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مقایسه تطبیقی بارویکرد نشانه شناسی آگهی هاي بازرگانی 
تلویزیونی ایران و شبکه هاي ماهواره اي

نویسنده و ( آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدانشجوي دکتري مدیریت رسانه، محسن فرامرزي
Faramarzi.media@gmail.com)مسئول مکاتبات

چکیده
تبلیغات داراي کارکردهاي مثبتی در جامعه است و با استفاده از دانش نشانه شناسی می توان این 

این تحقیق سعی دارد نقاط قوت و ضعف آگهی هاي بازرگانی تلویزیونی .کارکردها را ارتقا بخشید
قاله از تحلیل کیفی با رویکرد نشانه این م.ایرانی را در مقایسه با آگهی هاي غیر ایرانی نشان دهد 

شبکه شناسی استفاده می کند و سپس با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه آگهی تلویزیونی ایران و 
آگهی هاي تلویزیونی پخش شده از تلویزیون ایران و شبکه ،جامعه تحقیق.می پردازدهاي ماهواره اي

آنچه در این تحقیق به آن .شده استانجاموشه اي هاي ماهواره اي است و نمونه گیري با روش خ
از روي نشانه هاي .رسیده ایم این است که، بازنمود نقش زن در تبلیغات ایرانی بیشتر کلیشه اي است

جنسیتی و سن مخاطب ، می توان مخاطب هدف و تصمیم گیرنده اصلی در خرید محصول و خدمات 
شبکه هاي یشترین نقش رادارند درحالیکه در آگهی هاي درآکهی هاي ایرانی مردان ب.را شناسایی کرد

انتقال پیام بیشتر از .زنان بیشترین نقش را دارند،نوجوانان در تبلیغات ایرانی حضور ندارندماهواره اي 
طریق ارتباط کالمی صورت می گیرد و به نشانه هاي تصویري و حرکت دوربین کمتر توجه می شود ،

به افزایش کیفی تبلیغات در کشور به نظر می رسد توجه به نشانه شناسی، با توجه به نیاز روزافزون
بخصوص استفاده از نشانه هاي تصویري می تواند به رشد صنعت تبلیغات به عنوان یک صنعت 

.ارتباطی منجر شود 
تلویزیونی، آگهی بازرگانی نشانه شناسی، نشانه:واژه هاي کلیدي

1389بهمن20: تاریخ دریافت مقاله
1389اسفند21: تاریخ پذیرش نهایی
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مقدمه
یک بار، برنامه هاي تلویزیون به مدتی بسیار کوتاه قطع می امروزه هر چند دقیقه

از طرفی .شوند تا تصاویر این آگهی در برابر چشمان بیننده به نمایش گذاشته شوند
باتوجه به گستردگی مبادالت جهانی و کارکردهاي مثبت تبلیغات تجاري، ازجمله 

رسانه هاي کمک به رونق رقابت تجاري و توجه به مشتري و کمک مالی به 
چالش اصلی این .مستقل،نیاز به بازاریابی وتبلیغات روز به روز بیشتر مشاهده می شود

تحقیق یافتن نقاط قوت و ضعف تبلیغات تلویزیونی کشورمان است که بتوانیم باتقویت 
آگهی هاي تجاري تلویزیونی .و اصالح آنهاسطح کیفی این تبلیغات را افزایش دهیم 

ار فشرده دارند و در آنها از فنون و صناعات ادبی که به ایجاز کالم غالباً ساختاري بسی
با توجه به هزینه هنگفت پخش آگهی . به وفور استفاده می شود،یاري می رسانند

که در ندهاي تجاري از تلویزیون، تولیدکنندگان کاال و نیز طراحان تبلیغات مایل
فتار را در تبلیغ یک کاالي و گيتصویرمفهومحداقل زمان ممکن بیشترین حجم

در مباحث آکادمیک با تاسی از مقاالت خارجی بیشتر . خاص به بیننده منتقل کنند
رویکردانتقادي به بحث نشانه شناسی در تبلیغات وجود دارد این در حالی است که به 
نظر محقق، کشور ما از نظر رشد و کیفیت ساخت آگهی هاي تبلیغاتی به سطح قابل 

اي رقابتی کامال محسوس است ضیده است و بازتاب آن در عرصه تجاري و فقبولی نرس
به همین دلیل قبل از اینکه با رویکرد انتقاد فرهنگی متاثر از مکاتب انتقادي به این 
تبلیغات نگریسته شود ضرورت توسعه ساختار تبلیغات و ایجاد رابطه بین تحقیقات 

.   کیفی آنها احساس می شود علمی و ساخت عملی تبلیغات جهت ارتقاي سبک
قبل از بررسی آگهی تبلیغاتی از دید نشانه شناسی ابتدا مروري بر تعاریف ارایه 
شده در خصوص نشانه شناسی و تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده است 

. ضروري بنظر می رسد 
نشانه شناسی

داده اند،سوسور و پییرس نسبت 1بسیاري بحث نشانه شناسی رابه فردیناد سوسور
.از واژه سمیو لوژي و پییرس از واژه سمیوتیک براي نشانه شناسی استفاده  می کرد

١ -Ferdinand de Saussure , (١٩١٣–١٨٥٧)
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ندگی اجتماعی زها در دلتوان علمی را تصور کرد که به بررسی زندگی نشانهمی
شناسی اجتماعی و به تبع آن بخشی از تواند بخشی از رواناین علم می. پردازدمی

شناسی به ما نشانه... 2ناممشناسی میاشد و من آن را نشانهشناسی عمومی بروان
سوسور (استاند و چه قوانینی بر آنها حاکمها از چه تشکیل شدهآموزد که نشانهمی

،1983،15 -16(.
از قبیل شناسی با هرچیزي که بتواند یک نشانه قلمداد شود، سر و کار داردنشانه

طور ها را بهشناسان معاصر، نشانهنشانه.... ء و کلمات، شکل، تصاویر، اصوات، اشیا
هاي عنوان بخشی از نظامها بهبلکه به بررسی آن، کنندمنزوي مطالعه نمی

اند که دنبال پاسخ به این پرسشها بهآن.پردازندمی)مثل یک رسانه یا ژانر(اينشانه
).1386،24ندلر،چ(شود؟چطور باز نمایی میشوندو واقعیتمعناها چگونه ساخته می

نشانه شناسی، با هر چیزي که بتواند به عنوان نشانه قلمداد شود، سروکار 
.)7، 1976اکو،(دارد

هاي کار کردنشانه ها وبررسیشناخت ونشانه شناسی دانشی است که بهبنابراین 
بدلیل اینکه .می پردازددر ذهن انسانها آن در انتقال پیام وفرایند  تداعی معنا

امان روش نشانه شناسی ،عمدتا زبان شناس بودند نشانه شناسی مولود زبان پیشگ
شناسی است اما امروزه چنان گسترده شده است که یک روش میان رشته اي شناخته 

نشانه شناسان ابتدایی زبان را به مثابه متن پنداشته و آن را توسط نشانه .می شود
مامی پدیده هاي جهان را به مثابه متن شناسی تحلیل می نمودند اما امروزه می توان ت

انگاشت و از دید نشانه شناسی به تحلیل آنها پرداخت ،از زبان گرفته تا ساختارهاي 
....مردم شناسی ،ارتباطات،رسانه و اجتماعی ، سیاسی،

نشانه 
نشانه ها می توانند به شکل هاي مختلف ، کلمات ، تصویرها ، صدا ها ، عطرها ، 

الیت ها یا اشیاء ، باشند ، اما این چیزها معناي ذاتی ندارند و تنها زمانی می گل ها ، فع
توانند نشانه باشند که ما آنها را با یک معناي خاصی پیوند می دهیم ، همانطور که 

"نشانه چیزي نیست جز آنکه بعنوان نشانه تفسیر می شود "پییرس می گوید 
)2,172، 1931- 58پییرس، (

٢ -Semiology
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یعنی هر چیزي که ذهن ما را متوجه استشکلی از داللت و معناي صریح،نشانه 
.)1382،12سجودي ، (چیز دیگري غیر از خودش می کند

هر چیزي که به عنوان داللت گر، ارجاع دهنده، یا اشاره گر، به چیزي غیر از 
)1386،45چندلر،  (خودش تلقی شود، می تواند نشانه باشد

رلز سندرس پییرس دو مدل براي نشانه بیان کردند که به فردیناند دوسوسور و چا
.آنها خواهیم پرداخت

نشانه از دیدگاه سوسور
از نظر او این دو وجه در . دال و مدلول : سوسور در هر نشانه قائل به دو وجه بود 

دال همان شکلی است که نشانه می . ترکیب با یکدیگر نشانه را به وجود می آورند
نشانه یک کلیتی است "سوسور می گوید .مفهومی که بازنمایی می شودگیرد و مدلول

.)67، 1983سوسور ، ("که از ارتباط بین دال و مدلول منتج می شود
به عنوان مثال در نشانه زبان شناسی، دال تصویر آوایی است یعنی واژه به صورتی 

اي است که نشانه به که در واقع گفته یا نوشته می شود و مدلول، مفهوم شی یا ایده
. بنابراین براي مثال ،فریاد می تواند دال و عصبانیت مدلول باشد. آن اشاره می کند

.مفهومی که دال به آن داللت می کند : 4تصویر صوتی است و مدلول: 3پس، دال
می نامند، سوسور تاکید می کند که 5رابطه بین دال و مدلول را اصطالحا داللت

سوسور می گوید . رست مانند دو روي یک کاغذ از هم جدایی ناپذیرند دال و مدلول د
شما نمی توانید یک دال بدون معنی یا یک مدلول کامال بدون شکل "

)101، 1983سوسور،("باشید
گوید دال و مدلول در یک متن در تقابل با دال و مدلولهاي دیگر قرار سوسور می

ارزش یک . قابل سیاه و سفید در یک متنکنند مثل تگیرند و تولید ارزش میمی
سوسور ، (نشانه بوسیله ارتباط بین نشانه و دیگر نشانه ها در سیستم مشخص می شود

1983 ،101 .(

٣ - signifier
٤ -signified
٥  -signification
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به این ترتیب با دو رابطه در نظام زبان روبرو هستیم یکی رابطه ایجابی که درون 
ن نشانه ها و در درون نشانه بین دال و مدلول برقرار است و دیگري رابطه سلبی که بی

رابطه اول را اصطالحا داللت نامیده اند و رابطه دوم که رابطه .نظام عمل می کند
اما توجه به این نکته بسیار مهم است که شرط . می نامندارزش است راافتراقی و مولد

وقوع داللت یعنی وجه ایجابی ، نخست یافتن ارزش به واسطه وجه سلبی است 
).1386،5سجودي، (

سوسور از یک ."یک نشانه هیچ ارزش مستقل از متن ندارد "سوسور می گوید 
قیاس با بازي شطرنج استفاده می کند و بیان می کند که ارزش یک مهره به موقعیت 

). 101، 1983سوسور ، (آن در صفحه شطرنج وابسته است 
ازي است ؟ مهره اسب را در نظر بگیریم ، آیا این مهره به تنهایی عنصري در ب

مسلما نه ، زیرا صرفا در جوهر مادي خود و خارج از خانه هاي شطرنج و سایر شرایط 
بازي ، براي شطرنج بازنمودار چیزي نیست و تنها زمانی به عنصر واقعی و ملموس 

فرض کنیم که . بازي مبدل می شود که ارزش خود را در بر گیرد ودر جلد آن فرو رود 
این مهره بشکند یا گم شود ، آیا می توان مهره معادل دیگري در جریان یک دور بازي 

را جایگزین ساخت ؟ مسلما آري ، نه تنها یک مهره اسب دیگر بلکه حتی هر چیزي را 
که کوچکترین شباهتی با مهره اصلی ندارد ، می تواند همچون عنصري همانند به کار 

.)1386،8سجودي،( درود ، به شرط آنکه ارزش مهره اسب به آن نسبت داده شو
یعنی بین زبان به عنوان 7و گفتار6سوسور  به عنوان یک زبانشناس ، بین زبان

زبان (مجموعه اي از عالئم مشخص و وابسته به هم که نظام قوانین بر آنها حاکم است 
و زبان گفتاري به عنوان چیزي که در گفتار یا نوشتار ظاهر می )به عنوان یک ساختار

. تمایز قایل است ) عنوان امر ارتباط تحقق یافته بین انسانها زبان به (شود
) در نقطه مقابل دیدگاه پدیدارشناسان (دیدگاه ساختارگرایان ازجمله سوسور 

یعنی انسانها نیستند که به نظام زبان معنا می دهند ، . دیدگاهی غیر اومانیستی است 
و به مثابه یک هستی بیرونی نظام ساختاري زبان بیرون از ذهنیت فرد فرد  انسان
انسانها قادرند امکانات این نظام . انتزاعی و اجتماعی به نشانه هاي زبانی معنا می دهد 

٦ - language

٧ - speech

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ايرسانهمطالعات\٩٨

ال 
س

شم
ش

 /
اره 

شم
هم

وازد
د

 /
هار

ب
139

0

را متناسب با نیازهاي ارتباطی شان فعاالنه به کار ببرند ، می بینیم در الگوي داللت و 
در واقع ). 1386،8سجودي،( ارزش از دید سوسور جایی براي سوژه انسانی وجود ندارد

در بیانات سوسورنشانه عنصري منزوي است و به همین دلیل مفهوم سیستمی بسته 
دارد که از قبل طراحی و پیش بینی شده است ، به همین دلیل سوسور را جزء 

.دانندساختارگرایان می
تقسیم در زمانی و هم زمانیتوان به دو شاخهمیاز نظر زمانی مطالعۀ نشانه ها را 

معموالً زمان حال ارجاع ،مطالعۀ نشانه ها در یک مقطع زمانی،مطالعۀ هم زمانی ،کرد 
که سوسور به این شکل معتقد بود وبه همین دلیل تفکر سیستمی داشت و دارد 

چگونگی تغییر نشانه ها به لحاظ شکل و معنا در ،مطالعه در زمانی. ساختار گرا بود 
لعه در مورد نشانه ها انجام می شود و که امروزه هر دو شکل مطااستگذر زمان

.  پساساختارگرایان قایل به هر دو شکل مطالعه هستند

8نشانه شناسی از دیدگاه پییرس
صورتی که ( نمود - 1.پیرس بر خالف سوسور الگویی سه وجهی را معرفی می کند 

شانه حاصل معنایی که از ن( تفسیر - 2) نشانه به خود می گیرد و الزاما مادي نیست 
).که نشانه به آن ارجاع می دهد( موضوع - 3)می شود 

. بر اساس الگوي پیرسی از نشانه ، چراغ قرمز راهنمایی سر چهار راه ، نمود است 
توقف خودرو ها ، ابژه یا موضوع آن است و این فکر که خودروها باید متوقف شوند 

. تفسیر آن است
نشانه چیزي است که بجاي :کند که ه تعریف میبه عبارتی پییرس نشانه را اینگون

در این .چیز دیگري می نشیند و براي کسی ، عنوان یا رابطه اي را برقرار می کند
بعد مطرح شده است و جایگاه مرجع را  3تعریف در مقایسه با تعریف دو بعدي سوسور 

یري و نقطه نظر به نشانه سوسوري می افزاید ، در انجا مفهوم براي کسی، باب موضع گ
نقش ،براي کسی. آیژه بازنمود چیزي است که جانشین آن می شود .را باز می کند

-58پییرس (موضع گیري و گزینش گري نشانه و معنی در مخاطب را نشان می دهد
1931 ،2,228(.

.نمادین ونمایه ايو شمایلی:پیرس نشانه ها را به سه دسته تقسیم می کند
٨ -Charles Sanders Peirce , (١٩١٤–١٨٣٩)
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خاطر داشته باشیم که نشانه ها در واقع چیزي را به خاطر می آورند یا مورد باید به 
.غایب هستند )در لحظه برخورد با نشانه( اشاره قرار می دهند که هم اکنون 

در واقع نشانه اي است که شباهت زیادي با موضوع یا مدلول مورد 9نشانه شمایلی
از اصل است و می تواند بسیار واقع به بیان ساده این یک کپی . اشاره خود دارد 
در نشانه هاي شمایلی همواره شباهت بسیاري بین نشانه شمایلی و .گرایانه هم باشد 

یک عکس یا یک پرتره یک نشانه شمایلی از یک شخص است ،مرجع آن وجود دارد 
.که مورد بازنمایی واقع شده است 

دارند که قبال وجود داشته و یا در واقع اشاره به چیزهایی 10نشانه هاي نمایه اي
برگهاي فرو ریخته پاییزي ، دود و . در خود اثر تکوین یافته اند و علت و معلول اند 

شکوفه ها همه عالئمی نمایه اي هستندکه کارکرد اینگونه از نشانه ها مثل این است 
.که با انگشت خود به چیز دیگري اشاره کنیم 

مرجع ( رابطه میان دال و مدلول ،11ه هاي نمادین در نوع سوم نشانه ها یعنی نشان
صلیب یک . نه شباهتی در میان است و نه ارتباطی فیزیکی .قراردادي است) و نشانه 

همانطور که کبوتر نشانه ي نمادین است که براي مسیحیت به کار برده می شود
،1931- 58، پییرس(سفید نشان صلح و تفنگ نماد جنگ محسوب می شوند

2,306(.
هرچند پییرس ازنشانه شناسان  ساختارگرا بود اما باتعریف خود از نشانه و بحث 

.تفسیر، راه را براي پساساختارگرایان هموار ساخت

12نشانه از دیدگاه ژمسلو
گوید دال و مدلول سوسوري نشانه اي منزوي است و کمینه اي است و ژمسلو می

اشد و مفهومی پویاست او براي رفع این مشکل گوید زبان نمی تواند کمینه اي بمی
ژه نشانه، از واژه پالن استفاده می کند و آن را به دو دسته تقسیم بجاي استفاده از وا

)  همان مدلول سوسوري ( و پالن محتوا ) همان دال سوسوري ( پالن صورت : می کند

٩- iconic
١٠ -indexical
١١ - symbolic
١٢ -Louis Hjelmslev , (١٩٦٥–١٨٩٩)
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مل و ارتباط هستند و این با این تفاوت که پالنهاي زبانی از نظر او همواره با هم در تعا
).1961،60،ژمسلو(کند که نشانه ها را گسترده تر ببینیم امکان را ایجاد می

. گوید دال و مدلول سوسوري منجمد شده هستند اما پالن ها همواره سیالنداو می
تواند داللت بر چراغ توان طرح کرد رنگ قرمز است که میمثالی که براي پالن می

گوید شم و یا عشق و یا شهادت و یا خون داشته باشد ، اما ژمسلو میراهنمایی یا خ
تواند در پالن زبانی در همان زمانی که قرمز دال است  و مدلول خشم است ، قرمز می

خاصیت دال بودن خود را از دست بدهد و خشم تبدیل به دال جدید می شود براي 
دال و مدلولی از حالت انجماد در می نفرت و انزجار و همینطور ادامه پیدا کند و رابطه

.آید
اهمیت پالن ژمسلو فرآیندي بودن آن است که تعامل پالنها در آن مطرح شده 

.است و یک مفهوم پویاست

13گرمسنشانه از دیدگاه 
او در راستاي رابطه دو . گرمس دستاورد پالنهاي ژمسلو را بکار گرفت و تشریح کرد

پالن صورت و محتوا ، نوع رابطه بین پالنهاي صورت و محتوا را بصورت هاي زیر 
)1388شعیري،(:تشریح میکند

: همواره رابطه محدود و متکثر است) صورت و محتوا ( رابطه پالنهاي زبانی : 1
تواند محدود باشد در حالی که پالن محتوا می تواند متکثر و بی پالن صورت می

)یعنی اینکه مدلول می تواند دال براي مدلول دیگرشود ( نهایت باشد 
بعنوان مثال در : شوده رابطه فرهنگی میرابطه بین پالنهاي زبان منجر ب: 2

فرهنگ ایرانی براي نشان دادن عالمت نه، حرکت سر از پایین به باال نشان داده می
شود در حالیکه در فرهنگ فرانسوي این حرکت افقی به طرفین است ، بنا بر این 

مثال دیگري که مطرح . پالنهاي صورت و محتوا در فرهنگ بازنمود پیدا می کند
شود واژه بیمه مادر است که در پشت بعضی از ماشینها نوشته می شود و این می

.کند و به سابقه فرهنگی آن اشاره داردمفهوم فقط در جامعه ایران معنا پیدا می

١٣ - Algridas Julien Greimas
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: استتوهمیبصورت رابطه رابطه بین پالنهاي زبانی بصورت رابطه واقعی یا : 3
.استرابطه توهمی کهرابطه واقعی و کاریکاتورکه مثل عکس 

نوع : استعاري استرابطهرابطه بین پالنهاي زبانی رابطه قراردادي و یا: 4
قراردادي آن مثل مفهوم چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی است که به مفهوم توقف است 

.و نوع استعاري آن بیشتر در هنر و ادبیات استفاده می شود
: مثال.کندپیدا می) کمینه و زیاد ( و گسترده هاي زبانی رابطه فشردهپالن: 5

ویا  هرگز نخورد )دهد که رابطه بیشتري را نشان می( هرکه بامش بیش برفش بیشتر 
).رابطه بیشتر با کمتر ( آب زمینی که بلند است 

ممکن است مفهومی که متبادر : رابطه عام و خاص بین پالنها صورت می گیرد: 6
موقعیت معنی بدهد بر خالف موقعیت هاي عادي، در می شود فقط در همان

.اینصورت رابطه بین پالن صورت و محتوا خاص است
مثال تصویر یک چیز : بین پالن صورت و محتوا رابطه پدیداري اتفاق می افتد: 7

در یک فیلم نشان داده می شود ولی پیام زبانی تاکید دارد که جسم چیز دیگري است 
ن نشان داده می شود و گفته می شود این یک فنجان نیست و از مثال عکس یک فنجا

.این بیان دروغ گوینده تداعی می شود
:رابطه جسمانه اي بین پالنها برقرار می شود: 8

رابطه بین پالنهاي صورت و محتوي از طریق جسم 
شود مثل تصویر بسم اهللا الرحمن واسطی انجام می

ر خطاطی بصورت یک که در هنوالرحیم در تصویر روبر
به این پرنده رابط جسمانه گفته میده،پرنده نوشته ش

جسمانه جسمی تخیلی است (شود که ربط بین خطوط و مفهوم یاداوري نام خداست
به عبارتی این جسمانه ،و نه جسمی فیزیکی که از پوست و گوشت تشکیل شده باشد

یرد و باعث برقراري دیالوگ بین گفراتر از یک جسم است که بین دال و مدلول قرار می
.)شودآنها می

مثال دیگر آن فیلم میلیونر زاغه نشین است زمانی که جوان به سواالت جواب می
پاسخ ،دهد ، بازگشت به زمان گذشته اتفاق می افتد و در آن شخص با توجه به تجربه
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سوال را به یاد می آورد این حضور جسمانه در گذشته رابطه جسمانه اي 
).1388شعیري،(است
در این رابطه، دیگري :  بین پالن صورت و محتوا رابطه اخالقی برقرار می شود: 9

. کنددر مرکز خود من قرار می گیرد و دیگري، اهمیت بیشتري از قبل خود پیدا می
قصه چوپان دروغگورا به خاطر بیاورید که در آن وقتی چوپان فریاد آهاي گرگ : مثال 

کشند و به کمک او می آیند این کلمه گرگ و م از کار خود دست میدهد مردسر می
.پاسخ مردم مفهوم فداکاري و خدمت را نشان می دهد

کند این است که از دیدگاه ژمسلو وگرمس رابطه آنچه که در انجا اهمیت پیدا می
سی بنابر این مفهوم نشانه ،به نشانه معنا شنا.ها تعاملی و بینا بینی استبین پالن

).1388شعیري،(تبدیل می شود
گرمس براي اینکه نشان دهد چگونه از مجموعه اي از نشانه ها و تعامل آنها در 
ساختار یک روایت به معنا می رسیم مدل مربع نشانه معناشناسی را مطرح کرد، در 
مدل اوچهار گوشه یک مربع نشان داده می شود که در دو راس باالیی آن دو مفهوم 

ر دو راس پایینی آنها مفهوم نقیض دو مفهوم باالیی قرار می گیرد ، بعنوان متضاد و د
نه سیاه .مثال سیاه و سفید  یا مثال مرگ و زندگی که ارتباط آنها تضادي است 

یعنی (با سفید،ارتباط تناقضی دارند ) نقیض سفید(با سیاه، نه سفید) نقیض سیاه(
گري نیز قابل تصور است که بین سفید و نه ، ارتباط دی) ارتباط یک مقوله با نفی آن 

سیاه ، سیاه و نه سفید وجود دارد که به آن ارتباط ایجابی می گویند، آنچه نه سیاه  
ایجاب می کند که به سفید اشاره کند اما لزوما با سفید برابر )یعنی نفی سیاه(باشد 
قیم را طی کرد،  براي رفتن از یک متضاد به متضاد دیگر نمی توان مسیر مست.نیست

به این ترتیب، الزمه . بلکه ابتدا باید مقوله اي نقض شود و سپس به متضاد دیگر رسید 
.مرگ، نقض زندگی است و الزمه زندگی نقض مرگ 

آنچه به طور گسترده و بسیار جامع در بحث کالمی با ساختار روبنایی کالم مورد 
ه ساختار کلی و بسیار خالصه بررسی قرار می گیرد ، به کمک مربع معناشناسی ب
).126- 129، 1381شعیري ، (تبدیل می شود که فقط قلب گفتمان را نشانه می رود 

این مدل در تبلیغات هم کاربرد دارد، که با استفاده از نشانه ها، این مربع نشانه 
معناشناسی بازنمایی می شود مثال دو مفهوم استرس ناشی از نبود کاال و رسیدن به 

.ان ناشی از ظهور کاالدر روایت آگهی، نمونه اي از آن استاطمین
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اکو KFمدل 
تئوري اکو ، که از مکتب فرانسه پیروي می کند، در جستجوي این است که یک 
دید فراگیر و همه جانبه از فرایند نشانه شناسی را بر اساس این تفکر که همه 

.زي می کندمرتبط می کند ، پایه ریداللت ها را با انسان 
خواه  حوزه زبانشناسی باشد یا معماري یا چند رسانه اي و غیره ، نشانه شناسی 
فعالیتی از رمزگذاري و رمزگشایی معنا بر طبق رسوم فرهنگی و اجتماعی است ، 
بعالوه اکو بحث می کند که ارتباطات موفق در بین رسانه هاي مختلف بستگی دارد به 

می داند گیرنده یا خواننده و می فرستد رمزگانطریق یک فرستنده اي که پیامی را از
)1976اکو ، .( نیز بطور مشابه بر آن تسلط دارد 

بدنبال نشان دادن داللت هاي صریح و ضمنی است که نشانه ها KFتئوري مدل 

. در موقعیت ها و شرایط مختلف ارایه می کنند 
نشانه را بازنمایی کند که در شکل روبرو این مدل تالش می کند معنی سازي یک 

معرف داللت هاي cمعرف داللت صریح ،dمعرف نشانه ، /s-v/نشان داده شده است ،
معرف بافت خاصی است که نشانه در آنجا استفاده شده است contضمنی یا ثانویه،

معرف موقعیتی و شرایطی است که نشانه در آن موقعیت استفاده شده است circو
)110- 115، 1976اکو ، ( 
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بنابراین مدل اکو نشان می دهد که معناي نشانه فقط به شکل کد استفاده شده 
توسط فرستنده پیام بستگی ندارد بلکه به بافت و موقعیتی که پیام در آن شکل 

.می گیرد هم بستگی دارد

تکثر معنایی و رمزگان ها
تاج نشانه از تجربیات حسی و ادراکی را مدل سه وجهی نشانه پییرس فرایند استن

پوشش می دهد، مدل هاي گرمس و اکو عمدتا به بحث رمزگان ها اشاره دارد و نشانه 
داللت هاي ضمنی و صریح و موقعیت نشانه را مورد ، معناشناسی مرتبط با رمزگان ها 

.بررسی قرار می دهد 
تفسیر انسان و تاثیر ،یطور که در مدل پییرس دیدیم، یک وجه نشانه شناسهمان

در نشانه شناسی، متن همان پیام است ، نویسنده . انسان در این فرایند ارتباطی است
.همان منبع ارتباط و مخاطب ،گیرنده پیام است 

منبع و گیرنده هرکدام داراي مهارتهاي ارتباطی ، نگرش ، دانش ، سیستمهاي 
محتوا و نحوه ارایه و عناصر و ساخت اجتماعی و فرهنگی هستند و پیام نیز به رمز ، 

کد یا رمزگان عبارتست برلو می گوید . )1384،393محسنیان راد،(تقسیم شده است
از هر گروه از نمادها که بتوانند به شیوه اي ساخته شوند که براي برخی از افراد به 

.)1384،192محسنیان راد،(اصطالح معنی دار باشد 
راي پیام خود انتخاب می کند باید رمزي را برگزیتد وقتی یک منبع رمزهایی را ب

که براي گیرنده شناخته شده باشد به همین ترتیب وقتی محتوایی را براي هدف مورد 
نظر خود انتخاب می کند اوباید از محتوایی استفاده کند که براي گیرنده معنی دار 

و نه در پیاممعنی در حافظه انسان ها است . )1384،406محسنیان راد،(باشد
.)1384،319محسنیان راد،(

شنونده ، پیام دریافت شده را ارزیابی می کند و بین ایده ها و می گویدآندروش
حقایقی که او می داند با تجربیاتی که دارد و اعتقاداتی که به آن وابسته است ارزیابی 

ل کرده است عکس می کند و سرانجام نسبت به پیامی که دریافت و تجزیه و تحلی
.)1384،345محسنیان راد،(العمل نشان می دهد

راردادهاي اجتماعی پذیرفته شده اي هستند که از متن تولید و تفسیر می قکدها ،
).1971،571یاکوبسون ، (شوند 
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رمزگان نظامی فراگیر و اجتماعی شده از قراردادهاي حوزه نشانه هاست که هر الیه 
اردادهاي یک رمزگان متمایز دریافت می شود ، همچنین در اي از متن به واسطه قر

یک متن با تعامل میان معناهاي متفاوت و تعامل چند سویه میان رمزگان هاي 
). 1382،230سجودي ،(متفاوت روبه رو هستیم که باعث ایجاد تکثر معنایی می شود 

یرپذیري متن و اشاره روالن بارت به مرگ مولف یا نقش فعال خواننده، نشان از تفس
). معناي مختلف براي خوانندگان مختلف(پویایی آن دارد 

نگارنده معتقد است که هرچند تعامل رمزگان هاي متفاوت و نحوه شکل گیري 
, پیام در تکثر معنایی موثر است اما با توجه به اینکه معنا در ذهن مخاطب است 

نش ، سیستمهاي اجتماعی و عوامل ذکر شده همچون  مهارتهاي ارتباطی ، نگرش ، دا
لذا فرهنگی در تجلی معناي خاصی در ذهن مخاطب از اهمیت خاصی برخوردارند

.توجه به نشانه شناسی اجتماعی بیشتر احساس می شود

14نشانه شناسی اجتماعی
نشانه شناسی اجتماعی به رابطه فرهنگ و نشانه در ذهنیت اجتماعی و چگونگی 

قه خاصی نشان داده ، به بررسی موشکافانه و دقیق رابطه فرآیند تاثیرگذاري آن عال
)20، 1384میرفخرایی، .(فوق می پردازد 
نشانه شناسی اجتماعی معاصر ، به دنبال کشف چگونگی استفاده از به عبارتی 

همانطور که در بخش قبلی مشاهده . استعالئم در نهادهاي اجتماعینشانه ها و
ژگی هاي متن وپیام و موقعیت و شرایط، به مخاطب و ویکردیم تفسیر نشانه عالوه بر 

او  نیز مرتبط  است ، اما در بحث رسانه ها ، مخاطب هدف، یک فرد نیست بلکه رسانه 
از طرفی سوسورمی گوید که هر معناي دریافت . مخاطب انبوه را مد نظر قرار می دهد

سوسور (وم می باشدشده از یک عبارت در جامعه متکی بر عادتهاي اجتماعی یا رس
یکی از  کلیدي . بنابراین بررسی نشانه ها در اجتماع ضرورت پیدا می کند .)68، 1983

.ترین مباحث مهم درنشانه شناسی اجتماعی، فرهنگ است 
براي تحلیل نشانه شناسی توجه به شناخت و فرهنگ در مرکزیت قرار دارد و با 

) .2001،461سوزا ،و د(طه داردپیام طراحی شده توسط فرستنده و گیرنده راب

١٤ -social semiotics
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فرهنگ شبکه اي پیچیده از متون و روابط بین متنی است که تاریخی شده است 
مقصود از تاریخی شدن موزه اي شدن نیست ، تاریخی شدن پویاست ، موزه اي شدن (

منظور از بین . در شبکه بین متنی در زمانی و هم زمانی جریان می یابند ) . ایستاست 
تاثیر یک متن از متون دیگر است و همانطور که نشانه ها در یک متن با هم متنی 

تعامل برقرار کرده و تولید ارزش می کنند از متون دیگر هم متاثر می شوند در نشانه 
شناسی همه عالم به مثابه متن در نظر گرفته می شود و مورد تحلیل قرار می گیرد 

تاثیرهمبرمتنیهايالیه.متن بستهبنابراین فرهنگ یک متن باز است نه یک 
هم برآوردهکهآورندمیوجودبهدیگرالیهازراانتظاراتییکهرودارندمتقابل
میانتظاراتآننشدنبرآوردههموانجامدمیارتباطودریافتبهانتظاراتآنشدن
بارادریافتوشودغیرهوکناییاستعاري،ساختهايگیريبه شکلمنجرتواند

صرفامتنرویکرد،ایندرکهآنبدیهی. را متکثرپذیريتفسیروکندهمراهتعلیق
کهباشد،هاالیهاینازتواند یکیمیگفتاریاونوشتارونیست،نوشتاريیاکالمی

هاي الیهبهنسبتمهمتريواصلینقشالیهایناستممکنمتن،بهبستهالبته
.)6، 1384سجودي ، (نکندیاوکند،بازيدیگر

هاي مختلف یکسان بررسی کنیم مثال شیوه توانیم واژه نشانه را در حوزهما نمی
.نشانه شناسی عکس ،فیلم و تبلیغات یکسان نیست 

بلیغات تلویزیونت
تلویزیون به عنوان بخشی از نظام گسترده ارتباطات رسانه اي است  که از دو حس 

همزمان استفاده می کند ، در تلویزیون تبلیغ به شکلهاي دیداري و شنیداري بطور 
مختلفی می تواند صورت گیرد ، مثال در میان یک فیلم سینمایی ،از یک برند اتومبیل 
خاص استفاده شود که بصورت ناخود آگاه بر مخاطب تاثیر می گذارد و یا بصورت  زیر 

انجام شود اما در این تحقیق منظور از تبلیغات تلویزیونی همان 15آستانه حسی
پیامهاي بازرگانی است که هر ازچندگاهی سایر برنامه ها قطع می شود و این تبلیغ ها 

در حال حاضر تلویزیون تاثیر گذار ترین و پرمخاطب ترین رسانه .پخش می شوند
.است 

١٥ -Subliminal
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امکاناتازگیريبهرهچگونگیوهرسانانتخابخودواستیک رمزگانخودرسانه
میتفسیرودریافتمتنهمراهداللتگرند،کهشودمینشانه هاییتولیدبهمنجرآن

سجودي، (دارندمتنکلیتداللتیامکاناتدرگسترشايهکنندتعییننقشوشوند
1384 ،2(.

نوع یعنی در بحث نشانه شناسی هر رسانه اي داراي رمزگانهاي خاص خود است و
رسانه ارتباطی بر کیفیت نشانه ها تاثیر می گذارد مثال نشانه شناسی در رادیو، روزنامه، 
اینترنت  با تلویزیون متفاوت است  و هر کدام روشهاي خاص خود را دارند و همچنین 

. داراي تاثیر گذاري خاص خود هستند
ده اي از اما تبلیعات تجاري چیست؟ دنیس و دیفلور تبلیغ را شکل کنترل ش

ارتباطات می دانند که می کوشد از طریق استفاده از استراتژي ها و جاذبه ها ، 
. مخاطب مورد نظر را اقناع نماید که ازآن محصول یا  خدمت استفاده و یا خرید نماید

.)1996،564دنیس ودیفلور،(دراین تعریف  اقناع مفهوم کلیدي  تعریف تبلیغات است
یک رمزگان فرهنگی جامعه در نظر می گیریم که با دیگر تبلیغات را به عنوان 

رمزگان هاي جامعه در تعامل و کنش متقابل است، در واقع تبلیغات یک نظام نشانه 
.است که در آن کاال مهمترین و اصلی ترین نشانه است

د بلکه براي آنچه نرا نه فقط براي آنچه که توانایی انجام آن را دارهامردم کاال
گري کاال براي نمونه بارز آن داللت). 118، 1959لوي ، (دهند، می خرند معنی می

بنابراین عالوه بر کارکرد .یک سبک زندگی است که در تبلیغات بسیار دیده می شود 
.ایجاد نماید در خریدارمی تواند رضایت مندي ذهنیکاال، خرید کاال

:وجه خاص می شودعبارتند از آنها تکه در نشانه شناسی به آگهی تلویزیونیعناصر 
همانطور که هر موسیقی دانی می داند ، یک : آواز ، موسیقی و گفتار شعر

کوکر (سخن آهنگین یا حتی یک آهنگ ، داراي انواع زیادي از داللتها و معنی هاست
مجموعه اي از نشانه ها را می سازند که به کمک موسیقیصداها و .)1972،2،

بیانی ملموس تر یابد و مخاطب را به خود جذب کند و بتواند اثر داستان می آید ، تا
. گزاري بیشتري داشته باشد

نشانه هاي تبلیغاتی در هر رسانه اي که بیان می شوند ، : جنسیت و سن،لباس
نشانه ها باید به ارزشهاي . اجتماعی اند.... نقش متمایز کننده موقعیت ، ملیت ، قوم و
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داشته باشند که پوشش بازیگران یکی از این ارزشهاي فرهنگی مشترك فرهنگی اشاره 
است، مثال استفاده از لباس عربی در یک تبلیغ ایرانی باورپذیري و جذابیت آن را براي 

جنسیت  و سن نیز از منظر نشانه شناسی و مطالعات . مخاطب کاهش می دهد
در تبلیغات، توجه به فرهنگی می تواند داللتهایی را بیان کند از قبیل جایگاه زن 

...... کهنساالن در تبلیغ و
نشانه هاي کالمی و غیر کالمی ، توجه به : غیر کالمی و نوشتار،ارتباط کالمی 

ي دیداري ، تماس چشمی و حتی هارمزگان هاي حرکات بدن ،حرکات چهره ، راهنما
، شکل و وشتارشود ، به عنوان مثال نوع ننوشتار می تواند به عنوان نشانه استفاده

اندازه و محل قرار گرفتن ، رنگ و محتواي آن،در ارتباط کالمی گاهی ممکن است 
مشتري اززبان تبلیغ سخن بگوید که داللت بر تالش تبلیغ براي کاهش فاصله بین 

.تماشاگر و بازیگر دارد و می خواهد  یک تماس عاطفی و نزدیک ایجادکند
تصاویر ،با ارزشتر ازهزاران کلمه استویریک تص:تصویر و ترکیبهاي تصویري

: ماسیرونی می گوید. بیشتري هستند نسبت به کلمات داراي ظرفیت برانگیختگی 
مه تصاویر، حتی آنهایی که متعلق به فرهنگهاي دور هستند، برخالف زبان نیاز به ترج

ک فرهنگ به یک فرهنگ متفاوت حتی اگر بازنمایی رسمی از تصاویر، از ی،ندارند
، همیشه آنها اجازه می دهند که سطوحی از ادراك بوسیله ناظر خارجی اتفاق باشد
.)286، 2002ماسیرونی ،(بیفتد

ارجاع تصویري مشابه ارجاعات دیگر سیستم هاي بازنمایی نیست، زاویه دید 
دو مفهوم مهم در 16پیش زمینه و پس زمینه.دوربین در تصاویر اهمیت خاصی دارد 

طالبی که باید مورد توجه مخاطب قرار گیرد و جلب توجه نماید در تصاویر هستند ، م
پیش زمینه مطرح می شوند تا هیجان روانی را ایجاد نمایند و مطالبی که براي تقویت 

.عموال در پس زمینه قرار می گیرندنشانه هاي پیش زمینه استفاده می شوند م
کز تصویر و سایر اطالعات در کرس و ون لیون می گویند هسته اصلی اطالعات در مر

.)206، 1996(د نشیه قرار می گیرحاپیرامون و 
، ی از مسایل این است که چطور فریمدر تحلیل فیلم و کلیپهاي تصویري یک

،صحنه، سکانس به هم ارتباط پیدا می کنند، فریم یک عکس است که در ) نما(پالن

١٦ - Foreground and Background
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و حاوي ریم تشکیل می شودفریم نمایش داده می شود، نما از چند ف24یک ثانیه 
واحد ،در واقع نما فاصله بین دو قطع تصویربرداري است، قسمتی از  رویداد است

را یهدف مشخصست که نماهاه اي از مجموعکه گویندبزرگتر از نما را صحنه می
،اما دو معموال آکهی ها به همین جا ختم می شونهستند کنند و حامل پیام می دنبال 

نماي (هم وجود دارد که در واقع یک فصل از فیلم است، انواع نماها در فیلم سکانس 
خود می تواند نشانه هایی را ایجاد کند که ادوارد هال در 17)نزدیک ، متوسط و دور 

.)130- 135، 1996کرس،ون لیون ، (بحث فاصله اجتماعی به آن پرداخته است
یت بسازند که می تواند ها می توانند یک الگوي نمادین با اهمرنگ:رنگ و نور

موجب تشریح و شکل دهی بافت متن شود و آگاهی اجتماعی را ایجاد 
و نورپردازي کاال یکی از موثرترین نشانه ها در رنگها). 1989هاچینگس ،(نمایند

رنگها و کارکرد داللتی آنها در فرهنگهاي مختلف، متفاوت . تبلیغات تجاري هستند
نی نشانگر شکوه امپراتوري رم بود اما امروزه نشانگر است به عنوان مثال رنگ ارغوا

شکوه و اشرافیت است یا درکشورهاي غربی سفید و سیاه به تولد و مرگ داللت 
رنگ ،عمدتا در تبلیغات. می کند اما در هند سفید براي عزاداري استفاده می شود 

یا برند دارد وسبز و همزمان تشعشع نور از کاال داللت بر درخشش و اعجازاین 
در تفسیر داللت گري .می تواند همین رنگ سبز نشانه سازگاري با محیط زیست باشد

رنگها توجه به سایر نشانه ها بسیار اهمیت دارد و نمی توان طبق فرمول این نشانه ها 
اگر یک نشانه بوسیله نشانه هاي دیگر تقویت نشود . را رمزگشایی و تفسیر نمود 

با ورپذیري یا درك بصورت تضمینی صورت نگیرد ، نشانه ها باید متناسب ممکن است 
باید نشانه ها طوري باشند که . با ساختارهاي اجتماعی مصرف کننده و مخاطب باشند

ند انمیزان تالشها براي جستجوي اطالعات در فهم و تفسیر نشانه ها را به حداقل برس
ظور از خوانا بودن نشانه ها یکسان بودن و نشانه کامال خوانا باشد توجه شود که من

.تفسیرو دریافت ثابت نیست 
بسیاري از آگهی هاي تجاري تلویزیونی، واجد ساختاري کامالً روایتی :روایت

در این آگهی ها معموالً همه . هستند و به یک داستان بسیار کوتاه شباهت دارند
.عناصر داستان کوتاه را می توان یافت

١٧-  Close up , Medium shot , Long shot
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روایت، بازگویی اموري است که به لحاظ زمانی و مکانی : عتقد استمایکل توالن م
گوینده حاضر و ظاهراً به مخاطب و قصه نزدیک است اما رخدادها . از ما فاصله دارند

.)1383،16توالن، (غایب و دورند
متون تبلیغی تلویزیون را که از نوع تبلیغ ظریف هستند می توان به دو دسته 

تبلیغاتی که ) تبلیغاتی که طرح داستانی بر آنها غالب نیست ب)الف : تقسیم کرد 
.)1379،196میرفخرائی ، (طرح داستانی گرچه مینیمالیستی در آنها مشهود است

تفاوت پیرنگ و داستان در یک روایت این است که معموال داستان زنجیره زمانی 
نشان می زنجیره علی را دریک روایت18رانشان می دهد اما پیرنگ یا طرح

.)1379،194میرفخرائی ، (دهد
معموال پیرنگ یک آگهی از سه قسمت تشکیل می شود، پاره آغازین، پاره میانی و 

ناشی از فقدان ( پاره انتهایی، در انتهاي پاره ابتدایی نیروي تخریب کننده وارد می شود
، )اال یا خدمات ظهور ک(ی نیروي سامان دهنده وارد می شودو در انتهاي پاره میان) کاال

البته ممکن است پیرنگ از ابتداي نیروي تخریب کننده شروع شود بنابراین  مسیر 
در . حرکت روایی در روایت آگهی از نداشتن کاال  به سمت داشتن آن شکل می گیرد

قسمت نیروي تخریب کننده و سامان دهنده عمدتا از نشانه هایی استفاده می شود که 
توجه به ،رف شدن این نیروها دارند ، درتحیل نشانه شناسی روایتداللت برایجاد و برط

.مربع معناشناسی گرمس از اهمیت خاصی برخوردار است
در آگهی هم همانند فیلم دو نوع حرکت داریم ،یکی حرکت : 19حرکت دوربین

اشیاء و افراد و دیگري حرکت دوربین که می تواند از منظر نشانه شناسی داللت هایی 
جاد کند به عنوان مثال حرکت تند دوربین می تواند داللت بر پویایی داشته باشد را ای

که البته لزوما همیشه اینگونه نیست و همانطور که گفته شد به شرایط هم بستگی 
جستجوي یک ،نشان دادن علت و معلول ،تغییر مرکز توجه تواند تداعی گر می،دارد

جدید و قدیم قبل و بعد یا مقایسه مقایسهکاال ، سرگردانی و حیران بودن مخاطب،
باشد یا مثال حرکت دوربین از پایین به باال می تواند تداعی گر امید یا یک هدف غایی 

.باشد 

١٨ - plot
١٩ -Camera moves
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گاهی برند و شعار تبلیغ خود به عنوان نشانه عمل می :شعار تبلیغ و برند کاال
و طبیعی بودن ه اي براي خلوصنشان،که خود برند cool waterکند ،مثل واژه 

.سالمت است یا محصوالت لبنی پاك که نشان پاکیزگی و. است

اعتبار و پایایی نشانه شناسی
از روش نشانه شناسی انتقادهایی شده است به عنوان مثال میرفخرایی نمونه اي از 
آن راچنین نقل می کند که نشانه شناسی، رویکرد غیر منطقی را نسبت به تبلیغات 

ده ، متون تبلیغی را در رابطه با بکارگیري نشانه هاي گوناگون آن چنان تجاري برگزی
تحلیل تمجیدانه می کند که گویی این متون از اصیل ترین قطعه هاي هنري زمانه 

).1384،20،میر فخرایی(اند
نشانه شناسی ذاتاً یک برداشت تئوریک از ارتباطات است که هدفش برقراري وسیع 

بنابراین در معرض این انتقاد است که خیلی نظري و ذهنی ... ست قواعد کلی قابل اجرا
است و اینکه نشانه شناسان تالش نمی کنند تا به روش علمی و عینی تئوري هایشان 

.)118، 1982فیسک ،(را اثبات یا رد کنند
اما نگارنده معتقد است ، این روش تحلیلی می تواند براي رشد صتعت تبلیغات 

براي افزایش اعتبار از نوع اعتبار سازه استفاده شده است این تحقیقدر مفید باشد و
سعی شده است چارچوب اصلی تحقیق مبتنی بر مبناي تئوریک مطرح شده توسط و

خوشه با استفاده از روش نمونه گیري احتمالیدانشمندان نشانه شناسی انجام شود 
ده است بدیهی ترین و و سعی شسعی شده تا پایایی این تحقیق  افزایش یابداي

. هم آلود پرهیز شودآشکارترین نشانه ها تحلیل شوند و از نشانه هاي و

روش تحقیق 
و ) 5تا 1(آگهی هاي بازرگانی تلویزیونی شبکه هاي ایرانی ،جامعه مورد پژوهش

نمونه گیري بصورت خوشه اي انجام شده بوده و 20شبکه هاي ماهواره اي غیر ایرانی

٢٠- Tapesh ،Iran،  GEM TV،TAK TV ) همگی فارسی زبان(    /  M6_Suisse , TV5MONDE

FBS , DIRECT 8 )همگی فرانسوي زبان( 
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فرض کرده است که بین ماهها تفاوت زیادي در نمونه ها وجود ندارد است و محقق 
در سال )خرداد(آگهی و یک ماه 91به تعداد 1389در سال ) آذر، دي (بنابراین دو ماه

تلویزیون ایران و شبکه 5تا 1آگهی ،از آگهی هاي بازرگانی شبکه 34به تعداد 1388
سپس توسط . نمونه گیري شده است )در همین ماهها(هاي ماهواره اي غیر ایرانی 

روش نشانه شناسی هریک از آگهی ها تحلیل شده و در قالب پرادایم هاي 
با استفاده از روش مقایسه ) همان عناصري که در بخش قبلی بیان شده است(مشخص

تطبیقی ، تحلیل شده و نتایج بدست آمده درقالب همان پارادایم ها جمع اوري شده 
.  است

ا یافته ه
.یر به عنوان نتایج مشاهده می شودبا تحلیل نشانه شناسی آگهی ها ، موارد ز

با استفاده از نشانه ها، بازنمود نقش زن در تبلیغات ایرانی بیشتر بصورت ) الف-1
یک عضو خانواده، داراي نقش مادري، عمدتا در تبلیغ کاالهایی که مربوط به تجهیزات 

،اما در تبلیغات غیر )نقش کلیشه اي در جامعه (د خانه داري است، مطرح می شو
.ایرانی حضور زن در تمامی الیه هاي تبلیغ حس می شود

،در تبلیغات ایرانی از نظرنشانه هاي سنی، افراد زن مطرح در تبلیغات) ب-1
بیشتر درسن جوانی ومتاهل هستند  درصورتی که آگهی هاي غیر ایرانی بیشتر در 

و جوانی است و بدون حضور در خانواده و بصورت یک عضو حدود سن نوجوانی 
مستقل در جامعه، در آگهی هاي غیر ایرانی عمدتا نشانه ها داللت بر استفاده از جاذبه 

که نشان ) بخصوص نشانه هاي ارتباطی غیر کالمی و حرکات چهره (جنسیتی دارند
ر زمان حضور، از نظ. دهنده رابطه احساسی و عاطفی بین دو جنس مخالف هستند

زنان بیشترین نقش را در آگهی هاي غیر ایرانی دارند 
در آگهی هاي غیر ایرانی مردان عمدتا در سن جوانی هستند و بدون )  ج- 1

ها در خانواده،در آگهی هاي ایرانی مردان بطور مشابه در سن جوانی تاکید بر نقش آن
درصد آنها 26ده دارند وحدود درصد آنها متاهل و نقش پدر خانوا74هستند که حدود

در آگهی هاي . نقش مستقل و بدون تاکید برنقش آنها در خانواده نمایش داده شده اند
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ایرانی از نظر زمان حضور، مردان بیشترین نقش را دارند، پوشش مردان ایرانی در 
آکهی ها عمدتا بصورت پوشش رسمی است و در آگهی هاي غیر ایرانی از پوشش هاي 

در هر دو نمونه بیشتر کارکرد تداعی این پوشش هامی هم استفاده می شود غیر رس
.د شتنسبک زندگی دا

در آگهی هاي ایرانی حضور کودکان با تاکید بر نقش فرزند خانواده عمدتا ) د- 1
در دودسته  تبلیغ خوراکیهاي مربوط به کودکان و تعدادي هم در تبلیغ بانکها نمایش 

آگهی هاي غیر ایرانی حضور کودکان در جمع دوستان و خارج داده شده است اما در 
حضور حاشیه اي کهنساالن . از ساختار خانوادهو در قالب گروه نمایش داده شده است 

شود و از لحاظ زمان در هردو دسته آگهی هاي ایرانی و غیر ایرانی مشاهده می
.کمترین حضور را دارند 

الت آرایشی و بهداشتی از جاذبه هاي در آگهی هاي ایرانی در محصو) ه- 1
عموما مبتنی بر ،ی کمتر استفاده می شود ، مثال در تبلیغ عطر و ادکلن تبلیغاتیتجنس

یا دو نفر است و جنس مخالف وجود ندارد اما در تبلیغات غیر ایرانی حضور جنس 1
ویر، مخالف بیشتر است ونشانه ها در فضاي عمومی تري نشان داده می شوند و در تصا

.از نماي نزدیک استفاده بیشتري می شود 
می هنشانه هایی که داللت هاي فوق را تداعی می کنند نهایتا به چند چیز اشار
جهت کنندیکی اینکه  مخاطب هدف تبلیغ کیست و دیگري اینکه تصمیم گیري غالب

چه کسی انجام می شود ، شرایط اجتماعی رانشان می دهد که توسطخرید کاال
نواده چه نقشی در تصمیم گیري دارد، عدم جایگاه مخاطب نوجوان در مخاطب خا

ا هدف ایرانی کامال احساس می شود،عدم استفاده از هویت بخشی گروه درآگهی ه
.  بخصوص براي نوجوانان محسوس است

استفاده زیادي می شود که شعرها و ) نغمه ها(در آگهی هاي ایرانی از آواز-2
ا با موضوع تبلیغ در ارتباط است و در واقع نقش گوینده را ایفا می مضامین مستقیم

فاده می شود و در صورت تکند اما در آگهی هاي غیر ایرانی بسیار کم از آواز اس
استفاده عمدتا جهت تغییر کانون توجه مخاطب استفاده می شود و با موضوع تبلیغ 

یر ایرانی موسیقی بسیار استفاده ارتباط غیر مستقیم ایجاد می کند ، در تبلیغ هاي غ
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می شود که جهت جذب مخاطب و ایجاد آمادگی ذهنی یا هیجان استفاده می شود اما 
.این موسیقی بدون کالم است و یا از کالم بصورت یک عنصر فرعی استفاده می کند 

در آگهی هاي ایرانی تفوق انتقال پیام و نشانه ها بر ارتباط کالمی است اما در - 3
با توجه به صآگهی هاي غیر ایرانی ،ارتباط غیر کالمی برجسته تر می شوند بخصو

حرکات چهره واستفاده از تماس چشمی،نوع تصاوبر و استفاده زیاد از نماي نزدیک
بیشتر است اما استفاده از حرکات دست و زبان بدن در هر دو نوع آگهی ایرانی و غیر 

آن استفاده از نماي متوسط در تصویربرداري است، ایرانی دیده می شودو یکی از دالیل
در آگهی هاي ایرانی استفاده از نشانه هاي نوشتاري به خوبی انجام می شود اما بدلیل 
عدم تقویت نشانه ها توسط نشانه هاي تصویري و رنگ، عمدتا از نشانه هاي کالمی 

.استفاده می شودارينوشتنشانه هايبراي تقویت
برجسته سازي و پیش زمینه سازي داراي تصاویر کاال ،هاي ایرانیدر آگهی - 4
، حاشیه ها داراي اطالعات اضافی و نشانه هاي تقویت کننده نشانه هاي نیستندخوبی

اصلی نیستند و معموال اطالعات اضافی هم بصورت همجوار با اطالعات اصلی بیان می 
ر می شود و استفاده از شود که تمایز نشانه هاي اصلی و حاشیه اي مشکل ت

نشانه هاي پیش زمینه و پس زمینه بدرستی رعایت نمی شود و کاال یا نوع خدمت در 
مرکز تصویر قرار نمی گیرد ، تصاویر ازنوع نماي متوسط است و تصاویر نماي نزدیک 

در آکهی هاي ایرانی از نشانه هاي .نداریم ، تصاویر نماي دور هم خیلی کم داریم 
، بدلیل ریتم کند و ویري که جاذبه نوستالژي دارد به خوبی استفاده می کنندتص

طوالنی تري استفاده می شود و به همین دلیل هیجان و مبناي اطالع رسان از پالنهاي
پویایی کمتري در تصاویر وجود دارد، تنها در محصوالت خوراکی کودکان ریتم تند 

گهی ها نشانه هاي رنگها بدرستی این پویایی استفاده می شود درحالیکه در این نوع آ
آگهی هاي غیر ایرانی عمدتا  از نوع ،را نشان نمی دهند و نشانه ها با هم تناقض دارند

. ظریف هستند و بیشتر با تصویر، انتقال پیام صورت می گیرد و کمتر از طریق کالم
نی عمدتا زمان ، آگهی هاي ایرانه زیاد آگهی هاي تلویزیونیبه دلیل هزی- 5

و ) ثانیه25بطور متوسط حدود حدود (کوتاهی دارند و بیشترین زمان مربوط به بانکها
شرکتهاي دولتی است و چون تبلیغات ایرانی بیشتر اطالع رسان هستند و تالش می 
شود انتقال پیام بصورت کالمی صورت گیرد، گفتار متن پایه اصلی تبلیغ است به 

ه قسمتی روایت استفاده نمی شود ، و اگر هم بخواهند تاثیر همین دلیل از ساختار س
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حضور کاال را نشان دهند فقط پاره انتهایی روایت نشان داده می شود اما بدلیل تاثیر 
شیوه سه قسمتی روایت، در آگهی هاي غیر ایرانی از این ساختار بیشتر استفاده 

کاال و نشانه هاي آن بیشتر می کنند و ازمربع نشانه معناشناسی در قالب حضور 
استفاده می شود ،مثال در تبلیغ خودروهاي خارجی بر آرامش و امنیت و دوري از 
استرس تاکید می شود و بر نشانه هایی که داللت بر این وجوه داشته باشد تاکید 

، در واقع در ري تاکید می شودمی شود اما در تبلیغ آگهی ایرانی فقط بر چهره ظاه
.راوي بر روایت تفوق دارداي ایرانی عمدتا آگهی ه

در آگهی هاي ایرانی ، زمانی که کاال نشان داده می شود ،کنتراست بین -6
ها کم است و تمایز کاال نسبت به سایر محصوالت و محیط پس زمینه به خوبی رنگ

نمایش داده نمی شود اما استفاده از رنگها جهت جذب مخاطب به خوبی انجام می
به )فالش نورانی(هاي سبز و روشنایی سریعدر انتخاب رنگها در کاالها از رنگ. شود 

ها و تصاویر معناي درخشش کاال و اعجاز کاال استفاده نمی شود ،بدلیل اینکه از رنگ
در .مناسب استفاده نمی شود گوینده مجبور است تصاویر را بصورت کالمی تشریح کند

ا از رنگها به خوبی استفاده شده است و گفتار متن توضیح آگهی هاي غیر ایرانی عمدت
بانکها و در آگهی هاي ایرانی،. تصویر نیست بلکه این اطالعات مکمل همدیگر هستند

بیمه ها عموما از پس زمینه آبی کم رنگ استفاده می کنند که داللت بر اطمینان 
ینه ذهنی مخاطب ونشانگر این است که هنوز در پس زمبخشی و آرامش خاطر است

تردید نسبت به سرمایه گذاري در بانکها وجود دارد و هدف کلیدي آگهی ایجاد آرامش 
در حالیکه سایر برندهاي کاال ها و خدمات پس زمینه روشن و اطمینان بخشی است ،

.و سفید دارند که تداعی کننده سابقه خوب کاالست
تغییر مرکز تواند تداعی گر یدر آگهی هاي ایرانی به ندرت حرکت دوربین م- 7
قبل و بعد یا مقایسه مقایسه، سرگردانی و حیران بودن، جستجوي یک کاال،توجه

، اما عمدتا و بیشتر جهت پیروي از گوینده یا بازیگر سخنگو استباشدجدید و قدیم 
در آگهی هاي غیر ایرانی دیده نشانه هاي تصویر برداري و حرکت دوربین این 

.ودمی ش

نتیجه گیري 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

ايرسانهمطالعات\١١٦

ال 
س

شم
ش

 /
اره 

شم
هم

وازد
د

 /
هار

ب
139

0

به نظر می رسد با توجه به رویکرد انتقادي جوامع به تبلیغات در دهه هاي اخیر ، 
که تبلیغات را عامل فریب مخاطب و مشتري معرفی می کنند و معتقدند که تبلیغات 
از مرز اقناع گذر کرده و به حوزه فریب مخاطب وارد شده است و از طرفی بازتاب آن 

ان که به ویژگی ها و ارزشهاي انسانی توجه خاص دارد موجب شده در جامعه کشورم
است که در عرصه گزینش تکنیک هاي تبلیغاتی، بطور کلی بعصی از آنها حذف شده و 
بجاي اصالح و بکارگیري مناسب ، رویکرد استفاده از تبلیغات اطالع رسان به کار 

جامعه به این صنعت ارتباطی گرفته می شود در حالیکه اگر از منظر فواید تبلیغات در
نگریسته شود ناگزیر به استفاده از روشهاي ظریف در تبلیغات هستیم و با تعدیل و 

، در این هنگ، می توان به این مقصود رسیدتوجه به فرها بابکارگیري مناسب تکنیک
وجه به در این راستا با ت. شانه شناسی می تواند کارگشا باشدرویکرد استفاده از ن

استفاده از نشانه هاي تصویري بیش از نشانه هاي ،دودیت زمان پخش آگهی هامح
می تواند در جذب کالمی پیشنهاد می شود و استفاده از تکنیک هاي روانشناختی 

بدیهی است در کنار افزایش کیفی تبلیغات تلویزیونی باید احترام ،مخاطب موثر باشد
توجه قرار گیرد و راهکارهاي نهادینه و به حقوق مصرف کننده نیز بصورت موازي مورد

.  اجرایی براي آن اندیشیده شود 
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