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اي مطالعه موردي پوشش رسانه اي:رویداد رسانهگیري شکلطراحی و 
 )2011 آوریل 29( سی فارسیبیشبکه بی ازدواج نوه ملکه انگلیس از

 
 سمیه حقی، *سید بشیر حسینی

 چکیده
م ارتباطات پرداخته وجدید در عل ايبه عنوان مقوله» ايرویداد رسانه«پژوهش به شناخت مقوله این در 
ازدواج نوه مراسم «پوشش مطالعه موردي این نمونه . گرددمیاي از آن مطالعه و نمونه برجسته شده

رویداد «که  شدهپاسخ داده ها این سؤال و در آن به است سی فارسی.بی.توسط شبکه بی »ملکه انگلیس
و چه سناریو و اهداف  چگونه اجرا شد، چگونه شکل گرفت، ازدواج نوه ملکه انگلیس ايرسانه

ها با مشاهده فیلم پوشش مراسم ازدواج نوه ملکه انگلیس داده. »وجود داشت؟ آنتبلیغات فرهنگی در 
با رویکرد تحلیل شناسی نشانهروش  ،هاده و ابزار تحلیل یافتهسی فارسی گردآوري ش.بی.توسط بی

در نهایت در و  باشدتصریح و تلویح براي ادبیات گفتاري میشناسی نشانهسازه براي بخش تصویري و 
 . استاي تطبیق داده شدههاي الگوي رویداد رسانهبا ویژگی هر سکانس نتایج

نتایج این تحقیق نشان . است» سکانس موضوعی« پژوهش هدفمند و واحد تحلیلگیري نمونه
، دقیقریزي برنامههایی از جمله : داراي ویژگی اي بزرگیک رویداد رسانهدهد که این مراسم می

نظم و امنیت هنگام ، و استقبال گسترده مردم از آن حضور، بزرگ دنیا از مراسمهاي رسانهحمایت 
، تمدنی و رسانه اي، س پرده داشت که شامل: تبلیغ فرهنگیبود و اهدافی در پ ... برگزاري مراسم و

نمایش قدرت و توانایی و امکانات برگزاري با ، رخ کشیدن برتري خودو بهاي رسانه فنّاورانهرقابت 
 ، نمایش شکوه و عظمت سلطنت، مردمی بودن2012سازي المپیک مقدمه ،ادوات کامالً انگلیسی

  ....و
 .تبلیغات غیرمستقیم، ازدواج سلطنتی، سی فارسی.بی.شبکه بی، ايسانهرویداد ر :هاکلیدواژه
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 مقدمه 
 خـود  نـوع  در که است »ايرسانه رویداد« مقوله ارتباطات علم جدید هايبحث از یکی
اي رسـانه  بـزرگ  حـوادث  اي پوششرسانه رویداد. است اهمیت حائز و جدیداي مقوله
 بـه  رسیدن جهت در در پی سناریویی خاص شدهاز پیش تعیین ریزي برنامه با که است

 حـوادث  هـا رسـانه ، شده تعریف سناریوي آن پی در. گیردمی صورت مشخص اهدافی
 سـطح  در مخاطبـانی  رویـدادها  ایـن ، دهندمی گزارش زنده صورت به را رویداد اصلی
ـ  نظریـه . شـوند می زنده برنامه این جذب گسترده تبلیغات با که دارند المللیبین  دادروی

 یـا  و سیاسـی  مهم رهبران دیدار، المپیک مانند ورزشی مهم هايسازماندهی اي دررسانه
 ماننـد  طبیعـی  حـوادث  یـا  و مهم هايشخصیت جنازه تشییع یا عروسی مراسم، مذهبی
 )2199، 1کاتز و دایان( گیردمی قرار استفاده مورد و غیره ماه کسوف
 ملکـه  نـوه  ازدواج، اي شـد رسـانه  ردهگست پوشش به منجر که رویدادها این از یکی
 رویـداد  ایـن . شد انجام) 1390 اردیبهشت 9( 2011 آوریل 29 تاریخ در که بود انگلیس

، سـی . بی. بی شبکه ادعاي بر بنا، بود رسانه تاریخ مستند هاينمایش ترینبزرگ از یکی
 یلیـون م 162 پوشـش  و مراسـم  از قبـل  تـدارکات  هفته 22 و مقدماتی تبلیغات هفته 26

 .  شد زنده مخاطب نفر میلیارد 2 جذب به منجر اینترنتی پایگاه
 براي فارسیبی.بی.سی  جمله از دنیا بزرگهاي رسانه بیشتر حضورتوجه  قابل نکته
بی.بی.سـی   شـبکه  هوشـمندانه  و ايحرفـه  کـه عملکـرد   اسـت  بوده مراسم این پوشش
 پخـش  طـول  در کـه  بـود  ايگونـه  به خود مخاطبان براي رویداد این پوشش در فارسی
 منتقـل  بیننـده  به سلطنت اصالت و قدمت ،کشور این از کاملی تاریخ برنامه این مستقیم

 همچنـین  و مراسـم  برگـزاري  محـل  مختلـف  نقـاط  در مجریـان  تعـدد  از اسـتفاده . شد
 بـه  روانـی  عملیـات  هايتکنیک و تصویر و کالم چینش نوع، استودیو داخل هايمهمان
 اجـراي  محـل  در ونـیم  سـاعت  4 مـدت  بـه  را خود بیننده که بوداي ونهگ به گرفته کار

 .  کردمی حس مراسم
 مطالعـه  حـال  در دنیـا  در جـدي  صورت به جدید مبحثی اي به عنوانرسانه رویداد

                                                      
1. Dayan, D & Katz, E 
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 پـرداختن  و اسـت  نشده تعریف مراسمی یا حادثه هیچ براي حال به تا ایران در است و
 مهـم  و جـدي  و جدیـد اي اي مسئلهرسانه رویداد درویکر از ایران در مختلف مراسم به

 . دارد متعدد تحقیقات و مطالعه به نیاز که است
گیرد که بر حسـب یـک   اي به خود مییک رویداد یا حادثه زمانی شکل رویداد رسانه

اي براي رسیدن به هـدف  در واقع در رویداد رسانه. سناریو و با هدفی خاص تعریف شود
براي آن مراسـم دوم  ریزي برنامهاول : خاص برخوردار است  اهمیتز چیز ا مورد نظر دو

 .  )1992، دایان و کاتز( براي رسیدن به آن هدف تعیین شده گري رسانههواسط
گري خـود را بـه خـوبی ایفـاء کنـد و مسـیر       رسانه بتواند نقش میانجی کهاین براي

افزاري و نرم افزاري ویژه و سخت  درست را تا رسیدن به هدف بپیماید نیاز به امکانات
هـا در عرصـه جهـانی روز    طلبد که رسانهخاصی دارد و مطالعات و دانش خاصی را می

ایجـاد رویـداد    هـاي خـود در  شوند و سعی در ارتقاي مهارتتر میبه روز به آن مسلح
 . المللی دارنداي در عرصه بینرسانه

کنـد کـه بـدانیم    خود نمایی میضرورت داشتن چنین دانش و امکاناتی زمانی بیشتر 
اي داخـل کشـور   مشکالتی که بر سر راه ترتیـب دادن رویـداد رسـانه    تسلط به این علم

است را بر طرف خواهد کرد و ما را به اهـدافی کـه از برگـزاري مراسـم و رویـدادهاي      
 .  کندتر میمختلف داریم نزدیک

هـاي  بـودن بـا عرصـه   پـا ن از سوي دیگر کوتاهی در به روز کـردن اطالعـات و هـم   
جـزء نرسـیدن بـه اهـداف در وراي     اي اي نتیجـه ایجاد رویدادهاي رسـانه  المللی دربین

 .  ماندگی از ورطه جهانی نخواهد داشتصرف هزینه و زمان و عقب، رویدادها
 هاي پژوهش شامل موارد زیر می باشند:پرسش

 ؟هایی داردها و مؤلفهاي چیست و چه ویژگیرویداد رسانه. 1
 اي ازدواج نوه ملکه انگلیس چگونه شکل گرفت و چگونه اجرا شد؟رویداد رسانه. 2
اي ازدواج نـوه ملکـه   چه سناریو و اهداف تبلیغـاتی فرهنگـی در رویـداد رسـانه    . 3

 انگلیس وجود داشت؟
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 پژوهش نظري مبانی

هـاي پوشـش   و بـه منظـور کمـک بـه تحلیـل سـکانس       تحقیق این نظري چارچوب در
موضوع در کنـار   این با مرتبط خاص نظریات برخی ازمراسم ازدواج نوه ملکه اي رسانه

 :باشدمی زیر شرح به که اي استفاده شده استنظریه رویداد رسانه

 اي  نظریه رویداد رسانه
مشـخص  ریـزي  برنامـه استفاده از تلویزیون به عنـوان یـک   ، در زندگی روزمره بیشتر ما

، کنـیم مـان را دنبـال مـی   مـورد عالقـه  هـاي  رنامـه نظـم خاصـی ب  براساس وجود دارد و 
هـا و کلیـه   آگهـی ، هـا خبرهـا و نمـایش  ، هـاي کوتـاه  فیلم، هاي پرزرق و برقشخصیت

ها با سرعت باالي ویرایش با ژانرهـاي مختلـف بـه محبوبیـت تلویزیـون کمـک       برنامه
تلویزیـون   شـود و هایی که تمایل به طرف دیگر دارند ایجاد مـی کند اما گاهی برنامهمی

 دایـان و کـاتز  دهـد کـه   چندین ساعت پیوسته و زنده حوادث اصلی آن را گزارش مـی 
به شرح ، ايرویداد رسانه بیاندر ها آن .انداي نامیدهاین مراسم را رویداد رسانه )1992(

 هـاي سـازماندهی ع رویداد تلویزیـونی ماننـد   اکه شامل انو پرداختنداز ژانري  هموشکافان
دیدار با رهبـران سیاسـی و   ، حوادث طبیعی مانند کسوف ماه، مانند المپیک مهم ورزشی

 بـه نظـر  . مهم اجتماعی است هايشخصیتو نیز مراسم عروسی یا تشییع جنازة  مذهبی
عادي تلویزیون شده و اغلب در بیش هاي اي موجب قطع برنامهرویدادهاي رسانهها آن

 هـاي مناسـبت  هـا ایـن . شـوند مـی پخـش  مراسم  عاز یک شبکۀ تلویزیونی در زمان وقو
با همکاري تلویزیـون سـازماندهی    هارسانهتوسط مقامات خارج از  هستند کهتشریفاتی 

تلویزیونی نگـاه  هاي ها به عنوان طبقه خاصی از برنامهبه این نوع از برنامهها آن .اندشده
ش ایـن  کنند که ساخت و نحوه اجراي مخصـوص بـه خـود را دارد و معتقدنـد پخـ     می

مراسم به یکی شدن احساسات همگـانی و فراخوانـدن تجدیـد وفـاداري بـه جامعـه و       
 .کندمشروعیت حکومت کمک می

را به عنوان یک شـاخه خـاص انتخـاب     1ايرویداد رسانه »دایان و کاتز« کهاین دلیل
ه  به آن بـه عنـوان شـکل خاصـی از مراسـم      ها آن کنند این است کهمی کننـد مـی توجـ ،

                                                      
1. Media Event 
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محـل آن  ، شودکه پخش آن زنده است و توسط یک فیلمنامه خاص هدایت میمراسمی 
و مخاطبـان آن بـه نـوعی بـازیگران      به خارج از محل برگزاري آن رویداد توسعه یافتـه 

 . و در محل نمایش حاضر هستند شوندفیلمنامه محسوب می
ایش ن پخش برنامه و تماشاگران تلویزیون بـه ایـن سـمت گـر    در اکثر مواقع مسئوال

هاي عمومی تغییـر بدهنـد و سـر صـحنه مراسـم      مکان دارند که اتاق نشیمن خود را به
رویدادي است که مخاطبان تلویزیون ، اي موفقرویداد رسانه روایناز . حضور پیدا کنند

، و گاهی ممکن است مخاطبانی از سرتاسـر دنیـا داشـته باشـد     را نیز به خود جلب کند
هـاي متفـاوت در جهـت نشـان دادن     یتبا سنین مختلف و ملّتمایل به نشان دادن افراد 

یک رویـداد ممکـن    کهاین نتیجه و گیرد؛تمایالت جهانی نسبت به موضوع صورت می
 . اي جهانی بدل شوداست به رویداد رسانه

که باید دیده شوند و بخشـی از   شوندمیتاریخی ارائه هاي این رویدادها تحت عنوان لحظه
 .  نمایند بمخاطبان بسیاري را جذکنند که سعی میل داده و بدین ترتیب خاطرات را تشکی

: تأییـد مـردم در   کنندمیاي ایفا مردم نقش بسیار مهمی در کسب موفقیت رویدادهاي رسانه
اي رویـداد رسـانه   عنـوان  بـه  رویـدادي  اگـر قـرار باشـد    .مرکزیت رویداد ضروري استمقام 

. کننـد مـی آن رویداد ایفـا   معنی تفسیرفرایند پذیرش و در  مخاطبان نقش فعالی، محسوب شود
درسـت   ندبسـیار حساسـ   مدر خصوص تصویر مرد ریزانبرنامه و دولت ،به این مسئلهتوجه با 

 .  )2001، دایان(ند لئقا اهمیتمشهور خود هاي که براي چهره گونههمان
تـا مراسـم را    دشـون می عمومی جمع هايمکاناز مردمی که در اي در رویداد رسانه

 عنـوان  بـه ، متفاوتشـان  هايهویت مرغکه علی شودمی گروهی یاد عنوان بهتماشا کنند 
بازیگر  عنوان به گردآمده» جمعیت«، در حقیقت. یک اندیشه و عمل واحد معرفی شدند

پرشور و مشـتاق  ، و به شکل جمعیتی پشتیبان رسندمی نظرواحد در روایت این رویداد 
 .  شوندمیسازي رویداد هستند صحنه بخشی از آن که

شـود  سرایی مـی اي به وسیله یک فیلمنامه داستانتوان گفت رویداد رسانهو در نهایت می
در خلق فیلمنامه بـراي پوشـش خبـري از    شوندگان مصاحبهو نقش مجریان و گزارشگران و 

ندان عـادي  شهروسازي صحنه، در طول پوشش خبري. اي بسیار برجسته استرویداد رسانه
بخشـد و ایـن   مشروعیت و انگیزه می، هاي محوري است که به منابع قدرتبخشی از روش

 .  کندو نمایش کلی رویداد کمک میپردازي روایتبه سازي صحنه
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 سازي  برجستهنظریه 
هـاي  در اخبار و گزارشویژه به، هاها این است که رسانهرسانه 1سازيمنظور از برجسته
ه  این قدرت را دارند کـه  ، مستندهاي خبري و برنامه از اي عمـوم را بـه مجموعـه   توجـ

مسائل و موضوعات معین و محدود معطوف سـازند و از مسـائل و موضـوعات دیگـر     
شود که بعضی از مسائل خاص توسـط بسـیاري از   حاصل کار این می. پوشی کنندچشم

 کـه حالیدر ، شودته میها به بحث گذاشمردم در سپهر عمومی و خارج از قلمرو رسانه
 ،سـاندرز و فیسـک  ، هـارتلی ، سـولیوان ( دشـو نمـی توجه به مسائل و موضوعات دیگر 

 .  )26 ص ،1380

 بازنمایی
دار یحرفی معنـ  به معناي استفاده از زبان براي گفتن 3بازنماییگوید : می 2لاستوارت ها
. مردمان اسـت  راي دیگرب، دارمعنیکردن جهان به صورت  نما بازیا براي ، درباره جهان

داللتـی   شود و نتیجـه و محصـول یـک رویـه    معنا در ذات وجود ندارد بلکه ساخته می
 جهـان  هـاي واقعیتست از بازنمایی ا ها عبارتکارکرد اساسی و بنیادین رسانه«. تاس

هـا ایجـاد   رسـانه  وسـیله  بـه دانش و شناخت ما از جهـان   اغلب وخارج براي مخاطبان 
 تبلیغات، تلویزیون، هاروزنامه 4گريو به میانجی واسطه بهما از واقعیت درك  شود ومی
 بـا  را هدف این هارسانه. کنندمی تصویر ما براي را جهان هارسانه. گیردمی شکل …و

 دهنـد کـه از  عواملی انجام مـی  وسیله بهبانی و هانتخاب و تفسیر خود در کسوت درواز
 .  )15ص، 1997، هال( »ایدئولوژي اشباع هستند

 شناسیروش
 صـورت  ایـن  بـه ، استفاده شده استشناسی نشانهدر این تحقیق از روش کیفی با رویکرد 

تلـویحی و ضـمنی ادبیـات    هـاي  نشانه، ابتدا با مشاهده فیلم عروسی نوه ملکه انگلیس که
 اي اسـتخراج به مصادیق الگوي رویداد رسـانه توجه کننده برنامه با گفتاري مجریان هدایت

                                                      
1. Agenda-Setting theory       2. Stuart Hall        3. Represent 

4. Mediated 
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هـاي ایـن برنامـه بـه     تحلیل رمزگان سازه در بعضی از سکانس در مرحله بعد. خواهد شد
انجـام خواهـد گرفـت و در     هاي موجود در آنیافتن مدلول تصاویر وشناسی نشانهمنظور 

چـه   هاي مورد بررسی چه از نظر گفتـار و اي در سکانسهاي رویداد رسانهنهایت ویژگی
تحقیـق کـه    3 و 2هـاي  شود تا به بـدین روش پاسـخ سـؤال   یاز نظر تصویر تطبیق داده م

 .  اي مراسم ازدواج نوه ملکه انگلیس روشن شودچگونگی اجرا و اهداف رویداد رسانه
غیرتصـادفی   در این تحقیق به دلیـل کیفـی بـودن روش تحقیـق از نـوع     گیري نمونه
باشد کـه  میسکانس موضوعی  ،واحد تحلیل در این تحقیق. انتخاب شده است هدفمند

در تحلیل سـازه و در جـدول رمزگـان    . موضوع استاز نماهاي هماي در واقع مجموعه
نمـا   4فنی برآیندي از نماها در نظر گرفته شده است به این شکل که اگـر سکانسـی از   

نما اندازه نما درشت  1نما از آن اندازه نما متوسط باشد و در  3تشکیل شده است و در 
 .  در نظر گرفته خواهد شد »متوسط«ن سکانس اندازه نما ای باشد در کل در

مدت زمان فیلم مـورد   کهاین بهتوجه نما در تحلیل رسانه و با  اهمیتبه توجه حال با 
بررسی همه نماها امکان پـذیر نبـوده و    و عمالً )ساعت ونیم 4( پژوهش بسیار زیاد است

از فیلم مراسـم ازدواج  «موضوع همهاي از نمااي مجموعه، عالوه بر آن ضرورتی هم ندارد
سی فارسـی پوشـش   بیتوسط شبکه بی 1390اردیبهشت  9نوه ملکه انگلیس که در تاریخ 

 .  و به عنوان یک سکانس مورد تحلیل قرار گرفته است شده در نظر گرفته »داده شد

 هاي تحقیقیافته
 ملکه انگلیس  اي ازدواج نوه ویداد رسانهر و چگونگی اجراگیري شکلچگونگی 

شـد کـه بـه ایـن     یمـ براي حکومت انگلیس محسوب اي بهانهازدواج نوه ملکه انگلیس 
بهانه جشنی بزرگ به راه انداخت و در وراي آن جشن بـه صـدور فرهنـگ و سیاسـت     

تـا برتـري   د سـعی کـر  اي یه امکانات پیشرفته و حرفهگیري از کلّخود پرداخت و با بهره
 .  رساندظاهري خود را به اثبات ب

اي ازدواج نـوه  و اهداف رویـداد رسـانه  گیري شکلبراي تشریح و تحلیل چگونگی 
از طریـق تحلیـل سـازه و     فـیلم  موجـود  تصـاویر شناسـی  نشانه مطالعه به ملکه انگلیس

 شـواهدي  بهو م پرداختی پوشش مراسمر دبی.بی.سی گفتار مجریان شبکه شناسی نشانه
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دهـد کـه در   یم نشان را آن اجراي یو چگونگ مراسم اي بودنرسانه رویداد که رسیدیم
 :پردازیمیها مسکانسها در بعضی از یلتحلقسمت بعد به بیان خالصه آن 

 ادبیات گفتاري مجریان و تحلیل سازه)( هاسکانسی خالصه و بررستحلیل  :1 جدول

 مدلول
 تلویح  عنوان  دال

ضمنی ( 
 یرمستقیم)غ

مستقیم)( تصریح

جـذّاب ن و برجسته کرد
مراسـم در ذهـن نکرد

 . بمخاط

و آگــاهیرســانی اطــالع
مخاطب از برنامه پیش رو

خالصه ادبیات  اعالم برنامه
روزس گفتاري سکان

 از پیش و مراسم
مراسم رسمی آغاز

ـ *تصاویر فضاي استودیو مجریان و  داخـل آن و خبرنگـاران داخـل انمهمان
جانبه مراسم و گزارش زنـده ودهد که نشان از پوشش همهیم نشان شهر را

انمهمانــ*تعـدد مجریـان و گزارشـگران و    . دلحظـه بـه لحظـه مراســم دار   
موضـوع و بـه اهمیـت ي رسمی و شـاد تلقـین   هالباساستودیویی همگی با 

سطح چشم بـراي*نماهاي متوسط و هم. در جشن استها آن نوعی شرکت
 .  روي اوستبرقراري رابطه با مخاطب و آشنایی وي با فضاي پیش 

خالصه سازه 
سکانس روز مراسم

ــراي بازنمــایی شــکوه ب
ــاختن ــه ســـ کلیشـــ

 . خصوصیات در ذهن

هشـکو ، اشاره به قدمت
و عظمـــت کشـــور و

 سلطنت

توصیف شهر لندن
و بناهاي تاریخی و

 . . . هایابانخ

ــادي . مردمی بودن مراسم ــار و ش ــاره بــه انتظ اش
مردم براي شرکت در جشن

ردمصحبت در باره مـ 
.از جشنها آن استقبال

خالصه ادبیات 
سکانس کالمی 

و هواي شهر  حال
پیش از شروع 

 مراسم

المللی بودن مراسمینب ــت ــراي اهمی ــن ب جش
 هاي خارجییستتور

ــحب ــارت صــ آمــ
هــــا ویســــتتور

مقایســــه آن بــــا
 . ي قبلهاسال

ـاخ بازنمایی شکوه ــوه دادن کـ ــم جل مه
باکینگهام با تکرار در گفتار

بــردن از کــاخاســم 
باکینگهام به دفعات

ــانواده ــه روز شــدن خ ب
ــی ــلطنتی و همراهـ سـ

بـا جامعـه مـدرنها آن
 انگلیس

 ورود مدرنیته به سنت
ــن ــه ایــ مقایســ
عروســی ســلطنتی

ــا  ــب ــايیعروس ه
 سلطنتی گذشته

تاکید بر پوشش بـاالي فراملی بودن مراسم
 اي رسانه

صـــحبت در مـــورد
شمیــــزان پوشــــ

 اي رسانه



 197 /اي . . . گیري رویداد رسانهطراحی و شکل
 مدلول

 تلویح  عنوان  دال
)ضمنی غیرمستقیم(   مستقیم)( تصریح

دهد و ازدحام مردم شاد که در حـال دسـتیمرا نشان ن *تصاویر مرکز شهر لند
زدن و خوشحالی کردن هستند در فضایی که مملو از پرچم انگلیس است چـه در

.تها که این حـاکی از برگـزاري مراسـمی ملـی اسـ     یابانخدست مردم و چه در 
براي نشان دادن حـال و هـواي شـهر و جمعیـت و مـردم، دور و باز اکثراً*نماها 

زاویه دوربین باال به پایین براي نشـان دادن شـکوه و عظمـت *. تخوشحال اس
 . مراسم

سکانسخالصه سازه 
. . .شهر هواي و حال

ــوه دادن و ــزرگ جلــ بــ
ــته ــازي برجس ــدانس خان

ی و تاکید بر تفاوتسلطنت
 . بقیهبا ها آن

ــتن آداب ــر داش ــد ب تاکی
خـــــاص بـــــراي ورود

و خـــانواده هـــامهمـــان
 سلطنتی

کـه این اعالم تفاوت در
ی از ایـنتنسلطخانواده 

ــدرب وارد  ــوند یم وش
ـان یه بق ـا مهم از درب ه

 دیگر

سکانس ورود 
 هامهمان

روشــن فکــري و عــدم
ــن ــه دی تعصــب نســبت ب

 خاص

احترام قائل شـدن بـراي
ــادات ــذاهب و اعتقــ مــ

 فمختل

دعوت از نماینـدگان
ي مــذهبیهــاگــروه
 مختلف

ــدان ــردن خان ــته ک برجس
 سلطنتی

اشتیاق در مخاطبد ایجا
بـــراي دیـــدن خانـــدان

ویـژه دادنشانسلطنتی و 
هاآن ي حس برتريو القا

هـا مهمـان نسبت به بقیه 
بـا تاکیــد و تکـرار دیرتــر

هر چند ثانیه(ها آن آمدن
شـد کـهیمبار اعالم یک

هـاآن مـدن آ وقتهنوز «
 )»تنیس

اعالم زمـان حضـور
خاندان سـلطنتی بـه

 کلیسا

ي مختلفهاگروهبه توجه 
،اجتمــاعی اعــم از هنــري

بـه عنـوان غیره رزشی وو
 نمایندگان مردم

ــاي ــامی نیروه ــرکت تم ش
کشوري و لشگري و احزاب

القاي مردمی بودن، مختلف
ـیدن ــه رخ کشـ ــم و ب مراس

سرشـــناسهـــاي چهـــره
ــی در زمینــ  هــايهانگلیس

ــی  ــم از ورزش ــف اع ،مختل
 . . .  نري وه

ــی  ــمعرفـ انمهمانـ
  مختلف

احترام براي مخالفان  دموکرات بودن
 سلطنت

دعوت از 
  خواهانجمهوري
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 مدلول

 تلویح  عنوان  دال
ضمنی ( 

 غیرمستقیم)
مستقیم)( تصریح

ــه رخ کشــید ــدار نب اقت
معرفی وزیـر امـور   حضور وزیران کابینه اقتصادي انگلیس

 دارایی انگلیس

سکانس ورود 
 اهمهمان

برائت جویی از خانـدان
توجـهنسبت به دایانا با 

 . به پیشینه او

ــود حـــرف و ــا و جـ بـ
هاي پشـت سـریثحد

ــره ــوز چه ــا او هن دایان
موجـــه و محبـــوبی در

 . خاندان دارد

ــورد ــحبت در م ص
 دایانا

ــتعمار ــا اس ــدردي ب هم
 شدگان جهان

به حفظ حقـوق اهمیت
 هانبشر در ج

صـــحبت در مـــورد
یعهد بحرینولدعوت 

 و سفیر سوریه
ــورد ــویی در مـ دو پهلـ

 ارتباط با ایران
عالقه به رابطه با ایران

 در ظاهر
اعـــالم دعـــوت از

 سفیر ایران
ي درهـا مهمان*تصاویر کلیساي وست مینستر محل برگزاري مراسم و 

و ترتیـب بـا نظـم   هـا مهمان*. دهدیمنشان  را سایکلحال ورود به این 
خاص و در آرامش در حال ورود به کلیسا هستند تا جایگاه خـود را پیـدا
کرده و مستقر شوند که این نشان از نظم حاکم بر مراسم و خاص بودن

که هاخانمکت و شلوار رسمی  اکثراً*نوع لباس آقایان . درا دار هامهمان
بسیار ساده و کت و دامن پوشیده و کاله هم رنگ لباس با آرایشی اکثراً

با وقار که القاي تبعیت از سنت انگلیسی در پوشش و نشان دادن سـبک
متوسط براي برقراري رابطه و اکثراً*نماها . تخاص زندگی انگلیسی اس

ي غالـب گـرم کـه نشـانهـا رنـگ . بتوسط مخاطـ  هامهمانشناخت 
 . برگزاري مراسم شادي و عروسی است

خالصه سازه 
رود و سکانس
 هامهمان

استفاده از فاکتور زمـان
 براي بازنمایی شکوه

کش دادن زمان بـراي
قرار گیري مخاطـب در
ــیر ــود در مس ــو موج ج

 عبور ملکه

نشــان دادن مســیر
خروج ملکه از کاخ
 تا دم درب کلیسا

سکانس ورود ملکه

رشف. دهدیماستقبال از ملکه با تشریفات بسیار زیاد را نشان ، *تصاویر
متولیان و، شودیملکه که هنگام ورود وي نواخته وزیک خاص مم، قرمز

اعضاي کلیسا که همگی براي اداي احترام و استقبال از ملکه به پیشـواز
نماهـا *. دسـلطنت دار  هخاص ملکه و شکو شان نشانهمگی ، ندیآیم

 . متوسط براي بر قراري ارتباط با مخاطب است

 سازه خالصه
ورود ملکه سکانس
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 مدلول

 تلویح   عنوان دال
ضمنی ( 

 غیرمستقیم)
مستقیم)( تصریح

اولـین تاکید و تکرار بـر  
دفعه رویت عروس براي

و هیجـان اهمیتایجاد 
 در مخاطب

ــت اطالع رسانی ــالم موقعیـ اعـ
 عروس

رونمایی از سکانس
 عروس

دادن شأن و کالس ویژه
. . . وبه عروس و لباس ا

 ایجاد شور و اشتیاق–

ــر ــرایط حاض ــان ش بی
 وسعر

ــاي کامـــل اختفـ
 عروس

ایجاد حس زنـده بـودن
برنامه و ایجاد اعتماد در
ــان مخاطــب کــه مجری
ــن ــی از ای ــم اطالع ه

 . مسئله نداشتند

از همـراهرسـانی  اطالع
 عروس

ــري ــتباه مجـ اشـ
ــورد ــه در مـ برنامـ
ــراه ــخص همـ شـ

 عروس

 موضوع در دنیا اهمیت
تیتـــر کـــردن لبـــاس
عــروس هــم ردیــف

 مسائل روز دنیا

ايســانهاطــالع ر
دنیـا ازهـاي  رسانه

 لباس عروس
محـل اسـتتار عـروس پـیش از نـگ یر گـو *تصاویر این سکانس هتل 

و اتومبیلی بنتلی که قرار است عروس با آن به دهدیمرونمایی را نشان 
تـونلی از دم. تشریفاتی کامالًانگلیسی و  کامالًکلیسا برده شود اتومبیلی 

کـه  ییجـا عـروس تـا    کهاین براي درب هتل تا دم ماشین کشیده شده
همه براي کنجکـاو کـردن مخاطـب هانیا دممکن است دیرتر دیده شو

دیده شدن عـروس و لباسـش و اهمیتبراي دیدن عروس و باال بردن 
 . . .  تحفظ مخاطب اس

خالصه سازه 
رونمایی از سکانس

 عروس

بتداي فـیلمچینی بسیار از ا*در این تصاویر عروس باالخره بعد از مقدمه
و لباسـش و شـود یمـ و تبلیغات بر روي او از ماشین پیاده شده رونمایی 

همراه پـدرش بـا آرامـش و بسـیار آرام طـول  و شوند؛یمخودش دیده 
رونـد یمـ صاویر بسیار کنـد پـیش   ت. دکلیسا را پیموده تا به محراب برس

جاهایی در و ه*نماها باز هستند براي بازنمایی شکو هبراي بازگویی شکو
هم نماها متوسط بـراي برقـراري رابطـه مخاطـب بـا عـروس و دیـدن

 . جزئیاتی از او باز هم نه به طور کامل

سکانس ورود 
 اعروس به کلیس

 گفتار و سازه)(

نشان دادن منحصـر بـه
فرد بودن مراسم و آداب

 آن

ــهرســـانی اطـــالع بـ
 مخاطبان

ــورد آداب ــیح در م توض
  برگزاري مراسم
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 مدلول

 تلویح  وان عن دال
ضمنی ( 

 غیرمستقیم)
مستقیم)( تصریح

ــالع مذهبی بودن مراسم ــانی اطـ ــهرسـ بـ
 مخاطبان

ــم ــیح مراسـ توضـ
مذهبی که در حال

 . انجام است

سکانس بعد از 
 خطبه عقد

ازاستفاده سازي برجسته
انگلیسی کامالً اتیجزئ

ــالع  ــانی اطـ ــهرسـ بـ
 مخاطبان

ها ویکموزتوضیح 
مراسم انگلیسی در

 ال انجامح
احترام به ادیان مختلـف
و اعــالم بــی طرفــی

 هاآن هنسبت ب
ــالع ــانی اط و یــادرس

 آوري مجدد
مجدد حضوراعالم 

ــان ــامهم ــاه یی ب
 هاي مختلفیند

ــان دادن ــت نشـ *مثبـ
ــروس و ــیت عـ شخصـ
داماد و کلیشه کـردن و

بـههـا  آنسازي برجسته
يهـــاانســـانعنـــوان 

نیکوکار * یکـی کـردن
ابـــشخصـــیت دامـــاد 

کســی کــه در( مــادرش
بـوده  نـام انگلیس نیک 

ــ ــاي حــس) تاس * الق
با فقیرانها آن همدردي

ــالع ــانی اطـ ــهرسـ بـ
 مخاطب

ــروس  ــور ع و حض
 داماد در کار خیر

و القاي هبرجسته کردن ملک
برتري ویژه ملکه و شأن او

ــالع ــانی اطـ ــهرسـ بـ
 مخاطب

خـدا«اجراي سرود 
»ملکه را حفظ کند

ــ  خضوع ملکه رودنخوانـــدن سـ
 توسط خود ملکه

ــههـــم ــا طبقـ دردي بـ
متوسط به دلیل اوضـاع

 بد اقتصادي

يهاگلتفاوت با دسته 
ي قبلـــیهـــاعـــروس
 خاندان

دست گل کوچـک
 عروس

ریزيبرنامهنظم و دقت 
اعالم ساعت دقیق بندي دقیقنزما انگلیسی

 بقیه مراسم
ییهـا ینسخنرابه تشریفات و مراسم مذهبی و  هاصحنهدر این سکانس 

بـراي نشـان دادن نحـوه پـردازد یمکه بعد از مراسم مذهبی انجام شد 
 . اجراي مراسم و بازگویی شکوه

ــازه ــه ســ خالصــ
ــد از ــکانس بعـ سـ

 خطبه عقد
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 مدلول

 تلویح  عنوان  دال
ضمنی ( 

 غیرمستقیم)
مستقیم)( تصریح

*در این سکانس مجریان به این نکته که کیت میدلتون به عنوان دختري
معمولی وارد کلیسا شد و اکنون به عنوان عضوي از خاندان سلطنتی خارج

کـه قـرار اسـتاي * سپس به بیان قدمت کالسـکه کنندیماشاره  شودیم
دامـاد  و عـروس ، پردازنـد یمعروس و داماد را از کلیسا به سمت کاخ ببرد 

و کردنـد  اسـتفاده  ماشـین انگلیسـی   مـدل  آخرین از کلیسا به ورود هنگام
انگلیسی و این همراهی سنت و مدرنیتـه در سنتی کالسکه از خروج هنگام

 .  دهدیممراسم و احترام به سنت در کنار مدرنیته را نشان 

خروج  سکانس
 عروس از کلیسا

تصاویر در این سکانس عروس و داماد را هنگام خـروج از کلیسـا نشـان
هنگام برخورد و کنندیمرا همراهی ها آن شانیهاساقدوشکه  دهندیم

تشـکرها آن و به نوعی از دهندیمدست تکان ها آن با استقبال مردم به
. . .شوندیمو سپس براي رفتن به کاخ باکینگهام سوار کالسکه  کنندیم

بـه عـروس وهـا  آن عالقه واستقبال مردم از جشن دهنده نشانتصاویر 
 . داماد است

خالصه سازه 
خروج  سکانس

 عروس از کلیسا

اعم از( هاابانیخدر این سکانس مجریان در مورد آمار جمعیت حاضر در 
ازدحام زمانهم هم  ریتصاو و کنندیمصحبت  )انگلیسی و غیر انگلیسی

که طـول خیابـان مـال را از کلیسـاي وسـت دهدیممردم شاد را نشان 
تا در مراسم پایانی جشن مقابل روندیممینستر به سمت کاخ باکینگهام 

.کنـد یمـ خ شرکت کنند و تصاویر شکوه شرکت مردم راضی را تاییـد  کا
نظم و امنیت در شهر هاسیپلحرکت مردم در کنار حضور  بیترت ونظم 

 . کندیمرا ثابت 

حرکت  سکانس
مردم به سمت کاخ

 )سازه وگفتار ( 

کـه کشـند یمـ در این سکانس مجریان دقت و نظم انگلیسی را بـه رخ  
تصـاویر هشـده انجـام شـد   ریـزي  برنامهو سر دقیقه  مراسم با دقت زیاد

بـر روي دکه به همراه عروس و دامـا  دهندیمخاندان سلطنتی را نشان 
مـردمریـزي  برنامـه بالکن آمدند تا به جمعیت خوش آمد بگویند و طبق 

دوو در این صحنه این بوسـه   دشاهد بوسه سلطنتی عروس و داماد باشن
شکنی سلطنتی انجام شـده ول مجریان سنتکه به قو شودیمتکرار  بار

ـ از طرفی چـون   ـ      هـا نیدورب از پـیش دآمـاده گـرفتن ایـن صـحنه بودن
 . اثبات شدشکنی سنتشدن براي این ریزي برنامه

بوسه  سکانس
  سلطنتی

 گفتار و سازه)( 
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 هاي گفتاريیامپو  هانشانهتحلیل و بررسی : 2جدول 

 صریحپیام ت پیام ضمنی پیام دال مدلول
ــاهــم گــامی عــروس ب

 نسل جدید
ورود مدرنیته بـه سـنت

 در خاندان سلطنتی
شـــکنی درســـنت

 مدل لباس

اطالعات در مورد 
عروس و لباس او

دردي بـــا طبقـــههـــم
متوسط به دلیل اوضـاع

 اقتصادي بد در اروپا
سادگی در عین زیبایی سادگی مدل لباس

 عروس

قول بودن عروسخوش
ــدن انگلیسی رسم و نظم انگلیسی ــر آم ــق دی ح

 عروس
ــذّاب ــتر جــ ویت بیشــ
 سازيهبرجست

ــه و ــودن برنام ــده ب زن
 اشتباه غیرعمدي

دروغ درباره طـراح
 لباس

به طبقه متوسط وتوجه 
خضوع خاندان سلطنتی

 در انتخاب کیت

ــالع ــانی اطـ ــهرسـ بـ
 مخاطب

زادهاشاره به اشراف
 نبودن کیت

 شکوه بازنمایی
عروس وسازي برجسته

ستفاده از وسایل عتیقها
 و با ارزش

توضیح قدمت تـاج
 و تور عروس

قدرت نیروهاي نظـامی
ــوخ ــتان و رس در انگلس
خاندان سلطنتی در آن

ــالع ــانی اطـ ــهرسـ بـ
 مخاطب

توضیح لباس دامـاد
نیک«توسط مورخ 

 »برت
ـ    خبـري در مـورد بـار کاز ابتداي شروع مراسم تا زمان دیده شدن عروس هر چنـد دقیقـه ی

،چقدر زمان مانده تا دیده شدنش، لباسش، اعم از ماشین او شدیموس توسط مجریان داده عر
یت مراسـم و بازنمـایی شـکوه بـودهجذّابهمه براي حفظ مخاطب و  هانیا غیره. وخانواده او 

ترقبلی حت وکه از ابتداي فیلم مراسم  میکنیماشاره  به عنوان نمونه در زیر به مراحلی. است
 براي رونمایی از عروس طی شد:از آن 

و صـدورسازي برجسته
تعصـب -نحوه زندگی 
برتــري–بــر ملیــت  

به رخ کشـیدن -نژادي
.  تکنو لژي و تجهیزات

 به رخ کشیدن

انگلیسی بـودن تمـام
ــزات ــایل و تجهی وس
عروسی ازجمله حلقـه

،هــایــلاتومب، عـروس 
. .و کیک ، اجت، باسل

 انگلیسی بودن

ــردن ــک کــ تفکیــ
ــانواد ــیل ازخـ ه اصـ
 عاديهاي خانواده

ــب و  ــتتعصـ اهمیـ
  نشان و آرم اصالت خانوادگی
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 پیام تصریح پیام ضمنی پیام دال مدلول
در توضیحات خود از همان ابتداي مراسم سعی در جا انداختن این نکته گزارشگران ومجریان 

راسم ازجمله حلقهدر ذهن مخاطب داشتند که تمامی تجهیزات و ادوات به کار رفته در این م
انگلیسی بوده ویکی کامالً. . . و هالیاتومب، یک عروسیک، راح لباسط، مزون لباس، عروس

شاید چیزي در این عروسی نباشد که به بریتانیا ایها«که  کندیماز مجریان به این نکته اشاره 
ازنمایی شکوههمه مصادیقی از بزرگ نمایی و بازگویی و ب هانیا ».سفارش داده نشده باشد
 . در ذهن مخاطب است

نظــم وســازي برجســته
 دقت در برنامه ریزي دقت انگلیسی

رعایت دقیق زمان در
نجشــریــزي برنامـه 

 حتی در حد دقیقه

 زمان بندي
 دقیق
مان حرکت عروس ازز، رود خانواده سلطنتیو، هامهمانمراسم را ازجمله ورود هاي مجریان برنامه

که داشتندو اذعان  کردندیمرا طبق دقیقه اعالم . . . تا عروس دیده شود و مانی که ماندهز، هتل
وتوسط کاخ باکینگهام انجام شده و همه چیز طبق دقیقه پیش رفته و بدین گونه نظم ریزي برنامه
 . که یکی از مصادیق تمدن و فرهنگ است به مراسم و برنامه ریزان آن نسبت داده شد دقت

م وفراملی بودن مراسـ 
شــکوهســازي برجســته
 مراسم

 موضوع اهمیت
يهــارســانهحضـور  

بزرگ از سراسر دنیا
براي پوشش خبري  هارسانه

ــافع رابطــه خــوب و من
 مشترك با آمریکا

هـا بـهییآمریکاعالقه 
 مراسم سلطنتی

پررنــــگ حضــــور
آمریکاییهاي رسانه
ي بزرگ دنیا درهاونیزیتلویک ساختمان خیلی بزرگ مخصوص  همجریان با بیان این خبر ک
داي دنیا براي پوشش خبري مراسم حضور دارنسرشناس رسانههاي لندن ساخته شده و چهره

دارند و را ایدنموضوع و برجسته کردن آن در کنار مسایل مهم روز  اهمیتسعی در باال بردن 
ن انگلیسی بهخبرنگارا ازو خبرنگاران آمریکایی بیشتر  هارسانههمچنین پررنگ کردن حضور 

سعی در  شودیمیاد  »بزرگ آمریکایی به لندنهاي رسانهحمله «طوري که از آن به عنوان 
توجهنشان دادن این مسئله که آمریکا که خود مرکز  همشترك نشان دادن منافع دو کشور و 

. . ندکیمتوجه  گونهنیاباالیی که این مراسم دارد به این مراسم  اهمیتجهان است به دلیل 
 . 

برجسته کردن اقتـدار و
توانایی برقراري امنیـت

 شهر

القاي حس آرامش و امنیت
و تحت کنترل بودن همـه

 چیز توسط پلیس
ــعیت ــیح وض توض

 امنیتی شهر

 امنیت شهر
امنیتی مأمورانتمسخر 

ایران و ترسی که مردم
 دارندها آن از

ــا   ــه ب ــأمورانمقایس م
 داخل ایران

اشاره غیر مسـتقیم
امنیتـی مأمورانبه 

 ایران
بــا وجــود مشــکالت
اقتصادي مردم راضی و
ــتند   ــنود هســ وخشــ

 . کنندینم مخالفت

کـــهایـــن رضـــایت از
ــه  ــم بـ ــاآن مراسـ هـ

خــوب دادهاي روحیــه
 . است

و خوشحالجو شاد 
 و راضی مردم
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 پیام تصریح پیام ضمنی پیام دال مدلول

تمســـخر و کوچـــک
 کردن مخالفان

و شــادي عمــوم مــردم
دلیل بودن مخالفـتبی

 غیرمنطقی مخالفان
مخالفــان عروســی

.اندبودهمست  حتماً  
که شهر در امنیت کامل است و همه چیز تحت کنترل استتاکید دارند گزارشگران و مجریان 

میلیارد دالري براي حفظ امنیت نشان از 1 امنیتی در شهر و هزینه مأمورحضور پنج هزار 
که همه مردم کنندیممجریان تاکید  .دن دارآرگزاري مراسم و حفظ امنیت اقتدار و توانایی ب

احتماالًهم ها آن شاد و خوشحالند و عده اندکی مخالف هم وجود دارند که ماز این مراس
 . رندیگیمرا به تمسخر ها آن مخالفان را کم کرده و اهمیتگونه مست هستند و بدین

کیت از خانواده متوسط
 - است

طبیق خاندان سلطنتیت
 با وضعیت روز کشور

تفاوت این عروسـی بـا
هــاي قبلــییعروســ
 خاندان

مــدرن شــدن ایــن
عروسی نسبت بـه

ي دیگر وهاعروس
 شکنیتسن

وفاداري به سنت و
 احیاي مدرنیته

ــا همراهــی ــدان ب خان
وضعیت کشور به عنوان

 رویک کشور پیش

ــنت ــکنی س ــدانش خان
400از ســلطنتی بعــد  

بـهها آن کتو حرل سا
 یتهمدرنسمت 

متوســـط بـــودن
 خانواده کیت

ــوایی و ــروي ه ــدار نی اقت
رسمی کهنسازي برجسته  مانور هوایی یتهمدرنتقابل سنت و 

دهند ویمکم خود را با شرایط جدید وفق خانواده سلطنتی که تاکنون بسیار سنتی بودند کم
شود و این همه برايیمریان ذکر مجط مراسم توسر یی از مدرنیته در کنار سنت دهارگه
از مصادیق مدرن .رودیمپیش  اشجامعهروز هاي این است خانواده سلطنتی با نیاز نگفت

اث تاج و تخت باسال گذشته هیچ یک از ور 400در *: اشاره کردچنین توان یمشدن 
مولی است *ایندختري از خانواده معمولی ازدواج نکرده ولی در این ازدواج کاترین دختري مع

کسی است که قرار است ملکه شود و تحصیالت دانشگاهی دارد *این زوج اولیندختر 
هشخصیت مدرن خود را در این عروسی دخیل کردند از آشنایی در دانشگاه گرفته تا نحو

به جامعه مدرن انگلیس و مردم نزدیک شوند کهاین براي. غیره زئین کلیسا وت، اجراي مراسم
مدرنیته احترام بگذارند مثل استفاده از آخرین مدل روز ماشین در در کنارقع به سنت وا درو 

دیگر مراسم یا مانور هوایی بخشي به سنت در وفادارکالسکه براي  واز مراسم  بخشی
 . . .  مدرن و یدجدیماي هواپهواپیماهاي قدیمی متعلق به موزه در کنار 

بازنمایی به شیوه طبیعی
ط دولـتفقـ  کـه  سازي
گیر کشور است وتصمیم

ــدان نقشــی در ــن خان ای
 زندگی مردم ندارد

دخالت نکردن خانـدان
 سلطنتی در سیاست

ــریفاتی ــالم تش اع
بــــودن خانــــدان

 سلطنتی

تشریفاتی بودن 
 خانواده
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 پیام تصریح پیام ضمنی پیام دال مدلول
شی در سیاست ندارنـد تاکیـدنق کهاین در طول مراسم مجریان بارها بر تشریفاتی بودن مراسم و

اذعان و دانندیمرا به نوعی ابزاري براي جذب توریست و تبلیغ فرهنگ ها آن واقع در و کنندیم
به خاطر سرخوشی و شادي که ایـن جشـن کنندیماین مراسم شرکت  درکه اگر مردم  دارندیم

 . نداردها آن و اگر نه خاندان سلطنتی هیچ نقشی در زندگی دهدیمها آن عمومی به
ايمردم راضی از هزینه

ــات کــــــه از مالیــــ
پرداختیشان خرج شـده

 . است

ــالع ــانی اطـ ــهرسـ بـ
مخاطب کنجکـاو و بـه
ــایی ــیدن توانـ رخ کشـ
برگزاري چنین مراسمی

ــه ــار هزین ــايآم ه
مراسم و نظر مردم  و آمار هانهیهز

اهمیـت سـازي  برجسته
 مراسم

و میـزانرسـانی  اطالع
 استقبال از مراسم

ايآمار پوشش رسانه
 و استقبال مردم

ي عمومی انگلیس هزینههاسیسرومیلیون دالر براي  30 حدودطبق گفته مجریان این عروسی 
میلیون دالر بود کـه بـین خـانواده عـروس و دامـاد 300از آن هزینه خود عروسی  ریغ وداشت 
و شودیماین مراسم به رخ کشیده با بیان این آمار توانایی این کشور در برگزاري . شدیمتقسیم 

که با وجود همـه ایـن مخـارج بـاز مـردم خوشـحالند و پردازندیمعالوه بر آن به ذکر این نکته 
 .  القاي شادي و رضایت مردم)( تداده اسها آن چون مراسم جو شادي به اندیراض

شکوه و عظمت عروسی
 قبلی در این خاندان

ــته ــه گذش ــت ب برگش
ــلطنتی و  ــدان سـ خانـ

 ازدواج در آن

توضیحات در مورد
 دایانا

و  هاپِلی بک
ایـن«: کـه این طعنه بهي استودیوهالمیف

حس شـکوه و عظمـت
ســلطنت را تــو داشــتی

 ». . .هولی حاال دیگ

ایجــــــاد حــــــس
زادپنداري مخاطبانهم

ایرانی با شکوه مراسـم
 حاضر

ــه ــی مقایس عروس
در پهلــوي خانـدان 
ــران ــا ای ــدان ب خان
 سانگلی سلطنتی

*در طول فیلم سعی شده که بازگشتی به عروسی قبلی خاندان سلطنتی انجام گیرد و آن
عروسی چارلز پسر ارشد ملکه و دایانا زنی که در انگلستان به ستاره تبدیل شد و از محبوبیت

که در واقع پدر و مادر داماد این مراسم بود ولی ازدواج دبو، زیادي در بین مردم برخوردار شد
ی بعد دایانا در یک حادثه رانندگی مشکوك فوتاندک و دنافرجام بود و به جدایی انجامیها آن

حال در این. . . شد که خاندان سلطنتی در ارتباط با این تصادف مورد اتهام قرار گرفته بودند
هدایانا زیاد نام برد زا، یی از خاندان سلطنتی و طبیعی جلوه دادن مسئلهجومراسم براي برائت

با این، سلطنتی بسیار پرهزینه و باشکوه جاز یک ازدوااي و ازدواج او به عنوان نمونه شودیم
و شودیمي مراسم عروسی او نمایش داده هالمیفو  هاعکس و شودیم هازدواج مدام مقایس

 . . . ردیگیمسازي انجام طبیعی بمخاط سؤالپرواقع براي ذهن  در
يفارسی سعی در برجسته کردن آن داشت برقرار.بی.سی بی* موضوع دیگري که شبکه 

عروسی محمد رضا پهلوي و فرح در خاندان ابین عروسی در خاندان سلطنتی انگلیس برابطه 
که مخاطب ایرانی که در حال حاضر شاهد شکوه و عظمت واي گونهسلطنتی پهلوي بود به 

قرار گیرد که به او تلقین شود این زیبایی مراسم ازدواج نوه ملکه انگلیس است در موقعیتی
آن را داشتی و حاال از آن محرومی و قبالًتصاویر و عظمت که اکنون شاهد آن هستی خود 

 . . . بدین گونه حس افسوس در او زنده شود
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شرایط دیده شدن  مرحله
 دلیل زمان آغاز عروس

مرحله انتظار مخاطب براي  1
 دیدن عروس

ــدن   ــروع ش ــل از ش از قب
 سممرا

 جذب مخاطب

 تـا زمـان  از شروع مراسم  اختفاي کامل عروس 2
 ترك هتل

ایجاد انتظار در مخاطب 
و ترغیب وي بـه دیـدن   

 بقیه مراسم
ــه   اختفاي نسبی 3 ــروس ب ــه ع ــانی ک زم

همراه پدرش سوار ماشین 
نیم تنـه او از   ه و فقطشد

. داخل ماشین معلوم است

ایجاد انتظار در مخاطب 
 و ترغیب وي بـه دیـدن  

 بقیه مراسم

زمانی کـه داخـل کلیسـا     اختفاي محدود 4
ــ ــطشــود یم ــراي  و فق ب

قابـل مشـاهده    هامهمان
 است

شــور اشــتیاق بیشــتر در 
ــده    ــراي دی ــب ب مخاط

 شدن او

ــرك  دیده شدن کامل 5 ــان ت ــا و کلاز زم یس
 حضور در میان مردم

رعایت آداب خاص براي 
دادن شــأن ویــژه بــه   

 عروس

نمایش عروس : دیـده شـدن عـروس در    سازي جستهبرتوضیح شیوه بازنمایی و 
تئوري چند مرحلـه اي) بـا   ( تبدیل شده بود که پله به پله جذّاباي واقع به سوژه

یت مسـئله را در ذهـن مخاطـب    جـذّاب و  اهمیتصرف زمان زیاد و ایجاد هیجان 
 هنمـایش داده شـد کـ   اي کرد و نمایان شدن عروس را به شـیوه یمبیشتر و بیشتر 

و برجسته تبدیل شد و به این وسیله  جذّاباي نمایی شد) که مسئله به مسئلهباز(
 . توانست مخاطب را با مراسم همراه کند

بـه شـواهدي    در بـاال ها آن یر موجود فیلم و تحلیلو تصاوبه مطالعه گفتار توجه با 
 در زیر آورده شده است: شواهدرسیدیم که عصاره آن 

1  .26 ماتی قبل از برگزاري مراسمهفته تبلیغات مقد. 
 .  هبا همکاري رسان از رسانهدقیق مراسم توسط مقامات خارج ریزي برنامه. 2
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نیم پخـش   و ساعت چهارو در مدت ه پوشش خبري این مراسم به صورت زند.  3
فارسی به خاطر این مراسم قطـع  بی.بی.سی عادي و معمول شبکه هاي شود و برنامهیم
 جهـانی دیگـر  هـاي  و شبکهبی.بی.سی دیگر هاي ین شبکه در شبکهعالوه بر ا، شودیم
بـه   هـا شـبکه یز پخش زنده داشته است و تمـام امکانـات ایـن    ) نملیهاي فراتر از مرز(

 .  تپوشش پخش مستقیم این مراسم اختصاص داشته اس
 بـراي  آمریکـایی هـاي  رسـانه  خصوصـاً دنیا  بزرگهاي رسانه حضور و حمایت.  4

کشور دنیا براي تحویل گزارش مستقیم مراسم  60خبرنگار از  هاده( دیدارو این پوشش
 .د)به لندن آمده بودن

 .  مراسم سر خوشحال و راضی و شاد مخاطبان حضور با همگانی جشنی. 5
و هـا  آن از سـازي قهرمـان  وم مراس این صحنه سر در مردم حضورسازي برجسته. 6

 .  مراسم در ذهن مخاطبسازي برجسته
و مـردم خوشـحال    کـه ایـن  اکید برت( مانگاري از مردم سر صحنه مراسشخصیت . 7
  .) ندشاد

 آن دهـی و سامان برداشته قدم ملیهاي مرز از در جذب مخاطب فراتر مراسم این. 8
 .  است پذیرفته صورت تلویزیون از خارج افرادي توسط
ي این پیام است کـه  گویا، دیگر براي استقبال از مراسمهاي حضور مردم از کشور. 9

داشـتن مخاطبـانی   ( باشـد یمخاصی برخوردار  اهمیتالمللی از ینباین مسئله در سطح 
 .  فرا ملی)

که از همه جاي دنیا دعوت شده بودنـد تـالش در جهـت پیونـد دادن      هامهمان. 10
 .  جوامع ملی و فراملی بوده است

ـ   سازي صحنهنشان دادن حضور مردم و . 11 نشـان  ( هت از ملکـ مردمـی بـراي حمای
   .)از ملکهدادن نحوه استقبال 

 در کلیسـا  بـه  او ورود و کـاخ  از ملکه خروج تاریخیهاي لحظه یدنکش رخ به. 12
 .بازنمایی شکوه و منحصر به فرد بودن مراسم)( صخا رسومی و آداب وراي

 مشـترکی  نکـات  آن از بعدعقد و  طبهخ، کلیسا دابآ، کلیسا به عروس ورود در. 13
 بهتـرین  بـه  دارد خاص رسوم و آداب که مراسمی شده سعی کهاین آن و شودیم تیاف
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 خاطره در تاریخی لحظات عنوان تحت رویداد ینتا ا نشان داده شود و اجرا ممکن نحو
 در مسـئله  ینتـر مهم این و دهد تشکیل را کشور خاطرات از بخشی و شود ثبت جهانی
 .  باشدیماي رسانه رویداد
هـاي  کوه و عظمت بریتانیا و نحـوه زنـدگی متمـدن انگلیسـی در گفتـه     پیام ش.  14
 .  شودیمکه به کرات در طول فیلم بیان ن مجریا
ـ گـارد سـلطنتی  ( از پیش ساخته شدههاي صحنه.  15  راي داشـتن پیـامی خـاص   ) ب

 .  نشان دادن شکوه و عظمت ملکه و آداب و رسوم خاص انگلیس)(
 .  راسم و سعی در نشان دادن این مسئله به مخاطباندر برداشتن پیام ملی بودن م.  16

 جمع بندي و نتیجه گیري
 اي ازدواج نوه ملکه انگلیس  سناریو و اهداف تبلیغاتی فرهنگی در رویداد رسانه

در انگلستان به دنبال اهدافی مشخص به برگـزاري باشـکوه ایـن مراسـم پرداخـت کـه       
هداف برون مـرزي و اهـدافی کـه بـه     ا، توان به اهداف داخلییماین اهداف بندي طبقه

 فارسی براي جامعه ایرانی داشت اشاره کرد:بی.بی.سی طور خاص از طریق شبکه 
 اهداف داخلی) :( اهداف و مزایاي کلی مراسم براي بریتانیا

 ايهتمدنی و رسان، تبلیغ فرهنگی. 1
 . رخ کشیدن برتري خود و بهاي هرقابت تکنولوژیک رسان. 2
 انگلیسی   کامالًیی و امکانات برگزاري با ادوات و تواناقدرت نمایش . 3
 ی براي آنو آمادگتوانایی  و اعالم 2012 یکالمپمقدمه سازي . 3
 درآمدهاي نسبی مراسم. 4
 جذب توریسم فرهنگی. 5
 و صدور آني فرهنگی هاسنتو  هااصالتیش و نماحفظ . 6
 سلطنت و عظمتنمایش شکوه . 7
 فرمول ترکیب فعال)( رنیتهتلفیق سنت و مد. 8
 فرا زمانی و فرا مکانی بودن. 9
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 اهداف برون مرزي)( تبلیغی فرهنگ انگلیسی و تمدن بریتانیایی و عناصراهداف 
 خاص و برتراي انگلیسی به عنوان شیوه» 1شیوه زندگی«صدور فرهنگ با تبلیغ . 1
 تبلیغ قدمت و شکوه سلطنت. 2
 .  ت و نظم انگلیسیدقّ. 2
 مردم در برگزاري مراسم   و نظمپذیري و جامعهدمی بودن مراسم و همراهی مر. 2
 هامراسمگونه ینانشان دادن مردم شاد و راضی از برگزاري . 3
 ي انگلیسی براي نشان دادن برتريهاسنتآداب و ، برجسته کردن مناسک. 3
 و مـدرن  تجـدد در عـین   هـا سنت اهمیتتلفیق سنت و مدرنیته براي نشان دادن . 4
 )فعال تعامل( نبود

 امنیت کامل همراه با محبت و آرامش  . 5
 و تمـام ز لباس گرفته تا کیـک عروسـی   ا( انگلیسی کامالًنرم افزار و سخت افزارِ . 6

انگلیسی بود و مجریـان سـعی در تکـرار     کامالًدر مراسم  رفته کاربهوسایل و تجهیزات 
 د)بیان آن داشتن

 یانگلیس فناوريمصنوعات . 7
 دعوت از نماینده تمامی مذاهب)( ساختار مذهب و سنت در نسبت با سیاست. 8
طلبی و اظهار به حفظ حقوق بشر با پس گرفتن دعـوت از نماینـدگان   اعالم صلح. 9

بشـر توسـط   ق ي داخلی در آنجا و اعتقاد به نفی حقـو هاجنگین به دلیل و بحرسوریه 
 . هاآنحکومت 

 منابع
، زادهمیرحسـین رئـیس  (، مفـاهیم کلیـدي ارتباطـات   . )1385( انتام و همکـار ، سولیوان
 . تهران:نشر فصل نو. ترجم)م

یراسـته سـایمن   و، »مطالعات فرهنگی«ر د، رمزگذاري/ رمزگشایی. )1378( تاستوار، هال
 .  پویان فرهنگی آینده موسسهتهران:. ترجم)م، حمیرا مشیر زاده( گدورین

                                                      
1. Life style 
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