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  ماه رمضان در تبلیغات تلویزیونی
  معناشناسی-رویکرد نشانه

 
  )نویسنده و عهده دار مکاتبات( استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر آنیتا صالح بلوردي

Ani.saleh@yahoo.fr 
  

  خالصه
تبلیغات تلویزیونی . تواند تولید و تفسیر یک اثر را بررسی کند و تمام زوایاي پیدا و پنهان آن را آشکار سازدمعناشناسی می-علم نشانه

کند تا محتواي اصلی تبلیغ شـناخته شـود و بـا    این مقاله فرصتی فراهم می. رسندبا مضامین مذهبی بسیارشبیه به هم و سطحی به نظر می
  سمپرینی چهار بخـش ماموریـت، برنامـه ریـزي، شـادکامی و آگـاهی بـراي زمـان در نظـر          . شود تکیه بر آن ساختار کلی پیام طراحی

مربوط به گذشـته  . خیالی باشد و روزهاي خوشی را در آینده نوید دهد. اي تاریخی را نشان دهدتواند عظمت دورهزمان می. گیردمی
سازي کرد توان این چهاربخش را بومیمی. و کنترل امور را گوشزد کندهاي دلنشین رازنده سازد و توانایی فرد در اداره باشد و خاطره

اي بیش نیسـتند ولـی نقـش مهمـی در هـدایت و      این چهار بخش مقدمه. و پیکره اصلی تبلیغات مذهبی در ایام ماه رمضان را شکل داد
ترفندهاي متفاوتی . شودتاه به مخاطب عرضه میتبلیغ به شکل توصیف، داستان یا جمالت تبلیغاتی کو. کنندسازماندهی تبلیغ  بازي می

  فرستنده پیام به کمک تکنیکهاي سینمایی، بازیگران، زمـان یـا مکـان را بـه تصـویر      . وجود دارند تا بیننده را به سمت تبلیغ جلب کنند
  . سازدها یا جمالت موزون و آهنگین میکشد و کالم خود را مزین به صنایع ادبی، استداللمی
  

  1روند تولید معنی، ماه رمضان معناشناسی، زمان،-نشانه :کلیدي نواژگا
   

                                                             
  1392 تیر 14: تاریخ دریافت مقاله
   1392 مهر28 : تاریخ پذیرش نهایی
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  مقدمه
ها به سخنوري پرداخته هنگامیکه در رسانه. با گسترش وسایل ارتباط جمعی علم فصاحت و بالغت رشد پیدا کرده است

تبلیغـات تلویریـونی نیـز از ایـن      .شودشود تمامی شرایط موجود براي برقراري ارتباط موثر با گیرنده پیام بررسی میمی
برخـی برنـدها در مناسـبتهاي    . شـود محتوا با هدف ایجاد انگیـزه الزم در مشـتري انتخـاب مـی    . قاعده مستثنی نیستند

الویدج و استینر معتقدند تبلیغات هنگامی . یابند تا در عرصه رقابت ظاهرشوندمختلف مانند ایام ماه رمضان فرصتی می
 ←ایمـان    ←برتـري  ←عالقـه  ←شـناخت   ←نیاز آشـکار  ←نیاز ناخودآگاهراح تبلیغ به مراحل کارایی دارند که ط

رویکرد مذهبی در تبلیغ بر اساس شـناخت و تمایـل   ) Lavidge et Steiner, 1961 : 59. (به خوبی بپردازد 2خرید
شود شرکتها تنهایی باعث می شود ولی آیا محتواي مذهبی در تبلیغات تلویزیونی بهبیننده به عناصرفرهنگی ساخته می

شود؟ عیـد فطـر و   از رقباي خود پیشی گیرند و تاثیرات پایدار در بیننده ایجاد کنند؟ آیا به محتوا به خوبی پرداخته می
ماه رمضان ارزش معنوي باالیی دارند آیا درست است مضامین مذهبی هدف تبلیغاتی شرکتهاي مختلـف قـرار گیرنـد؟    

ژانرهاي تلویزیونی از عناصر . ها الزم است موضوع زمان به طور کلی مورد مطالعه قرار گیردسوال براي پاسخگویی به این
استفاده همزمان این عناصر فرآیند تولید و تفسیر تصویر متحرك را سـخت و  . اندکالمی، تصویري و صوتی تشکیل شده

  رد تجزیه و تحلیل قرار داد؟توان در تار و پود اثر وارد شد و آنرا موچگونه می. سازددشوار می
را در چهـار مرحلـه    4و کـورتز رونـد تولیـد معنـی     3گـرمس . معناشناسی در تحلیل آثار جایگاه بسزایی دارد-نشانه علم 

انسجام و ساختار تبلیغ با این روش قابـل کنتـرل اسـت  و    ) Greimas et Courtés, 1983 :159. (کنندمعرفی می
  . هاي احتمالی به روشنی قابل شناسایی باشندرسد ایرادبه نظر می

  
  وسیله ارتباط جمعی

  )تبلیغ تلویزیونی(
  

  بخش کالمی
  )انتخاب فضا، زمان، شخصیتها(

 
  شکل روایی

  )موقعیت شخصیتها و مفسر، پارامترهاي انتقال پیام(
 

  ژرف ساخت
  )ارزش کاال یا خدمات(

  
ساخت، شکل روایی تبلیغ و بخش کالمی بـراي شـکل دادن بـه ارتباطـات     بعد از تعیین ارزشگذاري کاال در بخش ژرف 

  کننـد شناسـایی   تواننـد محتـوا را تقویـت   به این ترتیب، در ارتباطات تلویزیونی عناصـري کـه مـی   . پایه ریزي می شوند
نیـز جایگـاه   در بخش کالمی، زمان، مکان و خصوصـیات شخصـیتها   . کنندشوند و با شرایط فرهنگی انطباق پیدا میمی

بخش کالمی از اینرو حائز اهمیت است که گسستگی آن منجر به عدم شناسایی هویـت برنـد و محتـواي    . اي دارندویژه
در . دهد و قابلیت انطباق بر هر فرهنگی را دارا اسـت معناشناسی دامنه وسیعی را پوشش می-نشانه. تبلیغاتیش می شود

نسجام تبلیغ حول محور زمان بررسی شود از اینرو تبلیغـات تلویزیـونی بـا    این مقاله تالش می شود به کمک این روش ا
                                                             
2 Unawareness →Awareness→ Knowledge→ Liking →Preference→ Conviction→ Purchase 
گرمس میتلفظ فرانسوي این اسم  3 . کنند تلفظ میباشد درصورتیکه انگلیسی زبانها گریماس   
4 Parcours génératif du sens 
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از سیماي جمهوري اسالمی ایران پخش شـدند بـراي ایـن مطالعـه انتخـاب       1392محتواي مذهبی که در رمضان سال 
  . شدند

  
  زمان در تلویزیون، بخش کالمی و شکل روایی تبلیغ 1

. 1. اي از سه زمان متفاوت اسـت رد مبحث زمان در تلویزیون فرم پیچیدهعقیده دا  ) Jost,2007 :35(فرانسوا ژوست 
  .5زمان پخش . 3زمان ژانر . 2زمان مدیا

ژان میتـري  . سازد عملکرد فاکتورهاي زمانی را سازماندهی کنـیم و جایگـاه زمـان را بشناسـیم    این نظریه ما را قادر می
)Mitry, 1963 ( گذشته تعلق دارد ولی زمان پخش تصویر در تلویزیون و زمـانی  عقیده دارد که زمان تصویربرداري به

مذهبی پخش مـی شـوند در درجـه اول    -تیزرهایی که با مضامین ملی. که بیننده در حال تماشاي آن است اهمیت دارد
دهنـد و ایـن   برندهاي زیادي در میالد امامان معصوم و اعیاد سفارش ساخت تبلیغ می. به زمان پخش اهمیت می دهند

  .گویندایام را تبریک می
 .شوددر بخش کالمی زمان به صورت قید زمان و زمان افعال بیان می

ژرار ژنت عقیده دارد زمان عنصر بسیار مهمی در روایت تصویري است زیرا پالنها به ترتیب و در توالی زمانی به نمـایش  
 6زمـان  مـدت و  تکرار، ترتیبرد و سپس در پیرنگ به گیاو زمان واقعه و زمان پیرنگ  را جداگانه در نظر می. آینددر می

تبلیـغ ماننـد هرتصـویر متحـرك     . دهـد که می توانند ساختارهاي متفاوتی را در معرض نمایش قرار دهند اهمیـت مـی  
. به گذشـته، آینـده یـا حـال بپـردازد     . داشته باشد و ترتیبش جا به جا شود فوروارد فالشیا  بک فالشتواند دیگري می

ولـی نظریـه ژنـت درخصـوص     ) Genette, 1972.(شود 7متوقفیا  برعکس، تند، کند. ا دو یا چندبار تکرار کندماجرا ر
ولـی    اسـت  8او عقیده دارد مدت زمان فاکتوري بین زمان روزمره و زمان نمایش بر روي پـرده . مدت زمان کامل نیست

  . کندسطوح پالن و سکانس را از هم جدا نمی
تواند احساس بیننـده را بـا سـرعت بخشـیدن یـا آهسـته کـردن پـالن و         عنوان اهرمی قوي می در شکل روایی زمان به

بر این اساس مدت زمان پالن یا به عبارتی ریتم آن می بایست با محتواي سناریو هماهنگی داشـته  . سکانس کنترل کند
یتمی سـریع و اثـري خیـره کننـده     بخش دارند و برعکس پالنهاي کوتاه رپالنهاي طوالنی ریتمی آهسته و آرامش. باشد
  .تواند در جلب توجه بیننده تاثیرگذار باشدطول زمان کلی تیزر نیز می. دارند

بـر اسـاس ارزش و   ) تلویزیـون، بخـش کالمـی و شـکل روایـی     (فاکتورهاي تصویري و کالمی موجود در سطوح متفاوت 
مقالـه بررسـی ارزش مـاه رمضـان در تبلیغـات       هدف اصـلی ایـن  . شوندریزي میگیرد طرحمعیاري که برند در نظر می

  .زمان در بخش ژرف ساخت بر اساس محورهاي سمپرینی قابل  ارزیابی است. تلویزیونی است
  
  محورهاي سمپرینی و ارزش زمان2

فلوش بـر اسـاس   . قابل شناسایی است  ) Floch, 1990(محتواي اصلی برند توسط مربع معناشناسی ژان ماري فلوش 
 سرگرمی، انتقادي، عملیکه توسط گرمس شناسایی شده اند چهار کلمه کلیدي  9ارزشهاي پایه اي و ارزشهاي کاربردي

بعدها سمپرینی این چهار مبحث را روي محورهاي طول و عـرض  . را  را روي مربع معناشناسی قرار می دهد 10خیالیو 
مـی تـوان چنـان برنامـه      )Semprini, 1992: 104-106. (آنها را دو به دو در تعامل قرار دهد قرار می دهد تا بتواند

                                                             
٥ 1. Le temps du média 2. Le temps des genres 3. Le temps de la programmation. 
٦ L’ordre, la fréquence, la durée. 
٧ Accélérer, ralentir, inverser, stopper. 
٨ Le temps de projection 
٩ Valeur de base, valeur d’usage 
١٠ Pratique, critique, ludique, utopique 
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از . مـی باشـد   11این ویژگی به ویژه مـورد توجـه ابرمارکتهـا   . ریزي کرد که تبایغ دو محور نزدیک به هم را پوشش دهد
تعامل محورهاي انتقادي و خیـالی بخـش ماموریـت، از تعامـل محورهـاي خیـالی و سـرگرمی بخـش برنامـه، از ادغـام           

  .محورهاي انتقادي و عملی بخش آگاهی و از ادغام محورهاي سرگرمی و عملی بخش شادکامی بدست می آید

  
  

  رمضان، زمان  ماموریت  1,2
نزدیکـی بـه   . اسـت  دور از تـنش و بـه   معلـق می توان گفت . روزمرگی خود را ندارد ، زمان، شکل"ماموریت"در بخش 

را به نمایش می گذارد اما خصوصیت اصلی زمـان   12کهن الگویییا  تاریخیمحور خیالی، زمانی طوالنی همانند دوره اي 
شود در روند زندگی شخصیتهاي تبلیـغ تغییـر   است و این حرکت رو به جلو باعث می آیندهدر این بخش رویکرد آن به 

  . به وجودآید
. اش را باز کنـد رسد که پیرزنی قصد دارد در کوچه به تنهایی روزه، صداي موذن زمانی به گوش می"همسایه"در تبلیغ 

دعـوت  گیرند پیـرزن را بـه منـزل    آنها تصمیم می. گویندکنند و به والدین خود میدو کودك این صحنه را مشاهده می
آغاز نمـودن بـه نیکـی و بخشـش پـیش از      : فرمایندمی) ع(امام حسن مجتبی "در این لحظه آوایی می گوید که . کنند

هـیچکس  "کند کـه  گوید و اضافه میمیالد امام را تبریک می  ".ها استها و بزرگی  درخواست نمودن از بزرگترین شرافت
شود و بعد از آن دوربین روي دست شود تصویر گنبدي نشان داده میهنگامیکه نام مبارك امام شنیده می. "تنها نیست

شـود فرمـایش امـام کـارکرد     این پالن بـه تنهـایی باعـث مـی    . شودپیرزن که در حال تسبیح انداختن است متمرکز می
  صـورت  طوالنی مدت خود را بعد از قرنها نشان دهد ولی برقراري ارتباط بین داسـتان و شـرکت همـراه اول بـه راحتـی      

کنند و همراه اول هم چنـین ادعـایی دارد ولـی در تبلیـغ نشـان داده      ها پیرزن را از تنهایی خارج میهمسایه. گیردنمی
دانـد  تبلیغ بیشتر وظیفه اجتماعی خود می. دهدشود که این شرکت با کدامیک از خدمات خود این کار را انجام مینمی

  ) Jakobson ,1963 .(کندپیام را خاطرنشان می 13ایدئولوژیکپیامی اخالقی بفرستد و بدین گونه نقش 
ریزد، اجر صبري است کـزآن شـاخ   این همه شهد و شکر کز سخنم می":کنداي ایراد می، گوینده جمله"صبر"در تبلیغ 

 .دارد 14اینبار پیـام نقـش ادبـی   . شوداي همراه اول گفته میشود و جمله کلیشهعید فطر تبریک گفته می ".نباتم دادند
اي بـراي  بهانـه ) میالد امام حسن و عید فطر(در این تبلیغات مناسبتهاي تاریخی . شهد و شکر به عید تشبیه شده است

  . یادآوري نام این شرکت است زیرا خدمات جدیدي براي معرفی ندارد
نمادي . آیدمایش در میرسد و تصویر طلوع خورشید و عبور سریع ابرها به ن، سوره علق به گوش می"سروش"در تبلیغ 

و معجزه توانایی پیامبر بر خواندن و نوشتن توسـط  ) ص(وحى به رسول اکرم  شود وجاودانه از خورشید نمایش داده می

                                                             
  .رکتهایی که محصوالت چندگانه و متنوعی دارندش 11

١٢ archétype 
١٣ Fonction idéologique 
١٤ Fonction poétique 
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می توان گفته که بعد از گذشـت ایـام، انتشـارات    . عبور سریع ابرها به گذرزمان تاکید دارد. شودسوره علق یادآوري می
در ادامـه پیـام گوینـده را    . زمان به زیبایی به تصویر کشیده شده است. کندایرانی معرفی میسروش قرآنی به قلم نسخ 

. "خطی چشم نواز و دل انگیز براي ایرانیان، هدیـه اي ارزشـمند از هنـر ایـن سـرزمین بـراي هـر مسـلمان        ".می شنویم
در ابتـدا بـه   . رسـد به گوش می "اموراییآخرین س"آورد، موسیقی متنِ فیلمِ هنگامیکه گوینده این کلمات را به زبان می

اند معناي رسد هنر ایرانی و موسیقی خارجی با هم هماهنگی ندارند ولی تبلیغ براي کسانی که این فیلم را دیدهنظر می
  پیونـدد، ایرانیـان طرفـداران دیرینـه اسـالم معرفـی       همانطور که فردي خارجی بـه دسـته سـاموراییها مـی    . ضمنی دارد

. شـود ، هیچ استعاره تصـویري وجـود نـدارد و زمـان نادیـده گرفتـه مـی       "مصحف عروس"رعکس، در تبلیغ ب. می شوند
شـود و بـه ایـن    شوند ولی به عناصـردیگر پرداختـه نمـی   هنرنمایی قاري قرآن و استاد خوشنویسی با یکدیگر همراه می

در . اسـت تبلیغ ایام ماه رمضان انتخاب شـده تنها زمان پخش . رسدترتیب تبلیغ بسیار ساده و پیش پا افتاده به نظر می
، بار دیگر از کالم قرآن و تصـویر ابرهـا اسـتفاده شـده اسـت ولـی تصـاویرکامپیوتري جاذبـه         "بانک توسعه تعاون"تیزر 

  تصویري ندارند و ابرها فاصله مکانی بین مسجدي که بر روي ابرهـا بـه تصـویر کشـیده شـده اسـت و بیننـده را نشـان         
بندگان نیکو که رمضان را فرصت گفتن سـخنهاي  "گوینده به . دهندرف دیگر ابرها زمان را معلق نشان میاز ط. دهدمی

عید فطر را تبریک می گوید و بدین گونه ماه رمضان رافرصتی براي کـم کـردن ایـن     "عاشقانه با حضرت دوست کردند
  .کندفاصله بیان می

  
  ریزي رمضان، زمان برنامه 2,2

گـذر  . اسـت  مـبهم آینـده  . گذاردنگرش به آینده کماکان وجود دارد اما کمتر بر زمان حال تاثیر می "برنامه"در بخش 
برخالف زمان ماموریت، زمان هیجان انگیـز اسـت؛ در   . می نمایاند گذرااي  اسطورهزمان در آن بی تاثیر است و همچون 

گویی آن لحظـه تـا ابـد ادامـه     . ه تصویر می کشداتفاقات را ب انفجاريو   فشرده، سریعلحظه خالصه شده است و بسیار 
  .فقدان زمان باعث می شود حوادث به صورت مبهم و ذهنی نمایش داده شوند. پیدا می کند

هم بـه عنـوان ارزشـگذاري    . زمان به دو شکل استفاده می شود "فرصت رایتلی"همانند  "طرح شبهاي روشن"در تبلیغ 
و هم به عنوان زمانی که به صورت خیالی و مبهم ) "صبح 7شب تا  11دود از مکالمه نامح"(در پیشنهاد خدمات جدید 

  را نشـان   11سـاعت عـدد   . در نماهاي دوم و سوم فردي به ساعت دیواري نگاه مـی کنـد  . کندلحظاتی خوش فراهم می
  ن پدیـدار در شـب امـواجی روشـ   . کنـد دهد و صدایی از خارج صحنه  طرح شبهاي روشن همراه اول را پیشنهاد مـی می

  می شود و پرسناژ تبلیغ را روي صندلی راحتی، جلوي یخچال و روي تخـت در حـال صـحبت بـا تلفـن همـراه نشـان         
  .کنددارد و براي روزه داران تسهیالتی فراهم میتبلیغ به طور غیرمستقیم ایام ماه رمضان را گرامی می. دهدمی

شـود و امـواجی نـورانی    منقوش، طرحی بـه شـکل انسـان دیـده مـی     روي کاشیکاریهاي  "بانک رفاه کارگران"در تبلیغ 
نـور بـه   . کنـد متمایل به سفید و آبی از این فرد به فرد دیگر و از صفهاي نماز جماعت و بعد از آن از مسجدي عبور مـی 

. ر اسـت دهد گویی گـذر زمـان بـی تـاثی    آرامی از مکانی به مکان دیگر در حرکت است و زمان را معلق و مبهم نشان می
خواهیم لغزش و ناراسـتیمان را ببخشـایی و مـا را    پروردگارا از تو می ":گویدآید و میآوایی در ثانیه هفتم به صدا در می

این پیـام کـارکرد ایـدئولوژیکی     ".عید فطر، عید بندگی و پارسایی بر میهمانان خدا مبارك. در زمره خوبان خود بیاوري
هرچند به . دیگر با جاذبه تصویري، صوتی و کالمی سعی دارد نام خود را زنده نگاه دارد دارد و مانند بسیاري از برندهاي

قصد  طراح تبلیغ این بوده است تا افراد بسـیاري خـود را ماننـد فـرد نمـازخوان تصـور       .پردازددرستی به شخصیتها نمی
  و رابطـه خـوبی بـا بیننـده برقـرار       آوردکنند ولی رنگ سفید و غیر متحرك بودن شکل، آدمکهاي کاغذي را به یاد مـی 

  .کندنمی
سـرودي را بـه مناسـبت مـیالد      "بانک قوامین"گذارند، تبلیغ اي به نمایش میبر خالف این دو تبلیغ که زمانی اسطوره

 به همراه تصاویر سریع تبدیل روز به شب، باز شدن گل و عبور ابرها و امواج دریا با تصاویري از حرم امام) ع(امام حسن 
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گذر سریع زمان در این تبلیغ چه معنایی دارد؟ براي بررسی زمان تصاویر مـی بایسـت تکنیکهـاي    . آمیزدرضا درهم می
بـراي  . حرکـات درون تصـویر  . حرکات دوربین ب. الف. گیریمدو دسته بندي عمده در نظر می. سینمایی را بررسی کنیم

ارد در حالیکه در تصاویر مربوط به حرم به عقب یا کنار حرکت نشان دادن ابرها، گل و غیره دوربین حرکت رو به جلو د
ناهمـاهنگی بـین   . از طرف دیگر، در درون تصویر، ابرها و گل در حرکت سـریع هسـتند و حـرم سـاکن اسـت     . می کند

  حرکات دوربین و گوناگونی در حرکات عناصر داخل تصویر نه تنها جلوه تصویري را از بین برده اسـت بلکـه زمـانی کـه     
تصـاویر ابرهـا و دریـا نمـاد     . کنـد اي داشته باشد را تبدیل به عنصري بی معنی و بی نظم میتوانست نمادي اسطورهمی

  .و غیره وجود ندارد "ایمان و یقین"هستند ولی معادل تصویري براي  "بخشنده"کلمه 
ول بـا ربنـا شـروع مـی شـود و      بخش ا. باشد و به سه بخش تقسیم شده استمی 1' 6" "خیریه آبشار"مدت زمان تیزر 
بخش دوم از لحاظ تصویري ادامه دهنده بخش اول اسـت  . کنداز میهمانی و ضیافت خدا صحبت می 22گوینده تا ثانیه 

ناگهـان بـه جـاي     44در ثانیـه  . شـود ولی موسیقی و گوینده تغییر می کند و توصیف عملکردهاي خیریه شرح داده می
هـاي الهـی کسـی دسـت او را گرفـت تـا بـه        از خدا ممنون است که از آبشـار عاطفـه  شود و گوینده کودکی پدیدار می

مضامین عید، عملکرد خیریـه و  . "هاي حضور شما ماندگاریست در دفتر یادگارلحظه"دارد آرزوهایش برسد و اذعان می
. شـود وب مـی شود در صورتیکه هربخش تبلیغی مسـتقل محسـ  سپاسگزاري یک یتیم در سه بخش مجزا نشان داده می

در ایام مـاه  . رساندنقطه مشترك این سه بخش زیرنویسی است که شماره حساب و شماره تماس را به اطالع بیننده می
رمضان اطعام یتیمان و کسب ثواب آن بسیار هوشمندانه است ولی اسـتفاده از تصـاویر کـامپیوتري در هـر سـه بخـش       

در بخـش دوم  . در بخش اول سر سفره افطار و زمان اذان مغـرب اسـت  مکان و زمان . کیفیت تبلیغ را پایین آورده است
. دهـد تصاویر کامپیوتري حرم امام رضا، اسباب منزل و مراکز فعالیت خیریه در سراسر ایران را بر روي ابرهـا نشـان مـی   

شـود  ت مـی صحب "هاي الهیآبشار عاطفه"در بخش سوم در مجاورت حرم از . مکان سرد و غیرواقعی و زمان مبهم است
دارد ولی فـواره بـا حرکـت رو    ) زمین(رحمت خدا مانند آبشارحرکت رو به پایین . شوداي نشان داده میدر حالیکه فواره

و  "الهـی "واژه . تواند جایگزین مناسبی براي آبشارباشد بلکه نمادي از عنایت مردم بـراي کسـب ثـواب اسـت    به باال نمی
هاي حضـور مـردم   در این مکان صحبت از لحظه. ها جایگزین آن شودشار عاطفهتصویر فواره الزم است حذف شوند و آب

مدت زمان تبلیغ، مضامین متفاوت و . تواند صورت بگیرد و محدودیتی ندارداین حضور در هر زمانی می. آیدبه میان می
  .کاربرد واژه نادرست از اشتباهات این تبلیغ است

  
  رمضان، زمان شادکامی 3,2

. می باشـد  حالمملو از ارزشهاي احساسی و متعلق به زمان . زمان پیچیدگی  موارد قبل را ندارد "دکامیشا"در بخش 
 بـاارزش خاطره ها، لحظاتی خوب  . هاي گذشته است خاطرههمچنین زمانِ یادآوري . زمانی براي روبرو شدن با حقیقت

بـاالیی   شدتدارد بلکه به دلیل وجود احساسات، زمان، سرعت ن. را زنده و زمان حال را قابل تحمل می کنند صمیمیو 
  . دارد

کنـد بـا فرسـتادن یـک پیامـک رایگـان،       ، شرکت ایرانسل به مشتریان خود پیشنهاد مـی "تدارکات عید فطر"در تبلیغ 
دهـد کـه شـله    هایی نشان میفهرست نواي پیشواز ایرانسل را به مناسبت عید فطر دریافت کنند و تصاویري از روستایی

اي است تا افراد متحد شوند و اوقـات فرحبخشـی در کنـار هـم داشـته      عید بهانه. کنندتهیه  و محله را چراغانی می زرد
  . باشند

بندد و تصویر هالل ماه نـورانی بـه آن   ، گلی نارنجی رنگ برروي صفحه سیاه تلویزیون نقش می"قرار همدلی"در تبلیغ 
در ثانیـه  . شـود در میدان امام حسین برگـزار مـی   21اي هرشب ساعت رنامهدهد که ویژه بآوایی خبر می. شوداضافه می

در یکـی مـردم مشـغول تماشـاي برنامـه هـاي       . گیـرد دو کادر به موازات هم در داخل کادر اصلی تلویزیون قرار می 16
  ه شود و در دیگـري، مـردي سـفید پـوش سـر بـر سـجد       مختلف هستند که به شکل ورق زدن یک کتاب نشان داده می
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. آیـد اي نارنجی از سـمت چـپ بـه پـرواز در مـی     کبوتر از سمت راست و پروانه.خیزدگذارد و کبوتري از فراز او برمیمی
از طرف دیگـر، همزمـانی دو مـاجراي    . سپاردتصویر بسیار گنگ است و مشخص نیست پروانه به سمت چه مکانی ره می

اي سـاحل  "همزمان با تصاویر، سرود . و تصویر غیرممکن استتمرکز روي هرد. شودمتفاوت باعث سردرگمی بیننده می
به طور معمول با این تکنیک دو واقعه متفاوت در یک زمـان بـه تصـویر    . رسدبه گوش می "کشمآرامشم، سوي تو پرمی

در  هـا برونـد؟  کند عبادت نکننـد و بـه تماشـاي برنامـه    شود بنابراین پیام تبلیغ چیست؟ مردم را تشویق میکشیده می
سـاحل  . کنندخواند و در تصویر سمت چپ، تعدادي برنامه ویژه را تماشا میتصویر سمت راست، مرد به تنهایی نماز می

آرامش چیست؟ در تصویر سمت راست عبادت و نزدیکی به خدا و در تصویر سمت چپ برنامه تفریحی ویژه ماه رمضـان  
است ولی آن کجا و ایـن کجـا؟ از طـرف دیگـر، نشـانه اي      شده وجه تشبیه همدلی و آرامش انتخاب. شودنشان داده می

می توان گفت، تصویر سمت راسـت    .شودمبنی بر اینکه تصویر سمت چپ پاداش فرد عبادت کننده است مشاهده نمی
پیـدا  زمان و مکان ندارد و با ظاهر شدن پروانه حالت انتزاعی . دهدکارآیی خود را در کنار تصویر سمت چپ از دست می

  . کند در حالیکه تصویر سمت چپ مکان، زمان و شخصیتهایی حقیقی داردمی
 45، 30، 15این در حالیست که مدت زمان تبلیغ به طور معمـول  . انجامددو دقیقه به طول می "کتاب رستاخیز"تبلیغ 

ست کانال تلویزیون را عـوض  کند و ممکن اشود زیرا تبلیغ طوالنی بیننده را خسته مییا حداکثر یک دقیقه انتخاب می
هاي حقیقی کتاب را که تصاویر نقاشی در پس زمینه قرار دارند شخصیتدرحالی. زمان و مکان تبلیغ انتزاعی است. کند

پرنـدگان و گلبرگهـا   . کننـد پرندگان سفید از پشت افراد و گلبرگهایی لطیف از جلوي آنها حرکت مـی . کنندتوصیف می
کتاب رستاخیر، تفسـیري از دو  ". افت و خیزهاي موسیقی متن نیز بسیار تاثیرگذار است. تندنشانه رضایت خواننده هس

بـا نوشـته    1' 27"در زمـان  . اسـت  "برگرفته از آیات قرآن کریم و روایـات اسـالمی  [...] دنیاي متفاوت جهنم و بهشت  
بیم که شخصیتها در دنیاي کتاب غـرق  یاشویم و درمیمواجه می  "هاي معاد و قیامتکتاب رستاخیز، مجموعه نقاشی"

با فضاسازي بـه خـوبی منتقـل     "حیرت انگیزه، چجوري بگم بی نظیره"توان گفت توصیفاتی مانند در اینجا می. اندشده
  .ساختشدند و حذف آنها تبلیغ را کوتاهتر و مفیدتر میمی

بیننـده  . گـذارد ی متفاوت از عید به نمایش میبا استفاده از حسهاي المسه، شنیداري و دیداري، توصیف "امرسان"تبلیغ 
پدرم میگه، ماه شوال مثل نوریـه  ": گویدکودك با خود می. تواند بشنودتبلیغ فردي است که صداي ذهنی کودك را می

و پـدربزرگ بـا کمـک نورهـاي داخـل و خـارج صـحنه         -کتابی در دست دارد–پدر  ".که از دل رمضان تابیده به دل ما
دست بر . کندکودك دست خود را به سمت آن دراز می. بینیمهالل ماه را می 4در پالن . شوندان داده میتر نشبرجسته
اي در پالن بعدي، پدر در حالیکه در هاله. کندشود و موجِ آب تصویر ماه را متالطم میزند؛ صداي آب شنیده میآب می

همه افراد خانواده در کنار هم قـرار دارنـد و مـاه را     6در پالن  .ریزد نورانی احاطه شده است، به دستهاي پدر خود آب می
سـازند و  بخش می لمس آب، شنیدن صداي کودك، شنیدن صداي آب و نورها، فضایی دلنشین و آرامش. کنندتماشا می

نکـرده  از طرف دیگر، کیست که مهـر پـدري را درك   . دهنداي متفاوت نشان میزمان حلول ماه شوال و عید را به گونه
باشد؟ این تبلیغ به کمک همانند سازيِ شخصیت تبلیغ با گیرنده پیام، کوچک و بزرگ را مـی توانـد تحـت تـاثیر قـرار      

  . دهد
  

  رمضان، زمان آگاهی 4,2
ساعت کـاري  . و ساعت مشخصی در تبلیغ وجود دارد تاریخ. است انسانی نظمو پیرو  قانونمندزمان  "آگاهی"در بخش 

ایـن زمـان ذهنـی یـا     . اسـت  تسلط بـر زمـان  مسئله اي که اهمیت دارد . گیرنداین دسته جاي می و تاریخهاي مهم در
در آخر می توان گفـت کـه زمـان بـه     . انسان بر روند رو به پیري آگاه است. خصوصی نیست بلکه علمی و تکنیکی است

زمان کار، زمان سرگرمی، زمان غذا خـوردن، زمـان   (خود را دارد  زمان خاصهر رفتاري . و قوانین آن تعلق دارد اجتماع
  ). تلویزیون نگاه کردن
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  ، مردي در یک رستوران با همکار خارجی خـود قـرار گذاشـته اسـت ولـی بـا مشـکلی روبـرو         "فرصت رایتلی"در تبلیغ 
اش را و شخصیت اصـلی روزه رسد درست در این لحظه صداي اذان به گوش می. او مترجم خود را نیاورده است. شودمی

دوست او کار ترجمه را از طریق رایتل و بدون نگرانی از مدت زمـان مکالمـه انجـام مـی    . اي می یابدچاره. کندافطار می
یک ماه کامل با رایتل از افطار تا سحر، مکالمه، پیامک ویک گیگابایت اینترنـت  "دهد که در اینجا گوینده خبر می. دهد

گشاي مشکل فرد در داستان اسـت  زمان افطار نه تنها گره. است که براي مشتریان فراهم شده استفرصتی  "پر سرعت
اعمـال  . توانند از ابتداي این ساعت تا سحر داشته باشند، کاربرد بـاالیی دارد بلکه مکالمه طوالنی مدتی که مشتریان می

  .ردشود این تبلیغ در این دسته آگهی جاي گیمحدودیت زمانی باعث می
شـود و زمـین کـه    تصویر ماه کامل و بزرگی مشاهده می شود کـه بـه تـدریج هاللـی مـی      "بانک ایران زمین"در تبلیغ 

در این روزها و شبهاي مبارك از جـان بـه عبـادت    ": آوایی می گوید. پوشیده از مسجد است در زیر آن در حرکت است
.  "عیـد فطـر مبـارك   . دانـیم ه است قدر و ارزش این عید را میاکنون چون زائري که از زیارتی باشکوه بازگشت. پرداختیم

شود و عالوه بر آن ماه دو دوره کند ولی در تصویر تنها سیاهی شب دیده میتبلیغ از روزها و شبهاي رمضان صحبت می
مکـان  . شودبعد از گذشت دو ماه، سیاهی شب به سفیدي روز تغییر و تبریک عید گفته می! دهدگردش کامل انجام می

پیداست که زمان و مکان بـدون  . شدبایست شهري ساده با یک مسجد نشان داده مینیز پر از گنبد است در حالیکه می
  .پردازداند درحالیکه متن به گذر ایام و فرارسیدن عید به شکلی منطقی میفکر و اندیشه انتخاب شده

ابتـدا خانـه خـدا    . با دو زمان و مکان متفاوت مواجه هسـتیم بلکه . کشدطول می 1' 44"نه تنها  "پدیده شاندیز"تبلیغ 
مراحل ساخت و ساز هتلـی بـراي زائـران حـرم      19شود، سپس از ثانیه نشان داده می شود و عید فطر تبریک گفته می

 زمـان بـدنی  . از آن دیـدن فرماینـد   15الـی   9شود همه روزه از ساعت شود و از مردم دعوت میامام رضا نشان داده می
تبلیغ به شکلی ناشـیانه  . دهد ولی بخش اول هیچ ارتباطی با بخش دوم نداردبازدید، این تبلیغ را در این دسته جاي می

فضاي عرفانی کعبه هیچ ارتباطی با محیط کار کارگران و مهندسان . سعی دارد نقطه مشترکی از دو مکان متبرك بسازد
  .به یکدیگر ندارندعید و بازدید از محل ارتباطی . ساختمان ندارد

خـدایا شـکرت کـه    ":گویدکودك خطاب به خدا می. صداي ذهنی کودك و ربنا را می شنویم "بانک صادرات"در تبلیغ 
. براي همین آقاجون بهم یه دفترچـه حسـاب گنجینـه سـپهر جـایزه داد     . کمکم کردي بتونم براي اولین بار روزه بگیرم

  کنـد و صـدایی از خـارج صـحنه     نمـا تغییـر مـی   . "گ بشـم خیـالم راحتـه   اینجوري براي وقتی که بزر. خیلی خوشحالم
رمضـان، مـاه صـبر و سـالم     . گذاري گنجینه سپهر، گنجی براي آینده و پشتوانه موفقیت شـما سپرده سرمایه":می گوید

لسوز، بـه برنامـه  کند بلکه والدین ددر نماي اول نه تنها دعاي ربنا بیننده را وارد فضاي افطار و ماه رمضان می ".مبارك
کودك اولین فرستنده پیام است و با ابراز خرسـندي، کالمـش نقـش عـاطفی     . ریزي براي آینده فرزند خود آگاه هستند

دهـد سـپرده   به کودکان رو می کنـد و بـه آنهـا اطـالع مـی      "شما"در نماي دوم آوایی با استفاده از ضمیر . کندپیدا می
به همـین  . شود وحرف جدیدي براي گفتن نداردپیام تکرار نواي اول محسوب می ولی. سرمایه گذاري پشتوانه آنها است

کنـد ولـی صـداي خـارج     نماي اول به درستی  نقش آموزش تعالیم مذهبی را بازي می.برددلیل حوصله بیننده راسر می
را آنهـا حسـاب را بـاز    صحنه بهتر بود اطالعات بیشتري در خصوص سپرده بدهد و پیام را خطاب به والدین ایراد کند زی

در انتها، تشبیه ماه رمضان و صبر روزه داران به کودك و تالش والدین به پرورش فرزندشان به زیبایی توسـط  . کنندمی
  . شودجمله رمضان، ماه صبر توصیف می

  
ماه شـوال بـه    ،"پست بانک ایران"درتبلیغ . است"بانک مهر ایران"و  "پست بانک ایران"ترین تبلیغ ها متعلق به ضعیف

آوایی عید . آرم بانک تشبیه شده است و فردي با دیدن هلول ماه شوال و تغییر شکل آن به آرم بانک خوشحال می شود
در تبلیغـات  . به میان می آورد "پست بانک ایران، گسترده ترین شبکه بانکی کشور "فطر را تبریک می گوید و سخن از

ایـن تبلیـغ   . مات یک شرکت بارها تشبیه به تابش نور خورشید یا ماه شده استایرانی، وسعت و پراکندگی مراکز یا خد
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شـود و  عید فطر تبریک گفته مـی  "بانک مهر ایران"در تبلیغ . کندنیز بدون هیچ خالقیتی از صنعت تشبیه استفاده می
ـ    "دهد گوینده به صورت اخبارگونه به سهامداران و مشتریان اطالع می ک مـورد تاییـد مجمـع    صـورتهاي مـالی ایـن بان

  گوینـده ایـن سـخنان را ایـراد     . نه پرسوناژ، نه مکان و نه زمان هیچکدام وجـود ندارنـد  . قرارگرفته است "عمومی ساالنه
در . آینـد میهاي سفیدرنگ به نمایش درمی کند و همزمان بر زمینه سبز رنگ تلویزیون همان گفته ها به صورت نوشته

رنگهاي سبز و سـفید نمـاد اسـالم و    . الحسنه مهر ایران نماد بانکداري اسالمی استانک قرضکند بانتها گوینده ادعا می
دهنده خصوصیات بانکداري اسالمی هستند؟ جواب این سوال را به خواننده محترم پاکی هستند ولی آیا به تنهایی نشان

  .کنمواگذار می
  

  نتیجه
کوتاه، تبلیغ، چینش کاال یا هرشیء دیگر امکان عیب یابی  و ناکارآمدي شناسایی و تجزیه و تحلیل عناصر سازنده فیلم 

بیشتر تبلیغـاتی کـه   . پردازندها به صورت آشکار یا پنهان در ارتباطات خود به زمان میشرکت. بینی می کندآن را پیش
ن وسـیله خـود را بـا    گوینـد و بـدی  برخی تنهـا عیـد را تبریـک مـی    . شوندمحتواي مذهبی دارند در ایام ویژه پخش می

شـود و درمقابـل انتظـار دارد شـرکت، کـاال یـا       گوینده براي عقاید مردم احترام قائل می. کنندسو میاعتقادات مردم هم
ایـن قبیـل   . شـود فقدان خالقیت در خدمت رسانی به مردم در تبلیغ نیز منعکس می. شودخدماتش به رسمیت شناخته

. گیـرد شناسد و بازیچه قرار نمیبیننده سالهاست این ترفند را می. گیردصورت می تبلیغات نادرست بیشتر توسط بانکها
شـرکت چـه   . کننـد دهند و نه سـرگرمش مـی  کند نه اطالعات جدیدي میتبریکات زیادي که در این روزها دریافت می

نتـرل محتـواي تبلیغـات و    نهنـد دارد؟ عـدم نظـارت بـر ک    تر ارج میبرتري بر شرکتهاي دیگر که این ایام را هوشمندانه
هاي استفاده صحیح از سوژه. باشدرویه و نادرست از مضامین مذهبی یکی از دالیل تغییر کانال تلویزیونی میاستفاده بی
شـود تـا چهـار    مطالعه ما نشان داد در ایام مام رمضـان فرصـتی فـراهم مـی    .تواند مزایاي زیادي داشته باشدمذهبی می

  : درویکرد متفاوت عرضه شو
 اخالق و ایدئولوژي اسالمی، ارزش آن بعد از گذشت قرنها و آثار آن در تغییر زندگی افراد نشان داده شود، -
 با رویکردي به آینده خدمات جدید به همراه مزایاي دنیوي پیشنهاد شود و یا اجر اخروي گوشزد گردد، -
 اتحاد مسلمانان و شادي آنها در این ایام به نمایش درآید، -
  .ریزي درست در این ایام پیشنهاد شودو آگاهی برنامهبا علم  -

کنند و موفقیت تبلیغ بستگی به زیبایی تصویري و ریزي میولی این چهار محور پایه و اصول اولیه ساخت تبلیغ را طرح
تصـویر   کـالم قـدرت متقاعـد کـردن دارد و    . توانند استفاده شوندهاي مذهبی در کالم و در تصویر میآرایه. کالمی دارد

نفشـهاي ایـدئولوژیکی و   .  و تصویر کـارکرد ضـعیفی دارنـد    ها کالمولی در این تبلیغ. آوردجذابیت دیداري به وجود می
 16وجود ندارد و از نقش صحبت گشایی 15شود ولی نقش ترغیبیشعري دلیل تمایز و برتري برخی تبلیغات محسوب می

تکنیکهـاي  . شـوند استعاره هاي کالمی یا وجود ندارند یا غلط استفاده می. شودخیلی ضعیف در تبریک عید استفاده می
هاي تصویري نیز به ندرت در حرکت ابرها، پـرواز پرنـدگان و نـور    پا افتاده هستند و استعارهسینمایی و کامپیوتري پیش

نیمـی از ایـن   . لیـغ دارنـد  اي در جلب بیننده و تشویق او بـه ادامـه تماشـاي تب   شوند در حالیکه سهم عمدهماه دیده می
بـه  . تبلیغات نازل و بسیار سطحی ساخته شده بودند در حالیکه به نوبه خود سهم مهمی در فرستادن پیـام ایفـا کردنـد   

شـوند یـا   رسد طراحان تبلیغ با محتواهاي مذهبی آشنایی کافی ندارند و الزم است در ایـن زمینـه آمـوزش داده   نظر می
  .تحت نظارت دقیق قرارگیرند

 
   
                                                             
١٥ Fonction impressive 
١٦ Fonction phatique 
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