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چکيده
در جوامع امروزی تبلیغات ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده و جزو جداناشدنی آن تلقی میشود.
تلویزیون بهعنوان یکی از مؤثرترین رسانهها در دوران کنونی برای تبلیغ کاالها ،نقش مهم و اساسی در صنعت
تبلیغات ایفا میکند .با این توضیح تحقیق حاضر آگهیهای بازرگانی تلویزیون جمهوری اسالمی ایران را با تأکید
بر آرای بارت و ویلیامسن و نیز مدل تحلیلی جان فیسک به منظور شناخت عناصر سبک زندگی تحلیل کرده است.
این تحقیق یک پژوهش کیفی است که سعی دارد به روش نشانهشناسی با بررسی انواع نشانهها و قواعد حاکم بر
آنها ،ساختارهای معنایی فرهنگ و نظام ارزشهای پنهان در تبلیغات را کشف کند .در اینجا با نمونهگیری هدفمند،
 50نمونه از آگهیهای بازرگانی پخششده از شبکههای سراسری سیمای جمهوری اسالمی ایران در بهار 1394
انتخاب شده است .یافتهها نشان میدهد مهمترین ارزشهای فرهنگی و نشانههای معنایی نهفته در این تبلیغات
شامل «تلقی کاال بهمثابه یک آرزو»« ،مصرف کاال بهمثابه رخداد یک معجزه»« ،منزلتبخشی به کاال»،
«اثرگذاری غیرواقعی کاال» و «برساختن نقشهای جنسیتی» هستند .با توجه به اینکه آگهیهای تجاری ظرفیت
فرهنگسازی در زمینههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،جمعیتی و فرهنگی را دارا هستند ،الزم است سیاستگذاران
فرهنگی و بهویژه مراکزی که به ساماندهی فرهنگ تبلیغات و شیوههای اجرا و ارائه آن در تلویزیون میپردازند ،به
ابعاد و کارکردهای مختلف تبلیغات تجاری نگاه ویژهای داشته باشند.
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 .1مقدمه

تبلیغات تجاری در دنیای امروز به بخش جداییناپذیر زندگی انسانها بدل شده است .اغلب
رسانهها بخشی از زمان و محتوای خود را به این تبلیغاات اختصاام میدهناد و بناابراین
همة کسانی که با رسانهها در ارتباط هساتند ،خواساته یاا ناخواساته در معار پیامهاای
تجاری قرار میگیرند .تلویزیون نیز بین رسانههای مختلف استثناء نبوده و بخشای از آناتن
خود را در اختیار شرکتها و مراکز صنعتی ،خدماتی و تجاری قرار میدهد.
در این میان شایان ذکر است پیامهای بازرگانی صرفاً انتقالدهناده محتاوای تبلیغااتی
نیستند؛ بلکه دیدگاههای فرهنگی خاصی را نیز القاء میکنند .این پیامهاا هماواره یکای از
مهمترین برنامههای تلویزیونی بوده است که عالوه بر ابعاد اقتصادی ،دارای ابعاد فرهنگای
نیز بوده و میتواند در درازمدت روی افکار مخاطب خود تأثیرات عمیقای بگاذارد .میتاوان
گفت تبلیغات بازرگاانی دارای وجاوه مثبات و منفای بسایاری اسات؛ از یکساو نیازهاای
غیرضروری و کاذب را پدید میآورد و از سوی دیگر موجب باال رفتن سطح آگاهیها شاده
و دانستنیهای افراد را در ارتباط با کاالها و خدمات جدید افزایش میدهد (پاینده.)1385 ،
زندگی در جوامع امروزی ،مشحون از پیامهای تبلیغاتی است .این پیامها در قالبهای
متنوع و متعدد از زندگی روزمره تا زندگی کاری افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .از مصارف
ارائه خدمات و ایدهها گرفته تا تبلیغات برای کااالی تولیدشاده ،همگای جازء جداناشادنی
زندگی مدرن انسانها است .تولید و ارائة پیامهای تبلیغاتی همانناد بسایاری از پدیادههای
صنعتی امروز ،یک فعالیت چندرشتهای و حاصل دانشهاای متناوعی چاون روانشناسای،
جامعهشناسی ،ارتباطات ،مطالعات فرهنگی 1و بازارشناسی است و به مدد روشها ،جلوههای
ویژه و فنون سینمایی متنوعی انجاام میشاود (بشایر و جعفاری .)152 :1385 ،همچناین
بررسی اثر تبلیغات با توجه به گستردگی حوزه پوشش و تعداد مخاطبانش از اهمیت ویژهای
برخوردار اسات (عباداللهیان و حسانی .)91 :1391 ،از ایانرو ،الزم اسات ابعااد پیامهاای
تبلیغاتی بررسی و تحلیل شود.
تلویزیون بهعنوان مؤثرترین رسانه در دوران کنونی برای تبلیغ کاالها ،نقاش مهام و
اساسی در صانعت تبلیغاات ایفاا میکناد (دانسای .)2002 ،2اماروزه تماشاای برناماههای
cultural studies
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تلویزیونی ،بدون تماشای آگهیهای تجاری تقریباً ناممکن است .با توجه باه ایان مسائله،
مخاطبان تلویزیونی بیآنکه خود بخواهند در معر ایماژها و گفتارهاایی دیگار نیاز قارار
میگیرند که ظاهراً با هدف اطالعرسانی در مورد مزیت یا برتری کاالهایی خام است؛ اما
باید دانست که این گفتارها و ایماژهاا تجرباهای «خنثای» و «عااری از پیاماد فرهنگای»
نیستند ،بلکه از هر حیث برسازنده و مباین ارزشهاای فرهنگای در جامعاه اماروز هساتند
(پاینااده .)1385 ،آگهیهااای تجاااری تلویزیااون بااهعنوان یکاای از قاباال ر یااتترین و بااا
اعتبارترین اشکال تبلیغات تجاری و متقاعدکنندهترین شیوة انتشاار پیامهاای تبلیغااتی باه
مخاطبان میلیونی (هاکلی )119 ،2005 ،1بر نگرشها و ذهنیات مخاطباان تاأثیر بسازایی
دارد .آگهیهای تجاری سرشار از ایماژهایی هستند کاه باه شاکلی نامحساور ،برخای از
نگرشها و ارزشها را بهمنزلة باورهایی سازگار با ارزشهای غالب جامعه باه بینناده ارائاه
میدهند و بدین ترتیب نگرشهای مغایر با گفتمان مسلط اجتماعی را بهعنوان دیدگاههایی
ناپذیرفتنی نفی میکنند .این آگهیهای بهطور غیرمساتقیمی در شاکلگیری طارز فکار و
رفتار مخاطبان تأثیر میگذارناد و بادین ترتیاب باه هماراه تبلیاغ کااال ،معاانی فرهنگای
الحاقشده به آن را نیز عرضه میکنند.
همة مظاهر فرهنگ در سطوح مختلف در تبلیغات منعکس شده است؛ بنابراین انتظاار
میرود که تبلیغات تجاری به منزلة شکلی از ارتباط اجتماعی منعکسکنناده فرهناگ یاک
جامعه باشد .همچنین تبلیغات نشان میدهد که افراد چگونه میاندیشند ،چه چیزی آنها را
به واکنش وا میدارد و افراد با هم چه ارتباطی دارند؛ بنابراین نمادها ،آیینها و ارزشهاای
یک فرهنگ در تبلیغات تجسم پیدا میکند (یون .)2003 ،2آگهیهای تجاری میتوانناد در
تثبیت ،تقویت و ترویج هنجارهای اجتماعی در جامعه نقاش داشاته باشاند .نکتاة مهام در
خصوم آگهیهای تجاری این است که به ظاهر ،این تبلیغات به منظور فاروش و ارساال
یک سری اطالعات در خصوم کیفیت کاال و خدمات است و ارتباطی با ساختن و تثبیات
باورهای اجتماعی و فرهنگی ندارند .درحالیکه سبک رفتااری کاه آگهیهاای تجااری باه
تصویر میکشند ،تصادفی و بیسبب نیست .به بیاان دیگار باا تأسای از الگاوی مطالعاات
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فرهنگی دربارة تبلیغات تجاری ،باید گفت خودِ متن آگهیها و نحوة برساخته شادن معاانی
فرهنگی در آنها اهمیت دارد (کاظمی و ناظر.)138 :1386 ،
وجه آشکار آگهیهای تجاری ،دامن زدن به ارضای امیاال و خریاد بیشاتر اسات؛ اماا
اهمیت فرهنگی این آگهیها زمانی بیش از پیش نمود پیدا میکند که در تعار با گفتمان
معنویت در مقابل تعلق خاطر عمیقاً مادی به کاال قرار میگیرد .فرهناگ دینای جامعاة ماا
اقتضاء میکند که فرد توجه خود را از زرق و بارق دنیاای ماادی معطاوف باه ارزشهاای
معنوی کند .بسیاری از توصیههای دینی ،آحاد جامعه را به اتخاذ بینش و رفتاری معناوی و
دوری از تمایالت رفاهطلبانه افراطی مادی دعوت میکنند .بر اساار ایان گفتماان انتظاار
میرود که کاال منزلتی فراتر از نیازهای ضروری انسان نداشته و فاقد تقادر فاار از نیااز
باشد (پاینده.)153 :1385 ،
توجه به موضوع باال زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بستر پخش تبلیغات
تجاری مورد نظر این تحقیق ،تلویزیون رسمی ایران است؛ بنابراین تبعاً آنچه در این رساانه
به نمایش درمیآید نباید در تضاد با سبک زندگی ایرانای -اساالمی باشاد .درواقاع ساؤال
اصلی تحقیق حاضر این است که پیامهای بازرگانی تلویزیون ایران چه نوع سبک زندگی را
به نمایش میگذارند و آیا این نوع سبک زندگی تناسبی با فرهنگ جامعه ایران دارد.
باید دانست تبلیغات بهعنوان یکی از پیامهای فرهنگی ،اجتماعی و ارتباطی بر زنادگی
روزمرة افراد دنیای امروز تأثیر بسزایی دارد و این تأثیر اگرچه در طی زمان و به صورت نرم
شکل میگیرد ،ولی انکارناپذیر است .آنچه مسلم است این است که انسان در عصر تبلیغات
تحت تأثیر تعداد بیشماری از پیامهای بازرگانی است که هر یاک باا هادفهای مشاخ
مخاطب خود را نشانه گرفتهاست .در حقیقت یک آگهی تجاری عمالً به ما میگوید کاه از
چه استفاده کنیم و از چه استفاده نکنیم (محمدیان )72 :1382 ،و در حقیقت سبک زنادگی
خاصی را در میان مخاطبان خود ترویج میکند؛ به همین علات نیااز اسات سابک زنادگی
ترویجی در پیامهای بازرگانی بررسی شود .گفتنی است سبک زندگی اصطالحی اسات کاه
مالزم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکانهای موجود است و در عمل نه فقط از
نسل گذشته تحویل گرفته نمیشود؛ بلکه پذیرفته میشود.
پیامهای بازرگانی فقط ابازاری بارای معرفای کاالهاا نیسات ،بلکاه بهمثاباه عناصار
فرهنگی ،حامل نشانهها و پیامهاییاند کاه ارزشهاا و باورهاای فرهنگای یاک جامعاه را
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تحقیقات زیادی به بررسی نقش و تأثیر تبلیغاات تجااری در زنادگی انساان پرداختهاناد.
بهطور خام تعدادی از تحقیقاتی که با رویکرد نشانهشناخی این تبلیغات را تحلیل کردهاناد
در اینجا خواهد آمد.
بابک معین ( )1385در مقالهای با عناوان «نشانهشناسای و تبلیغاات» ضامن اشااره باه
رویکردهای نظری مختلف موجود در این حوزه ،تئوری «مربع نشانه معناشناسی» و «سایر
زایشی معنا» را بررسی کرده اسات .عباداللهیان و حسانی ( )1389در تحقیقای باا عناوان
«تبلیغات تجاری و مصرفگرایی؛ تحلیل نشانهشاناختی آگهیهاای تجااری تلویزیاونی در
ایران» با روش نشانهشناسی بارت نشان دادند که تبلیغات تجااری باه شاکل غیرمساتقیم
باعث برانگیختن و تارویج مصارفگرایی در باین مخاطباان میشاود .ایان دو محقاق در
پژوهش دیگری با عنوان «نحوة بازنمایی ارزشهای فرهنگی در تبلیغات تجااری :تحلیال
نشانهشناختی آگهیهای تلویزیونی در ایران» به دنبال این بودهاند که باا توجاه باه تأکیاد
قوانین موجود برای گنجاندن ارزشها و باورهای دینی و نیز نمادها و نشانههای فرهناگ و
تمدن ایرانی ،در تبلیغات تجاری تا چه میزان به این امر توجه شده است .در این مطالعه در
قالب نظریة ساختارگرایی زبانشناختی 91 ،نمونه از آگهیهاای تجااری بهمثاباه یاک ماتن
فرهنگی تحلیل شده است .این تحقیق نشان داد که گرچه در محتوای آگهیها از مفااهیم
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بازنمایی میکنند (حسنی و عبداللهیان .)1391 :از این رو ضرورت دارد کاه ایان پیامهاا باا
نگاااه عمیااقتری کنکاااش شااود و یکاای از بهتاارین روشهااا در ایاان خصااوم روش
نشانهشناختی محسوب میشود .پیام آشکار آگهیهای تجاری ،دامن زدن به ارضای امیال و
خرید بیشتر است؛ اما اهمیت نشانهشناختی این آگهیها زماانی بایش از پایش نماود پیادا
میکند که در تعار با سبکزندگی اسالمی -ایرانی قرار گیرد .هدف مقالة حاضر بررسای
نشانهشناختی پیامهای بازرگانی تلویزیون به لحاظ سبکزندگی بازنماییشاده در آن اسات؛
البته با توجه به گسترده بودن مفهوم سبک زندگی در اینجا تنها برخی از عناصار آن ماورد
بررسی قرار خواهد گرفت .درواقع با توجه باه اینکاه پیامهاای بازرگاانی میتوانناد سابک
زندگی خاصی را ترویج کنند تحقیق حاضر میکوشد عناصر مختلفی را که نمایانگر بخشای
از سبک زندگی حاکم بر تبلیغات تجاری تلویزیون ایران است را نشان دهد.
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دینی و نمادهای فرهنگی استفاده شده ،اما این موضوع در خصوم ارزشهاای دینای باه
شکل استفادة ابزاری بوده است و نه محتوایی .از سوی دیگر ،در آگهیهای تجاری هار دو
نوع ارزشهای به اصطالح غربی و نیز ارزشهای فرهنگای جامعاة ایاران بازنماایی شاده
است.
کاظمی و ناظر فصیحی ( )1386در پژوهش خود با عنوان «بازنمایی زنان در یک آگهای
تجاری تلویزیونی» نشان دادهاند که آگهیهای تجاری زنان را در قالب نقشهای کلیشهای
فرهنگی نمایش میدهد .در پیام تحلیلشاده نیاز ساوژهای از زن مادرن ایرانای برسااخته
میشود که کامالً منطبق با شرایط سوژگی زن سنتی ایرانی است .نتایج این تحقیق نشاان
میدهد با وجود تغییارات ظااهری در زنادگی زناان ،همچناان زناانگی باهعنوان دیگاریِ
مردانگی تعریف شده است .بشیر و جعفری هفتخوانی ( )1386نیز در تحقیق خود با عناوان
«درآمدی بر کاربرد نشانهشناسی در تحلیل پیامهای تبلیغاتی؛ مطالعاة ماوردی آگهیهاای
مطبوعاتی» ،ضمن تأکید بر لزوم شناخت ابعاد و کارکردهای مختلاف تبلیغاات تجااری باه
صااورت یااک مجموعااه و نظااام چناادوجهی کااه میتوانااد کاربردهااای مختلفاای باارای
آگهیدهندگان ،تولیدکننادگان پیامهاای تبلیغااتی و حتای سیاساتگذاران حاوزة تبلیغاات
بازرگانی داشته باشد ،پرسش اصلی خود را چگونگی کاربرد نشانهشناسی در تحلیل پیامهای
تبلیغاتی مطرح کردهاند .این تحقیق با تأکید بر پیامهاای بصاری و فناون ارتبااط بصاری،
برخی رویکردهای نشانهشاناختی باه آگهیهاای تبلیغااتی از جملاه تحلیال نشانهشناسای
ویلیامسن را تشریح میکند.
 .3مباني نظري

هماکنون بسیاری از نیازهای انسان مادرن از طریاق تبلیغاات ،ایان صانعت پاولسااز و
پرسروصدا تأمین میشود .در اینکه امروز تبلیغات و وجود آن از ضروریات زندگی بشر شاده
است ،شکی نیست؛ اما اینکه از چه ابزاری برای معرفی کاال و خدمات در ایان راه اساتفاده
میشود ،حایز اهمیت است .همچنین ،چون تلویزیون یک رسانة بصاری اسات ،اساتفاده از
تصویر به جای واژهها نقش بیشتری در اقناع ذهن مخاطب بازی میکند (اسدی و عبادی،
 .)3 :1391در این بخش مباحث نظری مرتبط با مسئله تحقیق در چند بخش آمده است.
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بهطورکلی آگهیهای تجاری را میتوان از سه منظر متفاوت نگریسات کاه در اداماه باه
اختصار شرح داده شدهاند:
الف .دیدگاه مثبت :ایان دیادگاه کاه باه ناوعی ریشاه در نظریاههای اقتصاادی نظاام
سرمایهداری دارد ،درخصوم تبلیغات تجاری و نقش آن در توسعة اقتصادی ،نگرشی بسیار
مثبت دارد .طرفداران این دیدگاه از تبلیغات دفاع کرده و معتقدند تبلیغات از نظر اقتصاادی
ضروری است و مزایای بسیاری برای جامعه دارد (عبداللهیان و حسانی .)114 :1389 ،ایان
نگرش تبلیغات تجاری را دارای نقشهای مثبت ذیل میداند:
 ابزار اطالعرسانی صنایع برای ارتباط با مصرفکنندگان؛
 تسریع رقابت آزاد بین تولیدکنندگان و کاالهای مختلف و درنتیجه ،افزایش کیفیت
تولیدات؛
 کمک ماالی باه رساانههای آزاد ،مساتقل و غیردولتای در مسایر ایفاای وظاایف
اطالعرسانی و آگاهیبخشی؛
 ازدیاد فروش کاال و در نتیجه ،افزایش اشتغال؛
 افزایش توان مالی تولیدکنندگان و شکوفایی اقتصاد؛
 افاازایش فااروش و درنتیجااه ،کاااهش قیماات تمامشااده و افاازایش قاادرت خریااد
مصرفکننده؛
 افزایش قدرت انتخاب مصرفکنندگان به علت رقابت شدید تولیدکنندگان (رسولی،
)50 :1386؛
 کمک به انتخابهای خردمنداناه و عقالنای و ایجااد راحتای بارای مصارفکننده
(باکان.)2003 ،1
ب .دیدگاه منفي :در این دیدگاه که از سویی ،مبنای جامعهشاناختی و از ساویی ،مبناای
فرهنگی دارد ،آگهیهای تجاری بیش از آنکه منابع اطالعرسانی باه ماردم باشاد ،عاادات
مصرفی جدیدی را در خریداران و مصرفکنندگان برمیانگیزد و تقویت میکند .طباق ایان
رویکرد تبلیغات ،بیننده و مخاطب را با گزینههای مختلف آشنا نمیسازد ،بلکه به وی چنین
القا میکند که رفع نیازهای انسان تنها با خرید کاال امکانپذیر است و تبلیغکنندگان به این
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ترتیب به بازارسازی برای عرضه و فروش بیشتر و درنهایت ،کسب سود بیشتر میپردازناد.
آنان از تبلیغات به منظور دستیابی به این هدف ،بهصورت ابزاری برای اِعمال ارادة خود بار
مصرفکنندگان استفاده میکنند (پاینده .)3 :1385 ،این هماان جامعاة مصارفی از دیادگاه
جامعه شناسان است که همواره خود را به منظور ترغیب باه مصارف بیشاتر در قالبهاایی
مدرن و متنوع بازتولید میکند .طبق این دیدگاه تبلیغات تجاری آگاهانه و از طریاق فناون
پیشرفته روانی ،یاک رابطاة ضاروری ،یعنای نیااز باه مصارف را تبادیل باه یاک رابطاة
غیرضروری ،یعنی مصرف و ارضاء میکند (رسولی.)63 :1386 ،
ج .دیدگاه گفتماني :این دیدگاه باه راسات و درو یاا صاحیح و غلاط باودن اطالعاات
ارائهشده در آگهیها (دیدگاه مثبت) و چگونگی ایجاد میل یا عادت به خرید (دیدگاه منفی)
توجهی ندارد؛ بلکه بیشتر جنبههایی از آگهیهای تجاری را تحلیل میکند که به چگاونگی
ساختهشدن ،رواج یافتن یا به چالش کشیدن ارزشهای فرهنگی در جامعه مربوط میشاود.
در این دیدگاه فر بر این است که در هر آگهی تجاری ،نوعی نظم معنایی برقرار میشود
که سلسلهمراتبی از ارزشهای اجتماعی را منعکس میسازد یا اشاعه میدهد .درواقع ،هار
آگهی در حکم تصویری از جامعاهای اسات کاه در آن زنادگی مایکنیم .ایان تصااویر در
مجموع ،سیستمی ایدئولوژیک را به وجود میآورد کاه «هویات» ماا و معاانی پدیادههای
روزمرة زندگی را برایمان تعریف و درك آنها را آسانتر میکند و نیز لذتها و امیال اغلب
ناخودآگاه ما را به شکلی نمادین باز مینمایاند (پاینده .)152 :1385 ،نتیجه آنکاه آگهیهاا
تجاری ناوعی گفتماان را میساازد کاه ابازاری بارای سااختن و ساامان دادن معاانی در
زمینههای اجتماعی یا درواقع ،حلقة واسطی بین زبان و رفتار اجتماعی است.
تحقیق حاضر دیدگاه گفتمانی را بهعنوان رویکرد اصلی تحلیل نشانهشناختی آگهیهاای
تجاری در نظر گرفته است .همچنین رابطة بین تبلیغات تجااری و فرهناگ را بایاد از ساه
دیدگاه نظریِ مکمّل بررسی کارد؛ در دیادگاه اول ،میتاوان محتاوای تبلیغاات تجااری را
برآمده از محتوای فرهنگی جامعه و تحت تأثیر گفتمان (باورها و ارزشهای) حااکم بار آن
دانست .درحالی که در دیدگاه دوم ،تبلیغات ،واجد قدرتی خام و مؤثر فار میشاود کاه
شکلدهندة فرهنگ و ارزشهای فرهنگی جامعه است .دیدگاه سوم نیز مبتنی بار تفصایل،
یعنی پذیرش رابطة متقابل و تأثیر و تاثُّر دوجانبة فرهنگ و تبلیغات تجاری است .در اینجاا
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نیز دیدگاه سوم مد نظر تحقیق حاضر است .در اداماه در خصاوم موضاوع نشانهشناسای
بحث بیشتری خواهد شد.
واژة نشانهشناسی 1دارای ریشة یونانی است .این علم در قلمرو نشانه 2و معنا 3به پژوهش
میپردازد و در حقیقت از واژگان علم پزشاکی کاه عالئام بیماریهاا را بررسای میکناد،
برگرفته شده است .از دوران باستان ،فیلسوفان ،منطقداناان و دساتور زباان شناساان ،باه
تحقیق دربارة نشانهها مشغول بودهاند و از عصر رمانتیک تا به امروز ،شااهد تاالش پیگیار
زبانشناسان ،مردمشناساان ،روانشناساان ،جامعهشناساان و ادبیاتپژوهاان بارای تادوین
نظریهای منسجم دربارة داللت در ارتباط و شاناخت ،باودهایم (سان و مااری.)11 :1380 ،
نشانهشناسی علمی است که به بررسی انواع نشانهها ،عوامل حاضر در فرایند تولید و مبادله
و تعبیر آنهاا و نیاز قواعاد حااکم بار نشاانهها میپاردازد .ایان رشاته باا ساخنرانیهای
زبانشنار سوئیسی «فردینان دو سوسور» در دانشگاه ژنو آغاز شد .حوزه مطالعااتی اصالی
سوسور یعنی زبانشناسی ،پس از مرگ وی بهعنوان بنیانی برای رویکرد کلای باه زباان و
معنا به کار رفت و مدلی از بازنمایی به دست داد که برای طیف وسیعی از ابژههاا و اعماال
فرهنگی ماورد اساتفاده قارار گرفات کاه اکناون رویکارد عماومی آن عمومااً باا عناوان
نشانهشناسی شناخته میشود (هال ،2003 ،4به نقل از مهدیزاده .)1387 ،پس از مرگ او به
کوشش شاگردانش اندیشههای وی در کتابی باا ناام درور زبانشناسای عماومی در ساال
 1916به چاپ رسید .سوسور به دنبال ساختاری استوار ،به ساختار زبان میرساد کاه بنیااد
نشانهشناسی را شکل داده است.
سوسور در هر نشانه قائل به دو بخش «مدلول» و «دالّ» است .این دو وجه در ترکیب با
هم نشانه را به وجود میآورد و با این ارتباط ،انتقاال مفااهیم ذهنای باه واساطة نشاانهها
حاصل میشود .نشانه ،حلقة رابطی است که یک مفهوم (مدلول) را به یک معنای ذهنای-
که مثالً در زبان با یک الگوی آوایی (دال) مطرح میشود -پیوند میدهد .دال و مادلول از
راه تداعی در ذهن گوینده /نویسنده /طراح از سویی و نزد شنونده /خواننده /بیننده از سوی
دیگر ،مرتبط میشود (احمدی .)7 :1384 ،نشانهشناسی در بستر سااختارگرایی متولاد شاده
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است و ما را قادر میسازد که متون و فرهنگ را مجموعهای از نشانهها بدانیم کاه تحلیال
آنها میتواند راهی برای درك ساختارهای معنایی فرهنگ باشد (سرافراز.)1388 ،
ظهور نشانهشناسی بهعنوان رشته علمی بهوسیله «چارلز سندرر پیارر» ،پادر فلسافه
عملی و منطقدان برجسته امریکاایی ،شاکل گرفات .از نظار او نشانهشناسای ،چاارچوبی
ارجاعی است که هر مطالعه دیگر را دربرمیگیرد .او نشانهشناسی را شاخهای از منطاق کاه
در آن دانش نشانهها بررسی شده و روندی کاه در آن ارتبااطی بهوسایله نشاانهها برقارار
میشود میداند .او نشانه را هر چیزی میداند کاه بارای کسای (گزارشاگر) بهگوناهای (در
زمینهای) چیز دیگری (موضوع) را به یاد آورد .نشانهشناسی با هر چیازی کاه بتواناد یاک
نشانه قلمداد شود ،ساروکار دارد؛ از قبیال کلماات ،شاکل ،تصااویر ،اصاوات ،اشایاء و . ...
نشانهشناسان معاصر ،نشانهها را بهطور منزوی مطالعه نمیکنناد؛ بلکاه باه بررسای آنهاا
بهعنوان بخشی از نظامهای نشانهای (مثل یک رسانه یا ژانر) میپردازند .آنهاا باه دنباال
پاسخ به این پرسشاند که معناها چگونه ساخته میشوند و واقعیت چطور بازنمایی میشاود
(چندلر .)25 :1386 ،پیرر نشانهشناسی را نظریه عمومی شیوههای داللت تعریف میکناد
(اکو7 :1387 ،؛ به نقل از انصارینساب )114 :1392 ،و نشاانهها را در ساه دساته طبیعای
(رابطه همجواری بین صورت و مفهوم) ،تصویری (شباهت عینی و تقلیدی باین صاورت و
مفهوم) و وضعی /نماد (رابطه قراردادی بین صورت و مفهوم) قرار میدهاد (محسانیانراد،
.)202 :1387
نشانهشناسی در مفهومی گسترده ،مطالعة نحاوة شاکلگیری و مبادلاة معناا بار مبناای
نظامهای نشانهای اسات .نشانهشناسای نشاانهها را ناه در خا  ،بلکاه در بساتر متاون و
گفتمانهای مختلف بررسی میکند .نشانهشناسی ،بررسی فرایناد تولیاد و بازتولیاد جِریاان
معنا در تمام اشکال ارتباطات است (بیب .)627 :2003 ،1در حوزة مطالعات فرهنگی نظریاه
نشانهشناسی ،رویکردی علمی و ابزاری کارآمد برای تحلیال پیامهاای تبلیغااتی در اختیاار
پژوهشگران قرار میدهد .تبلیغات در هریاک از وجاوه آن ،ازجملاه آگهیهاای تجااری ،از
فنون متعدد بصری استفاده میکند و بر پایة دانش بصری تالش دارد متناسابترین شایوة
عرضة پیام توسط فروشندة کاال یا خدمات را بکار گیرد .نشانهشناسی افزون بر ارائة فناونی
Beebe
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برای قوت بخشیدن به پیامهای تبلیغاتی ،در کشف نظام معنایی ناپیدا یا نظاام ارزشهاای
پنهان در تبلیغات نیز کاربرد دارد (بشیر و جعفری .)151 :1385 ،در این دیدگاه دو اصطالح
«داللت اولیه» و «داللت ثانویه» مطرح میشوند .داللت ،همان فرآیندی است کاه معناا از
طریق آن ایجاد میشود .با این نگاه «داللت اولیه» همان معنای ظااهری پیاام و «داللات
ثانویه» معنای نهفته در آن است.
تجزیهوتحلیل پیامهای تبلیغاتی با روش نشانهشاناختی میتواناد از تئوریهاای مختلاف
ازجمله نظریه «سیر زایشی معنا» کمک بگیرد .این رویکرد به چگونگی تبلور و زاده شادن
معنا از زیرساخت متن به روساخت میپردازد (برتراند .)22 :2000 ،1هرچند این روش بیشتر
در حوزه تبلیغات کالمی و نوشتاری به کار میرود ،اما در تحلیل آگهیهاای تصاویری نیاز
میتوان از آن استفاده نمود (کلینکنبرگ .)139 :1996 ،2مثالً وقتی تصویر یک پیرمارد در
کنار آرم یک بانک نشان داده میشود ،معنایی که سیری از زیرسااخت باه روسااخت دارد،
قدمت و تجربه بانک مذکور است.
در مورد اینکه نشانهشناسی علم است یا تنها بهعنوان روش استفاده میشاود ،بحثهاای
دامنهداری وجود دارد .به عبارتی ،نشانهشناسی را برخی بهعنوان علم واحد در نظر میگیرند
ولی برخی مخالف این رویکرد بوده و آن را صرفاً بهعنوان روش قلمداد میکنند (عباساوور،
 .)108 :1390در این مقاله بهعنوان رویکرد نظری و نیز روش تحقیق در نظر گرفتاه شاده
است.
در زمینه خام نشانهشناسی دیداری ،آثار روالن بارت که در زمینههای عکاسی ،سینما و
نقاشی نوشته است ،بسیار استفاده میشود .وی در سال  1964م .مبانی نظری اندیشهاش را
در کتاب «عناصر نشانهشناسی» شرح داده است .کتاب مشهور دیگر وی با نام «فصاحت و
بالغت تصویر» به اعتقاد برخی صااحبنظران ،گاامی بازرگ در کااربرد نشانهشناسای در
تحلیل پیامهای تبلیغاتی به شمار میآید .وی در این کتاب ارتباط متقابل بین تصویر و پیام
تبلیغاتی را بررسی کرده است .هدف بارت ،بیان آشکار آن موضوعی است که غالباً در متون
و رفتارهای فرهنگ عامه امری تلویحی و ضمنی باقی میمانَد .قاعدهای که مسیر کاارِ وی
را تعیین میکند ،بررسی دقیق آن چیزهایی است که بهگوناهای کااذب ،بادیهی محساوب
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میشود .بارت دو اصطالح متاداولترِ «معناای صاریح» و «معناای ضامنی» را جاایگزی ِ
ن
«داللت اولیه» و «داللت ثانویه» میکند و سوس با ذکر و تحلیل نمونههایی به این نتیجه
میرسد که اسطورهسازی در سطح داللت ثانوی یا معنای ضمنی ایجااد میگاردد .منظاور
بارت از «اسطوره» ،مجموعهای از اندیشهها و رفتارهاست که از برخی ارزشهای موجود در
جامعه حمایت میکند و فعاالنه آنهاا را رواج میدهاد (اساتوری .)212 :1386 ،در معناای
محدود و به آن شکلی که روالن بارت میفهمید ،نشانهشناسی معادل با علم زبانشناسای،
بررسی وسایل تبادل ،ذخیاره و تباادل اطالعاات اسات (راساخ1101 :1391 ،؛ باه نقال از
یارمحمد و محمدیسیف .)30 :1393 ،بارت مفهوم اساطوره را باه مطالعاات نشانهشناسای
وارد کرد .اسطوره در اندیشة او ،نقش عادیسازی و طبیعی جلوه دادن تااریخ را بار عهاده
دارد که برخی گروهها در جهت منافع خود از آن سود میجویند .باارت راه فهام نشاانهها و
فائق آمدن بر محدودیتهای زبانی را اسطورهزدایی از آنان میداند (کاورا15 :2011 ،1؛ باه
نقل از موحدمجد و دیگران.)39 :1394 ،
محقق شاخ دیگری که با رویکرد نشانهشناختی باه مطالعاه زباان تبلیغاات پرداختاه،
«جودیت ویلیامسن »2است که کتاب او به نام «رمزگشایی از آگهیهای تجاری :ایدئولوژی
و معنا در تبلیغات» به آگهیهای چاپی در مجالت میپردازد و نمونة بسیار خوبی از کااربرد
نظریة نشانهشناسی برای کشف نظام معنایی ناپیدا یا نظاام ارزشهاای پنهاان در تبلیغاات
است .وی معتقد است که آگهیها نشانههایی است که بایاد تحلیال شاود و هادف از ایان
تحلیل باید آشکار کردن سازوکار نشانهشناختی آنها و معانی فرهنگی و ایدئولوژی پنهاان
در آگهیها باشد؛ بهعبارتدیگر ،آگهیها نگرشهای معینی را نیز دربارة ارزشهای تنظایم
کنندة روابط انسانها یا دربارة معنای هستی میسازد و به ما منتقل میکند و از ایان نظار،
میتوان گفت آگهیهای تجاری کارکردی ایدئولوژیک هام دارد( .والکار و چااپلین:1385 ،
 .)83به اعتقاد وی تبلیغات ،نیازها و الگوهای مصرفی جدیدی را خلق میکند و با تبلیغ این
نیاز خیالی به آن معنایی اجتماعی میدهند .به گفتاه وی جامعاهای کاه ماا در آن زنادگی
میکنیم ،میتواند بهوسیله تبلیغات تجاری و از طریق تغییر الگوهای مصرف کنونی و خلاق
انواع جدید ،تغییر کند (ویلیامسن .)1987 ،او ایان بااور را نمیپاذیرد کاه هار آگهای تنهاا
Correa

1.

. Williamson
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وسیلهای برای بیان یک پیام و محتوای آگهی است و به واسطة شکلِ آن انتقاال مییاباد.
وی «دال» را یک شیء میداند که «مدلول» یا همان معنا را منتقل میکناد و ایان دو در
ترکیب باهم ،کلیتی به نام نشانه را به وجود میآورد.
با توجه به اینکه نشانهشناختی ازجملاه روشهاای معماول در تحلیال تبلیغاات تجااری
محسوب میشود و در اینجا نیز هدف از بررسی تبلیغات تلویزیاون پای باردن باه زوایاای
پنهان و معانی غیرصریح این تبلیغات است ،این تحقیق قصد دارد بار اساار دیادگاههای
فوق ،با تأکید بر اندیشهها بارت و ویلیامسن به تحلیل نشانهشاناختی برخای از آگهیهاای
تبلیغاتی تلویزیون پرداخته و عناصر مرتبط باا سابک زنادگی را از آنهاا اساتخراج نمایاد.
بنابراین الزم است در این بخش مفهوم «سبک زندگی» نیز بهاختصار واکاوی شود.
سبک زندگی از دو واژة تشکیل شده است .معنی واژه زندگی تا حد زیادی روشان اسات؛
اما مفهوم سبک (شیوه یا روش) نیازمند توضیح اسات .سابک باه معنای «شاکل دادن یاا
طراحی چیزی (مانند نوع لبار ،چیدمان خانه و  )...است تا بدین شیوه ،جالب و جاذّاب باه
نظر آید .معنای دیگر آن کیفیت برتر در ظاهر ،طراحی یا رفتار» (کمباریج .)2006 ،تعریاف
دیگر «شیوه مشخ و تکنیک خاصی است که توسط آن چیازی انجاام ،ایجااد یاا اجارا
میشود» (وبستر .)2004 ،در مورد معنی ترکیب «سبک زندگی» آن را «الگوهای مشخ
نسبیِ کنش و فرهنگ که مردم را از یکدیگر تمایز میدهد» (کمبریج )2006 ،و نیز «روش
خاصی از زندگی یک فرد یا گروه» (آکسفورد )2008 ،تعریف نمودهاند.
سبک زندگی به عقیده پیر بوردیو (از مهمترین اندیشمندان این حوزه) مجموعه متعاددی
از ترجیحات مصرفی است که قصد نمایشی واحد را در منطق خاام هار فضاای نماادین
(پوشش ،تغذیه ،مصرف موسیقی و )...نشان میدهد .هار جنباه از سابک زنادگی در ساایر
جنبهها متجلی شده و خود نیز سایر جنبهها را متجلی میسازد (بوردیو .)243 :1390 ،تاأثیر
استفاده از رسانهها ،بهخصوم رسانههای جدید ارتباطی بار فعالیتهاای سابک زنادگی و
کیفیت زندگی مورد توجه شماری از محققان بوده است .برخی ،استفاده از ایان رساانهها را
بخشی از فعالیتهاای فراغتای در نظار گرفتاه و عادهای دیگار تاأثیراتی کاه اساتفاده از
رسانههای جدید ارتباطی بر فعالیتهای روزمره و نوع نگاه و جهاانبینی افاراد باه محایط
اطراف خود و نیز پیامدهای رفتاری آن دارد مورد توجه قرار دادهاند (خواجهنوری و سروش،
 .)32 :1393موضوع مورد تأکید در این تحقیق همین مورد اخیر است.
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سابک زنادگی مجموعاهای از ارزشهاا ،طارز تلقیهاا ،شایوههای رفتاار ،حالتهاا و
سلیقههاست که در بیشتر مواقع در میاان یاک جماع ظهاور میکناد و شاماری از افاراد،
صاحب یک نوع سبک زندگی مشترك میشوند .در سابک زنادگی ،رهیافتهاایی کاه از
ارزشها و تلقیها و سلیقهها و  ...به دست آمده است در قالب هر چیزی از زندگی نمایان
میشود .از موسیقی موردعالقه ،غذای موردعالقه و پوشش موردعالقه افراد تاا معمااری،
دکوراسیون ،تزئین خانه و سایر مصرفهای فرهنگی ،هنری و ( ...مهادیزاده.)57 :1390 ،
سبک زندگی ،مجموعهای نسبتاً هماهنگ از همة رفتارها و فعالیتهای یک فارد معاین در
جریان زندگی روزمره است که مستلزم مجموعهای از عادتهاا ،جهتگیریهاا و بناابراین
برخوردار از نوعی وحدت است (گیدنز .)121 :1388 ،سبک زندگی دامنه وسیعی از الگوهای
روابط اجتماعی ،سرگرمی ،مصرف ،پوشش و مُد و حتی ارزشهاا و جهاانبینی افاراد را در
برمیگیرد (بوکوك1992 ،1؛ اوانس و جکسون .)2007 ،2در ایان پاژوهش نیاز بیشاتر بُعاد
مصرف و نیز نوع جهانبینی بازنمایی شده نسبت به مصرف کاال ماورد توجاه قارار گرفتاه
است .بهطورکلی در بررسی سبک زندگی باید به عوامل زیادی توجه کرد ،اما چیزی کاه در
این بررسی و متناسب با موضوع تحقیق حاضر اهمیت بیشتری دارد مصرف است.
مصرف در تمام ابعاد و جنبههایش پیوندی عمیق و ناگسستنی با مفهاوم سابک زنادگی
دارد و درواقع بحث از سبکهای زندگی در جامعهای کاه مصارف انباوه در آن وجاود دارد
بیشتر موضوعیت پیدا میکند .این مصرفگرایی در جامعهای رخ میدهد که در آن فزونای
کاالهای مادی وجود دارد؛ پدیدهای که در عصر کنونی در اغلب جواماع شااهد آن هساتیم
(باینگااانی و همکاااران .)57 :1392 ،در کنااار تاارویج مصاارف کاالهااای مختلااف رویکاارد
مشخصی نسبت به نقش کاال در زندگی انسان و موارد دیگر همچون نقاش زن و مارد در
حاشیه مصرف کاال در تبلیغات به چشم میخورد که مقاله حاضار باه دنباال شاناخت ایان
جنبههای مرتبط با سبک زندگی است.

Bocock
Evanse and Jackson
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 .4روش پژوهش

این پژوهش ،یک تحقیق کیفی است .یکی از شیوههای مطالعة آثار تلویزیاونی و باهطور
خام آگهیهای بازرگانی ،تکنیک نشانهشناسی است که اجزای فرهنگ را باا هادف فهام
نحوه برساختهشدن معانی فرهنگی بررسی و تحلیل میکند .هدف از تحلیل نشانهشناساانه
برنامااههای تلویزیااون از نظاار جااان فیس اک ،معلااوم ساااختن الیااههای مختلااف معااانی
رمزگذاریشده اجتماعی و بازنمایانه در ساختار برنامهها است .نشانهشناسی هام باه معاانی
صریحِ متون فرهنگی نظر دارد و هم به معانی ضمنی آنها.
بهمنظور شناخت دقیق بازنماییها و شناخت نشانهها نیازمند استفاده از روشی خواهیم بود
که در سطوح مختلف نمادها ،واقعیتها 1و ایدئولوژی در پس هر پیاام را بررسای کناد .باه
همین منظور مدل جانفیسک انتخاب شده است .جانفیسک رمزهاا را دارای سااختارهای
سلسلهمراتبی میداند که بخشی در سطح متن ،بخشی بر معنای اجتماعی و بخشی نیز باه
بعد ایدئولوژیکی برمیگردد که به شرح زیر است:
 واقعيت (رمز فني) :بیشتر رمزها در این سطح است .ازجمله این رمزها میتوان باه
لبارها و ظواهر نام برد.
 بازنمایي (رمز ایدئولوژیکي) :در این سطح بیشتر رمزهای اجتماعی قرار دارند کاه
بازنمایی عناصر دیگر هستند که به کمک معنای فرهنگی و ایدههای بیناالذهانی با معانی
رمزگان فنی بازنمایی میشود .این فرایند داللتگری توسط عقل سالیم صاورت میگیارد.
این معنای اجتماعی میتواند قومیت ،طبقه و ...باشد.
 ایدئولوژي (رمز ایدئولوژیک) :رمزهاای فنای و اجتمااعی را در مقولاه انساجام و
مقبولیت اجتماعی قرار میگیرد (فیسک.)1381 ،
در این تحقیق هریک از پیامهای بازرگانی بر اسار مدل فوق تحلیل شادهاند تاا معاانی
درونی آنها استخراج شود.
با توجه به اینکه نشانهشناسی نوعی تحلیل کیفی اسات ،قاعادتاً نمیتاوان از شایوههای
معمول نمونهگیری کمّی بدین منظور استفاده کرد (لیندالف و تیلور .)122 :2002 ،2در ایان
facts
Lindlof & Taylor
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تحقیق از شیوه نمونهگیری هدفمند استفاده میشود؛ یعنای انتخااب نموناهها بساتگی باه
اهداف یک پروژه تحقیقاتی دارد .بر این اسار سعی شده است تبلیغاتی انتخاب شاوند کاه
حاوی حداکثر نشانههای معنایی مرتبط با سبک زندگی باشند .در تحقیاق پایشرو باا ایان
شیوه 50 ،مورد از آگهیهای بازرگانی پخششده از شبکههای سراسری سایمای جمهاوری
اسالمی ایران در بهار  1394انتخاب و با دیدگاه نشانهشناختی تحلیل شد.
 .5یافتههاي پژوهش

در این بخش با بررسی آگهیهای بازرگانی انتخابشده ،باارزترین نشاانه معناایی آنهاا
استخراج شده است .با توجه به اینکه برخی تبلیغات نشانههای معنایی یکسان یا نزدیک به
هم داشتهاند ،جهت ارائه بهتر یافتهها ،هر حوزه معنایی در قالب یک تیتار آماده و تعادادی
پیام بازرگانی ذیل آن تحلیل شده است .بهمنظور جلوگیری از اطالاة کاالم ،جادول کامال
تحلیل آگهیهای بازرگانی بر اسار مدل جان فیسک برای تعدادی از تبلیغات آمده است.
الف .کاال بهمثابه یک آرزو

جهان آگهیهای تجاری ،دنیایی پر رنگ و لعاب است که در آن آرزوها محقق میشاوند.
اغلب این آرزوها برحسب نیازی شکل میگیرند که در خودِ ایان دنیاا برسااخته میشاوند.
نیازهایی که برطرف کردن آن بهعنوان اولویت و هدف اول زندگی قلمداد شدهاند .رسایدن
به این آرزوها با استفاده کردن از کاالیی خام امکانپاذیر میشاود و مصارفکننده را باه
آرامش میرساند .در ادامه مصادیقی از این نگاه خواهد آمد.
 .1بيمه زندگيمان :در تبلیغ یکی از خدمات شرکت بیماة ایاران مشااهده میشاود کاه
پسربچهای با دیدن تکههای ابر در آسمان از پدر و مادر خود میپرسد که این تکهها شابیه
به چیست .والدین نیاز در پاساخ باه کاودك ،عباارات «بازنشساتگی و مساتمریبگیری»،
«حادثه و از کارافتادگی»« ،بیماریهاای خاام» و «پساناداز و سارمایهگذاری» را بیاان
میکنند .بعد از بیان هر عبارت ،ابرها تغییر شکل داده و به مفهوم عبارت تبادیل میشاوند.
در ادامه پدر از پسرش سؤالی مشابه میپرسد و پسر نیز در جواب میگوید« :خاب معلوماه
دیگه ،بیمه زندگی مان» .در خصوم این آگهی در ابتدا الزم است ذکر شود از دیرباز نگااه
کردن به آسمان با آرزو کردن و برآورده شدن آن ،تقارن و همنشینی داشته است؛ بناابراین
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جدول  .1تفکيک سطوح نشانهشناختي (مدل جان فيسک) براي تبليغ بيمه زندگي مان
سطح :1
واقعيت

نماد

نگاه کردن پدر
و پسر به آسمان

آرزو کردن و
برآورده شدن
آرزو

تبدیل شدن
تکههای ابر به
آرزوی دلخواه

محقق شدن
هدف و آرزو

نام بردن
حوداث مختلف از
سوی پدر

ترر و نیاز
داشتن به امنیت

سطح :2
بازنمایي
کاال یا خدمت
ارائهشده میتواند
بهعنوان یک آرزوی
خواستنی تلقی شود
کاال یا خدمت ابزار
رسیدن به آرزو یا خود
آرزوی مورد نظر است
کاال یا خدمت
تأمینکننده امنیت و
آسودگی خاطر در مقابل
بالیا است

سطح :3
ایدئولوژي

کاال یا
خدمت تمام
آرزوها را بدون
تالش محقق
میکند

 .2گاز پاککن اتک :این تبلیغ در ابتدا آشوزخانهای شایک و مادرن را نشاان میدهاد و
صدای زنی میآید که میگوید :وقتیکه گاز خیلی کثیف و پر از لکه ،تمیز کردنش فقط کار
اتکه .در همین حین تصویر شیرجوش روی گاز را نشان میدهد که شیر سر مایرود و گااز
را کثیف میکند و زن گویندة جمالت ،با اسوری کردن گاز پاكکن اتک روی گاز شروع به
تمیز کردنش میکناد .در اداماه هماان زن درحالیکاه گااز پااكکن در دسات دارد و دور
آشوزخانه میچرخد رو به دوربین میگوید از بین بردن جارم روی گااز ،اونهام بهسارعت و
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کاال یا خدمات معرفیشده در این آگهی بهمثابه یک آرزو تلقی شده است .همچنین عنصار
خیال نیز در تبدیل شدن تکههای ابر به آرزوی مطرح شده از ساوی افاراد مشاهود اسات.
نکته دیگر اینکه در طول آگهی پسربچه در نقش سؤالکننده قرار دارد؛ درحالیکه در پایان
بعد از اینکه پدر از حوادث و اتفاقات ناگوار نام میبرد ،پسر جواب سؤال را که «بیمه ماان»
است میداند .این توالی ذکر نام بیمه بعد از گفتههای پدر ،بیانگر این موضوع است که بیمه
خانواده را در برابر همه حوادث فوقالذکر حفظ میکند؛ بناابراین بیماه محققکننادة تماام
آرزوها تلقی شده است .جدول سطوح نشانهشناختی این تبلیغ در زیر آمده است.
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راحتی و بوی خوش بعدش هم فقط و فقط کاار اتکاه .درنهایات نریشان باا صادای مارد
میگوید اتک ،گاز پاكکن تک .جدول سطوح نشانهشناختی این تبلیغ در زیر آمده است.
جدول  .2تفکيک سطوح نشانهشناختي (مدل جان فيسک) براي گاز پاککن اتک
سطح :1
واقعيت
آشوزخانه تمیز
و شیک

نماد
تمیزی

تمیز شدن گاز
با یک حرکت

سهولت
کار

نریشن «اتک،
گاز پاك کن
تک».

خام
بودن

سطح :2
بازنمایي
بازنمایی کاال بهمثابه
حفظکننده محیط زیبا
بازنمایی محصول
بهعنوان کاالیی با
کاربری راحت
بازنمایی کاال بهمثابه
کاالی استثنایی و متمایز
از رقبا

سطح :3
ایدئولوژي
برتری و
متمایز بودن
کاال،
سهولت
دستیابی به
خواسته و آرزوی
مطلوب خود با
مصرف کاال

 .3بازار مبل کاسپين :این تبلیغ بازار مبل کاسوین با نمایش پسربچه حدوداً  8سالهای که
در زمین فوتبال بالبار بارسلونا پشت توپ ایستاده آغاز میشود .پسر در حال آمااده شادن
برای شوت زدن است و صدای تشویق تماشاگران شنیده میشود .تصویر کات میخورد باه
پسربچه دیگری که او هم حدوداً  9 ،8سال دارد و با لبار ناخادای کشاتی پشات ساکان
کشتی ایستاده و در هوای طوفانی کشتی را هدایت میکند .تصویر کات میخاورد باه مارد
میانسالی که روی کاناپهای نشسته و کاناپه به یک بالن متصل است .مرد خندان بهوسایله
بالن از زمین جدا میشود و به آسمان میرود و از روی دریا و کوههاای سرسابز میگاذرد.
تصویر کات میخورد به فضای سرسبزی مانند با که زنی که از آن فضاا وارد اتااقخوابی
بسیار لوکس و شیک میشود و روی تخت سفید و صورتیرنگ و لوکس اتااق مینشایند و
به دختر  5ساله خود که مشغول بازی با عروسک است نگاه میکناد .ساوس دورباین روی
دختر تمرکز میکند که کمی در اتاق میچرخد و روی کاناپاه مینشایند .پاس از نشساتن
دختر بر روی کاناپه تصویر کات میخورد به پسر ناخدا در دریای طوفانی که آب دریاا روی
صورت او میپاشد و سوس او را در بازار مبل میبینیم که روی تختی در اتااقی باا طراحای
اتاق پسرانه و کشتی و لنگر و سکان ایستاده و ر یایش که تماام میشاود از تخات پاایین
میآید .در نمای بعد کاناپهای که به بالن متصل بود از آسمان درون فضاایی در باازار مبال
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جدول  .3تفکيک سطوح نشانهشناختي (مدل جان فيسک) براي تبليغ بازار مبل کاسپين
سطح :1
واقعيت
حضور زن در
با و اتاق
سرسبز
نشستن مرد
روی کاناپه
متصل به بالن
بازی فوتبال
پسربچه
ناخدا شدن
پسر

نماد
آرامش و
آسایش
ر یای به
آسمان رفتن و
پرواز
لذت،
ورزش و
تفریح
لذت
رسیدن به
آرزو

سطح :2
بازنمایي
حس آرامش
در اتاق ر یایی و
لوکس
کاالی محقق
کننده آرزوها
شادی و نشاط
کودکان از
طریق کاال
دسترسی به
اهداف و آرزوها
از طریق کاال

سطح :3
ایدئولوژي

دستیابی به
ر یا و آرزو از
طریق خرید کاال
محقق میشود و
حس آرامش و
لذت از زندگی
درگرو خرید
است.

 .4اینترنت ایرانسل :تبلیغی دیگر ماجرای پسربچهای را روایت میکند که قصاد دارد باا
فردی در فضا ارتباط برقرار کند .این پسربچه برای رسیدن به هدفش هر آنچه نیااز دارد را
در اینترنت جستجو میکند .او ابتدا تالش میکند آنتنی خریداری کند که ظاهراً موفاق باه
این کار نمیشود؛ اما درنهایت بهصورت اینترنتی آن را میخرد .در ادامه با تالشهای بسیار
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پایین میآید و مرد از روی آن بلند میشود .سوس مادر ،پدر ،پسر و دختار در فضاای باازار
مبل باهم همراه میشوند .در نمای بعد پسر فوتبالیست را میبینیم که در فضایی باا طارح
فوتبالی که مربوط به اتاقهای پسرانه است توپ خود را وارد دروازه پشت تخات میکناد و
به خانواده میپیوندد و همه آنها در بازار مبل همراه باهم قدم میزنند .در این تیزر هر یک
از اعضای خانواده با دیدن یکی از طراحیهای بازار مبل ر یاهای خود را تصاور میکنناد و
درواقع ،بازار مبل را جایی برای رسیدن به ر یاهایشان میبینند .گوینده هم در انتهای تیازر
میگوید« :ر یاهای دستیافتنی در بازار مبل کاسوین؛ بازاری به وسعت کاسوین» .کاساوین
نام دیگر دریای خزر است و وسعت این بازار به وسعت دریای خزر تشبیه شده که میتواناد
ر یای هر یک از اعضای خانواده را دستیافتنی کند .جدول سطوح نشانهشناختی این تبلیغ
در زیر آمده است.
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میتواند با یک فضانورد ژاپنی ارتباط برقرار کند .سرانجام با تایپ عباارت «چگوناه ژاپنای
صحبت کنیم» در صفحه وب از سوی پسرك و به نمایش درآمدن جمله «دنیاای جدیادی
پیش روی شماست» آگهی خاتمه مییابد .این آگهی با بیان آرزویی از سوی یک پساربچه
آغاز میشود .هرچند وی سعی دارد به طرق گوناگون به آرزویش برسد ،اماا آنچاه در ایان
مسیر او را به سرانجام میرساند ،استفاده از اینترنت است .پرواضح است که در دنیای واقاع
بسیاری از آرزوها با بهرهگیری از اینترنت محقق نمیشاوند .بااینحاال آگهای فاوق آن را
بهصورت خدمتی جلوه میدهد که به کمکش میتوان ر یا را به واقعیت تبدیل کرد .خانواده
پسر داستان فوق ،انتظار رخداد چناین اتفااقی را ندارناد و از موفقیات پسارك شاگفتزده
میشوند .درحالی که پسربچه حتی پس از نائل آمدن به برقراری ارتباط با فضا ،به آرزوهای
بعدی چشم دوخته است .زیرا او به کاالیی جادویی دسترسی دارد که تنها باا نوشاتن یاک
عبارت در آن ،دنیای جدیدی را پیش روی وی میگشاید.
ب .مصرف کاال بهمثابه رخداد یک معجزه

آگهیهای بازرگانی ،کاالها و خدماتی را به نمایش میگذارند که بسیاری از مشاکالت را
به نحو معجزهآسایی حل میکنند .این معجزات گاهی پاسخ به هرارها و اضطراب پنهاان
انسان است که برای نیل به خشنودی و رضایت خاطر ،باید برطرف شاوند .در ایان دنیاای
جادویی است خرق عادت رخ میدهد و ر یاها محقق میشوند.
 .5مایع ظرفشویي پریل  100ليمو :این تبلیغ یک مهمانی را نشان میدهد که در آن
زن میزبان ظرفهای کثیف شام را جمع کرده و در حال رفتن باه سامت آشاوزخانه
است که زنگ در زده میشود و وی درحالیکه دستانش پر است نگااه کالفاهای رو
به آسمان میکند و در همین حین دخترخالهاش میگوید :من باز میکنم .در که بااز
میشود ،زنی با جعبهای استوانهای شکل وارد میشود و بازکننده در میگوید :ساالم
خاله .به استوانه اشاره میکند و میپرسد :این چیه؟ خاله وی جواب میدهد :یه رازه؛
و به سمت آشوزخانه میرود .زن وقتی وارد آشاوزخانه میشاود ،زن میزباان کاه در
حال مرتب کردن ظروف کثیف است میگویاد :وای ماماان چقادر خاوب شاد کاه
تونستی بیای .مادرش استوانه را باه وی میدهاد و میگویاد :میخواساتم باا ایان
غافلگیرت کنم .میزبان میپرسد :این چیاه؟ و محتاوی اساتوانه را کاه یاک ماایع
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جدول  .4تفکيک سطوح نشانهشناختي (مدل جان فيسک) براي تبليغ مایع ظرفشویي پریل
 100ليمو
سطح :1
واقعيت
نگاه کالفه
میزبان به ظروف
مادر
محصول با عنوان
قدرت  100لیمو و
نریشن «پریل نهایت
قدرت در چربی زدایی»

نماد
سختی و
دشواری
تجربه

کیفیت و
برتری

سطح :2
بازنمایي
بازنمایی کاال بهمثابه
تسهیلکننده امور
بازنمایی محصول بهعنوان
کاالیی که بارها تجربه شده
است
بازنمایی کاال بهمثابه
کاالی ممتاز و باکیفیت

سطح :3
ایدئولوژي
تسهیل امور
و حل
مشکالت به
شکل
معجزهآسا از
طریق مصرف
کاالی
تجربهشده

 .6شامپو انار پرژک :در تبلیغ دیگری یک زوج جوان به دلیل آسیبدیدگی موهای خاود
ناشی از سشوار و رنگ مو ،وارد اتاقی که به ظااهر مطاب پزشاک اسات میشاوند .زن باا
تعجب از همسرش میپرسد« :مطمئنی که درست آمدیم؟» .مردی که لبار سفید پزشکی
بر تن دارد از انتهای سالن درحالیکه به سمت زوج میآید در پاساخ در ماورد خاوام اناار
برای موی سر صحبت میکند و ادامه میدهد که شاموو انار پرژك تمام این خاوام را دارا
است .سوس زن با چهرهای همراه با اطمینانِ خاطر بیان میکناد کاه دوساتانش نیاز ایان
شاموو را توصیه کرده بودند؛ اما وی نیاز به تأیید آن توسط پزشک داشته است .این آگهی با
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ظرفشویی پریل است ،روی میز میگذارد .مادرش توضیح میدهد :پریال باقادرت
صد لیمو .میزبان به مایع نگاه کرده و لبخند رضایتبخش میزند .نریشان میگویاد
یک قطره پریل سختترین لکههای چربی را از بین میبرد .مادر و دختار باه یاک
ظرف کریستال شفاف که شسته شده مینگرند و دختر میگویاد راز ایان درخشاش
فوقالعاده همینه ،تو همیشه بهترینها رو میدونی؛ و مادرش را در آغوش میگیارد.
نریشن در پایان میگوید «پریل نهایت قدرت در چربیزدایی» .در این تبلیغ کاال به
طرز معجزهآسایی همة مشکالت را حل میکند .جدول ساطوح نشانهشاناختی ایان
تبلیغ در زیر آمده است.
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نمایش چند خانواده دیگر در سالن مذکور با طرح این پرسش کاه «آیاا درسات آمادهایم»،
درحالیکه با تعجب به اطراف نگاه میکنند پایان مییابد .در این آگهی مراجعان کاه بارای
درمان خود به دنبال متخص پوست و مو بودهاند ،با مطبی مواجه میشوند که بیشتر شبیه
به فروشگاه محصوالت مرتبط با انار است .همه این مراجعان احتماالً انتظاار دارناد کاه باا
درمان تدریجی و در طول مدتی نسبتاً طوالنی و با صرف هزینه ،مشاکل خاود را برطارف
کنند .زیرا به لحاظ پزشکی نیز درمان بسیاری از بیماریهای مربوط به پوست و مو ،صارفاً
با مصرف یک شامووی گیاهی امکانپذیر نیست .به قطع و یقین هیچ پزشکی برای درماان
آسیبدیدگی مو ناشی از رنگ و سشوار ،تنها یک شاموو تجاویز نمیکناد .البتاه در مقابال
قطعاً بسیاری از افراد تمایل دارند که فقط با مصرف شاموویی شگفتانگیز و بادون صارف
وقت و هزینه بسیار ،بیماری خود را درمان کنند .آگهی فاوق نمایاانگر محقاق شادن ایان
خواسته در قالب یک معجزه است .مراجعان این مطب خیالی با دیادن پزشاکی کاه بارای
بیماریشان شاموو انار پرژك را توصیه میکند ،خوشحال و خندان آنجاا را تارك میکنناد.
بنابراین در این تبلیغ کاالیی معرفی میشود که معجزه میکند.
 .7آبميوه سان استار :در آگهی آبمیوه سان استار ،پسری بدحال به تصویر کشایده شاده
که بهوسیله دوربینهای مخفی از سوی موجوداتی به شاکل میاوه مراقبات میشاود .ایان
موجودات که آبمیوه تولید میکنند مأموریت خاود را ساالمتی بچاهها میدانناد .آنهاا باا
مشاهده حال بد پسر ،آبمیوهای برای وی میفرستند و پسر نیز باا خاوردن آن بالفاصاله
سالمتی خود را بازیافته و مشغول بازی میشود .این آگهی با بیاان جملاه «مأموریات ماا،
سالمت شما» از زبان موجودات مذکور به پایاان میرساد .ایان آگهای کااالیی را معرفای
میکند که همچون معجونی معجزهآسا افراد مریض را درمان میکند .بدیهی است که ایان
اتفاق در دنیای واقع رخ نمیدهد .بهویژه اینکه در اینجا فرد بیمار تالشی برای دستیابی باه
این اکسیر خارقالعاده نمیکند .بلکه موجوداتی خیالی از مکانی دیگر به سرا وی میآیند و
با مادهای شفابخش ،درحالیکه صدایی شبیه به آژیر آمباوالنس باه گاوش میرساد ،از راه
میرسند و پسر را درمان میکنند .این معجازه همچاون باا امادادی غیبای ناگهاان از راه
میرسد و حال پسرك را بهبود میبخشد.

تحلیل نشانهشناختی آگهیهای بازرگانی171  ...

قائل شدن منزلت بیبدیل برای کاال باعث میل به خرید آن نه برای رفع یک نیاز ،بلکاه
بهمنظور کسب جایگاه اجتماعیای که کاال به خریدار میبخشد ،میشود .یک کاال میتواند
با چنان هیبت و شکوهی به تصویر درآید که دارای جایگاهی قابل مقایسه با مرتبه انسان و
گاهی حتی واالمرتبهتر از انسان به نظر برسد.
 .8بانک صادرات :تبلیغ جوایز قرعهکشی حسابهای بانک صادرات که در آن بیمار روی
یونیت دندانوزشکی در حال درمان است و دندانپزشک حوار و نگاهش باه سمتوساوی
دیگری است .مریض وی را مطلع میکند و از دکتر میپرسد چاه چیازی توجاه وی را باه
خود معطوف کرده است و در این لحظه دندانپزشک که در جایگاه و ردیف شغلی متمولین
قرار دارد میگوید به جوایز بانک صادرات فکر میکند .در پایان بیمار نشان داده میشود که
محو تماشای بیلبورد جوایز بانک صادرات شده و گوینده میگویاد هماه باه جاوایز باناک
صادرات فکر میکنند ،شما چطور؟ در این تبلیغ خدمت ارائه شاده چناان ارزشامند و دارای
منزلت است که یک پزشک متخص نیز خود را محتاج و نیازمند آن حس میکند .جدول
سطوح نشانهشناختی این تبلیغ در زیر آمده است.
جدول  -5تفکيک سطوح نشانهشناختي (مدل جان فيسک) براي تبليغ بانک صادرات
سطح :1
واقعيت
دندانپزشک و
مریض
دست کشیدن
دندانپزشک از کار با
دیدن بیلبورد
خیالپردازی
مریض
همه به جوایز
بانک صادرات فکر
میکنند ،شما چطور؟

نماد
اقشار
مختلف مردم

سطح :2
بازنمایي
اقشار مختلف با
درآمد متفاوت

تغییر توجه

دستیابی به آرزوها
به قیمت ترك کار

رسیدن به
ر یاها

بازنمایی خدمت
بهمثابه راهحلی برای
رسیدن به ر یاها

جامعیت

القای ر یا به تمام
جامعه

سطح :3
ایدئولوژي
نگاه از
پایین به
باالی انسان
به کاال،
دستیابی به
ر یاها حتی با
ترك کار و
تالش
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ج .منزلتبخشي به کاال
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 .9خانواده دکاي رایتل :در تبلیغ بستههای رایتل ،سالنی به نماایش درمیآیاد کاه چناد
خبرنگار در حال مصاحبه با بستههای مختلف این اپراتور هساتند .ایان بساتهها در مقابال
دوربین و پشت میکروفن به معرفی خود پرداخته و خبرنگااران نیاز دائمااً از آنهاا عکاس
میگیرند .آگهی فوق در حالی به پایان میرسد که بستهها رایتل در حال عباور کناار سان
بوده و خبرنگاران در دو طرف آنها مشغول عکسبرداری هستند .در این آگهی بساتههای
اپراتور موبایل به شکل افراد مشهور و محبوبی به تصویر کشیده شدهاند که توجه همگان را
به خود جلب کردهاند .برخی افراد حاضر در سالن با این انساانگونههای پرطرفادار عکاس
میگیرند و عدهای نیز از دیدار آنها ذوقزده شدهاند .گویا این موجودات جذاب که در هاوا
پرواز میکنند ،مقام و مرتبهای باالتر از انسانهای عادی حاضر در سالن دارند .بهطوریکاه
برخی از افراد با طرح سؤاالتی چون «چطور میشاود شاما را خریاداری کارد» و «از کجاا
اطالعات کسب کنیم» ،منزلت واالی آنها را تثبیت میکنند.
 .10برنج محسن :در آگهی برنج محسن که بهصاورت انیمیشانی سااخته شاده اسات،
دانههای حبوبات مختلف نظارهگر ورود یکدانه برنج به داخل قابلمه هستند .این دانه بارنج
که قد بلندی دارد به لحاظ بوی خوش و قامت بلندش مورد تحسین سایرین قرار میگیارد.
دانه برنج که با چهرهای مغرورانه وارد ظرف میشود ،هیبتی همچون یاک انساان دارد .در
این آگهی نیز منزلت یک کاالی خوراکی به انسانی تشبیه شده است که هم به لحاظ ظاهر
و هم از نظر ویژگیهای شخصیتی ،یک سر و گردن باالتر از سایر حاضران است .این دانه
برنج که گویی با نگاهی تحقیرآمیز به سایر دانهها مینگارد ،در دنیاای واقعای باه انساانی
میماند که خود را باالتر از بقیه میپندارد .درواقع هممرتبه ساختن این کااال باا انساان ،در
تناظر با جهان بیرون بهگونهای دیگر تفسیر میشود .بهبیاندیگر فردی که از برنج بهتاری
 و در معنای کلیتر از ماواد خاوراکی مرغاوبتر -اساتفاده میکناد ،جایگااهی بااالتر ازسایرین دارد .در اینجا کاال است که مرتبه انسانی را مشخ میکند.
 .11کرِم نيوِآ :در تبلیغ کرم نیوِآ منزلتبخشی به کاال به شکل پنهانتری اساتفاده شاده
است .در این تبلیغ مادری درحالیکه به دستان خود و پای کودکش کرم میمالد ،جمالتای
را بیان میکند .این جمالت بهگونهای ادا میشوند که برخی از آنها میتواند هم خطاب به
کودك باشد و هم خطاب به کرِم .در طول این آگهی ،دوربین به شکلی بین کارم ،ماادر و
کودك حرکت میکند که ادای برخی جمالت اگرچه خطاب به کودك اسات ،اماا باه نظار
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د .اثرگذاري غيرواقعي کاال

هر کاال برای رفع نیازی خام ارائه میشود و مخاطب تنها به همین دلیل آن را استفاده
میکند؛ اما برخی کاالها ادعای اثرگذاری مهمی را دارند که با واقعیت مغایر اسات .هرچناد
در بخش «کاال بهمثابه یک آرزو» و «کاال بهمثابه رخداد یک معجزه» نیز تاحدی موضاوع
فوق مشاهده میشد ،اما در برخی پیامها مصداق مشخ تری از اثرگذاری غیرواقعی کااال
به چشم میخورد.
 .12شامپو مولتيویتامين گلرنگ :در تبلیغ شاموو مولتیویتامین گلرنگ (پیوسات شاماره
 ،)9چند نفر مشغول انجام بازی «اسم و فامیل» هستند .یک نفر که زودتر از بقیه باازی را
به پایان میبرد ،برای نام غذا از کلمه مولتیویتامین استفاده میکناد .وی کاه باا مخالفات
سایرین مواجه می شود ،به کمک و با تأیید فارد دیگاری کاه باا در دسات داشاتن شااموو
مولتیویتامین گلرنگ از حمام برگشته و تأکید میکند که این شاموو غذای کامل مو اسات،
بقیه را قانع میکند .این آگهی با نمایش تصویر چند شاموو در ظارف سابزیجات باه پایاان
میرسد .شایان ذکر است به لحاظ پزشکی تأثیر واقعی شااموو چیازی جاز شاویندهای کاه
میتواند میکروب ،گردوغبار و پوستههای سر را بهخوبی از بین ببرد و موهاا را تمیاز کناد،
نیست .همچنین به اذعان متخصصان پوست و مو ،شامووها از نظر خوام اضافهای که باه
آنها نسبت داده میشود ،هیچ تفاوتی باهم ندارد و اضافه کردن خواصی چون ویتامینها یا
عصاره گیاهان به آنها چیزی جز تبلیغات غیرواقعی نیست .آنچه تبلیغ فاوق بار آن تأکیاد
دارد ،همسانی غذا و شاموو به لحاظ تأمین ویتامین بدن است .درحالیکاه بار اساار علام
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میرسد برای تمجید از کرم به کار میرود .برای مثال جمله «به داشاتنش میباالم» و «باا
تو ،در کنار تو ،برای همیشه» که همراه با تصاویر نزدیکی از کرم ذکر میشود ،نوعی ایجاد
همسانی بین کودك و کرم است .از سوی دیگر تصویر انتهایی آگهی فوق با نگارش عبارت
«نیوآ ،مراقب من» ،بین مادر و کرم نیز تناظر معنایی و هویتی ایجاد کرده است؛ گویی این
عبارت از زبان کودك جاری شده و در آن مادر و کرم را در یک جایگاه قرار داده اسات .در
اینجا کاال به مثابه انسانی تلقی شده است که هماواره بایاد در کناار ماادر و کاودك باشاد.
بهبیاندیگر در آگهی فوق کرم به دو شکل منزلت یافته است؛ ابتدا در قامت یک فرزند کاه
دوستداشتنی است و سوس در قامت یک مادر که همواره مراقب فرزند است.
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پزشکی اینکه شاموو به پوست سر و ریشه موها پروتئین ،ویتامین و امالح برسااند ،از نظار
علمی نادرست و جزء باورهای غلطی است که بهاشتباه میان مردم رواج یافته اسات .دلیال
پزشکی موضوع فوق این است که مولکولهای ویتاامین درشات باوده و از منافاذ طبیعای
پوست سر قابل جذب نیست؛ بلکه تنها از طریق داروهای خوراکی و تزریقی قابلیت انتقاال
به ریشه موها را دارد .بنابراین تبلیغ فوق بهصراحت اثرگذاری غیرواقعی را به کااال نسابت
میدهد .جدول سطوح نشانهشناختی این تبلیغ در ادامه آمده است.
جدول  .6تفکيک سطوح نشانهشناختي (مدل جان فيسک) براي تبليغ شامپو مولتيویتامين
گلرنگ
سطح :1
واقعيت
نوشتن نام شاموو
به جای غذا در
مسابقه اسم و فامیل
تأیید غذای کامل
مو بودن شاموو توسط
دیگران
نمایش تصویر چند
شاموو در ظرف
سبزیجات

نماد
کاال
برطرفکننده
نیازهای اساسی
توافق جمعی بر
سر اثر کاال
تقارن و
همنشینی غذا و
کاال

سطح :2

سطح :3

بازنمایي

ایدئولوژي

وابستگی انسان
به کاال
همهگیر بودن
اثرگذاری کاال
کاال بهمثابه
عنصری مغذی و
ضامن سالمتی

اثرگذاری
کاال فراتر از
آنچه در
واقعیت وجود
دارد

ه .برساختن نقشهاي جنسيتي

آگهیهای بازرگانی با نمایش مردان و زنان در نقشهای مختلف ،هویت هریک از آنهاا
را به شکل خاصی برساخت میکنند .این آگهیها با نشان دادن تصااویر جداگاناهای بارای
زنان و مردان ،تلویحاً وظاایف و ویژگیهاایی متفااوتی را باه هریاک از دو جانس نسابت
میدهنااد .بااه تصااویر کشاایدن زنااان و مااردان در موقعیتهااای مختلااف و در ارتباااط ب اا
موقعیتهایی متفاوت ،برداشت از جنسیت زنانه و مردانه را رواج میدهد.
 .13برنج هستي :در تبلیغ برنج هستی ،دستانی به تصویر کشیده میشاود کاه در حاال
آماده کردن غذاست .در انتهای آگهی مشخ میشود که مادر خانواده در حال پخت غاذا
بوده است و تصویری از وی به همراه شوهر و دو فرزنادش بار سار میاز غاذا نشاان داده
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میشااود .البتااه در برخاای از آگهیهااای تلویزیااونی ،زن بهصااورت نیمهپیاادا حضااور دارد.
بهبیاندیگر ،اگر هم تصویر کامل زنی را موقع انجام دادن کارهای خانه دیده نشود ،باازهم
از طریق نشانهای تصویری میتوان پی به هویت زن برد (بهعنوانمثال ساق دست زنانه در
تبلیغ فوق) .در تبلیغ فوق زنی به نمایش درمیآید که بهتنهایی مشغول آمااده کاردن غاذا
است .در ابتدای آگهی با توجه به عدم نمایش زن ،مخاطب میتواند از روی دست وی پای
به جنسیتش ببرد .هرچند در انتهای آگهی مشخ میشود که ایان فارد زنای میانساال
است .در اواسط آگهی مشخ میشود که عالوه بار بچاهها ،پادر خاانواده نیاز در منازل
حضور دارد؛ اما هیچ کمکی به تهیه غذا و حتی چیدن میز غذا نمیکند و تنهاا باا لبخنادی
رضایتبخش انتظار آماده شدن همهچیز را دارد.
 .14محصوالت غذایي شمشاد :در تبلیغ محصوالت غذایی شمشااد نیاز ،هماه اعضاای
خانواده برای فهم اینکه از چه موادی در تهیه وعدههای مختلف غذایی استفاده شده است،
مادر را خطاب قرار میدهند .بهاینترتیب زن باهعنوان مسائول اصالی طابخ غاذا شاناخته
میشود .این در حالی است که سایر اعضای خانواده ازجمله پسر بزرگ و پدر نیاز در منازل
حضور دارند.
 .15مایع ظرفشویي اَوه :در تبلیغ مایع ظرفشویی اَوه ،یک خانواده چهاارنفره در حاال
چیدن میز نهار نشان داده میشوند .بعد از چیدن ظرفها ابتدا پسر کوچک خانواده و سوس
پدرش پی به بوی بد ظرفها میبرند .سوس مرد باا نگااهی آکناده از نارضاایتی ،خشام و
تعجب به زن نگاه میکند .زن نیز متوجه بوی بد ظرفها میشاود و تصامیم میگیارد باا
استفاده از مایع ظرفشویی اَوه ،مشکل را برطرف کند .سوس زن در حال شساتن ظرفهاا
به تصویر کشیده شده و با چیدن مجدد میز نهار ،آگهی خاتمه مییابد .در این آگهی اگرچه
برخالف تبلیغ قبلی ،سایر اعضای خانواده حداقل در چیدن میاز غاذا مشاارکت دارناد ،اماا
عناصر دیگری از کلیشهسازی جنسیتی مشاهده میشود .از یکسو نگاه هماراه باا پرساش
مرد به زن ،این موضوع را به ذهن متبادر میسازد که زن وظیفه خود را که شستن ظرفها
بوده بهدرستی انجام نداده است .نکته مهم دیگر همسانی پدر و پسر در ایفای نقش منتقاد
است .درواقع باید دانست که آگهیهای تجاری نهفقط کلیشههایی دربااره زناان میساازند،
بلکه از طریق بازنمایی مردان در ایماژهایی خام ،درباره ماردان نیاز نگرشهاایی قاالبی
برمیسازند و رواج میدهند .در اینجا نیز ماردان داساتان ،نقاش حااکم و رئایس را باازی
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میکنند .پسربچه نیز از کودکی میآموزد که همچون یک مرد رفتار کند و در آیناده نقاش
پدر را بازتولید کند .این موضوع یعنی تقلید پسر از پدر در ماورد زناان نیاز صادق میکناد.
جدول سطوح نشانهشناختی این تبلیغ در ادامه آمده است.
جدول  .7تفکيک سطوح نشانهشناختي (مدل جان فيسک) براي تبليغ مایع ظرفشویي اَوه
سطح :1
واقعيت
نگاه با نارضایتی
و تعجب مرد به
زن به دلیل وجود
ظروف کثیف
شستن ظرفها
و چیدن مجدد میز
نهار توسط زن
در کنار هم قرار
گرفتن پدر و پسر

نماد

سطح :2

سطح :3

بازنمایي

ایدئولوژي

وجود
اشکال و خلل
در امور روزمره

زن وظیفه خود را
بهدرستی انجام نداده
است

رفع مشکل
توسط زن با
اجبار بیرونی
وظایف
مشترك
جنسیتهای
یکسان

زن موظف به رفع
مشکالت روزمره در
خانواده است.
همسانی پدر و
پسر در ایفای نقش
معین به زن

بازنمایی
زنان در نقش
خانهداری،
تفکیک نقش
جنسیتی از
کودکی

 .16پودر لباسشویي سافتلن :تبلیغ پاودر لباسشاویی ساافتلن از زباان کاودکی روایات
می شود که از خرید پودر همراه با یک قوطی شبیه به ماشاین لباسشاویی خوشاحال شاده
است .این کودك بیان میکند که دوست دارد قوطی مذکور زودتر تمام شود تا او هم مثال
مادرش لبارهای عروسک خود را با سافتلن بشوید .در این تبلیغ همسانی مادر و دختر بار
طبق پذیرش نقش انجامدهنده یکی از کارهای معماول خاناه یعنای شساتن لبارهاا باه
نمایش در میآید .در تصویری که مادر و دختر در کناار دو ماشاین لباسشاویی نشاان داده
میشوند ،همسانی مذکور بهوضوح قابلر یت است .درواقع این آگهای نشاان میدهاد کاه
دختر نیز خود را آماده پذیرش نقش زنانگی میکند و حتای بارای رسایدن باه آن مشاتاق
است.
 .17پودر لباسشویي پرسيل :در تبلیغ پودر لباسشویی پرسیل زنی باا صادایی هماراه باا
ناراحتی خطاب به شوهرش از پاك نشدن لبارها گله میکند .سوس مردی در قامت یاک
فرد متخص  ،پودری را معرفی میکند که قدرت لکهبری خوبی دارد .او با انجام آزماایش

تحلیل نشانهشناختی آگهیهای بازرگانی177  ...
 دوره  ،11شمارة  ،3پاییز 1394

لکهبری ،قدرت این پودر را اثبات میکند .این آگهی در حین حاال کاه شساتن لبارهاا را
فعالیتی صرفاً زنانه معرفی میکند ،مردان را نیز وارد داستان مینماید .در اینجا تمایز نقاش
مرد و زن بهخوبی مشخ میشود .مرد فردی ناظر به انجاام دقیاق و درسات مسائولیت
زنانه شستن (مرد اول) و نیز فردی متخص و باتجربه که مسیر انجام مسائولیت فاوق را
هموار میکند (مرد دوم) به نمایش در میآید.
 .18مایع ظرفشویي پریل :در تبلیغ مایع ظرفشویی پریل نیز تمایز نقاش فاوق دیاده
میشود .در آگهی مذکور چند خانواده به تصویر کشیده میشوند که در یک مهمانی حضاور
دارند .سرآشوز حاضر در مهمانی در پاسخ به ساؤالی زنای در ماورد شساتن ظاروف ،ماایع
ظرفشویی پرقدرتی را معرفی میکند .بعدازاینکه مایع مذکور امتحان خود را پس میدهاد،
سرآشوز آن را با دستش بلند میکند .به دنبال وی زنان حاضر در مهمانی نیز درحالیکه باا
صدای بلند عبارت «پریل؛ نهایت قدرت در چربیزدایی» را بیان میکنند ،مایع را بلند کرده
و باال میگیرند .در این آگهی یکی از زنان هنگام صرف غاذا دغدغاه چگاونگی شساتن و
تمیز کردن ظروف را دارد .گویی این دغدغه همه زنان حاضر در مهمانی است .در اینجا نیز
مرد متخص که لباسی شبیه به سرآشوزها دارد ،مشکل را حل میکند و مارد دوم نیاز در
کنار وی قرار میگیرد .نکته دیگر اینکه وقتی سرآشوز خصوصیات مایع را بیان اینکه ،تنهاا
زنان مایع ظرفشویی را در دست میگیرند و فقط صدای آنهاا باه گاوش میرساد .ایان
موضوع که با دقت در تصویر فوق مشخ است ،روایت ضمنی تمایز نقشهاای جنسایتی
است.
 .19ظروف توس چيني :این تمایز نقش در تبلیغ ظروف تاور چینای نیاز باا تعریاف و
شکل دیگری مشاهده میشود .مدلهای مختلف ظروف تورچینی به دو شکل تبلیغ شده
است .در دستة اول چند زن درحالیکه در مورد کیفیت ظروف صحبت میکنند ،همزمان در
حال استفاده از آن نیز هستند .در مقابل در دسته دیگر این تبلیغ ،مردی مشااهده میشاود
که با چهرهای همراه با غرور ،موفقیت ،رضایت و تحسین مادلهای مختلاف چینای را بار
روی دیوار نصب میکند .این تمایز را میتوان بر اسار الگاوی تولیدکنناده /مصارفکننده
تحلیل کرد .درواقع آگهی فوق زنان را در عرصه مصرف و مردان را در حاوزه تولیاد نشاان
میدهد .این تفاوت در جایگاه دو جنس همانطور که در تحلیل چند آگهای قبلای توضایح
داده شد ،بر اسار الگوی عامل /ناظر نیاز قابلتحلیال اسات .بادین معنای کاه در تبلیاغ
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کاالهای مرتبط با انجام امور منزل ،نقش و عامل اصلی را زنان و در تبلیغ کاالهای مرتبط
با نظارت و حفاظت (برای مثال تبلیغ پنجره همارشتن) مردان حضور مؤثرتری دارند.
 .20پيام پيشواز ایرانسل :در تبلیغ پیام پیشواز ایرانسل نیز الگوی زن در خانه و مارد در
محل کار مشاهده میشود.
مجموعه تبلیغات فوق روایتگر کلیشه حضور زنان در خانه و انجام کارهای منزل و حضور
مردان در محل کار است .البته در تحلیل موضوع فوق نباید مباحث دینی و شرعی را نادیده
گرفت .به لحاظ فقهی نُشوز در زن که عبارت است از خروج او از اطاعت شوهر در اماوری
که بر زن واجب است ،بهواسطه ترك کارهایی چون جارو کردن ،خیاطی ،غاذا پخاتن ،آب
دادن ،پهن کردن رختخواب و  ،...که انجام آنهاا بار زن واجاب نیسات تحقاق نمییاباد.
بنابراین انجام هیچیک از کارهای منزل واجب شرعی زنان نیست و مرد دراینباره و نسبت
به این امور حق فرمان به زن ندارد .پس اگر میبینیم که بسیاری از زنان مسلمان بار اماور
خانه را بر دوش گرفته و انجام میدهناد ،ناشای از روحیاه محبات ،همکااری ،دلساوزی و
خیرخواهی آنان است .از سوی دیگر در احادیث و روایات نیز به کمک ماردان باه زناان در
کارهای منزل توصیه شده و برای آن ثواب و پاداش بسیار ذکر شده است .حال با نگاهی به
تبلیغات فوق بر اسار احکام اسالمی که در آن مرد مسئولیت تاأمین مخاارج خاناه را بار
عهده دارد ،باید گفت هرچند انجام کارهای خانه توسط زن میتواند به ثبات خانواده کماک
کند ،اما تقلیل آن به اموری چون شستشوی لبار و ظروف و نادیده گارفتن اماور مهمای
چون وظایف مادری و همسری و ارتقای معنوی ،صحیح به نظر نمیرسد.
 .6بحث و نتيجهگيري
تأثیر و نفوذ تبلیغات تجاری بر افراد مختلاف کاامالً مشاهود اسات و هارکس میتواناد
موقعیتهایی که در آن تحت تأثیر چنین تبلیغاتی ،دست به تهیه کاالی خاصای زده اسات
به یاد آورد (دایر .)72 :1993 ،1این تبلیغات در کنار ترغیب باه اساتفاده کااال یاا خادماتی
خام ،شکل خاصی از سبک زندگی را ترویج میکنند .تحقیق حاضار بارای شاناخت ایان
موضوع در تبلیغات تلویزیونی از تکنیک نشانهشناسی استفاده کارده اسات .هماانطور کاه
بیان شد «نشانهشناسی علمی است که هدف خود را شناخت و تحلیل نشانهها و نمادها اعم
1. Dyer

تحلیل نشانهشناختی آگهیهای بازرگانی179  ...
 دوره  ،11شمارة  ،3پاییز 1394

از نشانههای فیزیولوژیک ،بیولوژیک ،نظامهای معنایی ،جهانبینیهای گوناگون و  ...اعالم
میکند» (فکوهی.)300 :1383 ،
آگهیهای تجاری به لحاظ اقتصادی سعی دارناد مصارفکننده را مجااب کنناد کاه باه
کاالی خاصی نیااز دارد و بادون برخاورداری از مزیتهاای منحصاربهفردی کاه کااال در
اختیارش میگذارد ،جنبهای از زندگی او دچار نقصاان اسات .بار اساار دیادگاه مطالعاات
فرهنگی ،تبلیغکنندهها برای رسیدن به این هدف از مضامین فرهنگی و اجتماعی بسایاری
استفاده میکنند .این رویکرد همواره به داللتها و معانی تلویحی و ضامنیِ فرهنگای نظار
دارد که بر اسار گفتمان تبلیغات تجاری ساخته یا توسط این گفتماان بازتولیاد میشاود و
بهعنوان ارزشهای هنجاری جامعه اشاعه مییابد .مطالعات فرهنگی پیوند معانی فرهنگای
رواجیافته در جامعه با تصاویر غالب در آگهیهای تجاری را مورد توجه قرار میدهد؛ زیرا از
منظر مطالعات فرهنگی ،آگهیهای تجااری تاأثیر انکارناپاذیری در برداشاتها و ادراك و
رفتار فرهنگیِ مخاطبان و مصرفکنندگان کاالها باقی میگذارد .آگهیهای تجاری آکناده
از تصاویری است که به نامحسورترین شاکل ،برخای از نگرشهاا را بهمنزلاه باورهاایی
سازگار با ارزشهای غالب در جامعه به مخاطب ارائه میدهد و زمینه الزم برای تسلط ایان
گفتمانِ حاکم بر هماه صاداهای متناوع را فاراهم مایآورد .آگهیهاا درنهایات ،باورهاا و
الگوهایی را در مخاطبان و خریداران کاالها ایجااد میکناد کاه بار مجموعاه ارزشهاای
فرهنگی برآمده از گفتمان مسلط صحه میگذارد .این آگهیهای تجااری عاالوه بار تاأثیر
مستقیمی کاه در معرفای و تارویج محصاوالت و افازایش فاروش آنهاا دارد ،بهصاورت
غیرمستقیم و در یک فرآیند پیچیده و مدتدار ،از طریق ایجاد ساختارهای معنایی جدید ،بر
باورها و ارزشهای فرهنگی جامعه هدف نیز تأثیرگذار است.
تحلیل تبلیغات تجاری بر اسار مدل جان فیسک نشان میدهد که این تبلیغاات سابک
زندگیای را رواج میدهند که طی آن باید برای کاال کیفیتی ممتاز و حتی باالتر از شاأنیت
انسان قائل شد .در این دیدگاه این کاال نیست که در اختیاار انساان قارار میگیارد ،بلکاه
انسان است که وابسته به کاال شده و از آن خالصی نادارد .برخای آگهیهاا نیاز منزلات و
مرتبه کاالها را همچون انسان جلوه داده و شأن انسانی را تنزل میدهند .ایان تبلیغاات باا
قائل شدن جایگاهی رفیع برای کاال ،از یکسو مخاطب را تشویق به داشاتن آن میکناد و
از سوی دیگر به وی القاء میکند که با تهیه کاال ،شاأن و منزلات خاود را ارتقااء بخشاد.
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درواقع این پژوهش نشان میدهد نوع نگاه مقدرگونه باه کااال در مقابال تنازل شاأنیت
انسانی در تبلیغات تجاری در تضاد با عقاید دینی و تفکر اسالمی قرار دارد.
بر مبنای بازنمایی ارائه شده در تبلیغات تلویزیون ،زندگی بدون استفاده از کاال و خادمات
تبلیغشده همواره پر از دغدغه ،ترر و تردید خواهد باود .در ایان شایوه زیساتن امنیات و
آسایش خاطر انسان با مصرف کاال حاصل میشود .بنابراین نوعی زیست وابسته به مصرف
برای انسان قابل تصور است .این نوع مصارفگرایی ترویجشاده بایش از آنکاه باا سابک
زندگی طبقه متوسط جامعه همخوانی داشته باشد ،بهنوعی ترویج سبک زنادگی غربای (باا
نمایش نگاه مادیگرایانه به کاال ،تفکیک نقشهای جنسیتی مغایر با تفکر اسالمی ،نادیاده
گرفتن شأن انسانی در برابر کاال ،نمایش جلوههای مدرن زنادگی ،نشاان دادن چهرههاای
اروپایی و  )...محسوب میشود.
یکی از معضالت جهاان اماروز مصارفگرایی و تارویج روزافازون آن توساط پیامهاای
بازرگانی است .مصرفگرایی آثار متعادد و گونااگون اقتصاادی ،سیاسای ،روانای و باهویژه
اجتماعی را در جامعه بر جا میگذارد .از آثار اجتماعی مصرفگرایی میتوان به تبدیل ثروت
و مصرف ،به ارزش و غلبه آن بر دیگر ارزشها ،نمایش ثروت ،شکاف طبقااتی و ناابرابری
اجتماعی ،احسار محرومیت و  ...نام برد (سیدینیا .)153 :1388 ،فصال مشاترك تماامی
پیامهای بازرگانی تبلیغ محصول برای فروش بیشتر کاال یا خدمات است .ایان خصوصایت
اگرچه یک عنصر جداییناپاذیر در عصار حاضار محساوب میشاود ،اماا ایجااد احساار
نیازمندی به مصرف یک کاال و همچنین تأکید بسیار زیاد مختلف و متناوب برای مصارف،
متفاوت است .دستهای از آگهیها مصرف کاالها و خدمات را بهمثابه معجزهای به نماایش
میگذارند که در جهان واقع رخ نمیدهد .این تبلیغات مخاطاب را باه سامت خشانودی و
آرامش کاذبی سوق میدهد که وی را ترغیب به مصرف کاال میکناد .تعادادی از تبلیغاات
تجاری با نسبت دادن اثربخشی غیرواقعی به کاالها ،نوعی احسار نیاز برای خرید کاال در
مخاطب خود ایجاد میکنند .استفاده از ایان حرباه تاأثیر بسازایی بار فاروش کااال دارد و
سازندگان چنین تبلیغاتی با فریفتن و سوءاستفاده از ناآگاهی مخاطب ،سعی دارند به مناافع
مالی دست یابند .همه این تکنیکها باعاث ایجااد مصارفزدگی و تارویج سابک زنادگی
مصرفی در جامعه میشود.
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برخی تبلیغات کاال را بهعنوان ابزاری برای تحقق آرزوهای انسان کاه عمادتاً مارتبط باا
سالمتی و آسایش است معرفی میکند .درحالیکه تحقق اغلب این آرزوها ،نیازمند پشاتکار
و تالشی بسیار بیشتر از تهیه یک کاال اسات .درواقاع بسایاری از ایان دساته تبلیغاات در
تناقض با فرهنگ کار و تالش بهعنوان یکای از عناصار اساسای سابک زنادگی ایرانای-
اسالمی قرار میگیرد .یکی از نق های موجود در فضای پیامهای بازرگانی نقض رویکارد
ترویج فرهنگ کار و تالش است .بر اساار شاخصاه «تقویات فرهناگ کاار و تاالش در
مقابل» رویکرد اصلی بیشترِ پیامهای بررسیشده ترویج کارهای خارقالعاده ،معجزه و القای
مفاهیمی است که کاال یا خدمات جای شما کارها را انجام میدهد و شما نیازی باه کاار و
تالش نخواهید داشت .درواقع ترویج فرهنگ تنپروری ،خیالپردازی ،امید بستن به اماوال
بادآورده و امثالهم رواجدهنده شکل غلطی از سابک زنادگی در جامعاه اسات .بسایاری از
تبلیغاتی که به جای تأکید بر کیفیت کااال بار جاوایز آن تمرکاز دارناد نیاز از ایان دسات
محسوب میشوند.
درنهایت تعداد کثیری از آگهیهای تلویزیونی با معرفی و برساختن نقشهاای جنسایتی،
به کمک خلق معانی و به شیوهای نمادین در فرایند هویتیابی جنسیتی مشارکت میکنناد.
در اغلب ای ن تبلیغات ،مردان در خانه نقش نااظر را بار عهاده دارناد و در کارهاای منازل
مشارکت نمیکنند؛ درحالیکه چنین مشارکتی به لحاظ دینی توصیه شده و ازجمله کارهای
پسندیده محسوب میشود .از سوی دیگر هرچناد نماایش زن خاناهدار باهخودیخود فاقاد
اشکال است ،اما تقلیل فعالیت زنانه به خانهداری و محدود ساختن حضاور زن در خاناه باه
انجام فعالیتهایی چون پختوپز و شستشاو ،تصاویر نااق و ناکااملی از زن مسالمان را
بازتولید میکند .درواقع نادیده گرفتن سایر فعالیتهای زن خاناهدار باهویژه در امار تربیات
فرزند ،وظایف مادری و سایر امور مرتبط با همسرداری ،دارای اشکال است .نماایش چناین
تصویری از نقشهای جنسیتی نیز ترویجکننده نوع خاصی از سبک زندگی در جامعه است.
یافتههای تحقیق حاضر نشانگر نوعی تعاار باین سابک زنادگی ایرانای -اساالمی و
ایدئولوژی حاکم بر تبلیغات تجاری تلویزیاون ایاران اسات .ایادئولوژی پیاام بازرگاانی در
حقیقت پیام اصلی است که مخاطب را در فرایند تبلیغ محصوالت هدف قارار داده اسات و
در برخی از مواقع ایدئولوژی بهعنوان هدف اصلی قرار گرفته و تبلیغ محصول در حاشیه آن
قرار دار د .اهمیت ایدئولوژی پیامهای بازرگانی زمانی مشخ میشود کاه بادانیم تعادد و
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تکرار پخش یک پیام بازرگانی در بازه زمانی باعث شاکلدهی و تاأثیر بار مخاطاب خاود
خواهد شد.
در پایان میتوان برخی پیشنهادها در خصوم ساماندهی پیامهای بازرگانی در تلویزیاون
را ارائه نمود:
ا توجه سیاستگذاران فرهنگی به ظرفیات فرهنگساازی پیامهاای بازرگاانی در زمیناههای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و بهتبع آن برناماهریزی بارای تارویج سابک زنادگی
متناسب با فرهنگ دینی از این طریق
ا کاهش وابستگی مالی سازمان صداوسیما به تبلیغات تجاری برای افازایش آزادی عمال در
انتخاب و پخش پیامهای بازرگانی
ا ایجاد محدودیت توسط نهادهای باالدستی برای پخش پیامهای بازرگانی متضاد باا سابک
زندگی ایرانی -اسالمی در تلویزیون
ا نظارت بر مراکز ساماندهی تبلیغات و شیوههای اجرا و ارائه آن در تلویزیون
ا تدوین سند جامع بایدها و نبایدهای تبلیغاات تجااری باه لحااظ فرهنگای جهات نظاارت
یکوارچه بر تبلیغات شهری ،رسانهای و ...
ا مقابله با ابعاد تهدیدکننده هنجارها و ارزشهای موجود ازجملاه فردگرایای ،انساانمحوری،
اصالت سود ،مادیگرایی ،اصالت لذت و نظایر آن در تبلیغات تجاری
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