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 بررسی معنی شناختی و نشانه شناختی ساختارهای گفتمان مدار 

 (در تبلیغات بیلبورد در سطح شهر شیراز با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی)
 سبا ولی زاده  

 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات تهران، گروه زبان شناسی، تهران، ایران

  چکیده

شناختی ساختارهای گفتمان مدار و ارائه الگویی عملی و گفتمانی مناسب  شناختی و نشانههدف پژوهش حاضر، تحلیل معنی

ساله در شهر  41تا  21نفر مخاطب بین سنین  61شرکت کننده گان  در این تحقیق . است از چگونگی تبلیغات با استفاده از زبان

ها به روش میدانی و از داده. اعی و تحصیلی متفاوت هستنداجتم  ر اتفاقی انتخاب شدند و از طبقهمخاطبین به طو. شیراز هستند

تصویر به طور کیفی و کمی مورد  21تعداد . ه استی سطح شهر شیراز مشاهده و جمع آوری شد برداری بیلبوردهاطریق عکس

عوامل معنی شناختی و  انتقادی سه بعدی فرکالف در بخش ها بر اساس الگوی تحلیل گفتمان داده. تجزیه و تحلیل قرار گرفت

تایج نشان داد که ن. شناختی مورد بررسی قرار گرفتدر رابطه با عوامل نشانه( 4336) الگوی تحلیل گفتمان ترکیبی کرس و ونلیوون

به لحاظ عوامل نشانه شناختی، . شناسی در متون تبلیغاتی بر مخاطب تأثیر داشته استه از استعاره و مجاز در حوزه معنیاستفاد

دوربین روبرو، هم سطح و یا پایین اثرگذاری بیشتری نسبت به غیاب نگاه   نمای نزدیک و متوسط و نیز زاویهنگاه خیره به تماشاگر، 

 . دوربین مورب و باال بر مخاطب دارد  ور و زاویهه به تماشاگر، نمای دخیر

 . تحلیل گفتمان انتقادی، تبلیغات، بیلبورد، بررسی معنی شناختی و نشانه شناختی :کلید واژه ها

 مقدمه

بانی شامل واحدهای های زبانی را در ارتباط با عوامل درون ز   تحلیل گفتمان چگونگی تبلور و شکل گیری معنا و پیام واحد

فرهنگی و موقعیتی را بررسی  ،اجتماعی  و عوامل برون زبانی شامل زمینه و نیز کل نظام زبانی بانی، محیط بالفصل زبانی مربوطز

های معناکاوانه دارد و سعی می کند به نحوی از محاسن رویکردهای دیگر سود جوید و از  تحلیل گفتمان ریشه در تالش. می کند

هایی چون زبان شناسی،  رشته ی است که سعی دارد از توانارد، رویکردی تلفیقی و بین رشتهاین رویک. ها پرهیز نماید نواقص آن

ها سود جوید  های اجتماعی از جمله گفتمان رسانه پدیده  علوم سیاسی و غیره برای مطالعه شناسی، جامعه شناسی،روان

 (.  4944میرفخرایی، )

های نوین در  تحلیل گفتمان انتقادی از جمله گرایش. گرایش به سمت تحلیل گفتمان انتقادی جهت گرفتپس از تحلیل گفتمان، 

این رویکرد به مباحث فصاحت و   هر چند پیشینه. ود جلب کرده استهای اخیر توجه بسیاری را به خ علم زبان شناسی است که در سال

قرن   گفتمان انتقادی را باید در نیمهری تجزیه و تحلیل گفتمان و به ویژه تحلیل گی گردد، اما چگونگی شکل بالغت و معانی بیان بر می

مشروع از قدرت جمعی، سلطه و  استفاده غیر  یل گفتمان است که به بررسی نحوهتحلیل گفتمان انتقادی یک نوع تحل. بیستم جستجو کرد

تر تحلیل  در واقع تحلیل گفتمان انتقادی شکل پیشرفته. پردازد  می عدم مساوات از طریق گفتار و نوشتار در بافت اجتماعی و سیاسی خاص

 (.4ص : 4949یارمحمدی، )گفتمان نقش گراست که از سطح توصیف به سطح تبیین و توجیه رسیده است 

سطح توصیف، که در این سطح متن، براساس : تحلیل گفتمان به روش انتقادی ازسه سطح تحلیل برخوردار است

شناسی مورد توصیف شناسی و تا حدودی کاربرداج شناسی، نحو، ساخت واژه و معنیبان شناختی اعم از آواشناسی، وهای ز  مشخصه

چه که در سطح توصیف بیان شده با در نظر ست، که به تفسیر متن بر مبنای آنسپس نوبت سطح تفسیر ا. و تحلیل واقع می شوند

پردازد، و سطح سوم که سطح تبیین است، به زبان و عوامل بینامتنی میشناسی   ربردهای کا گرفتن بافت موقعیت و مفاهیم و راهبرد

شناختی،  توضیح چرایی تولید چنین متنی از میان امکانات مجاز موجود درآن زبان برای تولید متن در ارتباط با عوامل جامعه

 (. 4946، نقل از آقا گل زاده،2114فرکالف،)پردازد  تاریخی، گفتمان، ایدئولوژی، قدرت، قراردادها و دانش فرهنگی اجتماعی می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

718 
 

بُعد متنی به . زبانی بطور هم زمان به عنوان یک متن، یک عمل استداللی و یک عمل اجتماعی به حساب می آید هر پدیده

سی مسائل و در بعد اجتماعی برر. پردازد بعد استداللی به مراحل تولید و درک متن می. بررسی زبانشناسی متن مرتبط است

اجتماعی دخیل از جمله شرایط اجتماعی و سازمانی پدیده و چگونگی ایجاد تغییر شکل توسط شرایط اجتماعی در پدیده زبانی مد 

 (.4332فرکالف، )نظر است

معتقد است که ( 4336)که ون لیوون  شناختی متن می پردازد در حالیفرکالف در توضیح فوق در اصل به پیشبرد جنبه زبان

های بصری متن اهمیت فرهنگی،  منظور از نشانه. های دیداری و بصری متن نیز توجه شود بایست به نشانه تحلیل انتقادی میدر 

اجتماعی، و روابط قدرتی است که در متن ادغام شده است و این به معنی تفکر در مورد نوع دیدگاه و تصوری است که باعث ایجاد 

 . روابط قدرت می شود

امل اساسی در های موجود در بیلبوردها به یکی دیگر از عو شود ضمن بررسی معنی شناختی متن ش سعی میدر این پژوه

ها با یکدیگر است نیز پرداخته شود و همچنین با تأکید بر این  گرافیک محیطی و تبلیغات محیطی و ارتباط آن  تبلیغات که درباره

و استدالل شناختی امکان پذیر است، به مباحث نشانه شناسی پرداخته  که متقاعدسازی تصویری از طریق برانگیختگی هیجانی

 .خواهد شد و نشان داده خواهد شد که چگونه مبلغان می توانند به منظور جلب نظر مخاطبان از عناصر تصویری استفاه کنند

به راهکارهایی  هگذرانشناسایی عوامل مؤثر در جلب نظر هر چه بیشتر راز طرفی دیگر پژوهش حاضر بر آن است که با 

هایی که در زمینه  را تا جای ممکن افزایش دهد و همچنین با توجه به بررسی ماندگاری تبلیغات بیلبورد در ذهندست یابد که 

 سرکوب یک محصول یا کاال توسط تبلیغ محصولی مشابهگیرد از ادی و تحلیل گفتمان مثبت صورت میتحلیل گفتمان انتق

 .جلوگیری کند

کید بر بعد مثبت نگری و ساخت أتحلیل گفتمان انتقادی با ت  ن پژوهش، بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر شیراز بر پایهدر ای

مورد بررسی  نحو و واژگان عنی شناسی و با صرف نظر از حوزهم ۀای صرفا در حوز در چارچوب تحلیل گفتمان چند رسانه سازی آن

که بر شکل معنی شناختی های  چینش عناصر، نور و گزینشۀ به زبان تبلیغات، رنگ، نحو ها با توجه این بیلبورد .گیرند قرار می

گیری پیام مورد نظر مؤثرند از یک سو و بر اساس مکان قرار گرفتن بیلبورد، ارتفاع آن، دو یا سه بعدی بودن، اندازه نوشته ها و 

شده مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه اشکال و عواملی که بر میزان توجه رهگذران مؤثرند از سوی دیگر 

 .اند

 چارچوب نظری پژوهش 

ای نیز  رسانه های متن چند ها به غیر از جنبه زبانی باید به دیگر جنبه تر بیلبورد به منظور توضیح و تحلیل هر چه دقیق

 . ه در پژوهش پرداخته می شوددر این بخش به تعریف نشانه شناسی و الگوهای به کار رفت. پرداخت

 نشانه شناسی  -4

مطالعه معنایی اجتماعی که اجزاء یک متن بر اساس چگونگی »توان گفت  برای تعریف واژه نشانه شناسی می 

در نشانه شناسی بحث دال و مدلول مورد (. 2119اسکالن، )« گیرند ها در جهان به خود می شان با در نظر گرفتن نشانه چینش

دال است و مدلول آن همان ( که از م، د، ا و د درست شده است)اگر زبان را در نظر بگیریم، مثالً لفظ مداد . نظر است

. شود که تناظر یک به یک بین دال و مدلول وجود ندارد شناسی جدید گفته می در نشانه. نویسیم ای است که با آن می وسیله

ها و شرایط زمانی و مکانی مختلف معنای جدیدی کسب  واژگان در موقعیت .ها دائماً در حال تغییر است به عالوه معنای دال

تواند به طور قطع نیت  تواند قطعی باشد و باالخره نمی شوند و تأویل معنای آنها نمی ها ابهام آمیز می از این رو نشانه. کنند می

است نیت گوینده در این میان گم شود کند و ممکن  گوینده را کامالً برساند، بلکه حالت چند معنایی غلبه پیدا می

 (.46: 4943یارمحمدی، )

 رویکرد فرکالف  -1
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این تفکر سیه . است« کنش اجتماعی  زبان به منزله»گفتمان همان ( 4342)، از دید فرکالف (4931)به نقل از حصیری 

زبان فرآیندی است که تحت تأثیر -9. استزبان فرآیندی اجتماعیی  -2. زبان بخشی از جامعه است -4»: مفهوم ضمنی را در بردارد

 .«های غیر زبانی جامعه است دیگر بخش

او . ها رابطه برقرار می سازد کند و بین آن ، ساختارهای خرد گفتمان و ساختارهای کالن جامعه را معرفی می(4343)فرکالف 

. داند  عه را ایدئولوژی و ساختارهای اجتماعی میشناختی  و ساختارهای کالن جام های زبان ساختارهای خرد گفتمان را همان ویژگی

ند و ساختارهای ک ساختارهای خرد را تعیین می  جامعه( وژی و ساختارهای اجتماعیایدئول)دارد که ساختارهای کالن  او اظهار می

گفتمان دارد که ۀ حلیل نقاداناو رویکردی سه بعدی به ت. کنند خود ساختارهای ایدئولوژیکی و گفتمانی را تولید می  خرد نیز به نوبه

 : عبارتنداز

 .ای که با ویژگی صوری متن ارتباط دارد مرحله: توصیف -4

که بتوانیم متن را محصول فرآیند تولید و منبع  یعنی این)پردازد  ای که به ارتباط میان متن و تعامل می مرحله: تفسیر -2

 (.فرآیند تفسیر بدانیم

چگونگی تأثیرپذیری فرآیندهای تولید و )پردازد  اط میان تعامل و بافت اجتماعی میای که به بیان ارتب مرحله: تبیین -9

 (.تفسیر از اجتماع

 رویکرد ون لیوون -9

این   شناسی پرداخته و درباره ر نشانهاجتماعی هلیدی به فعالیت د -، نیز تحت تأثیر مکتب نشانه شناسی(4336)ون لیوون 

های تلویزیونی و  بررسی آهنگ کالم مجریان و گویندگان خبر، بررسی زبان مصاحبه. تموضوعات تحقیقات بسیاری انجام داده اس

خود اظهار داشت که (  4336)ۀاو در مقال. شناسی دیداری و موسیقی از جمله کارهای او هستند های خبری و اخیراً نشانه گزارش

به عبارتی دیگر، . رأی است امان تحلیل گفتمان انتقادی هماو از طرفی با دیگر پیشگ. این جامعه است که بر روی گفتمان تأثیر دارد

ولی از طرفی دیگر، . داند او مانند دیگران تأثیر گفتمان را در ساخت، تبدیل صورت و حفظ قدرت اجتماعی و جامعه امری مهم می

برای تحلیل متن « معنایی -یرویکردی جامعه شناخت»او از . در مورد تحلیل گفتمان نظر متفاوتی نسبت به دیگر پیشگامان دارد

 « .توانند بازنمایی شوند  کارگزاران اجتماعی می»کند، به این معنا که  خود استفاده می

 passive agent deletion و حذف عامل مجهولnominalization گذاری ، برخالف هاج و کرس که از فرآیند نام(4336)ون لیوون 

های  های زبانی، از طبقه گیرد و به جای استفاده از طبقه ند، روشی جدیدتر را پیش میکن  و همچنین دیگر فرآیندها استفاده می

 .کند  و غیره استفاده می agency  ، عاملی nominationۀ د ای مانند فرآیند نام اجتماعی

شوند و  ازنمایی میکند که کارگزاران اجتماعی در آن ب را به ما معرفی می« نظام شبکه ای»، یک (2114)بنابراین، ون لیوون 

ۀ عالوه بر این، او در مقال. گردد شناسی زبان و خصوصیات گفتمانی آغاز می جا اتحاد ممکن بین انواع گوناگون زبانی، جامعه در همان

های اجتماعی نیز  توانند بازنمایی شوند، بلکه کنش کند که نه تنها کارگزاران اجتماعی می گیری می ، نتیجه(2114)جدید خود 

های  های مختلف بازنمایی کنش راه»: دهد که او همانند قبل، به این پرسش پاسخ می. توانند در همین شبکه نشان داده شوند می

 .چگونه است« اجتماعی در گفتمان انگلیسی

 رویکرد کرس -1

گران  اشتراک تحلیل  گوید که نقطه  می( 4331)کرس . تدیدگاه گفتمانی کرس، براساس دیدگاه فوکو شکل گرفته اس

ها  گفتمان»از نظر کرس، . ورزند  های آن تأکید می انتقادی گفتمان با دیگر تحلیل گران این است که هر دو بر متون و بافت

به عالوه آنچه را که . کنند  های نهادها را تبیین می ای هستند که معانی و ارزش یافته مند و سازمان ای از اظهار نظرات نظام مجموعه

ای و چه به صورت محوری  نهاد موردنظر، چه به صورت حاشیه  با توجه به موضوعات مورد عالقه ا که غیرممکن استممکن و آنچه ر

آورد و  موردنظر را فراهم می  ای از اظهارنظرهای اجتماعی حوزه گفتمان مجموعه. کنند و مستقیم، تعریف، توصیف و بازنمایی می
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به نقل از  4343کرس، )« بخشد کند و به آن شکل می میۀ و یا روندی خاص را سازماندموضوع، پدیده   های سخن گفتن درباره شیوه

 (.414. ، ص4943آقاگل زاده، 

 معنای مجازی  -0

اند به نسبت  هایی که بکار برده شده توان به وجود معنای مجازی پی برد که واژه زمانی می»: بیان می دارد( 2119)کامرون 

وجود این عدم تجانس . آید به حساب می "معنای مجازی  هسته"عدم تجانس . س به نظر آیندنامتجاناند  فضایی که در آن واقع شده

و غیرمعمول بودن جمله به این علت است که میتوان برداشت دیگری از کلمات یا عباراتی داشت که متناقض با درک مناسب از 

 «.گفتمان هستند

نظر است بلکه  در بحث معنای مجازی فقط زبان نیست که مد»: کند یگونه تعریف ممعنای مجازی را این( 4346)لیکاف 

، معتقدند که معنای مجازی معموالً (2119)برخی از نویسندگان از جمله لیتلمور« .ها را نیز باید در نظر داشت افکار و استدالل

مجازی که نویسنده یا گوینده های مختلف دستخوش تغییر شود و معنای  فرهنگ محور است و ممکن است معنای آن در فرهنگ

 . در ذهن دارد تنها برای افرادی که با وی فرهنگ مشترک دارند قابل درک خواهد بود

دیداری و بصری   استفاده از معنای مجازی به گونهشود بلکه  استفاده از معنای مجازی تنها به کاربرد آن در زبان خالصه نمی

زمانی معنای خاصی به خود گرفته باشد و   رنگ خاص که ممکن است در یک دورهاز یک به عنوان مثال استفاده . بسیار رایج است

 .یا استفاده از عکس حاوی پیام خاص و غیره

پژوهش حاضر در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی با استفاده از الگوهای تحلیل گفتمان فرکالف و الگوهای ترکیبی کرس و 

 . تبلیغات از طریق بیلبورد می پردازد تارهای گفتمان مدار در حوزهساخ ون لیوون به تحلیل چند رسانه ای

 پژوهش  پیشینه

های بین  زبان و سایر حیطهۀ تحلیل گفتمان انتقادی اخیراً مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است که در زمین

در . و غیره به بررسی زبان شناختی می پردازند ای  از جمله روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، علم رسانه، مطبوعات رشته

 .این بخش با تمرکز بر پژوهش های پیشین داخلی تبلیغات در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی مورد بازبینی قرار گرفته است

ی هم چون های جمع های مختلفی از مخاطبان از طریق رسانه فرایند نفوذ و تاثیرگذاری را بر رفتار گروه، (4944)کیم آرا ح

وی به تبیین تبلیغ پرداخته است و در راه تبیین تبلیغ ابتدا آن را . دهد  اینترنت، تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله و نظایر آن نشان می

ای که با موضوع و  های ارتباطی همچون آموزش و خبر متمایز کرده و سپس به عنوان یک فعالیت ارتباطی به رابطه از سایر فعالیت

توان در   ها و متقاعد سازی را نشان داده و معتقد است که از این دو متغیرمی سپس نگرش. کند پرداخته است  نه برقرار میرسا

در  (نبع پیام، کانال پیام، محتوای پیام و مخاطب پیامم)های تبلیغ بهره برد و همچنین به نقش چهار عنصر ارتباط  چارچوب مدل

  .تواند متقاعد سازی را تسهیل کند دهد که عناصر ارتباط می  و نشان میپردازد   جریان متقاعدسازی می

که به زبان فارسی پخش شدند را بر  4941های بازرگانی رادیو در سال  در پژوهش خود، تعدادی از آگهی( 4941)محسنی 

نگام سخن گفتن کنشی را انجام های گفتاری گویشوران زبان ه مطابق نظریه کنش. های گفتاری بررسی کرده است پایه نظریه کنش

هدف این پژوهش . باشند زمان حاوی سه الیه معنایی یعنی کنش مفهومی، کنش منظوری و کنش تأثیری می دهند که هم می

. ها نسبت به یکدیگر در قالب نظر یه مذکور با در نظر گرفتن دو متغیر سن و جنس بود گفته بررسی میزان فراوانی هر یک از پاره

ای که بررسی گردیده کنش اعالمی باالترین  در پیکره. اند آوری و تجزیه و تحلیل گردیده جمع( های بازرگانی رادیو آگهی) ها داده

های پژوهش مشخص شده که  با بررسی کنش ترغیبی در داده. به خود اختصاص داده است٪43/34رتبه افعال کنشی را با فراوانی 

 -علت این تبیین عدم وجود کنش ترغیبی . شود پرسشی تقسیم می -مری و ترغیبی ا -کنش ترغیبی به دو زیربخش ترغیبی 

امری غیر  -هایی که حاوی کنش ترغیبی غیر مستقیم بودند ذیل دسته کنش ترغیبی  پرسشی غیر مستقیم بوده و تمام پاره گفته

ها را  ش اعالمی و ترغیبی بیش از نود درصد آگهیمجموع دو کن. باشد مستقیم قرار گرفتند زیرا هدف از زبان تبلیغ، زبان اقناع می

 .ها را به خود اختصاص دادند مجموع کنش عاطفی و کنش تعهدی کمتر از هفت درصد کنش. تشکیل دادند
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  . ارائه می کند مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم( 4931) اکبرزاده جهرمی سیدجمال الدینو  فرقانی محمدمهدی

 های فرش به مربوط بیلبوردهای از منتخبی شناختی نشانه بررسی و نقدبه ( 4931)یم قائمی هلینا سجودی فرزان و مر

این مقاله در پی بررسی ساز و کارهای داللتی دخیل در کارکرد ترغیبی متون، با به  .اند پرداخته ایران ماشینی و باف دست

های ضمنی  داللت تحلیلهای زبانی و تصویری و  متون، اعم از الیه های متفاوت ای و بررسی الیه کارگیری شیوه نشانه شناسی الیه

نگارندگان معتقدند که متون از طریق ارجاع به شبکه . ای تبلغیات فرش دست باف و ماشینی است های متون چند رسانه نشانه

د تبلیغ، کارکردی ایدئولوژیک هایی از فرهنگ بر کاالی مور های رسوب شده و تاریخی در بخش بینامتنی فرهنگ و فرافکنی ارزش

متون مورد بررسی در این مقاله . دهند نشان می« حقیقی»کنند و آن باور را طبیعی و  ، تولید باور می)فرش(دارند و نسبت به آن کاال

همن ماه تا ب 4941های دست باف و ماشینی هستند که در فاصله زمانی دی ماه  هایی از بیلبوردهای مربوط به تبلیغات فرش نمونه

های  های درون متنی و روابط بینامتنی و شبکه داللت نگارندگان کوشیدند با بررسی الیه. در شهر تهران نصب شده بودند 4944

. هایی از فرهنگ معاصر بپردازند ای و ایدئولوژیکی، این تبلیغات را بررسی کنند و از این طریق به بررسی جنبه ضمنی معانی اسطوره

، از طریق داللت بر مفاهیم اصالت، اه هداد که تبلیغات فرش دست باف می کوشد از طریق تولید ارزش نشاناین پژوهش نشان 

شیوه اصلی ترغیب )به جز یک مورد(های ماشینی این در حالی است که در فرش. اشرافیت و ثروت، مخاطبان خود را ترغیب کند

های ناایستا، فقدان ثقل، شور و شهوانیت و همچنین توسل به  وضعیت هنجارهای ایستای فرهنگی، از طریق نمایش نمایش، گریز از

 .های علمی است گفتمان

 روش بررسی

 الگوهای گفتمانی پژوهش  -4

با این حال . با توجه به نظام مند بودن رهیافت فرکالف به تحلیل گفتمان انتقادی، مدل سه بعدی وی مبنای کار قرار گرفته است

تحلیل معرفی می کند، بیشتر مناسب متون نوشتاری است تا تصویر، از این رو، با استفاده از نشانه شناسی  ابزارهایی که فرکالف برای

اجتماعی و به کار گرفتن الگوهای کرس و ون لیون و ادغام این الگو در مدل سه بعدی فرکالف مدل مناسبی برای تحلیل فیلم و تصویر 

 (. 4931فرقانی و جهرمی، )دهد  به دست می

های دیگر  چرا که رهیافت وی در مقایسه با رهیافت. رود حلیل گفتمان انتقادی بیشتر در اشاره به رهیافت فرکالف به کار میت

فرکالف مفاهیم الزم برای تحلیل گفتمان . کند ارتباطات، فرهنگ و جامعه فراهم میۀ ها برای تحقیق در حوز ها و روش ترین نظریه مدون

. از نظر وی هر تحلیل از رخدادی ارتباطی، این سه بعد را باید مورد توجه قرار دهد. کند بعدی به هم مرتبط می انتقادی را در مدلی سه

تری که رخداد  و رویه گسترده( رویه گفتمانی)های متنی، فرایندهای مرتبط به تولید و مصرف متن  ویژگی: این سه بعد عبارتند از

روشن است که رهیافت فرکالف به ویژه در بعد متن، بیشتر متناسب با متون (. رویه اجتماعی) اجتماعی مورد بررسی و به آن تعلق دارد

های  ای از تصویر، گفتار، موسیقی و افکت متون دیداری نظیر فیلم یا متون تلویزیونی، آمیزه. نوشتاری است تا متون دیداری و شنیداری

های روشی فرکالف برای بررسی ساختار زبان  بنابراین، ابزار. خود را دارد های خاص صدا هستند و تحلیل هر کدام از آنها پیچیدگی

هایی است که به ویژه متناسب با تحلیل  برای تحلیل این متون، کافی نیست و تحلیل کارآمدتر، محتاج رهیافت( سطح متن)شناسی 

تمرکز . کرس و ون لیوون استفاده شده است از این روی در این پژوهش برای تحلیل عوامل دیداری از الگوی( همان)تصویر باشد

 .معنی شناسی معطوف است ۀپژوهش حاضر در بخش تحلیل زبانی در چارچوب الگوی فرکالف تنها به حوز

منظور از استعاره کلمه یا عبارتی است که چیزی . فرکالف در الگوی خود استعاره و مجاز را در متن مورد بررسی قرار می دهد

بررسی  ": گوید فرکالف در این باره می. شود اکی از چیز دیگری است و تحت عنوان زبان مجازی شناخته میشود ح که بیان می

 (.4333a :411فرکالف،)های مختلفی به پیوست دارند  ها ایدئولوژی ها در این قسمت بسیار جالب توجه است چرا که استعاره استعاره

کنند و برای این منظور دو الگوی  ر از عبارت کلی مشارکین استفاده میها و عناصر در تصوی رس و ون لیون برای موضوعک

دید مشخص آن، با تماشگر تصویر رابطه برقرار  ی جهان بازنمایی شده در تصویر با زاویه. بازنمایی روایی و مفهومی را معرفی می کنند

نگاه کردن . دیدۀ تماس، فاصله و زاوی: کنند پیشنهاد می این سطح از معنای تصویر، کرس و ون لیون سه مؤلفه راۀ برای مطالع. کند می

میان نگاه و مخاطب با مفهوم تماس توضیح داده شده که ممکن است معانی ۀ به مخاطب یا نوع نگاه بازنمایی شده در تصویر و نوع رابط
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می شود که افراد، مکان ها و اشیای به  فاصله مشخصۀ با استفاده از مؤلف. هایی مانند تمسخر یا خشم را در خود داشته باشد و حالت

 : در الگوی کرس و ون لیون فاصله واجد سه بعد زیر است. تصویر کشیده شده به چه میزان به ما نزدیک یا دورند

شوند، افرادی غریبه هستند و در مقابل،  ای تصویر افرادی که در نمای دور نشان داده می در یک نظام نشانه: اجتماعیۀ اصلف .4

 . هایی هستند که جزیی از ما تصویر می شوند شوند، سوژه هایی که با نمای نزدیک نشان داده می سوژه

ای که نگاه  ها دارای معانی متفاوتی هستند؛ به گونه دوربین، نگاه از باال یا پایین به سوژهۀ بر اساس نوع زاوی: اجتماعیۀ رابط .2

ایجادحس مشارکت ۀ ست و نگاه کردن از پایین به باال نشان دهندکردن از باال به کسی اعمال نمادین قدرت بر روی آن ا

 .برابری استۀ سطح چشم نشان دهند همۀ نگاه به فرد از زاوی. باشد برای فرد بازنمایی شده می

نوع ۀ کند یا خیر، عامل نشان دهند این که فرد یا افراد نمایش داده شده در تصویر به مخاطب نگاه می: عامل اجتماعیت .9

ها به  تماشاگران خواهند بود و اگر آنۀ ای برای نگاه خیر اگر آنها به تماشاگر نگاه نکنند، ابژه. هاست ل تماشگر با آنتعام

 .دهند ها تماشاگر را مخاطب قرار می  تماشاگر نگاه کنند، آن

 4-4جدول 

 (4336)الگوی کرس و ون لیوون 

 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر

 ارایه اگرغیاب نگاه خیره به تماش

 فردی/ رابطه صمیمی نمای نزدیک

 اجتماعی ۀایجادرابط نمای متوسط

 غیرفردی ۀایجادرابط نمای دور

 دربرگیری زاویه دوربین روبرو

 جداسازی زاویه دوربین مورب

 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دور بین باال

 برابری زاویه دوربین همسطح

 ارکت برای فرد بازنمایی شدهایجاد حس مش زاویه دوربین پایین

 

 جمع آوری اطالعات   -1

پس از جمع آوری اطالعات از طریق تصویربرداری، مشاهده و بررسی متن و فهم منظور و نیت و درک ارتباطات حاکم بر 

ختی و اجزای متن، ساخت ایدئولوژیک متن بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی ترکیبی کرس و ون لیون به لحاظ نشانه شنا

ای که صرفا حاوی متون  نامه پس از آن پرسش. شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت الگوی سه بعدی فرکالف به لحاظ معنی

سال در سطح شهر شیراز توزیع گردید بدین منظور تاثیرگذاری  41تا  21نفر مرد در گروه سنی  91نفر زن و  91تبلیغات بود بین 

نفر مرد توزیع  91نفر زن و  91ای جداگانه حاوی تصاویر و متون بین همان  نامه گشت سپس پرسش متون بدون تصاویر ارزیابی

ترتیبی به عبارت دیگر   ها به وسیله نامه حاصل از پرسش های گشت و اثرگذاری تبلیغات حاوی تصاویر و متون نیز ارزیابی گشت داده
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به  4به متن و یا تصویر با تاثیرگذاری متوسط و عدد  2اثیرگذاری باال، عدد به متن و یا تصویر با ت 9شدند، عدد ۀ د نمره 9، 2، 4

ها به لحاظ آماری به درصد تبدیل گشتند که به تفصیل در بخش بعد آمده  متن و یا تصویر با تاثیرگذاری پایین اتخاذ گشت و داده

 . است

 هاداده تحلیل

پس . ای برای تحلیل محتوا استفاده شد همچنین از روش کتابخانه. در این پژوهش، اطالعات به روش میدانی گردآوری شدند

از جمع آوری اطالعات و بررسی متن و فهم منظور و نیت و درک ارتباطات حاکم بر اجزای متن، ساخت ایدئولوژیک متن به صورت 

 . جمالتی استخراج شد و بر اساس الگوی تحلیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

 هش داده های پژو  -4

 . گردد ارایه می4-3که در جدول  . باشد بیلبورد تبلیغاتی در سطح شهر شیراز می 21های تحقیق حاضر برگرفته از  داده

 4ی3جدول

 های سطح شهر شیراز های زبانی برگرفته از بیلبورد داده ردیف

 زبرانو، مبلمان و معماری دو همسوی همیشگی 4

 (بانک آینده)اعتباری صالحین مؤسسه مالی و ... آسوده خاطر باشید 2

 مایکروویو هوشمند سامسونگ، تصمیم از تو پخت و پز از سامی 9

 سال ضمانت کامل و رایگان 9بهترین قیمت بهترین کارایی، وستل فناوری یکدل،  4

 به روز باشید، خدمات الکترونیک بانک مسکن، بانک مسکن 3

 ...شیر بنوشید، ارژن، کیفیت را انتخاب کنید 6

 دوِست دارم مامان، الدن، کیفیت مورد اطمینان نسل ها 1

 با ماندگاری طوالنی بدون مواد نگهدارنده، ارم پگاه فارس( فرادما)شیر موز استریل 4

 همنشینی با مرگ، بانک قوامین حامی شهروندان قانون مدار= با سرعت ۀ همرا 3

 طعم به یاد ماندنی، رامک، ماست آروما 41

 ، ترد سرخ میکنهبهار 44

 مهرام سس سالسا، مزه تازه از گوجه فرنگی تازه 42

 چای یخ، سالم بنوشید 49

 یامی اسنک 44

 ارزان خنک شویم، بارا پیلر جذبی 43
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 تغییر را از رنو بخواهید 46

 شما، پارس نوران شرق ۀدر خان.. .همچون 41

 ماه ماندگاری 4شیر استریل لیوانی، بستنی و لبنیات وارنا، برای اولین بار در ایران  44

 شاتل، اینترنت پرسرعت با تخفیف ویژه در سراسر شیراز 43

 شما ۀاسپیف، رؤیای نقره ای خان 21

 

 تحلیل معنی شناختی داده ها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی   -1

از آنجایی که داده . باشد فرکالف و می به کار گرفته شده به منظور تحلیل معنی شناختی برگرفته از الگوی سه بعدی  مؤلفه

ۀ در ذیل مؤلف. معنی شناسی کارآمد باشد االت فرکالف نمی توانست در حوزههای زبانی بیشتر به شکل شبه جمله هستند تمام سؤ

 . شود است، آورده می معنی شناختی مورد نظر که به منظور تحلیل جمالت از الگوی فرکالف در نظر گرفته شده

 کاررفته است؟ه و معنای مجازی درجمله ب  رهچه استعا

شود  کند منظور از استعاره کلمه یاعبارت است که چیزی که بیان می این پرسش وجود استعاره و مجاز را درمتن بررسی می

دراین   ه بررسی استعار ": باره اظهار دارد  فرکالف در این. شود حاکی ازچیز دیگری است و تحت عنوان زبان مجازی شناخته می

استعاره درتبلیغات ( 411: 2114 فرکالف،) های مختلفی به پیوست دارند ها ایدئولوژی قسمت بسیارجالب توجه است چراکه استعاره

 . های پژوهش حاضر آورده شده است هایی از داده مثال. تواند کارآمد باشد به منظور جذب مشتری می

 شما  خانه ای رؤیای نقرهاسپیف،: 4مثال

 .ای استعاره از تمیزی و براقی است مثال رؤیای نقره در این

 ، بانک قوامین حامی شهروندان قانون مدارهمنشینی بامرگ=  باسرعتۀ همرا: 2مثال

و در تحلیلی دیگر نه می توان با سرعت همراه شد و نه با مرگ . با سرعت را استعاره از مرگ می داندۀ در مثال فوق همرا

 . شخصیت پردازی بهره گرفته شده است و معنای مجازی دارد همنشین، در این مثال از

 شما، پارس نوران شرق  درخانه.. .همچون: 9مثال

 .نورانی بودن است براقی و تصویر یک الماس بزرگ درمرکز تصویر استعاره از. دراین مثال از تصویرنگار بهره گرفته شده است

 (بانک آینده) صالحین مؤسسه مالی واعتباری... آسوده خاطرباشید: 4مثال

باشدکه با جمله تبلیغاتی  صویر یک سکان استفاده شده است که استعاره از در دست گرفتن زمام امور میدراین بیلبورد از ت

 . هم سو و هم معناست  «آسوده خاطرباشید» بیلبورد،

 ها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی شناختی دادهنهتحلیل نشا -9

پردازد که از مضمون فاصله اجتماعی و رابطه اجتماعی می ها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی به دودادهشناختی تحلیل نشانه

ادی که در نمای ای تصویری افرفاصله اجتماعی در یک نظام نشانه. کرس و ون لیوون می باشد چارچوب این تحلیل الگوی ترکیبی

یی هستند که هاشوند، سوژهی که با نمای نزدیک نشان داده میهایقابل، سوژهدی غریبه هستند و در مشوند، افرادور نشان داده می

 . شوندجزیی از ما تصویر می

ای که نگاه ای معانی متفاوتی هستند؛ به گونهها دار، نگاه از باال یا پایین به سوژهدوربین رابطه اجتماعی بر اساس نوع زاویه

آن است که فرد  به باال به تماشاگر نشان دهنده ر روی آن است و نگاه کردن از پایینکردن از باال به کسی اعمال نمادین قدرت ب

های مؤلفه. برابری است همسطح چشم نشان دهنده ۀز زاوینگاه به فرد ا. نمایش داده شده قدرت نمادینی روی تماشاگر دارد
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حقیق حاضر از میان بیست تصویر تبلیغاتی بیلبورد در تعداد داده های ت. باشدمی( 4336)برگرفته شده از الگوی کرس و ون لیوون 

 . آورده شده است 2-3سطح شهر شیراز نیز به درصد در جدول 

 2ی3جدول 

 تعداد تصاویر به درصد  مؤلفه نمای تصاویر 

 %43 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر

 %43 ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر

 %41 یایجاد رابطه صمیمی فرد نمای نزدیک 

 %41 ایجاد رابطه اجتماعی نمای متوسط

 %21 ایجادرابطه غیر فردی نمای دور

 %41 دربرگیری زاویه دوربین روبرو 

 %3 جداسازی زاویه دوربین مورب 

 %1 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دوربین باال 

 %41 برابری زاویه دوربین هم سطح

 %3 ایجاد حس مشارکت  زاویه دوربین پایین

 

% 43هستند و  تقاضا  مؤلفه  تبلیغاتی پژوهش حاضر نشان دهندهبیلبوردهای % 43گونه که در جدول فوق آمده است همان

تواند بدین معنی باشد که تبلیغات در ایران کامال مستقل از تقاضا و خریدار پیش به  این می .باشند ارایه می  مؤلفه  آنها در بر گیرنده

 . و متقاضی چندانی برای جذب نیست کاال داردۀ روی ارائ

فردی   تبلیغات به ایجاد روابط صمیمانهتمایل   سط نسبت به نمای دور نشان دهندهنمای متو% 41نمای نزدیک و % 41نسبت

 . باشد و اجتماعی تصویر تبلیغاتی با مخاطب می

مایل تبلیغات در ایران به عدم ت  نشان دهنده های تحقیق حاضر دادهدوربین باال بین   صفر و عدم وجود تصویر با زاویه درصد

 . قدرت به تماشاگر است  ارائه

چنان که تبلیغات  باشد آن گر دربرگیری و برابری با مخاطب می دوربین هم سطح و روبرو نشان  تصاویر تبلیغاتی با زاویه% 41

 . داند تماشاگر را جزیی از تبلیغات میبه عبارت دیگر  ؛خواستار این است که تماشاگر را برابر و دربرگیرنده بداند

 نامهنظر سنجی از طریق پرسش -1

تصاویر  نامه تنها حاوی متون تبلیغاتی صرفا بدون نامه که اولین پرسش تون تبلیغاتی تحقیق حاضر در قالب دو پرسشم

نفر مخاطب مرد در  91ب زن و نفر مخاط 91باشند میان هر دو متون نوشتاری و دیداری می دوم حاوی  نامه دیداری است و پرسش

 .سال توزیع گشت و تاثیر گذاری این متون بررسی گردید 41تا  21گروه سنی 

 . گذاری متون تبلیغاتی بدون تصاویر دیداری بر تماشاگر استحاوی درصد تاثیر 4ی4جدول 

 9-3جدول 
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 گذاری متون تبلیغاتی بدون تصاویر دیداریدرصد تاثیر

 درصد تاثیرگذاری شده شناختی بررسیمؤلفه معنی

 %31 معنای مجازی و استعاره

 .طور که در جدول فوق آمده است درصد تاثیرگذاری متون تبلیغاتی بدون تصاویر دیداری به شرح زیر استهمان

شد تواند بدین دلیل با دانند این می مؤثر می% 31تماشاگران و مخاطبین، متون تبلیغاتی دارای معنای مجازی و استعاره را 

که به لحاظ معنی شناختی متون دارای معنای مجازی و استعاری از جذابیت بیشتری برخوردارند و نیز بیشتر از دیگر متون ساده 

 .مانند در خاطر می

 درصد تاثیر گذاری تصاویر دیداری 4-3جدول 

 درصد تاثیرگذاری مؤلفه نمای تصاویر 

 %33 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر

 %3 ارایه ه به تماشاگرغیاب نگاه خیر

 %31 ایجاد رابطه صمیمی فردی  نمای نزدیک 

 %44 ایجاد رابطه اجتماعی نمای متوسط

 %2 ایجادرابطه غیر فردی نمای دور

 %16 دربرگیری زاویه دوربین روبرو 

 %49 جداسازی زاویه دوربین مورب 

 %1 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دوربین باال 

 %66 برابری هم سطح زاویه دوربین

 %49 ایجاد حس مشارکت  زاویه دوربین پایین

 

 . آید درصد تاثیر گذاری تصاویر دیداری به شرح ذیل است گونه که از جدول فوق بر میهمان

د ان بر مخاطبین تاثیرگذار بوده% 33تقاضا را در مضمون دارند   باشند و مؤلفه ره به تماشاگر میتصاویری که حاوی نگاه خی

هستند ۀ در مقابل تصاویری که فاقد چنین نگا. کند چرا که به لحاظ دیداری با مخاطب رابطه برقرار کرده و مخاطب را جذب می

های تحقیق حاضر تنها دارای تصویر با نگاه خیره به تماشاگر است و  داده% 43تاثیرگذار باشند که متأسفانه % 3تنها توانسته اند 

% 31تصاویر با نمای نزدیک و متوسط به ترتیب . تواند در تبلیغات تأثیر سو داشته باشد ه است که این میحاوی نبود نگاه خیر% 43

صمیمی فردی و اجتماعی است و در مقابل تصاویر با   ت که مخاطب طالب ایجاد رابطهاند و این بدین معنی اس مؤثر بوده% 44و 

  زاویه تصاویر دارای. غیر فردی استۀ عدم تمایل تماشاگر به ایجاد رابط  ندهیر گذار بوده اند که نشان دهتاث% 2نمای دور تنها 

ۀ تواند نشان دهند بر تماشاگر تآثیر داشته است این می% 49دوربین مورب ۀ اند و تصاویر با زاوی گذار بودهتاثیر% 16دوربین روبرو 

حاضر های تحقیق  دوربین باال در میان داده  تصویر با زاویه. تماشاگر  بشود تمایل مخاطب به دربرگیری در تبلیغات و نه جداسازی
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دوربین پایین   تصاویر با زاویه. برابری است  نشان دهنده تاثیر گذار بوده است که% 66دوربین همسطح   تصاویر با زاویه. یافت نشد

است که مخاطبین تحقیق حاضر تمایل به این   دهنده را در بر دارد و این نشانتاثیر گذار بوده است که مضمون حس مشارکت % 49

 .حس مشارکت در تبلیغات را دارد

 گیری نتیجه

. عوامل زبانی و دیداری تبلیغات در انتخاب واژگان و ساختار دستوری جمله که همان چگونگی چیدمان کالم است تأثیر دارد

. نحوی دیدگاه مخاطب را به نفع خود تغییر دهد به همین دلیل است که تبلیغات سعی دارد که بر ذهن مشتری تأثیر گذارد و به

دهد که چگونه تبلیغات به تغییر نگرش  های به کار گرفته شده توسط تبلیغات در جهت جذب مخاطب نشان می تحلیل مؤلفه

لیغات پژوهش حاضر بر آن است تا الگویی عملی در تحلیل گفتمان تب. کند چگونه مطلبی را برجسته می. مخاطب مبادرت می ورزد

الگوی سه . های جامعه شناختی و معنایی آن را تکمیل کرد این الگو در مراحل اولیه است و باید با استفاده از دیگر مؤلفه. ارائه دهد

. توانند کارآمد باشند بعدی فرکالف در تحلیل زبانی گفتمان و الگوی ترکیبی ون لیون و کرس در تحلیل عوامل دیداری، تا حدی می

های زیرین گفتمان تبلیغات را  های به کار گرفته شده در این پژوهش توانستند الیه از بین الگوهای تحلیل موجود، الگوهر چند که 

توانند به طور کامل در  تا حدی آشکار کنند، اما همچنان الگویی کامل در تحلیل گفتمان تبلیغات نیاز است و الگوهای موجود نمی

 .این زمینه کارآمد باشند

 منابع

مجله زبان و زبان ، رویکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقادی، (4946)زاده، فردوس و غیاثیان، مریم،  آقا گل -4
 .93 -34صص  (.4، شماره 9سال )شناسی، 

انتشارات علمی : ، تهرانتکوین تحلیل گفتمان در زبان شناسی: تحلیل گفتمان انتقادی، (4943)زاده، فردوس،  آقاگل -2

 . 444-441صص . و فرهنگی

 .انتشارات رشد: ، تهرانروان شناسی اجتماعی، (4946)ارنسون، الیوت، ترجمه حسین شکر کن،  -9

 . 66ی31، ص 4، شماره 93، فصل نامه سیاست، دوره تحلیل گفتمانی در بازاندیشی سیاسی، (4944)میرفخرایی، تژا،  -4

تحلیل گفتمان انتقادی در مورد : گلیسیبازنمایی کنش اجتماعی در گفتمان فارسی و ان، (4931)حصیری، فاطمه،  -3
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  های ایران و آمریکا، ای در روزنامه انرژی هسته

 . شیراز

انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی : ، تهرانارتباطات متقاعد گرانه و تبلیغ، (4944)حکیم آرا، محمد علی،  -6

 .ان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانیسازم

نقد و بررسی نشانه شناختی منتخبی از بیلبوردهای مربوط به فرش ، (4931)سجودی، فرزان و مریم قائمی، هلینا،  -1
 . 33 -43، ص 4پژوهش نامه هنرهای دیداری، شماره  های دست باف و ماشینی ایران،

مجله  ارائه مدلی برای تحلیل انتقادی فیلم،، (4931)لدین، فرقانی، محمد مهدی و اکبرزاده جهرمی، سید جمال ا -4

 . 423، ص 46فرهنگ و اطالعات، شماره 

نامه کارشناسی  پایان. های گفتاری های بازرگانی رادیو به زبان فارسی بر پایه نظریه کنش ، ارزیابی آگهی(4941)محسنی، رعنا،  -3

 .های خارجی تهران مرکزی دانشکده زبانشناسی همگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  زبان: ارشد

 .انتشارات هرمس: ، تهرانگفتمان شناسی رایج و انتقادی،(4949)یارمحمدی، لطف اهلل،  -41

 .انتشارات هرمس: ، تهرانارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادی، (4943)یارمحمدی، لطف اهلل،  -44
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