننده
ها و ذهنیـت مخاطبـان تـأثیر بسـزایی     ) بر نگرش119، 2005، 1مخاطبان میلیونی (هاکلی

یی هستند کـه بـه شـکلی نامحسـوس، برخـی از      هاي تجاري سرشار از ایماژهاآگهی دارد.
هاي غالب جامعه بـه بیننـده ارائـه    منزلۀ باورهایی سازگار با ارزشها را بهها و ارزشنگرش

هایی عنوان دیدگاههاي مغایر با گفتمان مسلط اجتماعی را بهدهند و بدین ترتیب نگرشمی
گیـري طـرز فکـر و    یمی در شـکل غیرمستق طوربههاي کنند. این آگهیناپذیرفتنی نفی می

گذارنـد و بـدین ترتیـب بـه همـراه تبلیـغ کـاال، معـانی فرهنگـی          رفتار مخاطبان تأثیر می
 کنند.شده به آن را نیز عرضه میالحاق
انتظـار   نیمظاهر فرهنگ در سطوح مختلف در تبلیغات منعکس شده است؛ بنابرا ۀهم   
ـ کننـده فرهنـگ   منعکس اجتماعی ارتباطشکلی از  ۀرود که تبلیغات تجاري به منزلمی  کی

ها را چه چیزي آن شند،یاندمی چگونه دهد که افرادتبلیغات نشان می . همچنینجامعه باشد
هـاي  و ارزش هاینینمادها، آ نیبنابرا افراد با هم چه ارتباطی دارند؛ و داردبه واکنش وا می

تواننـد در  هاي تجاري می. آگهی)2003، 2(یون کندفرهنگ در تبلیغات تجسم پیدا می کی
تثبیت، تقویت و ترویج هنجارهاي اجتماعی در جامعه نقـش داشـته باشـند. نکتـۀ مهـم در      

هاي تجاري این است که به ظاهر، این تبلیغات به منظور فـروش و ارسـال   خصوص آگهی
یک سري اطالعات در خصوص کیفیت کاال و خدمات است و ارتباطی با ساختن و تثبیـت  

هـاي تجـاري بـه    که سبک رفتاري کـه آگهـی  رهاي اجتماعی و فرهنگی ندارند. درحالیباو
سبب نیست. به بیـان دیگـر بـا تأسـی از الگـوي مطالعـات       کشند، تصادفی و بیتصویر می
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ها و نحوة برساخته شـدن معـانی   فرهنگی دربارة تبلیغات تجاري، باید گفت خود متن آگهی
 ).138: 1386اظمی و ناظر، فرهنگی در آنها اهمیت دارد (ک

امـا  ؛ هاي تجاري، دامن زدن به ارضاي امیـال و خریـد بیشـتر اسـت    وجه آشکار آگهی  
کند که در تعارض با گفتمان ها زمانی بیش از پیش نمود پیدا میاهمیت فرهنگی این آگهی

مـا   گیرد. فرهنـگ دینـی جامعـۀ   معنویت در مقابل تعلق خاطر عمیقاً مادي به کاال قرار می
هـاي  کند که فرد توجه خود را از زرق و بـرق دنیـاي مـادي معطـوف بـه ارزش     اقتضاء می

هاي دینی، آحاد جامعه را به اتخاذ بینش و رفتاري معنـوي و  معنوي کند. بسیاري از توصیه
کنند. بر اسـاس ایـن گفتمـان انتظـار     طلبانه افراطی مادي دعوت میدوري از تمایالت رفاه

منزلتی فراتر از نیازهاي ضروري انسان نداشته و فاقد تقـدس فـارغ از نیـاز    رود که کاال می
 ).153: 1385باشد (پاینده، 

که بدانیم بستر پخش تبلیغات  کندیمتوجه به موضوع باال زمانی اهمیت بیشتري پیدا    
ه بنابراین تبعاً آنچه در این رسـان ؛ تجاري مورد نظر این تحقیق، تلویزیون رسمی ایران است

سـؤال   درواقـع اسـالمی باشـد.    -نباید در تضاد با سبک زندگی ایرانـی  دیآیدرمبه نمایش 
ي بازرگانی تلویزیون ایران چه نوع سبک زندگی را هاامیپاصلی تحقیق حاضر این است که 

 و آیا این نوع سبک زندگی تناسبی با فرهنگ جامعه ایران دارد. گذارندیمبه نمایش 
هاي فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی بر زنـدگی  یکی از پیام عنوانبهات باید دانست تبلیغ   

روزمرة افراد دنیاي امروز تأثیر بسزایی دارد و این تأثیر اگرچه در طی زمان و به صورت نرم 
گیرد، ولی انکارناپذیر است. آنچه مسلم است این است که انسان در عصر تبلیغات شکل می

هـاي مشـخص   هاي بازرگانی است که هر یک بـا هـدف  پیامتحت تأثیر تعداد بیشماري از 
گوید کـه از  است. در حقیقت یک آگهی تجاري عمالً به ما میمخاطب خود را نشانه گرفته

) و در حقیقت سبک زنـدگی  72: 1382چه استفاده کنیم و از چه استفاده نکنیم (محمدیان، 
لـت نیـاز اسـت سـبک زنـدگی      کند؛ به همین عخاصی را در میان مخاطبان خود ترویج می

هاي بازرگانی بررسی شود. گفتنی است سبک زندگی اصطالحی اسـت کـه   ترویجی در پیام
هاي موجود است و در عمل نه فقط از مالزم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیري از امکان

 شود.شود؛ بلکه پذیرفته مینسل گذشته تحویل گرفته نمی
 عناصـر مثابـه  بـه  بلکـه  نیسـت،  کاالهـا  معرفـی  بـراي  ابزاري فقط هاي بازرگانیپیام   

 راجامعـه   یـک  فرهنگـی  باورهـاي  و هـا ارزش کـه  اندهاییپیام و هانشانه حامل فرهنگی،
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هـا بـا   پیـام  ایـن  که دارد ضرورت رو ). از این1391: عبداللهیان و حسنی( کنندمی بازنمایی
ــريعمیــق نگــاه ــرین روش  ت ــن خصــوص روش کنکــاش شــود و یکــی از بهت هــا در ای
هاي تجاري، دامن زدن به ارضاي امیال و شود. پیام آشکار آگهیشناختی محسوب مینشانه

ها زمـانی بـیش از پـیش نمـود پیـدا      شناختی این آگهیاما اهمیت نشانه؛ خرید بیشتر است
ایرانی قرار گیرد. هدف مقالۀ حاضر بررسـی   -زندگی اسالمیکند که در تعارض با سبکمی

شـده در آن اسـت؛   زندگی بازنماییهاي بازرگانی تلویزیون به لحاظ سبکشناختی پیامنشانه
البته با توجه به گسترده بودن مفهوم سبک زندگی در اینجا تنها برخی از عناصـر آن مـورد   

تواننـد سـبک   هـاي بازرگـانی مـی   با توجه به اینکه پیـام  درواقعبررسی قرار خواهد گرفت. 
کوشد عناصر مختلفی را که نمایانگر بخشـی  ترویج کنند تحقیق حاضر میزندگی خاصی را 

 از سبک زندگی حاکم بر تبلیغات تجاري تلویزیون ایران است را نشان دهد.
 

 پیشینۀ پژوهش.2
. انـد پرداختـه زنـدگی انسـان    تبلیغات تجـاري در تحقیقات زیادي به بررسی نقش و تأثیر 

انـد  شناخی این تبلیغات را تحلیل کردهبا رویکرد نشانهخاص تعدادي از تحقیقاتی که  طوربه
 در اینجا خواهد آمد.

ضـمن اشـاره بـه    » و تبلیغـات  شناسـی نشـانه «با عنوان  ايمقالهدر ) 1385( بابک معین
سـیر  «و » مربع نشانه معناشناسی«رویکردهاي نظري مختلف موجود در این حوزه، تئوري 

 در تحقیقـی بـا عنـوان   ) 1389( یو حسـن  انداللهیرا بررسی کرده اسـت. عبـ  » زایشی معنا
ـ زیتلو يتجـار  يهـا یآگهـ  یشناختنشانه لیتحل ؛ییگراو مصرف يتجار غاتیتبل« در  یونی
بارت نشان دادند که تبلیغات تجـاري بـه شـکل غیرمسـتقیم      شناسینشانهبا روش » رانیا

و محقـق در  . ایـن د شـود مـی در بـین مخاطبـان    گرایـی مصرفباعث برانگیختن و ترویج 
 تحلیـل  در تبلیغات تجـاري:  یهاي فرهنگارزش ییبازنما ةنحو«پژوهش دیگري با عنوان 

توجـه بـه تأکیـد     بـا که  اندبودهبه دنبال این » رانیدر ا یونیزیتلو هايیآگه یشناختنشانه
هاي فرهنـگ و  نشانه و نیز نمادها و نییها و باورهاي دقوانین موجود براي گنجاندن ارزش

مطالعه در  نی. در ااست امر توجه شده نیدر تبلیغات تجاري تا چه میزان به ا رانی،یا تمدن
ـ مثابـه  هاي تجـاري بـه  آگهینمونه از  91زبانشناختی،  ییساختارگرا یۀقالب نظر مـتن   کی
ها از مفـاهیم  نشان داد که گرچه در محتواي آگهیاین تحقیق است.  شده تحلیل فرهنگی
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بـه   نـی یهـاي د ارزش خصوصموضوع در  نیاستفاده شده، اما ا فرهنگی نمادهاي و نیید
 هاي تجاري هـر دو در آگهی گر،ی. از سوي دییابزاري بوده است و نه محتوا ةاستفاد شکل
ـ ا ۀهاي فرهنگـی جامعـ  هاي به اصطالح غربی و نیز ارزشارزش نوع  شـده  ییبازنمـا  رانی
 .است

 یآگهـ  کیزنان در  ییبازنما«وان در پژوهش خود با عن )1386( یحیفص ناظرو  یکاظم
اي کلیشه هاينقشتجاري زنان را در قالب  هايآگهیکه  انددادهنشان » یونیزیتلو يتجار

اي از زن مـدرن ایرانـی برسـاخته    شـده نیـز سـوژه   دهد. در پیام تحلیلفرهنگی نمایش می
تحقیق نشـان   که کامالً منطبق با شرایط سوژگی زن سنتی ایرانی است. نتایج این شودمی
دیگـريِ   عنـوان بـه با وجود تغییرات ظـاهري در زنـدگی زنـان، همچنـان زنـانگی       دهدمی

نیز در تحقیق خود با عنـوان  ) 1386(هفتخوانی  جعفري مردانگی تعریف شده است. بشیر و
 هـاي آگهـی  مـوردي  تبلیغاتی؛ مطالعۀ هايپیام تحلیل در شناسینشانه کاربرد بر درآمدي«

بر لزوم شناخت ابعاد و کارکردهاي مختلـف تبلیغـات تجـاري بـه      من تأکید، ض»مطبوعاتی
توانـد کاربردهـاي مختلفـی بـراي آگهـی     کـه مـی   صورت یک مجموعه و نظام چندوجهی

گـذاران حـوزة تبلیغـات بازرگـانی     تبلیغاتی و حتی سیاست هايدهندگان، تولیدکنندگان پیام
 هاي تبلیغاتیشناسی در تحلیل پیامنشانه کاربرد چگونگی خود راپرسش اصلی ، داشته باشد

ارتبـاط بصـري، برخـی     هـاي بصـري و فنـون   با تأکید بر پیـام  . این تحقیقاندکردهمطرح 
شناسی ویلیامسـن را  حلیل نشانهاز جمله تهاي تبلیغاتی شناختی به آگهیرویکردهاي نشانه

 کند.تشریح می
 

 نظريمبانی  .3
سـاز و  ایـن صـنعت پـول    ،از طریـق تبلیغـات   سان مـدرن اننیازهاي  اکنون بسیاري ازهم

تبلیغات و وجود آن از ضروریات زندگی بشر شـده   . در اینکه امروزشودپرسروصدا تأمین می
ابزاري براي معرفی کاال و خدمات در ایـن راه اسـتفاده    است، شکی نیست؛ اما اینکه از چه

سانۀ بصـري اسـت، اسـتفاده از    همچنین، چون تلویزیون یک راست. شود، حایز اهمیت می
(اسدي و عبـدي،   کندبیشتري در اقناع ذهن مخاطب بازي می ها نقشتصویر به جاي واژه

 در این بخش مباحث نظري مرتبط با مسئله تحقیق در چند بخش آمده است. .)3: 1391
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توان از سه منظر متفاوت نگریسـت کـه در ادامـه بـه     هاي تجاري را میی آگهیطورکلبه
 اند:شده صار شرح دادهاخت

هاي اقتصادي نظـام سـرمایه  ریشه در نظریه به نوعیاین دیدگاه که  الف. دیدگاه مثبت:
داري دارد، درخصوص تبلیغات تجاري و نقش آن در توسعۀ اقتصادي، نگرشی بسیار مثبـت  

 طرفداران این دیدگاه از تبلیغـات دفـاع کـرده و معتقدنـد تبلیغـات از نظـر اقتصـادي        دارد.
ایـن  ). 114: 1389ضروري است و مزایاي بسیاري براي جامعه دارد (عبداللهیان و حسـنی،  

 :داندهاي مثبت ذیل میرا داراي نقشنگرش تبلیغات تجاري 
 کنندگان؛رسانی صنایع براي ارتباط با مصرفاطالع ابزار 
فیت رقابت آزاد بین تولیدکنندگان و کاالهاي مختلف و درنتیجه، افزایش کی تسریع 
 تولیدات؛
ایفاي وظـایف اطـالع   مسیر هاي آزاد، مستقل و غیردولتی درکمک مالی به رسانه 

 بخشی؛رسانی و آگاهی
 کاال و در نتیجه، افزایش اشتغال؛ ازدیاد فروش 
 اقتصاد؛ افزایش توان مالی تولیدکنندگان و شکوفایی 
مصـرف  شده و افزایش قدرت خریـد تمام افزایش فروش و درنتیجه، کاهش قیمت 
 ؛کننده

کنندگان به علت رقابت شدید تولیدکنندگان (رسولی، مصرف افزایش قدرت انتخاب 
 ؛)50: 1386

کننـده  هاي خردمندانه و عقالنـی و ایجـاد راحتـی بـراي مصـرف     کمک به انتخاب 
 .)2003، ١(باکان

 

 شـناختی و از سـویی، مبنـاي   در این دیدگاه که از سویی، مبناي جامعه ب. دیدگاه منفی:
رسانی بـه مـردم باشـد، عـادات     هاي تجاري بیش از آنکه منابع اطالعآگهی فرهنگی دارد،

طبـق ایـن   کند. انگیزد و تقویت میکنندگان برمیجدیدي را در خریداران و مصرف مصرفی
بلکه به وي چنین  ،سازدهاي مختلف آشنا نمیو مخاطب را با گزینه تبلیغات، بینندهرویکرد 
کنندگان به این پذیر است و تبلیغنیازهاي انسان تنها با خرید کاال امکان رفعکند که القا می

                                                           
١. Bakan 
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پردازنـد.  بازارسازي براي عرضه و فروش بیشتر و درنهایت، کسب سود بیشتر می ترتیب به
 ارادة خود بـر  عمالصورت ابزاري براي اتبلیغات به منظور دستیابی به این هدف، به آنان از
 این همـان جامعـۀ مصـرفی از دیـدگاه     .)3: 1385(پاینده،  کنندده میکنندگان استفامصرف
 هـایی شناسان است که همواره خود را به منظور ترغیب به مصـرف بیشـتر در قالـب   جامعه

تجاري آگاهانه و از طریـق فنـون    تبلیغاتطبق این دیدگاه  کند.مدرن و متنوع بازتولید می
یـاز بـه مصـرف را تبـدیل بـه یـک رابطـۀ        پیشرفته روانی، یـک رابطـۀ ضـروري، یعنـی ن    

 ).63: 1386(رسولی،  کندغیرضروري، یعنی مصرف و ارضاء می
ارائـه  بودن اطالعـات یا صحیح و غلط راست و دروغ  بهاین دیدگاه  ج. دیدگاه گفتمانی:

) دیـدگاه منفـی  ایجاد میل یا عادت بـه خریـد (   چگونگی ) ومثبت دیدگاهها (شده در آگهی
کند که به چگـونگی  هاي تجاري را تحلیل میآگهی از هاییبلکه بیشتر جنبه ؛ندارد توجهی
شـود.  هاي فرهنگی در جامعه مربوط میکشیدن ارزش چالش شدن، رواج یافتن یا بهساخته

شود است که در هر آگهی تجاري، نوعی نظم معنایی برقرار می این در این دیدگاه فرض بر
دهد. درواقع، هـر  سازد  یا اشاعه میتماعی را منعکس میهاي اجارزش مراتبی ازکه سلسله

 کنـیم. ایـن تصـاویر در   اي اسـت کـه در آن زنـدگی مـی    از جامعه تصویري آگهی در حکم
هـاي  و معـانی پدیـده   مـا » هویـت « آورد کهمجموع، سیستمی ایدئولوژیک را به وجود می

غلب اها و امیال کند و نیز لذتتر میها را آسانتعریف و درك آن برایمانروزمرة زندگی را 
 هـا ). نتیجه آنکه آگهـی 152: 1385نمایاند (پاینده، به شکلی نمادین باز می را ناخودآگاه ما

سـامان دادن معـانی در زمینـه    و سازد که ابزاري براي ساختننوعی گفتمان را می تجاري
 .است اجتماعی هاي اجتماعی یا درواقع، حلقۀ واسطی بین زبان و رفتار

هـاي  شناختی آگهیعنوان رویکرد اصلی تحلیل نشانهتحقیق حاضر دیدگاه گفتمانی را به
از سـه   بایـد رابطۀ بین تبلیغات تجـاري و فرهنـگ را   تجاري در نظر گرفته است. همچنین 

تـوان محتـواي تبلیغـات تجـاري را     در دیـدگاه اول، مـی   کرد؛ بررسی لمدیدگاه نظريِ مک
هاي) حـاکم بـر آن   و تحت تأثیر گفتمان (باورها و ارزش جامعه یبرآمده از محتواي فرهنگ
شـود کـه   دوم، تبلیغات، واجد قدرتی خاص و مؤثر فرض مـی  دیدگاه دانست. درحالی که در

هاي فرهنگی جامعه است. دیدگاه سوم نیز مبتنی بـر تفصـیل،   و ارزش دهندة فرهنگشکل
در اینجـا   نبۀ فرهنگ و تبلیغات تجاري است.تأثیر و تاثُّر دوجا یعنی پذیرش رابطۀ متقابل و
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شناسـی  نیز دیدگاه سوم مد نظر تحقیق حاضر است. در ادامه در خصـوص موضـوع نشـانه   
 بحث بیشتري خواهد شد.

به پژوهش  3و معنا 2یونانی است. این علم در قلمرو نشانه شۀداراي ری 1یشناسنشانه ةواژ
، کنـد بررسـی مـی  هـا را  که عالئـم بیمـاري   پردازد و در حقیقت از واژگان علم پزشکیمی

شناسـان، بـه    دانـان و دسـتور زبـان   از دوران باستان، فیلسوفان، منطق برگرفته شده است.
 ریـ گییک تا به امروز، شـاهد تـالش پ  رمانت عصر از و اندبوده مشغول هانشانه ةتحقیق دربار

پژوهـان بـراي تـدوین    بیـات شناسـان و اد شناسان، جامعـه شناسان، روانشناسان، مردمزبان
). 11: 1380ي، مـار  و سـن ( یـم ابـوده  شناخت، و ارتباط در داللت ةاي منسجم دربارنظریه
ها، عوامل حاضر در فرایند تولید و مبادله شناسی علمی است که به بررسی انواع نشانهنشانه

 هـاي رانیپـردازد. ایـن رشـته بـا سـخن     هـا مـی  ها و نیز قواعد حـاکم بـر نشـانه   و تعبیر آن
. حوزه مطالعـاتی اصـلی   شدآغاز  دانشگاه ژنو در »فردینان دو سوسور« سوئیسی زبانشناس

کلـی بـه زبـان و     کردیعنوان بنیانی براي روبهي پس از مرگ و ،شناسیزبانیعنی سوسور 
هـا و اعمـال   دست داد که براي طیف وسیعی از ابژه بهیی معنا به کار رفت و مدلی از بازنما

عنـوان نشـانه   بـا عمومـاً  آن  عمـومی  کردیرو اکنون مورد استفاده قرار گرفت کهفرهنگی 
پـس از مـرگ او بـه    ). 1387، هاز مهـدیزاد ، به نقـل  2003، 4هال( شودمیشناسی شناخته 

در سـال   یدروس زبانشناسـی عمـوم   در کتابی بـا نـام   ويهاي کوشش شاگردانش اندیشه
بنیـاد   کـه رسـد  به ساختار زبان می ،به چاپ رسید. سوسور به دنبال ساختاري استوار 1916
 شکل داده است.شناسی را نشانه

ترکیب با  این دو وجه در .است» دالّ«و » مدلول«سوسور در هر نشانه قائل به دو بخش 
هـا  واسـطۀ نشـانه   ذهنـی بـه  آورد و با این ارتباط، انتقال مفـاهیم  نشانه را به وجود می هم

 -یک معناي ذهنـی  شود. نشانه، حلقۀ رابطی است که یک مفهوم (مدلول) را بهحاصل می
دهد. دال و مـدلول از  می پیوند -شودکه مثالً در زبان با یک الگوي آوایی (دال) مطرح می

ده از سوي شنونده/ خواننده/ بینن راه تداعی در ذهن گوینده/ نویسنده/ طراح از سویی و نزد
متولـد شـده    ییدر بستر سـاختارگرا  یشناسهنشان). 7 :1384(احمدي،  شوددیگر، مرتبط می

                                                           
١. semiology 
٢. sign 
٣. meaning 
٤. Hall 
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 لیـ کـه تحل  میها بداناز نشانه يامجموعه را که متون و فرهنگ سازدیاست و ما را قادر م
 .)1388 سرافراز،(باشد  فرهنگیی معنا يدرك ساختارها يبرا یراه تواندیها مآن

فلسـفه   ، پـدر »ز سندرس پیـرس لچار« لهیوسعنوان رشته علمی بهاسی بهنشظهور نشانه
شناسـی، چـارچوبی   از نظـر او نشـانه   شـکل گرفـت.  مریکایی، ادان برجسته ی و منطقعمل

اي از منطـق کـه   شناسی را شاخهنشانهاو گیرد. یگر را دربرمید عهارجاعی است که هر مطال
 برقـرار  هـا نشـانه وسـیله  ي که در آن ارتباطی بـه روند و شدهها بررسی در آن دانش نشانه

(در  ياگونـه داند که بـراي کسـی (گزارشـگر) بـه    داند. او نشانه را هر چیزي میمی شودیم
کـه بتوانـد یـک     يزیـ شناسی با هر چنشانه. اي) چیز دیگري (موضوع) را به یاد آوردزمینه

.  تصـاویر، اصـوات، اشـیاء و ...   نشانه قلمداد شود، سـروکار دارد؛ از قبیـل کلمـات، شـکل،     
هـا  کننـد؛ بلکـه بـه بررسـی آن    طور منزوي مطالعه نمیها را بهشناسان معاصر، نشانهنشانه
هـا بـه دنبـال    پردازند. آن(مثل یک رسانه یا ژانر) می ايهاي نشانهعنوان بخشی از نظامبه

 شـود چطور بازنمایی میشوند و واقعیت اند که معناها چگونه ساخته میپاسخ به این پرسش
کنـد  هاي داللت تعریف میشناسی را نظریه عمومی شیوه). پیرس نشانه25: 1386، چندلر(

هـا را در سـه دسـته طبیعـی     ) و نشـانه 114: 1392نسب، ؛ به نقل از انصاري7: 1387(اکو، 
ي بین صورت و مفهوم)، تصویري (شباهت عینی و تقلیدي بـین صـورت و   جوارهم(رابطه 

راد، دهـد (محسـنیان  وم) و وضعی/ نماد (رابطه قراردادي بین صورت و مفهوم) قرار میمفه
1387 :202.( 
نظـام  يو مبادلۀ معنا بر مبنا يریگگسترده، مطالعۀ نحوة شکل یدر مفهوم یشناسهننشا
 يهـا ها را نه در خأل، بلکه در بستر متون و گفتمانهننشا یشناسهناست. نشا ياهنشاني ها

ـ جِر دیـ و بازتول دیتول ندیفرا یبررس ،یشناس. نشانهکندیم یبررس فمختل معنـا در تمـام    انی
شناسی، در حوزة مطالعات فرهنگی نظریه نشانه). 627: 3200 ،1بیب( است اشکال ارتباطات

هاي تبلیغاتی در اختیار پژوهشگران قـرار  تحلیل پیامبراي مد آابزاري کار وعلمی  يرویکرد
هاي تجاري، از فنـون متعـدد بصـري    آن، ازجمله آگهی ت در هریک از وجوهدهد. تبلیغامی

ترین شیوة عرضـۀ پیـام توسـط    بصري تالش دارد متناسب کند و بر پایۀ دانشاستفاده می
شناسـی افـزون بـر ارائـۀ فنـونی بـراي قـوت        گیرد. نشـانه  خدمات را بکاریا فروشندة کاال 

                                                           
١. Beebe 
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هـاي پنهـان در   ظام معنایی ناپیدا یا نظـام ارزش کشف ن در ،هاي تبلیغاتیبخشیدن به پیام
داللـت  «در این دیدگاه دو اصطالح  .)151: 1385(بشیر و جعفري،  تبلیغات نیز کاربرد دارد

طریق آن  که معنا از استداللت، همان فرآیندي شوند. مطرح می» داللت ثانویه«و » اولیه
» داللـت ثانویـه  «ي ظـاهري پیـام و   همان معنـا » داللت اولیه«با این نگاه  شود.ایجاد می

 معناي نهفته در آن است.
هـاي مختلـف   توانـد از تئـوري  شناختی میهاي تبلیغاتی با روش نشانهپیام لیوتحلهیتجز
کمک بگیرد. این رویکرد به چگونگی تبلور و زاده شـدن  » سیر زایشی معنا«نظریه  ازجمله

). هرچند این روش بیشتر 22: 2000، 1اندپردازد (برترمعنا از زیرساخت متن به روساخت می
هـاي تصـویري نیـز    رود، اما در تحلیل آگهیدر حوزه تبلیغات کالمی و نوشتاري به کار می

). مثالً وقتی تصویر یک پیرمـرد در  139: 1996، 2کنبرگتوان از آن استفاده نمود (کلینمی
سـاخت بـه روسـاخت دارد،    شود، معنایی که سیري از زیرکنار آرم یک بانک نشان داده می
 قدمت و تجربه بانک مذکور است.

هـاي  شود، بحـث روش استفاده می عنوانبهشناسی علم است یا تنها در مورد اینکه نشانه
گیرند علم واحد در نظر می عنوانبهشناسی را برخی داري وجود دارد. به عبارتی، نشانهدامنه

کنند (عباسـپور،  روش قلمداد می عنوانبهرفاً ولی برخی مخالف این رویکرد بوده و آن را ص
رویکرد نظري و نیز روش تحقیق در نظر گرفتـه شـده    عنوانبه). در این مقاله 108: 1390
 است.

هاي عکاسی، سینما و آثار روالن بارت که در زمینه، دیداري یشناسدر زمینه خاص نشانه
اش را م. مبانی نظري اندیشه 1964شود. وي در سال استفاده می نقاشی نوشته است، بسیار

فصاحت و «شرح داده است. کتاب مشهور دیگر وي با نام » شناسیعناصر نشانه« در کتاب
شناسـی در  نظران، گـامی بـزرگ در کـاربرد نشـانه    به اعتقاد برخی صاحب» تصویر بالغت

 تصویر و پیام آید. وي در این کتاب ارتباط متقابل بینهاي تبلیغاتی به شمار میتحلیل پیام
هدف بارت، بیان آشکار آن موضوعی است که غالباً در متون بررسی کرده است. تبلیغاتی را 

 وياي که مسیر کـارِ  مانَد. قاعدهعامه امري تلویحی و ضمنی باقی می و رفتارهاي فرهنگ
محسـوب   کـاذب، بـدیهی   ياگونـه کند، بررسی دقیق آن چیزهایی است که بهتعیین می را

                                                           
١. Bertrand 
٢. Kelin Kenberg 
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 جـایگزینِ را » ضـمنی معنـاي  «و » معنـاي صـریح  « تـرِ بارت دو اصطالح متداولد. شومی
هایی به این نتیجه کند و سپس با ذکر و تحلیل نمونهمی» هداللت ثانوی«و » داللت اولیه«

منظـور  . گـردد سازي در سطح داللت ثانوي یا معناي ضمنی ایجاد مـی رسد که اسطورهمی
در ي موجود هاارزشبرخی ها و رفتارهاست که از اندیشه ازاي مجموعه ،»اسطوره«بارت از 

). در معنـاي  212 :1386(اسـتوري،   دهـد ها را رواج مـی کند و فعاالنه آنجامعه حمایت می
شناسـی،  شناسی معادل با علم زبانفهمید، نشانهمحدود و به آن شکلی که روالن بارت می

؛ بـه نقـل از   1101: 1391سـت (راسـخ،   بررسی وسایل تبادل، ذخیـره و تبـادل اطالعـات ا   
 یشناسـ بارت مفهوم اسطوره را بـه مطالعـات نشـانه   ). 30: 1393سیف، یارمحمد و محمدي

را بـر عهـده    خیجلوه دادن تـار  یعیو طب يسازياو، نقش عاد شۀی. اسطوره در اندکرد وارد
و  هـا هـم نشـانه  راه ف بارت .دینجویدر جهت منافع خود از آن سود مها که برخی گروهدارد 

؛ بـه  15: 2011، 1کـورا ( داندیم از آنان ییزدارا اسطوره یزبان يهاتیفائق آمدن بر محدود
 ).39: 1394نقل از موحدمجد و دیگران، 

شناختی بـه مطالعـه زبـان تبلیغـات پرداختـه،      محقق شاخص دیگري که با رویکرد نشانه
ایدئولوژي  :هاي تجاريی از آگهیرمزگشای« است که کتاب او به نام »2جودیت ویلیامسن«

پردازد و نمونۀ بسیار خوبی از کـاربرد  می هاي چاپی در مجالتبه آگهی» و معنا در تبلیغات
هـاي پنهـان در تبلیغـات    نظام معنایی ناپیدا یا نظـام ارزش  شناسی براي کشفنظریۀ نشانه

و هـدف از ایـن    هایی است که بایـد تحلیـل شـود   ها نشانهآگهی است. وي معتقد است که
ها و معانی فرهنگی و ایدئولوژي پنهـان  شناختی آنسازوکار نشانه تحلیل باید آشکار کردن

هاي تنظـیم  هاي معینی را نیز دربارة ارزشها نگرش، آگهیگریدعبارتها باشد؛ بهدر آگهی
ایـن نظـر،   کند و از سازد و به ما منتقل میها یا دربارة معناي هستی میانسان کنندة روابط

: 1385والکـر و چـاپلین،   . (هاي تجاري کارکردي ایدئولوژیک هـم دارد توان گفت آگهیمی
و با تبلیغ این  کندیمبه اعتقاد وي تبلیغات، نیازها و الگوهاي مصرفی جدیدي را خلق  ).83

یمـ ي که ما در آن زندگی اجامعه. به گفته وي دهندیمنیاز خیالی به آن معنایی اجتماعی 
تبلیغات تجاري و از طریق تغییر الگوهـاي مصـرف کنـونی و خلـق      لهیوسبه تواندیم، میکن

آگهی تنها وسـیله  پذیرد که هراو این باور را نمی). 1987جدید، تغییر کند (ویلیامسن،  انواع
                                                           
١. Correa 
٢. Williamson 
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 وي. یابـد محتواي آگهی است و به واسطۀ شکلِ آن انتقـال مـی   واي براي بیان یک پیام 
کنـد و ایـن دو در   یا همـان معنـا را منتقـل مـی     »مدلول« داند کهمی را یک شیء» دال«

 آورد.به نام نشانه را به وجود می تیترکیب باهم، کلی
ي معمـول در تحلیـل تبلیغـات تجـاري     هـا روش ازجملـه تی شناخنشانهبا توجه به اینکه 

وایـاي  و در اینجا نیز هدف از بررسی تبلیغات تلویزیـون پـی بـردن بـه ز     شودیممحسوب 
هـاي  پنهان و معانی غیرصریح این تبلیغات است، این تحقیق قصد دارد بر اسـاس دیـدگاه  

هـاي  شناختی برخـی از آگهـی  ها بارت و ویلیامسن به تحلیل نشانهفوق، با تأکید بر اندیشه
اسـتخراج نمایـد.    هـا آنتبلیغاتی تلویزیون پرداخته و عناصر مرتبط بـا سـبک زنـدگی را از    

 واکاوي شود. اختصاربهنیز » سبک زندگی«زم است در این بخش مفهوم بنابراین ال
ن اسـت؛  روشـ  حد زیاديتا  یزندگتشکیل شده است. معنی واژه  ةاز دو واژ یبک زندگس

ـ کل دادن شـ «اما مفهوم سبک (شیوه یا روش) نیازمند توضیح اسـت. سـبک بـه معنـی       ای
جالب و جـذّاب بـه    وه،یش نیتا بدست نوع لباس، چیدمان خانه و ...) ا (مانند يزیچ یطراح
ـ تعر). 2006، جی(کمبـر  »رفتار ای یبرتر در ظاهر، طراح تیفیکمعناي دیگر آن . دینظر آ  فی
یاجرا مـ  ای جادیانجام، اشیوه مشخص و تکنیک خاصی است که توسط آن چیزي «دیگر 
ص مشـخ  يالگوهـا «آن را » یبک زنـدگ س«). در مورد معنی ترکیب 2004(وبستر، » شود
روش «) و نیز 2006، جی(کمبر» دهدمی زیتما گریدیککنش و فرهنگ که مردم را از  یِنسب

 اند.) تعریف نموده2008(آکسفورد، » خاصی از زندگی یک فرد یا گروه
ترین اندیشمندان این حوزه) مجموعه متعـددي  سبک زندگی به عقیده پیر بوردیو (از مهم
واحد را در منطق خـاص هـر فضـاي نمـادین      از ترجیحات مصرفی است که قصد نمایشی

دهد. هـر جنبـه از سـبک زنـدگی در سـایر      (پوشش، تغذیه، مصرف موسیقی و...) نشان می
). تـأثیر  243: 1390سازد (بوردیو، ها را متجلی میها متجلی شده و خود نیز سایر جنبهجنبه

هـاي سـبک زنـدگی و    هاي جدید ارتباطی بر فعالیـت خصوص رسانهها، بهاستفاده از رسانه
هـا را  کیفیت زندگی مورد توجه شماري از محققان بوده است. برخی، استفاده از این رسـانه 

اي دیگـر تـأثیراتی کـه اسـتفاده از     هـاي فراغتـی در نظـر گرفتـه و عـده     بخشی از فعالیت
بینـی افـراد بـه محـیط     هاي روزمره و نوع نگاه و جهانهاي جدید ارتباطی بر فعالیترسانه

نوري و سروش، اند (خواجهطراف خود و نیز پیامدهاي رفتاري آن دارد مورد توجه قرار دادها
 ). موضوع مورد تأکید در این تحقیق همین مورد اخیر است.32: 1393
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و  هـا حالـت  رفتـار،  هـاي شـیوه  هـا، تلقـی  ، طـرز هـا ارزش از ايمجموعـه  زندگی سبک
افـراد،   از شـماري  و کنـد مـی  ظهـور  مـع ج میان یـک  در مواقع بیشتر در که هاستسلیقه
 از کـه  هـایی رهیافـت  سبک زنـدگی،  شوند. درمشترك می زندگی سبک نوع یک صاحب
نمایان  زندگی از چیزي هر قالب در آمده است دست به ... و هاسلیقه و هاو تلقی هاارزش
 عمـاري، م افراد تـا  موردعالقه پوشش و موردعالقهغذاي  ،موردعالقه موسیقی از شود.می

). 57: 1390زاده، هاي فرهنگی، هنري و ... (مهـدي سایر مصرف و خانه تزئین دکوراسیون،
ي یک فـرد معـین در   هاتیفعالا و رفتاره ۀبتاً هماهنگ از همنس يامجموعه ،یبک زندگس

هـا و بنـابراین   گیـري ها، جهتاي از عادتجریان زندگی روزمره است که مستلزم مجموعه
). سبک زندگی دامنه وسیعی از الگوهاي 121: 1388وعی وحدت است (گیدنز، برخوردار از ن

بینـی افـراد را در   ها و جهـان روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، پوشش و مد و حتی ارزش
). در ایـن پـژوهش نیـز بیشـتر بعـد      2007 ،2؛ اوانس و جکسون1992، 1گیرد (بوکوكبرمی

ه نسبت به مصرف کاال مـورد توجـه قـرار گرفتـه     بینی بازنمایی شدمصرف و نیز نوع جهان
اما چیزي کـه در  توجه کرد،  زیاديبه عوامل  دیبا یزندگ سبک بررسی ی درطورکلبهاست. 
 ی و متناسب با موضوع تحقیق حاضر اهمیت بیشتري دارد مصرف است.بررس این

ـ  تنی با مفهـوم سـبک  و ناگسس قیعم يوندیپ شیهامصرف در تمام ابعاد و جنبه  یدگزن
در آن وجـود دارد  کـه مصـرف انبـوه     يادر جامعه یزندگ يهادرواقع بحث از سبکدارد و 
ـ یرخ م يادر جامعهگرایی کند. این مصرفپیدا می تیموضوعبیشتر   یدهد که در آن فزون
در اغلب جوامـع شـاهد آن هسـتیم     یکه در عصر کنون يادهیوجود دارد؛ پد يماد يکاالها

). در کنــار تــرویج مصــرف کاالهــاي مختلــف رویکــرد 57: 1392، (باینگــانی و همکــاران
مشخصی نسبت به نقش کاال در زندگی انسان و موارد دیگر همچون نقـش زن و مـرد در   

خورد که مقاله حاضـر بـه دنبـال شـناخت ایـن      حاشیه مصرف کاال در تبلیغات به چشم می
 هاي مرتبط با سبک زندگی است.جنبه
 

                                                           
١. Bocock 
٢. Evanse and Jackson 
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 . روش پژوهش4
 طـور بـه هاي مطالعۀ آثار تلویزیونی و یک تحقیق کیفی است. یکی از شیوه ،شپژوهاین 

شناسی است که اجزاي فرهنگ را بـا هـدف فهـم    هاي بازرگانی، تکنیک نشانهخاص آگهی
شناسـانه  کند. هدف از تحلیل نشانهشدن معانی فرهنگی بررسی و تحلیل مینحوه برساخته

هـاي مختلـف معـانی    ک، معلـوم سـاختن الیـه   هـاي تلویزیـون از نظـر جـان فیسـ     برنامه
شناسی هـم بـه معـانی    ها است. نشانهشده اجتماعی و بازنمایانه در ساختار برنامهرمزگذاري

 .آنهاصریحِ متون فرهنگی نظر دارد و هم به معانی ضمنی 
ها نیازمند استفاده از روشی خواهیم بود ها و شناخت نشانهشناخت دقیق بازنمایی منظوربه
و ایدئولوژي در پس هر پیـام را بررسـی کنـد. بـه      1هاه در سطوح مختلف نمادها، واقعیتک

فیسک رمزهـا را داراي سـاختارهاي   . جانشده استفیسک انتخاب همین منظور مدل جان
بخشی بر معناي اجتماعی و بخشی نیز بـه   داند که بخشی در سطح متن،مراتبی میسلسله

 :شرح زیر استه به گردد کبعد ایدئولوژیکی برمی
توان بـه  این رمزها می ازجمله. استبیشتر رمزها در این سطح  (رمز فنی): واقعیت 
 ها و ظواهر نام برد.لباس

در این سطح بیشتر رمزهاي اجتماعی قرار دارند کـه   (رمز ایدئولوژیکی): بازنمایی 
با معانی  الذهانیابینهاي بازنمایی عناصر دیگر هستند که به کمک معناي فرهنگی و ایده

 یـرد. گگري توسط عقل سلیم صـورت مـی  این فرایند داللت شود.رمزگان فنی بازنمایی می
 باشد. طبقه و... تواند قومیت،این معناي اجتماعی می

رمزهـاي فنـی و اجتمـاعی را در مقولـه انسـجام و       (رمز ایدئولوژیک): ایدئولوژي 
 ).1381گیرد (فیسک، مقبولیت اجتماعی قرار می

 

تـا معـانی    انـد شدهمدل فوق تحلیل  بر اساسي بازرگانی هاامیپدر این تحقیق هریک از 
 استخراج شود. آنهادرونی 

هـاي  تـوان از شـیوه  شناسی نوعی تحلیل کیفی است، قاعدتاً نمـی نشانه با توجه به اینکه
). در ایـن  122: 2002، 2لیندالف و تیلور(منظور استفاده کرد  نیگیري کمی بدمعمول نمونه

                                                           
١. facts 
٢. Lindlof & Taylor 
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هـا بسـتگی بـه    انتخـاب نمونـه   عنیی شود؛گیري هدفمند استفاده میاز شیوه نمونهتحقیق 
بر این اساس سعی شده است تبلیغاتی انتخاب شـوند کـه    پروژه تحقیقاتی دارد. کیاهداف 

بـا ایـن    روپـیش معنایی مرتبط با سبک زندگی باشند. در تحقیـق   هاينشانهحاوي حداکثر 
ي جمهـوري  مایسـ  يسراسر يهاشده از شبکهبازرگانی پخشهاي د از آگهیمور 50شیوه، 

 شناختی تحلیل شد.و با دیدگاه نشانه انتخاب 1394 بهاردر اسالمی ایران 
 

 هاي پژوهش. یافته5
 آنهـا بـارزترین نشـانه معنـایی     شده،هاي بازرگانی انتخابدر این بخش با بررسی آگهی 

معنایی یکسان یا نزدیک به  هايه اینکه برخی تبلیغات نشانهاستخراج شده است. با توجه ب
ها، هر حوزه معنایی در قالب یک تیتـر آمـده و تعـدادي    اند، جهت ارائه بهتر یافتههم داشته

منظور جلوگیري از اطالـۀ کـالم، جـدول کامـل     پیام بازرگانی ذیل آن تحلیل شده است. به
 ن فیسک براي تعدادي از تبلیغات آمده است.بر اساس مدل جا هاي بازرگانیآگهیتحلیل 

 
 مثابه یک آرزوالف. کاال به
شـوند.  هاي تجاري، دنیایی پر رنگ و لعاب است که در آن آرزوها محقق میجهان آگهی

شـوند.  گیرند که در خود این دنیـا برسـاخته مـی   اغلب این آرزوها برحسب نیازي شکل می
اند. رسـیدن  اولویت و هدف اول زندگی قلمداد شده عنواننیازهایی که برطرف کردن آن به

کننـده را بـه   شـود و مصـرف  پذیر میبه این آرزوها با استفاده کردن از کاالیی خاص امکان
 رساند. در ادامه مصادیقی از این نگاه خواهد آمد.آرامش می

 شـود کـه  در تبلیغ یکی از خدمات شرکت بیمۀ ایـران مشـاهده مـی    مان:. بیمه زندگی1
ها شـبیه  پرسد که این تکههاي ابر در آسمان از پدر و مادر خود میاي با دیدن تکهپسربچه

، »بگیـري بازنشسـتگی و مسـتمري  «به چیست. والدین نیز در پاسـخ بـه کـودك، عبـارات     
را بیـان  » گـذاري انـداز و سـرمایه  پـس «و » هاي خاصبیماري«، »حادثه و از کارافتادگی«

شـوند.  هر عبارت، ابرها تغییر شکل داده و به مفهوم عبارت تبدیل مـی کنند. بعد از بیان می
خـب معلومـه   «گوید: پرسد و پسر نیز در جواب میدر ادامه پدر از پسرش سؤالی مشابه می

در خصوص این آگهی در ابتدا الزم است ذکر شود از دیرباز نگـاه  ». دیگه، بیمه زندگی مان
نشینی داشته است؛ بنـابراین  رده شدن آن، تقارن و همکردن به آسمان با آرزو کردن و برآو
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مثابه یک آرزو تلقی شده است. همچنین عنصـر  شده در این آگهی بهکاال یا خدمات معرفی
هاي ابر به آرزوي مطرح شده از سـوي افـراد مشـهود اسـت.     خیال نیز در تبدیل شدن تکه

که در پایان قرار دارد؛ درحالی کنندهنکته دیگر اینکه در طول آگهی پسربچه در نقش سؤال
» بیمه مـان «برد، پسر جواب سؤال را که بعد از اینکه پدر از حوادث و اتفاقات ناگوار نام می

هاي پدر، بیانگر این موضوع است که بیمه داند. این توالی ذکر نام بیمه بعد از گفتهاست می
کننـدة تمـام   نابراین بیمـه محقـق  کند؛ بالذکر حفظ میخانواده را در برابر همه حوادث فوق

 شناختی این تبلیغ در زیر آمده است.آرزوها تلقی شده است. جدول سطوح نشانه
 

 بیمه زندگی مانشناختی (مدل جان فیسک) براي تبلیغ . تفکیک سطوح نشانه1جدول 
: 1سطح 
 :2سطح  نماد واقعیت

 بازنمایی
: 3سطح 

 ایدئولوژي

نگاه کردن پدر 
 و پسر به آسمان

آرزو کردن و 
برآورده شدن 

 آرزو

کاال یا خدمت 
 تواندمی شدهارائه

یک آرزوي  عنوانبه
کاال یا  خواستنی تلقی شود

خدمت تمام 
آرزوها را بدون 
تالش محقق 

 کندمی

تبدیل شدن 
هاي ابر به تکه

 دلخواهآرزوي 

محقق شدن 
 هدف و آرزو

کاال یا خدمت ابزار 
رسیدن به آرزو یا خود 

 نظر استآرزوي مورد 

نام بردن 
حوداث مختلف از 

 سوي پدر

ترس و نیاز 
 داشتن به امنیت

کاال یا خدمت 
کننده امنیت و تأمین

در مقابل  خاطرآسودگی 
 بالیا است

 
و  دهـد یمـ اي شیک و مـدرن را نشـان   این تبلیغ در ابتدا آشپزخانه :کن اتکگاز پاك. 2

ی کثیف و پر از لکه، تمیز کردنش فقط کار که گاز خیل: وقتیدیگویمکه  دیآیمصداي زنی 
و گـاز   رودیمـ که شیر سر  دهدیماتکه. در همین حین تصویر شیرجوش روي گاز را نشان 

کن اتک روي گاز شروع به ة جمالت، با اسپري کردن گاز پاكندیگوو زن  کندیمرا کثیف 
سـت دارد و دور  کـن در د کـه گـاز پـاك   . در ادامه همـان زن درحـالی  کندیمتمیز کردنش 

سـرعت و  از بین بردن جرم روي گـاز، اونهـم بـه    دیگویمرو به دوربین  چرخدیمآشپزخانه 
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یمـ نریشن با صـداي مـرد    تیدرنهاراحتی و بوي خوش بعدش هم فقط و فقط کار اتکه. 
 شناختی این تبلیغ در زیر آمده است.کن تک. جدول سطوح نشانهاتک، گاز پاك دیگو
 

 کن اتکشناختی (مدل جان فیسک) براي گاز پاكسطوح نشانه. تفکیک 2جدول 
: 1سطح 
 :2سطح  نماد واقعیت

 بازنمایی
: 3سطح 

 ایدئولوژي
آشپزخانه تمیز 

 و شیک
 ابهمثبهبازنمایی کاال  تمیزي

اکننده محیط زیبحفظ  
برتري و 
متمایز بودن 

 کاال،
سهولت 
دستیابی به 

خواسته و آرزوي 
مطلوب خود با 
 مصرف کاال

از تمیز شدن گ
 با یک حرکت

سهولت 
 کار

بازنمایی محصول 
کاالیی با  عنوانبه

 کاربري راحت
اتک، «نریشن 

گاز پاك کن 
 »تک.

خاص 
 بودن

 ابهمثبهبازنمایی کاال 
تمایز کاالي استثنایی و م

 از رقبا
 
اي که ساله 8تبلیغ بازار مبل کاسپین با نمایش پسربچه حدوداً  این :بازار مبل کاسپین. 3

شود. پسر در حال آمـاده شـدن   در زمین فوتبال بالباس بارسلونا پشت توپ ایستاده آغاز می
خورد بـه  شود. تصویر کات میبراي شوت زدن است و صداي تشویق تماشاگران شنیده می

لباس ناخـداي کشـتی پشـت سـکان      سال دارد و با 9، 8پسربچه دیگري که او هم حدوداً 
خـورد بـه مـرد    کند. تصویر کات میاي طوفانی کشتی را هدایت میکشتی ایستاده و در هو

وسـیله  اي نشسته و کاناپه به یک بالن متصل است. مرد خندان بهسالی که روي کاناپهمیان
گـذرد.  هاي سرسـبز مـی  رود و از روي دریا و کوهشود و به آسمان میبالن از زمین جدا می

خـوابی  ند باغ که زنی که از آن فضا وارد اتـاق خورد به فضاي سرسبزي مانتصویر کات می
نشـیند و  رنگ و لوکس اتاق مـی شود و روي تخت سفید و صورتیبسیار لوکس و شیک می

کنـد. سـپس دوربـین روي    ساله خود که مشغول بازي با عروسک است نگاه می 5به دختر 
ـ  نشـیند. چرخد و روي کاناپه مـی کند که کمی در اتاق میدختر تمرکز می س از نشسـتن  پ

خورد به پسر ناخدا در دریاي طوفانی که آب دریـا روي  دختر بر روي کاناپه تصویر کات می
بینیم که روي تختی در اتـاقی بـا طراحـی    پاشد و سپس او را در بازار مبل میصورت او می

شـود از تخـت پـایین    اتاق پسرانه و کشتی و لنگر و سکان ایستاده و رؤیایش که تمام مـی 
بـازار مبـل    اي که به بالن متصل بود از آسمان درون فضـایی در . در نماي بعد کاناپهآیدمی
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شود. سپس مادر، پدر، پسر و دختـر در فضـاي بـازار    آید و مرد از روي آن بلند میپایین می
 طـرح بینیم که در فضایی بـا  شوند. در نماي بعد پسر فوتبالیست را میمبل باهم همراه می
کنـد و  هاي پسرانه است توپ خود را وارد دروازه پشت تخت مـی به اتاق فوتبالی که مربوط

زنند. در این تیزر هر یک ها در بازار مبل همراه باهم قدم میپیوندد و همه آنبه خانواده می
کننـد و  هاي بازار مبل رؤیاهاي خود را تصور مـی از اعضاي خانواده با دیدن یکی از طراحی

بینند. گوینده هم در انتهاي تیـزر  ایی براي رسیدن به رؤیاهایشان میدرواقع، بازار مبل را ج
کاسـپین  ». بازار مبل کاسپین؛ بازاري به وسعت کاسپین یافتنی دررؤیاهاي دست«گوید: می

توانـد  نام دیگر دریاي خزر است و وسعت این بازار به وسعت دریاي خزر تشبیه شده که می
شناختی این تبلیغ جدول سطوح نشانه یافتنی کند.دست هر یک از اعضاي خانواده را يایرؤ

 در زیر آمده است.
 

 شناختی (مدل جان فیسک) براي تبلیغ بازار مبل کاسپین. تفکیک سطوح نشانه3جدول 
: 1سطح 
 :2سطح  نماد واقعیت

 بازنمایی
: 3سطح 

 ایدئولوژي
حضور زن در 

باغ و اتاق 
 سرسبز

آرامش و 
 آسایش

حس آرامش 
یی و ایؤردر اتاق 

دستیابی به  لوکس
و آرزو از  ایرؤ

طریق خرید کاال 
شود و محقق می

حس آرامش و 
لذت از زندگی 

خرید  درگرو
 است.

نشستن مرد 
روي کاناپه 
 متصل به بالن

ي به ایرؤ
آسمان رفتن و 

 پرواز

کاالي محقق 
 کننده آرزوها

بازي فوتبال 
 پسربچه

لذت، 
ورزش و 
 تفریح

شادي و نشاط 
کودکان از 
 طریق کاال

ناخدا شدن 
 پسر

لذت 
رسیدن به 

 آرزو

دسترسی به 
اهداف و آرزوها 
 از طریق کاال

 
کند که قصـد دارد بـا   اي را روایت میتبلیغی دیگر ماجراي پسربچه . اینترنت ایرانسل:4

نیـاز دارد را   هر آنچهفردي در فضا ارتباط برقرار کند. این پسربچه براي رسیدن به هدفش 
کند آنتنی خریداري کند که ظاهراً موفـق بـه   کند. او ابتدا تالش میت جستجو میدر اینترن

هاي بسیار خرد. در ادامه با تالشصورت اینترنتی آن را میبه تیدرنهااما ؛ شوداین کار نمی
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چگونـه ژاپنـی   «تواند با یک فضانورد ژاپنی ارتباط برقرار کند. سرانجام با تایپ عبـارت  می
دنیـاي جدیـدي   «صفحه وب از سوي پسرك و به نمایش درآمدن جمله  در» صحبت کنیم

 پسـربچه این آگهی با بیان آرزویی از سوي یک یابد. آگهی خاتمه می» پیش روي شماست
شود. هرچند وي سعی دارد به طرق گوناگون به آرزویش برسد، امـا آنچـه در ایـن    آغاز می

نترنت است. پرواضح است که در دنیاي واقـع  رساند، استفاده از ایمسیر او را به سرانجام می
آگهـی فـوق آن را    حـال نیبـاا شوند. گیري از اینترنت محقق نمیبسیاري از آرزوها با بهره

را به واقعیت تبدیل کرد. خانواده  ایرؤتوان دهد که به کمکش میصورت خدمتی جلوه میبه
زده ز موفقیـت پسـرك شـگفت   فوق، انتظار رخداد چنـین اتفـاقی را ندارنـد و ا    داستانپسر 
که پسربچه حتی پس از نائل آمدن به برقراري ارتباط با فضا، به آرزوهاي شوند. درحالیمی

بعدي چشم دوخته است. زیرا او به کاالیی جادویی دسترسی دارد که تنها بـا نوشـتن یـک    
 گشاید.عبارت در آن، دنیاي جدیدي را پیش روي وي می

 
 خداد یک معجزهمثابه رب. مصرف کاال به

گذارند که بسیاري از مشـکالت را  هاي بازرگانی، کاالها و خدماتی را به نمایش میآگهی
ها و اضطراب پنهـان  کنند. این معجزات گاهی پاسخ به هراسآسایی حل میبه نحو معجزه

شـوند. در ایـن دنیـاي     برطرفانسان است که براي نیل به خشنودي و رضایت خاطر، باید 
 شوند.محقق می اهایرؤدهد و ست خرق عادت رخ میجادویی ا

دهد که در آن یک مهمانی را نشان میاین تبلیغ  :لیمو 100 پریلشویی مایع ظرف .5
هاي کثیف شام را جمع کرده و در حال رفتن بـه سـمت آشـپزخانه    زن میزبان ظرف

و اي رکه دستانش پر است نگـاه کالفـه  شود و وي درحالیاست که زنگ در زده می
کنم. در که بـاز  گوید: من باز میاش میکند و در همین حین دخترخالهبه آسمان می

 سـالم : گویدمی درشود و بازکننده اي شکل وارد میاي استوانهشود، زنی با جعبهمی
؛ رازه یه: دهدمی جواب وي خاله چیه؟ این: پرسدمی و کندمی اشاره استوانه به. خاله

یزبـان کـه در   م زن شـود، مـی  آشپزخانه وارد وقتی زن. رودمی آشپزخانه سمت بهو 
گویـد: واي مامـان چقـدر خـوب شـد کـه       حال مرتب کردن ظروف کثیف است می

خواسـتم بـا ایـن    گویـد: مـی  دهد و مـی تونستی بیاي. مادرش استوانه را به وي می
پرسد: این چیـه؟ و محتـوي اسـتوانه را کـه یـک مـایع       غافلگیرت کنم. میزبان می
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دهد: پریـل باقـدرت   گذارد. مادرش توضیح میشویی پریل است، روي میز میفظر
گویـد  زند. نریشن مـی بخش میصد لیمو. میزبان به مایع نگاه کرده و لبخند رضایت

برد. مادر و دختـر بـه یـک    هاي چربی را از بین میترین لکهیک قطره پریل سخت
گویـد راز ایـن درخشـش    می نگرند و دخترظرف کریستال شفاف که شسته شده می

. گیـرد می آغوش در را مادرشدونی؛ و ها رو میالعاده همینه، تو همیشه بهترینفوق
در این تبلیغ کاال به  .»زداییچربی در قدرت نهایت پریل« گویدمی پایان در نریشن

شـناختی ایـن   . جدول سطوح نشـانه کندمیآسایی همۀ مشکالت را حل طرز معجزه
 ر آمده است.تبلیغ در زی

 

شویی پریل شناختی (مدل جان فیسک) براي تبلیغ مایع ظرف. تفکیک سطوح نشانه4جدول 
 لیمو 100

: 1سطح 
 :2سطح  نماد واقعیت

 بازنمایی
: 3سطح 

 ایدئولوژي
نگاه کالفه 
 میزبان به ظروف

سختی و 
 دشواري

 مثابهبهبازنمایی کاال 
تسهیل امور  امورکننده تسهیل

و حل 
ه مشکالت ب
شکل 
آسا از معجزه

طریق مصرف 
کاالي 
 شدهتجربه

 تجربه مادر
 عنوانبهبازنمایی محصول 

کاالیی که بارها تجربه شده 
 است

محصول با عنوان 
لیمو و  100قدرت 
پریل نهایت «نریشن 

 »قدرت در چربی زدایی

کیفیت و 
 برتري

 مثابهبهبازنمایی کاال 
 کاالي ممتاز و باکیفیت

 
دیدگی موهاي خـود  در تبلیغ دیگري یک زوج جوان به دلیل آسیب ر پرژك:. شامپو انا6

شـوند. زن بـا   مطـب پزشـک اسـت مـی     ناشی از سشوار و رنگ مو، وارد اتاقی که به ظاهر
مردي که لباس سفید پزشکی ». مطمئنی که درست آمدیم؟«پرسد: تعجب از همسرش می

آید در پاسـخ در مـورد خـواص انـار     می که به سمت زوجبر تن دارد از انتهاي سالن درحالی
دهد که شامپو انار پرژك تمام این خـواص را دارا  کند و ادامه میبراي موي سر صحبت می
کنـد کـه دوسـتانش نیـز ایـن      اي همراه با اطمینانِ خاطر بیان میاست. سپس زن با چهره

ه است. این آگهی با شامپو را توصیه کرده بودند؛ اما وي نیاز به تأیید آن توسط پزشک داشت
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، »ایـم آیـا درسـت آمـده   «نمایش چند خانواده دیگر در سالن مذکور با طرح این پرسش که 
یابد. در این آگهی مراجعان کـه بـراي   کنند پایان میکه با تعجب به اطراف نگاه میدرحالی

بیه شوند که بیشتر شاند، با مطبی مواجه میدرمان خود به دنبال متخصص پوست و مو بوده
به فروشگاه محصوالت مرتبط با انار است. همه این مراجعان احتماالً انتظـار دارنـد کـه بـا     

، مشـکل خـود را برطـرف    هزینهدرمان تدریجی و در طول مدتی نسبتاً طوالنی و با صرف 
هاي مربوط به پوست و مو، صـرفاً  کنند. زیرا به لحاظ پزشکی نیز درمان بسیاري از بیماري

پذیر نیست. به قطع و یقین هیچ پزشکی براي درمـان  مپوي گیاهی امکانبا مصرف یک شا
کنـد. البتـه در مقابـل    دیدگی مو ناشی از رنگ و سشوار، تنها یک شامپو تجویز نمـی آسیب

انگیز و بـدون صـرف   افراد تمایل دارند که فقط با مصرف شامپویی شگفت قطعاً بسیاري از
مان کنند. آگهی فـوق نمایـانگر محقـق شـدن ایـن      وقت و هزینه بسیار، بیماري خود را در

خواسته در قالب یک معجزه است. مراجعان این مطب خیالی با دیـدن پزشـکی کـه بـراي     
کننـد.  کند، خوشحال و خندان آنجا را تـرك مـی  شان شامپو انار پرژك را توصیه میبیماري

 کند.شود که معجزه میبنابراین در این تبلیغ کاالیی معرفی می
در آگهی آبمیوه سان استار، پسري بدحال به تصویر کشـیده شـده    :آبمیوه سان استار. 7
شـود. ایـن   هاي مخفی از سوي موجوداتی به شکل میـوه مراقبـت مـی   دوربین لهیوسبهکه 

بـا   هـا آنداننـد.  هـا مـی  کنند مأموریت خود را سالمتی بچـه موجودات که آبمیوه تولید می
و پسر نیز بـا خـوردن آن بالفاصـله     فرستندیمي براي وي اوهیمآبمشاهده حال بد پسر، 

مأموریـت مـا،   «شود. این آگهی با بیـان جملـه   سالمتی خود را بازیافته و مشغول بازي می
رسـد. ایـن آگهـی کـاالیی را معرفـی      از زبان موجودات مذکور به پایان مـی » سالمت شما

کند. بدیهی است که ایـن  ان میآسا افراد مریض را درمکند که همچون معجونی معجزهمی
اینکه در اینجا فرد بیمار تالشی براي دستیابی بـه   ژهیوبهدهد. اتفاق در دنیاي واقع رخ نمی

آیند و کند. بلکه موجوداتی خیالی از مکانی دیگر به سراغ وي میالعاده نمیاین اکسیر خارق
رسـد، از راه  س بـه گـوش مـی   که صدایی شبیه به آژیر آمبوالناي شفابخش، درحالیبا ماده
کنند. این معجـزه همچـون بـا امـدادي غیبـی ناگهـان از راه       رسند و پسر را درمان میمی
 بخشد.رسد و حال پسرك را بهبود میمی
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 بخشی به کاالج. منزلت
بدیل براي کاال باعث میل به خرید آن نه براي رفع یک نیاز، بلکـه  قائل شدن منزلت بی

تواند شود. یک کاال میبخشد، میاي که کاال به خریدار میاه اجتماعیکسب جایگ منظوربه
با چنان هیبت و شکوهی به تصویر درآید که داراي جایگاهی قابل مقایسه با مرتبه انسان و 

 تر از انسان به نظر برسد.گاهی حتی واالمرتبه
آن بیمار روي هاي بانک صادرات که در کشی حسابجوایز قرعه تبلیغ: . بانک صادرات8

وسـوي  پزشک حواس و نگاهش به سـمت یونیت دندانپزشکی در حال درمان است و دندان
پرسد چـه چیـزي توجـه وي را بـه     کند و از دکتر میدیگري است. مریض وي را مطلع می

پزشک که در جایگاه و ردیف شغلی متمولین خود معطوف کرده است و در این لحظه دندان
شود که کند. در پایان بیمار نشان داده میجوایز بانک صادرات فکر می گوید بهقرار دارد می

گویـد همـه بـه جـوایز بانـک      محو تماشاي بیلبورد جوایز بانک صادرات شده و گوینده می
در این تبلیغ خدمت ارائه شـده چنـان ارزشـمند و داراي     کنند، شما چطور؟صادرات فکر می

. جدول کندمیرا محتاج و نیازمند آن حس منزلت است که یک پزشک متخصص نیز خود 
 شناختی این تبلیغ در زیر آمده است.سطوح نشانه

 

 شناختی (مدل جان فیسک) براي تبلیغ بانک صادراتتفکیک سطوح نشانه -5جدول 
: 1سطح 
 :2سطح  نماد واقعیت

 بازنمایی
: 3سطح 

 ایدئولوژي
و  پزشکدندان

 مریض
اقشار 

 مختلف مردم
 اقشار مختلف با
نگاه از  درآمد متفاوت

پایین به 
باالي انسان 

به کاال، 
دستیابی به 

حتی  اهایرؤ
با ترك کار و 

 تالش

دست کشیدن 
پزشک از کار دندان

 با دیدن بیلبورد
دستیابی به آرزوها  تغییر توجه

 به قیمت ترك کار

ي پردازالیخ
 مریض

رسیدن به 
 اهایرؤ

خدمت  بازنمایی
ی براي حلراه مثابهبه

 اهایرؤدن به رسی
همه به جوایز 

بانک صادرات فکر 
 کنند، شما چطور؟می

به تمام  ایرؤالقاي  جامعیت
 جامعه
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آیـد کـه چنـد    هاي رایتل، سالنی به نمایش درمـی در تبلیغ بسته . خانواده دکاي رایتل:9
 هـا در مقابـل  هاي مختلف این اپراتور هستند. ایـن بسـته  خبرنگار در حال مصاحبه با بسته

عکـس   هـا آندوربین و پشت میکروفن به معرفی خود پرداخته و خبرنگـاران نیـز دائمـاً از    
ها رایتل در حال عبـور کنـار سـن    رسد که بستهگیرند. آگهی فوق در حالی به پایان میمی

هـاي  برداري هستند. در این آگهی بستهمشغول عکس هاآنبوده و خبرنگاران در دو طرف 
اند که توجه همگان را کل افراد مشهور و محبوبی به تصویر کشیده شدهاپراتور موبایل به ش
هـاي پرطرفـدار عکـس    گونهاند. برخی افراد حاضر در سالن با این انسانبه خود جلب کرده

اند. گویا این موجودات جذاب که در هـوا  زده شدهذوق هاآناي نیز از دیدار گیرند و عدهمی
 کـه يطوربههاي عادي حاضر در سالن دارند. اي باالتر از انسانهکنند، مقام و مرتبپرواز می

از کجـا  «و » شـود شـما را خریـداري کـرد    می چطور«برخی از افراد با طرح سؤاالتی چون 
 کنند.را تثبیت می هاآن، منزلت واالي »اطالعات کسب کنیم

سـت،  صـورت انیمیشـنی سـاخته شـده ا    در آگهی برنج محسن که به برنج محسن: .10
برنج به داخل قابلمه هستند. این دانه بـرنج   دانهکگر ورود یهاي حبوبات مختلف نظارهدانه

گیـرد.  که قد بلندي دارد به لحاظ بوي خوش و قامت بلندش مورد تحسین سایرین قرار می
شود، هیبتی همچون یـک انسـان دارد. در   اي مغرورانه وارد ظرف میدانه برنج که با چهره

نیز منزلت یک کاالي خوراکی به انسانی تشبیه شده است که هم به لحاظ ظاهر این آگهی 
هاي شخصیتی، یک سر و گردن باالتر از سایر حاضران است. این دانه و هم از نظر ویژگی

نگـرد، در دنیـاي واقعـی بـه انسـانی      ها میبرنج که گویی با نگاهی تحقیرآمیز به سایر دانه
مرتبه ساختن این کـاال بـا انسـان، در    هم درواقعپندارد. ز بقیه میماند که خود را باالتر امی

فردي که از برنج بهتـري   گریدانیببهشود. ي دیگر تفسیر میاگونهبهتناظر با جهان بیرون 
کنـد، جایگـاهی بـاالتر از    اسـتفاده مـی   -تـر تر از مواد خوراکی مرغـوب و در معناي کلی -

 کند.که مرتبه انسانی را مشخص می سایرین دارد. در اینجا کاال است
تري اسـتفاده شـده   بخشی به کاال به شکل پنهاندر تبلیغ کرم نیوِآ منزلت :م نیوِآکرِ. 11

مالد، جمالتـی  که به دستان خود و پاي کودکش کرم میاست. در این تبلیغ مادري درحالی
تواند هم خطاب به می هانآشوند که برخی از ي ادا میاگونهبهکند. این جمالت را بیان می

کودك باشد و هم خطاب به کرِم. در طول این آگهی، دوربین به شکلی بین کـرم، مـادر و   
کند که اداي برخی جمالت اگرچه خطاب به کودك اسـت، امـا بـه نظـر     کودك حرکت می
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بـا  «و » بـالم به داشتنش مـی «رود. براي مثال جمله رسد براي تمجید از کرم به کار میمی
شود، نوعی ایجاد که همراه با تصاویر نزدیکی از کرم ذکر می» ، در کنار تو، براي همیشهتو

همسانی بین کودك و کرم است. از سوي دیگر تصویر انتهایی آگهی فوق با نگارش عبارت 
، بین مادر و کرم نیز تناظر معنایی و هویتی ایجاد کرده است؛ گویی این »نیوآ، مراقب من«

کودك جاري شده و در آن مادر و کرم را در یک جایگاه قرار داده اسـت. در  عبارت از زبان 
مثابه انسانی تلقی شده است که همـواره بایـد در کنـار مـادر و کـودك باشـد.       اینجا کاال به

در آگهی فوق کرم به دو شکل منزلت یافته است؛ ابتدا در قامت یک فرزند کـه   گریدانیببه
 امت یک مادر که همواره مراقب فرزند است.داشتنی است و سپس در قدوست

 
 د. اثرگذاري غیرواقعی کاال

شود و مخاطب تنها به همین دلیل آن را استفاده هر کاال براي رفع نیازي خاص ارائه می
اما برخی کاالها ادعاي اثرگذاري مهمی را دارند که با واقعیت مغایر اسـت. هرچنـد   ؛ کندمی

نیز تاحدي موضـوع  » مثابه رخداد یک معجزهکاال به«و » زومثابه یک آرکاال به«در بخش 
 اثرگذاري غیرواقعی کـاال تري از ها مصداق مشخصشد، اما در برخی پیامفوق مشاهده می

 خورد.به چشم می
پیوسـت شـماره   ویتامین گلرنگ (در تبلیغ شامپو مولتی: ویتامین گلرنگشامپو مولتی. 12

هستند. یک نفر که زودتر از بقیه بـازي را  » اسم و فامیل«)، چند نفر مشغول انجام بازي 9
کنـد. وي کـه بـا مخالفـت     استفاده می نیتامیویمولتبرد، براي نام غذا از کلمه به پایان می

یمـولت شود، به کمک و با تأیید فرد دیگري که با در دست داشتن شامپو سایرین مواجه می
کند که این شامپو غذاي کامل مو است، بقیه را گلرنگ از حمام برگشته و تأکید می نیتامیو

رسـد.  کند. این آگهی با نمایش تصویر چند شامپو در ظرف سبزیجات به پایان مـی قانع می
توانـد  اي کـه مـی  ثیر واقعی شامپو چیزي جـز شـوینده  أتشایان ذکر است به لحاظ پزشکی 

. موهـا را تمیـز کنـد، نیسـت    خوبی از بین ببرد و ههاي سر را بمیکروب، گردوغبار و پوسته
هـا  اي که بـه آن شامپوها از نظر خواص اضافه، پوست و مو انمتخصصهمچنین به اذعان 

هـا یـا   شود، هیچ تفاوتی باهم ندارد و اضافه کردن خواصـی چـون ویتـامین   نسبت داده می
 آنچه تبلیغ فـوق بـر آن تأکیـد    ها چیزي جز تبلیغات غیرواقعی نیست.عصاره گیاهان به آن

کـه بـر اسـاس علـم     دارد، همسانی غذا و شامپو به لحاظ تأمین ویتامین بدن است. درحالی
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از نظـر  رسـاند،  بویتامین و امالح  ،به پوست سر و ریشه موها پروتئینپزشکی اینکه شامپو 
دلیـل   اشتباه میان مردم رواج یافته اسـت. که به استباورهاي غلطی  ءجزعلمی نادرست و 

و از منافـذ طبیعـی    بـوده  هاي ویتـامین درشـت  مولکولین است که پزشکی موضوع فوق ا
تنها از طریق داروهاي خوراکی و تزریقی قابلیت انتقـال  نیست؛ بلکه پوست سر قابل جذب 
اثرگذاري غیرواقعی را به کـاال نسـبت    صراحتبهبنابراین تبلیغ فوق  به ریشه موها را دارد.

 آمده است.ادامه لیغ در شناختی این تبدهد. جدول سطوح نشانهمی
 

ویتامین شامپو مولتیشناختی (مدل جان فیسک) براي تبلیغ . تفکیک سطوح نشانه6جدول 
 گلرنگ

: 1سطح 
 :2سطح  نماد واقعیت

 بازنمایی
: 3سطح 

 ایدئولوژي
نوشتن نام شامپو 

به جاي غذا در 
 مسابقه اسم و فامیل

کاال 
 کنندهبرطرف

 نیازهاي اساسی

وابستگی انسان 
اثرگذاري  ه کاالب

کاال فراتر از 
آنچه در 

واقعیت وجود 
 دارد

تأیید غذاي کامل 
مو بودن شامپو توسط 

 دیگران

توافق جمعی بر 
 سر اثر کاال

بودن  گیرهمه
 اثرگذاري کاال

نمایش تصویر چند 
شامپو در ظرف 

 سبزیجات

تقارن و 
غذا و  نشینیهم

 کاال

 مثابهبهکاال 
عنصري مغذي و 
 ضامن سالمتی

 
 هاي جنسیتیه. برساختن نقش

 هـا آنهاي مختلف، هویت هریک از هاي بازرگانی با نمایش مردان و زنان در نقشآگهی
اي بـراي  ها با نشان دادن تصـاویر جداگانـه  کنند. این آگهیرا به شکل خاصی برساخت می

نسـبت  هـایی متفـاوتی را بـه هریـک از دو جـنس      زنان و مردان، تلویحاً وظایف و ویژگـی 
هـاي مختلـف و در ارتبـاط بـا     دهند. بـه تصـویر کشـیدن زنـان و مـردان در موقعیـت      می

 دهد.هایی متفاوت، برداشت از جنسیت زنانه و مردانه را رواج میموقعیت
شـود کـه در حـال    در تبلیغ برنج هستی، دستانی به تصویر کشیده می :برنج هستی. ١٣

شود که مادر خانواده در حال پخت غـذا  میآماده کردن غذاست. در انتهاي آگهی مشخص 
بوده است و تصویري از وي به همراه شوهر و دو فرزنـدش بـر سـر میـز غـذا نشـان داده       
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پیـدا حضـور دارد.   صـورت نیمـه  هـاي تلویزیـونی، زن بـه   البته در برخـی از آگهـی   شود.می
 بـازهم دیده نشود، ، اگر هم تصویر کامل زنی را موقع انجام دادن کارهاي خانه گریدانیببه

ساق دست زنانه در  مثالعنوانبهتوان پی به هویت زن برد (اي تصویري میاز طریق نشانه
یی مشغول آمـاده کـردن غـذا    تنهابهکه  دیآیدرمتبلیغ فوق). در تبلیغ فوق زنی به نمایش 

 تواند از روي دست وي پـی است. در ابتداي آگهی با توجه به عدم نمایش زن، مخاطب می
 سـال انیـ مشود که این فـرد زنـی   به جنسیتش ببرد. هرچند در انتهاي آگهی مشخص می

هـا، پـدر خـانواده نیـز در منـزل      شود که عالوه بر بچـه است. در اواسط آگهی مشخص می
کند و تنهـا بـا لبخنـدي    حضور دارد؛ اما هیچ کمکی به تهیه غذا و حتی چیدن میز غذا نمی

 را دارد. زیچهمهبخش انتظار آماده شدن رضایت
نیـز، همـه اعضـاي     در تبلیغ محصوالت غذایی شمشـاد  :محصوالت غذایی شمشاد. 14

هاي مختلف غذایی استفاده شده است، خانواده براي فهم اینکه از چه موادي در تهیه وعده
عنـوان مسـئول اصـلی طـبخ غـذا شـناخته       زن به بیترتنیابهدهند. مادر را خطاب قرار می

ی است که سایر اعضاي خانواده ازجمله پسر بزرگ و پدر نیـز در منـزل   در حال شود. اینمی
 حضور دارند.

یی اَوه، یک خانواده چهـارنفره در حـال   شوظرفدر تبلیغ مایع : اَوه ییشوظرفمایع . 15
ها ابتدا پسر کوچک خانواده و سپس شوند. بعد از چیدن ظرفچیدن میز نهار نشان داده می

برند. سپس مرد بـا نگـاهی آکنـده از نارضـایتی، خشـم و      ها میبد ظرف پدرش پی به بوي
گیـرد بـا   شود و تصـمیم مـی  ها میکند. زن نیز متوجه بوي بد ظرفتعجب به زن نگاه می

هـا  یی اَوه، مشکل را برطرف کند. سپس زن در حال شستن ظـرف شوظرفاستفاده از مایع 
یابد. در این آگهی اگرچه ر، آگهی خاتمه میبه تصویر کشیده شده و با چیدن مجدد میز نها

برخالف تبلیغ قبلی، سایر اعضاي خانواده حداقل در چیدن میـز غـذا مشـارکت دارنـد، امـا      
سو نگاه همـراه بـا پرسـش    شود. از یکسازي جنسیتی مشاهده میعناصر دیگري از کلیشه

ها را که شستن ظرف سازد که زن وظیفه خودمرد به زن، این موضوع را به ذهن متبادر می
ی انجام نداده است. نکته مهم دیگر همسانی پدر و پسر در ایفاي نقش منتقـد  درستبهبوده 

سـازند،  هایی درباره زنـان مـی  کلیشه فقطنههاي تجاري باید دانست که آگهی درواقعاست. 
لبی هـایی قـا  بلکه از طریق بازنمایی مردان در ایماژهایی خاص، درباره مردان نیـز نگـرش  

دهند. در اینجا نیز مـردان داسـتان، نقـش حـاکم و رئـیس را بـازي       سازند و رواج میبرمی
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آموزد که همچون یک مرد رفتار کند و در آینـده نقـش   کنند. پسربچه نیز از کودکی میمی
کنـد.  پدر را بازتولید کند. این موضوع یعنی تقلید پسر از پدر در مورد زنـان نیـز صـدق مـی    

 آمده است. ادامه شناختی این تبلیغ درنهجدول سطوح نشا
 

 اَوه ییشومایع ظرفشناختی (مدل جان فیسک) براي تبلیغ . تفکیک سطوح نشانه7جدول 
: 1سطح 
 :2سطح  نماد واقعیت

 بازنمایی
: 3سطح 

 ایدئولوژي
نگاه با نارضایتی 
و تعجب مرد به 

زن به دلیل وجود 
 ظروف کثیف

وجود 
اشکال و خلل 
 رهدر امور روزم

زن وظیفه خود را 
ی انجام نداده درستبه

بازنمایی  است
زنان در نقش 

، داريخانه
تفکیک نقش 
جنسیتی از 
 کودکی

ها شستن ظرف
و چیدن مجدد میز 
 نهار توسط زن

رفع مشکل 
توسط زن با 
 اجبار بیرونی

زن موظف به رفع 
مشکالت روزمره در 

 خانواده است.

در کنار هم قرار 
 گرفتن پدر و پسر

وظایف 
مشترك 
 هايجنسیت

 یکسان

همسانی پدر و 
ي نقش فایاپسر در 

 معین به زن
 

تبلیغ پـودر لباسشـویی سـافتلن از زبـان کـودکی روایـت        :پودر لباسشویی سافتلن. 16
شود که از خرید پودر همراه با یک قوطی شبیه به ماشـین لباسشـویی خوشـحال شـده     می

د قوطی مذکور زودتر تمام شود تا او هم مثـل  کند که دوست داراست. این کودك بیان می
هاي عروسک خود را با سافتلن بشوید. در این تبلیغ همسانی مادر و دختر بـر  مادرش لباس

هـا بـه   دهنده یکی از کارهاي معمول خانـه یعنـی شسـتن لبـاس    طبق پذیرش نقش انجام
شـویی نشـان داده   آید. در تصویري که مادر و دختر در کنـار دو ماشـین لباس  نمایش در می

دهـد کـه   این آگهی نشـان مـی   درواقعاست.  تیرؤقابل وضوحبهشوند، همسانی مذکور می
کند و حتـی بـراي رسـیدن بـه آن مشـتاق      دختر نیز خود را آماده پذیرش نقش زنانگی می

 است.
در تبلیغ پودر لباسشویی پرسیل زنی بـا صـدایی همـراه بـا      پرسیل:پودر لباسشویی . 17

کند. سپس مردي در قامت یـک  ها گله میطاب به شوهرش از پاك نشدن لباسناراحتی خ
بري خوبی دارد. او با انجام آزمـایش  کند که قدرت لکهفرد متخصص، پودري را معرفی می
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هـا را  کند. این آگهی در حین حال کـه شسـتن لبـاس   بري، قدرت این پودر را اثبات میلکه
نماید. در اینجا تمایز نقـش  مردان را نیز وارد داستان می کند،فعالیتی صرفاً زنانه معرفی می

شود. مرد فردي ناظر به انجـام دقیـق و درسـت مسـئولیت     ی مشخص میخوببهمرد و زن 
زنانه شستن (مرد اول) و نیز فردي متخصص و باتجربه که مسیر انجام مسـئولیت فـوق را   

 آید.کند (مرد دوم) به نمایش در میهموار می
یی پریل نیز تمایز نقـش فـوق دیـده    شوظرفدر تبلیغ مایع  پریل: ییشوظرف مایع. 18
شوند که در یک مهمانی حضـور  شود. در آگهی مذکور چند خانواده به تصویر کشیده میمی

دارند. سرآشپز حاضر در مهمانی در پاسخ به سـؤالی زنـی در مـورد شسـتن ظـروف، مـایع       
دهـد،  مایع مذکور امتحان خود را پس می نکهیازابعدکند. یی پرقدرتی را معرفی میشوظرف

که بـا  کند. به دنبال وي زنان حاضر در مهمانی نیز درحالیسرآشپز آن را با دستش بلند می
کنند، مایع را بلند کرده را بیان می» زداییپریل؛ نهایت قدرت در چربی«صداي بلند عبارت 

م صرف غـذا دغدغـه چگـونگی شسـتن و     گیرند. در این آگهی یکی از زنان هنگاو باال می
تمیز کردن ظروف را دارد. گویی این دغدغه همه زنان حاضر در مهمانی است. در اینجا نیز 

کند و مـرد دوم نیـز در   مرد متخصص که لباسی شبیه به سرآشپزها دارد، مشکل را حل می
ان اینکه، تنهـا  گیرد. نکته دیگر اینکه وقتی سرآشپز خصوصیات مایع را بیکنار وي قرار می

رسـد. ایـن   بـه گـوش مـی    هاآنگیرند و فقط صداي یی را در دست میشوظرفزنان مایع 
هـاي جنسـیتی   موضوع که با دقت در تصویر فوق مشخص است، روایت ضمنی تمایز نقش

 است.
این تمایز نقش در تبلیغ ظروف تـوس چینـی نیـز بـا تعریـف و       چینی: توس. ظروف 19

چینی به دو شکل تبلیغ شده هاي مختلف ظروف توسشود. مدلشکل دیگري مشاهده می
در  زمانهمکنند، که در مورد کیفیت ظروف صحبت میاست. در دستۀ اول چند زن درحالی

شـود  حال استفاده از آن نیز هستند. در مقابل در دسته دیگر این تبلیغ، مردي مشاهده مـی 
هـاي مختلـف چینـی را بـر     تحسین مدل اي همراه با غرور، موفقیت، رضایت وکه با چهره

کننـده  توان بر اساس الگوي تولیدکننـده/ مصـرف  کند. این تمایز را میروي دیوار نصب می
آگهی فوق زنان را در عرصه مصرف و مردان را در حـوزه تولیـد نشـان     درواقعتحلیل کرد. 

بلـی توضـیح   که در تحلیل چند آگهـی ق  طورهماندهد. این تفاوت در جایگاه دو جنس می
اسـت. بـدین معنـی کـه در تبلیـغ       لیـ تحلقابـل داده شد، بر اساس الگوي عامل/ ناظر نیز 
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کاالهاي مرتبط با انجام امور منزل، نقش و عامل اصلی را زنان و در تبلیغ کاالهاي مرتبط 
 با نظارت و حفاظت (براي مثال تبلیغ پنجره همارشتن) مردان حضور مؤثرتري دارند.

در تبلیغ پیام پیشواز ایرانسل نیز الگوي زن در خانه و مـرد در   واز ایرانسل:. پیام پیش20
 شود.محل کار مشاهده می

مجموعه تبلیغات فوق روایتگر کلیشه حضور زنان در خانه و انجام کارهاي منزل و حضور 
مردان در محل کار است. البته در تحلیل موضوع فوق نباید مباحث دینی و شرعی را نادیده 

شوهر در امـوري   اطاعت از او خروج از است عبارت که زن در شوزنُفت. به لحاظ فقهی گر
آب ، غـذا پخـتن  ی، خیاط، جارو کردنچون واسطه ترك کارهایی به، که بر زن واجب است

. یابـد ها بـر زن واجـب نیسـت تحقـق نمـی     که انجام آن ،و ... پهن کردن رختخواب، دادن
باره و نسبت اي منزل واجب شرعی زنان نیست و مرد دراینیک از کارهبنابراین انجام هیچ

بینیم که بسیاري از زنان مسلمان بار امـور  پس اگر می به این امور حق فرمان به زن ندارد.
دلسـوزي و  ، همکـاري ، دهنـد، ناشـی از روحیـه محبـت    خانه را بر دوش گرفته و انجام می

ایات نیز به کمک مـردان بـه زنـان در    از سوي دیگر در احادیث و روخیرخواهی آنان است. 
کارهاي منزل توصیه شده و براي آن ثواب و پاداش بسیار ذکر شده است. حال بـا نگـاهی   

بـر  به تبلیغات فوق بر اساس احکام اسالمی که در آن مرد مسئولیت تأمین مخارج خانـه را  
ات خانواده کمـک  تواند به ثبدارد، باید گفت هرچند انجام کارهاي خانه توسط زن می عهده

کند، اما تقلیل آن به اموري چون شستشوي لباس و ظروف و نادیده گـرفتن امـور مهمـی    
 رسد.چون وظایف مادري و همسري و ارتقاي معنوي، صحیح به نظر نمی

 
 گیري. بحث و نتیجه6

ـ مـی هـرکس   و مشـهود اسـت   مختلف کـامالً  نفوذ تبلیغات تجاري بر افرادتأثیر و   دتوان
زده اسـت  خاصـی   کااليدست به تهیه ، چنین تبلیغاتیتحت تأثیر یی که در آن هاموقعیت

). این تبلیغات در کنار ترغیب بـه اسـتفاده کـاال یـا خـدماتی      72: 1993، 1به یاد آورد (دایر
. تحقیق حاضـر بـراي شـناخت ایـن     کنندمیخاص، شکل خاصی از سبک زندگی را ترویج 

کـه   طـور همـان ی استفاده کرده اسـت.  شناسنشانهک موضوع در تبلیغات تلویزیونی از تکنی

                                                           
١. Dyer 
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ها و نمادها اعم نشانه لیاست که هدف خود را شناخت و تحل یعلم یشناسنشانه«بیان شد 
گوناگون و ... اعالم ي هاینیب، جهانییمعنا يها، نظامکیولوژی، بکیولوژیزیهاي فاز نشانه

 .)300: 1383ی، (فکوه» کندمی
کننـده را مجـاب کننـد کـه بـه      لحاظ اقتصادي سعی دارند مصـرف هاي تجاري به آگهی

فـردي کـه کـاال در    هـاي منحصـربه  کاالي خاصی نیاز دارد و بدون برخـورداري از مزیـت  
اي از زندگی او دچار نقصـان اسـت. بـر اسـاس دیـدگاه مطالعـات       گذارد، جنبهاختیارش می

ین فرهنگی و اجتماعی بسـیاري  ها براي رسیدن به این هدف از مضامکنندهفرهنگی، تبلیغ
ها و معانی تلویحی و ضـمنیِ فرهنگـی نظـر    همواره به داللت کنند. این رویکرداستفاده می
شـود و  اساس گفتمان تبلیغات تجاري ساخته یا توسط این گفتمان بازتولیـد مـی   دارد که بر

عانی فرهنگـی  یابد. مطالعات فرهنگی پیوند مهاي هنجاري جامعه اشاعه میارزش عنوانبه
 دهد؛ زیرا ازهاي تجاري را مورد توجه قرار میدر جامعه با تصاویر غالب در آگهی یافتهرواج

 هـا و ادراك و هاي تجاري تـأثیر انکارناپـذیري در برداشـت   منظر مطالعات فرهنگی، آگهی
 هاي تجاري آکنـده آگهی. گذاردکنندگان کاالها باقی میرفتار فرهنگیِ مخاطبان و مصرف

منزلـه باورهـایی   بـه  راهـا  از نگـرش  برخی ،ترین شکلاست که به نامحسوس ريویااز تص
دهد و زمینه الزم براي تسلط ایـن  به مخاطب ارائه می جامعههاي غالب در سازگار با ارزش

ـ هـا درنها آورد. آگهـی بر همه صـداهاي متنـوع را فـراهم مـی     حاکم گفتمانِ و  باورهـا  ،تی
هـاي  ارزش کنـد کـه بـر مجموعـه    ان و خریداران کاالها ایجاد مـی الگوهایی را در مخاطب

تجـاري عـالوه بـر تـأثیر     ي هاآگهیاین  گذارد.فرهنگی برآمده از گفتمان مسلط صحه می
صـورت  هـا دارد، بـه  آن مستقیمی که در معرفـی و تـرویج محصـوالت و افـزایش فـروش     

ساختارهاي معنایی جدید، بر  جاددار، از طریق ایغیرمستقیم و در یک فرآیند پیچیده و مدت
 .است هاي فرهنگی جامعه هدف نیز تأثیرگذارباورها و ارزش

که این تبلیغـات سـبک    دهدیمتحلیل تبلیغات تجاري بر اساس مدل جان فیسک نشان 
شـأنیت   ازدهند که طی آن باید براي کاال کیفیتی ممتاز و حتی باالتر را رواج می ايزندگی

، بلکـه  گیـرد مـی ر این دیدگاه این کاال نیست که در اختیار انسـان قـرار   انسان قائل شد. د
هـا نیـز منزلـت و    برخـی آگهـی  انسان است که وابسته به کاال شده و از آن خالصی ندارد. 

دهند. ایـن تبلیغـات بـا    مرتبه کاالها را همچون انسان جلوه داده و شأن انسانی را تنزل می
کنـد و  سو مخاطب را تشویق به داشتن آن مـی ، از یکقائل شدن جایگاهی رفیع براي کاال
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کند که با تهیه کاال، شـأن و منزلـت خـود را ارتقـاء بخشـد.      از سوي دیگر به وي القاء می
گونه بـه کـاال در مقابـل تنـزل شـأنیت      نوع نگاه مقدس دهدیماین پژوهش نشان  درواقع

 اسالمی قرار دارد. انسانی در تبلیغات تجاري در تضاد با عقاید دینی و تفکر
خـدمات  کاال و زندگی بدون استفاده از بر مبناي بازنمایی ارائه شده در تبلیغات تلویزیون، 

. در ایـن شـیوه زیسـتن امنیـت و     شده همواره پر از دغدغه، ترس و تردید خواهد بـود تبلیغ
رف . بنابراین نوعی زیست وابسته به مصشودمیآسایش خاطر انسان با مصرف کاال حاصل 

بـیش از آنکـه بـا سـبک      شـده گرایی تـرویج مصرفبراي انسان قابل تصور است. این نوع 
بـا  (سبک زنـدگی غربـی    ی ترویجنوعبهزندگی طبقه متوسط جامعه همخوانی داشته باشد، 

هاي جنسیتی مغایر با تفکر اسالمی، نادیـده  به کاال، تفکیک نقش گرایانهمادينمایش نگاه 
 هـاي چهـره مدرن زندگی، نشـان دادن   هايجلوهبرابر کاال، نمایش گرفتن شأن انسانی در 
 .شودمیاروپایی و ...) محسوب 

 يهـا امیـ پآن توسـط   روزافـزون گرایـی و تـرویج   یکی از معضالت جهان امروز مصـرف 
ـ وگرایی آثار متعدد و گونـاگون اقتصـادي، سیاسـی، روانـی و بـه     مصرفی است. بازرگان  ژهی

توان به تبدیل ثروت گرایی میمصرف اجتماعیگذارد. از آثار ر جا میرا در جامعه ب اجتماعی
ها، نمایش ثروت، شکاف طبقـاتی و نـابرابري   و مصرف، به ارزش و غلبه آن بر دیگر ارزش

). فصـل مشـترك تمـامی    153: 1388، نیاسیدي( اجتماعی، احساس محرومیت و ... نام برد
ش بیشتر کاال یا خدمات است. ایـن خصوصـیت   هاي بازرگانی تبلیغ محصول براي فروپیام

شـود، امـا ایجـاد احسـاس     ناپذیر در عصـر حاضـر محسـوب مـی    اگرچه یک عنصر جدایی
نیازمندي به مصرف یک کاال و همچنین تأکید بسیار زیاد مختلف و متناوب براي مصـرف،  

به نمـایش  اي مثابه معجزهها مصرف کاالها و خدمات را بهاز آگهی ايدستهمتفاوت است. 
دهد. این تبلیغات مخاطـب را بـه سـمت خشـنودي و     گذارند که در جهان واقع رخ نمیمی

کنـد. تعـدادي از تبلیغـات    دهد که وي را ترغیب به مصرف کاال میآرامش کاذبی سوق می
تجاري با نسبت دادن اثربخشی غیرواقعی به کاالها، نوعی احساس نیاز براي خرید کاال در 

یی بـر فـروش کـاال دارد و    بسـزا کنند. استفاده از ایـن حربـه تـأثیر    د میمخاطب خود ایجا
از ناآگاهی مخاطب، سعی دارند به منـافع   سوءاستفادهسازندگان چنین تبلیغاتی با فریفتن و 

و تـرویج سـبک زنـدگی     زدگـی مصـرف باعث ایجـاد   هاتکنیکمالی دست یابند. همه این 
 .شودمیمصرفی در جامعه 
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عنوان ابزاري براي تحقق آرزوهاي انسان کـه عمـدتاً مـرتبط بـا     اال را بهبرخی تبلیغات ک
که تحقق اغلب این آرزوها، نیازمند پشـتکار  کند. درحالیسالمتی و آسایش است معرفی می

بسـیاري از ایـن دسـته تبلیغـات در      درواقـع و تالشی بسیار بیشتر از تهیه یک کاال اسـت.  
-یکـی از عناصـر اساسـی سـبک زنـدگی ایرانـی       انعنوبهتناقض با فرهنگ کار و تالش 

هاي بازرگانی نقض رویکـرد  هاي موجود در فضاي پیامیکی از نقص. گیردمیاسالمی قرار 
تقویـت فرهنـگ کـار و تـالش در     «ترویج فرهنگ کار و تالش است. بر اسـاس شاخصـه   

، معجزه و القاي العادهترویج کارهاي خارق شدهبررسیهاي پیام رویکرد اصلی بیشترِ» مقابل
 دهد و شما نیازي بـه کـار و  مفاهیمی است که کاال یا خدمات جاي شما کارها را انجام می

، امید بستن به امـوال  پردازيخیال، پروريفرهنگ تنترویج  تالش نخواهید داشت. درواقع
شکل غلطی از سـبک زنـدگی در جامعـه اسـت. بسـیاري از       دهندهرواجبادآورده و امثالهم 

غاتی که به جاي تأکید بر کیفیت کـاال بـر جـوایز آن تمرکـز دارنـد نیـز از ایـن دسـت         تبلی
 .شوندمیمحسوب 
هـاي جنسـیتی،   هاي تلویزیونی با معرفی و برساختن نقشتعداد کثیري از آگهی تیدرنها

کننـد.  یابی جنسیتی مشارکت میاي نمادین در فرایند هویتبه کمک خلق معانی و به شیوه
ن تبلیغات، مردان در خانه نقش نـاظر را بـر عهـده دارنـد و در کارهـاي منـزل       در اغلب ای

که چنین مشارکتی به لحاظ دینی توصیه شده و ازجمله کارهاي کنند؛ درحالیمشارکت نمی
خـود فاقـد   خـودي دار بـه شود. از سوي دیگر هرچند نمایش زن خانـه پسندیده محسوب می

داري و محدود ساختن حضـور زن در خانـه بـه    به خانهاشکال است، اما تقلیل فعالیت زنانه 
وپز و شستشـو، تصـویر نـاقص و ناکـاملی از زن مسـلمان را      هایی چون پختانجام فعالیت
ویـژه در امـر تربیـت    دار بـه هاي زن خانهنادیده گرفتن سایر فعالیت درواقعکند. بازتولید می

، داراي اشکال است. نمـایش چنـین   فرزند، وظایف مادري و سایر امور مرتبط با همسرداري
 نوع خاصی از سبک زندگی در جامعه است. کنندهترویجهاي جنسیتی نیز تصویري از نقش

اسـالمی و   -ي تحقیق حاضر نشانگر نوعی تعـارض بـین سـبک زنـدگی ایرانـی     هاافتهی
ی در بازرگـان  امیـ پایدئولوژي حاکم بر تبلیغات تجاري تلویزیـون ایـران اسـت. ایـدئولوژي     

و  داده اسـت یند تبلیغ محصوالت هدف قـرار  احقیقت پیام اصلی است که مخاطب را در فر
هدف اصلی قرار گرفته و تبلیغ محصول در حاشیه آن  عنوانبهدر برخی از مواقع ایدئولوژي 

شود کـه بـدانیم تعـدد و    هاي بازرگانی زمانی مشخص میقرار دار د. اهمیت ایدئولوژي پیام
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دهـی و تـأثیر بـر مخاطـب خـود      بازرگانی در بازه زمانی باعث شکل تکرار پخش یک پیام
 خواهد شد.

هاي بازرگانی در تلویزیـون  در خصوص ساماندهی پیام هاشنهادیپتوان برخی در پایان می
 را ارائه نمود:

هـاي  هـاي بازرگـانی در زمینـه   سازي پیـام به ظرفیت فرهنگ سیاستگذاران فرهنگیتوجه ـ 
ریـزي بـراي تـرویج سـبک زنـدگی      تبع آن برنامهجتماعی و فرهنگی و بهمختلف اقتصادي، ا

 متناسب با فرهنگ دینی از این طریق
کاهش وابستگی مالی سازمان صداوسیما به تبلیغات تجاري براي افـزایش آزادي عمـل در   ـ 

 هاي بازرگانیانتخاب و پخش پیام
اي بازرگانی متضاد بـا سـبک   هایجاد محدودیت توسط نهادهاي باالدستی براي پخش پیامـ 

 اسالمی در تلویزیون -زندگی ایرانی
 در تلویزیون هاي اجرا و ارائه آنمراکز ساماندهی تبلیغات و شیوه نظارت برـ 
تدوین سند جامع بایدها و نبایدهاي تبلیغـات تجـاري بـه لحـاظ فرهنگـی جهـت نظـارت        ـ 

 اي و ...یکپارچه بر تبلیغات شهري، رسانه
محـوري،  هاي موجود ازجمله فردگرایـی، انسـان  ا ابعاد تهدیدکننده هنجارها و ارزشمقابله ب ـ

 گرایی، اصالت لذت و نظایر آن در تبلیغات تجارياصالت سود، مادي
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