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  چكيده
هاي هاي فرهنگي در آگهيبازنمایي ارزش نحوه ارائه نتایج مطالعه مقالهاین هدف 

كه ن نکته است ای مقالهدر واقع مسالة اصلي این . تجاري تلویزیوني در ایران مي باشد
 و نمادها نيز و دیني باورهاي و هاارزش گنجاندن براي موجود قوانينبا توجه به تأكيد 

توجه شده  امر این بهتا چه ميزان در تبليغات تجاري فرهنگ و تمدن ایراني،  هاينشانه
 به تجاري هايآگهي شناختي،زبان ساختارگرایي در این مطالعه در قالب نظریه. است

 تحليل فرانسوي بارت روالن شناختي نشانه رویکرد اساس بر فرهنگي، متن یك همثاب
 آگهي 91 تعداد سيما، سوم يشبکه از شده پخش تجاري هايآگهي ميان از .است شده

 برگزیده تحليل براي تلویزیوني تجاري هايآگهي آماري جامعه از اينمونه عنوان به
 و دیني مفاهيم از هاآگهي محتواي در گرچه كه داد نشان هاآگهي تحليل. ه استشد

دیني به شکل  هاي ارزش مورد در موضوع این اما شده، استفاده فرهنگي نمادهاي
 دو هر يتجار يهايآگه در گر،ید يسو از. و نه محتوایيبوده است استفاده ابزاري 

 شده يیبازنما رانیا جامعه يفرهنگ يهاارزش زين و يغرب اصطالح به يها ارزش نوع
 يسو به سنت از گذار حال در ياجامعه توان يم را ما جامعه نکهیا به توجه با. است
ما  نکهیا تینها در. ستيچندان دور از ذهن ن يريگجهينت نیا كرد، قلمداد تهيمدرن

 يپرستو ميهن يگرایملي يهاارزششاهد بازنمایي نمادهاي فرهنگ ایراني و نيز 
 .است گرفته انجام ايكليشهمواقع به شکل شعاري و  يبرخدر اما این موضوع  ؛ایم بوده

 
 شناسي، نشانه ساختارگرایي، تلویزیوني، هايآگهي ،تبليغات تجاري: کلمات کليدي

 فرهنگي هايارزش
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  مقدمه
این مقاله نتيجه یك مطالعه نشانه شناختي در باره تبليغات تجاري تلویزیون است تا به این 

توضيح .  ا چه ميزان این تبليغات كدهاي تعریف شده را رعایت مي كنندال پاسخ دهد كه توس

 توجه مورد جمعي ارتباط هايآنها از رسانه از هنگام انتشار گسترده تقریباً تجاري تبليغاتآنکه 

نيز شکل  ادبياتدر این حوزه  و گرفته قرار گوناگون هايرشته از منتقداني و پژوهشگران

 ايعلوم ارتباطات اجتماعي یا مطالعات رسانه ،يمطالعات يها نهيزم نیایکي از . گرفته است

 است اقناعي ارتباطي هايپيام از شکلي تجاري تبليغات ارتباطات، دانش و علم منظر از است؛

 بالقوه كنندگانمصرف یا مخاطبان در مثبت نگرش ایجاد آنها هدف -ي معن ترینسادهدر  - كه

 و ترویج به نسبت خاص، رسانه یك در كه است كاالیي یا خدمت خرید نهایت در و پيام یك

 .است شده اقدام آن تبليغ

به عنوان  -يبازرگان هاي يآگه-تلویزیوني تبليغات يغات،مختلف تبل هايشيوه ميان از

حوزه پوشش و تعداد  يكه با توجه به گستردگاست   شناخته شده تبليغاتي وسيله مؤثرترین

 تلویزیون» كنوني دوران در دانسي گفته به. است برخوردار اي یژهو يتمخاطبان از اهم

 براي را خود( خدماتو ) كاالها توانند مي گران تبليغات. كاالهاست تبليغ براي رسانه مؤثرترین

 و بگذارند نمایش به هستند تلویزیوني هاي برنامه از خاص ژانر تماشاي حال در كه بينندگاني

 (.0921 ي،دانس) «نندك تشریح راآن هايویژگي

 اعتبارترین با و ترین رؤیتقابل  یزیونيتلو يتجار هاي يآگه»اعتقاد دارد كه  زين هاكلي

 يليونيبه مخاطبان م تبليغاتي پيام رساندن شيوه ترین كنندهو متقاعد تجاري تبليغات شکل

اج به موّ حركتي با و كند يم ارزاني نوعي اعتبار «0برند» یكبه  تلویزیون در شدنظاهر.. است

 تأثير نيز غيره و فروشندگان یان،بلکه بر كارفرما ،كنندگان مصرف روي بر تنها نه يرون،سمت ب

 ينهادها و هااست كه مؤسسات، شركت ليدل نيهم به. 8(003-002: 8112 ي،هاكل) «گذارد مي

 قیاز طر را خود يديتول محصول و كاال تا كننديم صرف دالر اردهايليم انهيسال ،مختلف

 انیبه عبارت بهتر مشتر ایبه عامه مردم و  يو فرامل يدر سطح مل يونیزیتلو مختلف يها شبکه

 . بالقوه خود بشناسانند
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از تبليغات را به خود اختصاص  درصد 8/13كه  یزیونيتلو يتجار هاييآگه زين ایران در

 يتجار تبليغات انواع یراس با سهیمقا در يغاتيتبل وسيله پرطرفداراترین عنوان به ،مي دهد

 تأثيرگذار عامل ترینعمدهاین نوع تبليغات  همينطور،  .(0928 فر،منصوري) است شناخته شده

 9/93است چرا كه  بوده تلویزیون بينندگان نظر از خرید هنگام در خدمات یا كاال انتخاب بر

 توجه بااثر تبليغات ین جهت از ا  .(0921اصل، نجفي)اند  درصد از مردم این اثر را تایيد كرده

 بنابراین .برخوردار است اي ویژه يتاز اهم شپوشش و تعداد مخاطبان حوزه گستردگي به

مقاله  .گيرد قرار مطالعه مورد بيشتري دقت با تبليغاتي هايآگهي كه كندمي ایجاب ضرورت

 -هاي ارزشي جنبه شود تالش دارد تا به برخي از حاضر با ساختاري كه از طرح مسأله آغاز مي

اي به  اما قبل از آن، الزم است در اینجا نشان دهيم كه چه مسأله. فرهنگي تبليغات بپردازد

  .اي انجام گيرد لحاظ علمي وجود دارد كه باید براي حل آن چنين مطالعه

 کنش متقابل ميان ایدئولوژي و نظام تبليغات تجاري در ایران: مسأله طرح

 آن نظري مبنايو  بوده ایدئولوژیك ها و قواعد مبتني بر ارزش ،ایراني كه نظام سياساز آنجا 

 در كه رودمي انتظار اجتماعي نهادهاي از دهد،مي تشکيل اسالمي هايآموزه و اصول را

 آنها براي نيز خاصي هايآرمان و اهداف اساس این بر و كنند فعاليت اسالمي قوانين چارچوب

 در چنانچه،. است سيما و صدا یا يمل رسانه ،نهادها این جمله از. است گرفته قرار نظر مد

 تلویزیون و رادیو كه است شده گفته «وسائل ارتباط جمعي»عنوان  تحتقانون اساسي  مقدمه

در جهت روند تکاملي انقالب اسالمي در خدمت اشاعه فرهنگ اسالمي قرار گيرد و  دبای...»

هاي هاي متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت اندیشه مواجه مناسبدر این زمينه از 

 هايپایگاه به مراجعه با (.82: 0912عبداللهي، )« ...پرهيز كند تخریبي و ضد اسالمي جداً

نمونه، در بخش  براي. شد آگاه مقاصد این از توانمي يزن یزیونيمختلف تلو هايشبکه ینترنتيا

باوري و بينش توحيدي در  ارتقاء دین» شبکه ینا ازيسبرنامه اهداف يما،سوم س  شبکه يمعرف

به كشور، مذهب، تاریخ، فرهنگ و  آنانعالقه و دلبستگي  افزیش آگاهي و ،جوانان و نوجوانان

 تقویت واگرایي ،ایران اسالمي به منظور تقویت هویت ملي مبتني بر اسالم و انقالب تمدن

آنان در برابر  غربي و مصونيت زندگي غواگراجوانان و نوجوانان نسبت به مظاهر فریبنده و 

هاي انقالب گرایش جوانان و نوجوانان به ارزش افزیش آگاهي و ،تهاجم فرهنگي غرب
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 بخش در نيز سيما و صدا سایت درهمچنين . ذكر شده است «...مقدس و  اسالمي و دفاع

 «سازمان هاي امهبرن مشياصول عام و كلي قانون خط»از  برخي ،سيما و صدا سازمان معرفي

حاكميت اسالم بر كليه »: كرد اشاره ذیل موارد به توانمي آنها جمله از كه است شده بيان

حاكميت روح  ؛هایي كه مخالف معيارهاي اسالمي باشد ها و پرهيز از پخش برنامه برنامه

متبلور  ها كه در شعار استقالل،آزادي، جمهوري اسالمي انقالب و قانون اساسي بر كليه برنامه

 يانقالب زين و يرانیا و ياسالم يفرهنگ يهاارزش يسازبرجسته و تیتقو ن،یبنابرا. «است

سایت اینترنتي ) است ونیزیتلو نندهيپرب رسانه ژهیوبه و هارسانه از ياصل مطالبات از يکی

  .0(سازمان صدا و سيما

پذیرفته  ایرانفراغت مردم اساسي در گذران اوقات  ابزاریکي از  منزلةتماشاي تلویزیون به 

 ميزان مورد در پژوهش یك هايیافتهكه بر اساس  طوري به ،...و  (0912 ،پنابادي)شده است 

یك تا هفت »بودند كه   كرده  ابرازدرصد پاسخگویان  30 يما،س يبازرگان هاي آگهي بينندگان

هميشه، » يزپاسخگویان، ندرصد  4/42اند و  هاي تلویزیون را تماشا كرده در هفته برنامه «روز

 .(0921ي،غفور) كردند ميهاي بازرگاني سيما را تماشا  آگهي «ها ها و بعضي وقت بيشتر وقت

 یزیونيتلو هاييدر معرض آگه زیادي زمان مدت ناخواسته، یا خواستهمخاطبان این رسانه، 

بر  تواندمي هستند ياقناع هايپيام از زیادي ميزان حاوي هاآگهي از آنجا كه و گيرنديقرار م

كه  يقينمونه در تحق براي .(0920تانکارد، و ینسور) بگذارد تأثيرنگرش و رفتار مخاطبان 

ه ادخانو  مصرف  بر الگوي آنتأثير   و ميزان  تبليغات درخصوص  مخاطبان  نگرش نحوهدرمورد 

  به  مبادرتها  اذعان كردند كه در پي مشاهده آگهي یاندرصد پاسخگو 11 است، گرفته انجام

از  حاكي یافته اخير، این كه (0922 فر، يمنصور) اند كرده تلویزیون در  شده  تبليغ  خرید كاالي

 مورد تريبا نگاه عميق هايآگاه نیضرورت دارد كه ا رواین از است، تبليغات زیاد تأثيرگذاري

 . بگيرد قرار كنکاش

 منزلهبه  يتجار هايآگهي آیا كه است نیا نوشتار اینتوجه  مورد مسألهاساس،  این بر

 هدف آنكشور، كه  هايرسانه بر حاكم يناصول و قوان راستاي در اي، رسانه ياز محتوا ينوع

آنان به فرهنگ و تمدن  دلبستگي افزایش و جامعه افراد ياندر م ینيد باورهاي كردن نهادینه

 یيهاارزش شتريب يونیزیتلو غاتيتبل ،گریعبارت د به خير؟ یادارد  برمي گام است، بوده یرانا
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 ينوع نکهیا ای است يرانیا جامعه هاي ویژگي از برگرفته يخیتار طور به كه كنديم منعکس را

 شود؟يم دهید آنها در يغرب يفرهنگ يهاارزش به شیگرا

 از فراتر چيزي را تلویزیوني هايآگهي ما كه است این مستلزم هاپرسش این به گویيپاسخ

 منزلهتلویزیوني به  هايآگهي، دیدگاه این از. بدانيم خدمات و كاالها درباره اطالعاتي مالنحا

از  يریتصو است كه ما جامعه و فرهنگ درباره هایيداللت دربردارنده فرهنگي «متون»

 نهینهاد سبب توانديم زين خود گر،ید يسو از و كنديم منعکس را جامعه جیرا يها ارزش

بدان پرداخته خواهد  مقاله نیا يبعد بخش در .شودمخاطبان  انيدر م هاارزش يبرخ شدن

به كاربرد  يعالقمند ادیشاهد ازد ،رياخ يهاسال در ، شایان ذكر است كهاز آن شياما پ شد؛

 ندهیكه از جمله پا میابوده رانیا در يونیزیتلو يهايآگه مطالعه يبرا يفيك يشناس روش

 منظر از را يتجار يهايآگه ي انجام گرفته از این نوع،هاپژوهش نيلاز او يکیدر ( 0922)

 در ي بررسي شدههايآگه كه دهديم نشان يو يهاافتهی .داد قرار ليتحل مورد يادب نقد

 يجعفر و ريبش گرید يسو از ؛هبود جامعه مسلط گفتمان ديبازتول خدمت در مجموع

 مورد يمطبوعات يهايآگه ليتحل يبرا را يشناس نشانه كاربرد يریپذامکان( 0921)ي هفتخوان

 غاتيتبل بررسي كند،يم زیمتما گرید مطالعات از را حاضر مقاله آنچه اما اند؛داده قرار توجه

و  فیكه به طور مشخص تعر است يفرهنگ يهاارزش یيبازنما منظر از يونیزیتلو

 . است شده يساز مفهوم

 یابه عناصر فرهنگبه مث يتجار هايآگهی: مفهوم سازي

انجام شده  يتجار هاييبر آگه فرهنگي مطالعات و هارسانه كه در حوزه فراواني مطالعات

 يو اجتماع يمختلف فرهنگ هايجنبه از را آنها و موثر تبليغات اشاره كرده اند نقشبه است، 

 مثابه به سو كیاز  يغاتيتبل هايآگهيمطالعات  این در .تجزیه و تحليل قرار داده اندمورد 

مردم، بلکه  مصرفي  فرهنگ بر فقط نه كه است گرفتهتوجه قرار  مورد «ساز فرهنگ» ايپدیده

 خوانش ابزار» منزلهبه  یگرد سوي از و گذاردمي اثر يزو روابط آنان ن يشکل زندگ يبر رو

مع جوا يفرهنگ هاياز داللت بسياري توانيم آنها یقكه از طر است شده تلقي «فرهنگ

 . داد قرار يلمختلف را مورد تحل
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 عناصر مثابه بهكاالها نيست، بلکه  يبراي معرف يفقط ابزار يتجار هايآگهي منظر، این از

 یيرا بازنما فرهنگي یك جامعه باورهاي و هاكه ارزش اند هایيپيام و هانشانه حامل ،فرهنگي

 بارهیندر ا هایينگريژرف آوردن دستبه ي،تجار هايآگهي خوانش گر،ید انيبه ب. دنكنيم

 يتجار هاييدر آگه اييشهكل باورهاي و هنجارها فرهنگي، هايارزش چگونه كه است

مخاطبان و  بر و شودمي يمعن يدچگونه باعث تول تجاري تبليغاتاین كه  و شوديمنعکس م

 (. 0331 احمد،) گذاردمي تأثيرزمان  يجامعه بزرگتر در ط

 يفرهنگ كاالیي مانند به ـ بازاریابي صنعت در اشنقش يورا ـرا  يبازرگان آگهي جااین در

 ها، كتاب ها،درست همانند فيلم ،يتجار هاييآگه گر،ید عبارت بهگرفته شده است؛ در نظر 

بخشي از یك دستگاه فرهنگي است كه مفروضات عامي را .... و    یزیونيتلو هايبرنامه

-يم یعني گذارد؛مي نمایش به كنند، زندگي باید كرده و یا زندگي چگونه مردم كهاین يدرباره

 «كنند ها و تصورات جامعه را ترویج و تقویت مي ارزش تجاريتبليغات »كه  كرد ادعا توان

 «آینه» يغاتگفته است، تبل( 0321) پوالي كه گونههمان یگر؛ به عبارت د(00: 0320شادسون، )

 فرا مستلزم ،هاپيام این به بردنپي ،شد اشاره این از پيش كه طورهمان. شوديم محسوب جامعه

 را درباره يكه منحصراً اطالعات يسطح یعني ـ یزیونيتلو هاييآگه یيمعنا اوليه سطح از رفتن

 تريقعم هايالیه در كاوش وـ  دهديقرار م آگهي مخاطب اختيار در شده تبليغ خدمت یاكاال 

 .گيرد هاي فرهنگي در تبليغات مورد بررسي قرار ميرزشا در ادامه .است هاآگهي

 

 یفرهنگ هايو ارزش تجاري تبليغاتمالحظات مفهومی درباره رابطه بين 

 هاي ارزش كه خاطرنشان كرد باید يغات،و تبل يفرهنگ هايارزش درباره بحث از قبل

را مبنا  فرهنگ كه يدیدگاهچنين تعریفي در .  دنده مي يلفرهنگ را تشک يهسته اصل ،يفرهنگ

 ،  ها ایده  ،هاارزش از ايمجموعه عنوان به توانمي را فرهنگ: است یافته تجليدهد  قرار مي

 تا كندمي كمك افراد به كه گرفت درنظر دار يمعن نمادهاي سایر و مصنوعاتهنجارها و 

 فرهنگ. كنند يارزیاب جامعه اعضاي مثابه به را دیگران و كنند تفسير ، كنند برقرار ارتباط

 و یابدبه نسلي دیگر انتقال مي ينسلاست كه از  فرا گرفتنيو رفتار  هااز ارزشاي  مجموعه

 . (21 -22:  0921 ، گيدنز) باشد فرد به منحصراز این منظر  جامعه هر تا شودمي موجب

                                                 
 
 Weaver, Gary R. (1998) نگاه كنيد بههمچنين   
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 تشکيل را كشور هر فرهنگ مركزي بخش فرهنگي هايارزش شد، گفته كه طورهمان

 نظرات گوناگون افراد و است متعددي معاني داراي ارزش مفهوم كه گفت باید اما ؛ددهن مي

 از را ما موردنظر معني شودمي بيان ذیل در كه تعریفي.  اندكرده بيان آن درباره را مختلفي

 قواعد و حاكم هايایده» فرهنگي هايارزش .كندمي بيان خوبي به فرهنگي هايارزش

 دادن شکل براي قدرتمند نيرویي نيز و مشخص جامعه یكدر « عمل و یشهاند براي راهنمایي

 ، دیگران وتسه ) است كنندگانمصرف توسط محصول انتخاب و زندگي هايسبك ها،انگيزه

 يفرهنگ هايارزش شدت و ظرفيت كه است این كرد توجه آن به باید كه اينکته اما (.0323

 آیا كه دارد اشاره نکته این به يتكه ظرف درحالي. است متفاوت یگربه فرهنگ د ياز فرهنگ

 اهميت یا یينشانگر توانا ،شده است، شدت تلقي مثبت یا يبه صورت منف فرهنگي ارزش یك

 ارزش یکایي،آمر هاياز فرهنگ بعضي درمثال،  براي است؛ فرهنگ یكدرون در ارزش  یك

 ياريبس. است متوسطي شدت يزانم ياست و دارا منفي يتظرف يبزرگساالن دارا براي احترام

مانند كره،  یياما در كشورها ؛ارزش قائل هستند يجوان يبرا يكهنسال جاي به هایکایياز آمر

چان و ) «است زیادي بسيار شدت و مثبت يتظرف داراي بزرگساالن به احترام یك،ژاپن و مکز

 يغاتلف در تبلمظاهر فرهنگ در سطوح مخت همه (8119) یون گفته به (.922: 8118چنگ،

از ارتباط  يشکل منزلهبه  تجاري تبليغات كه رودمي انتظار بنابراین ؛است شده منعکس

 افراد كه دهدمي نشان تبليغات این، بر عالوه باشد؛ جامعه یكفرهنگ  كنندهمنعکس ياجتماع

دارند؛  ارتباطي چهافراد با هم  دارد،يوا م واكنشآنها را به  چيزي چه اندیشند،مي چگونه

 .كندمي پيدا تجسم تبليغات در فرهنگ یك هايارزش و هاآیين نمادها، ینبنابرا

 مطالعه به گوناگون گرانپژوهش ميالدي 0321 دهه حدود از ي فوقهادیدگاه براساس

 چنگ پژوهشگران این از یکي .پرداختند تجاري يغاتمنعکس شده در تبل يفرهنگ هايارزش

 استفاده چين كشور در يغاتتبل بارهپژوهش در برايفرهنگي  ارزش نچندی از كه بود( 0334)

 تجاري هايآگهي تحليل براي وي توسط رفته كار به فرهنگي هايارزش از تعدادي. كرد

 . قرار گرفته است استفاده مورد ایران در تلویزیوني

 دهديبه ما امکان مكه  كنيم استفاده از دیدگاه نظري باید تبليغات تحليل براياز این منظر 

 نظریه در. یمبپرداز فرهنگي «متن» یكبه مثابه  يتجار هايآگهي یرینز هايیهال  مطالعه به تا

 مورد زبان مثابه به فرهنگي هايپدیده ـ شناسانهنشانه تحليل روش از استفادهبا ـ  ساختارگرایي
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مورد یه ساختارگرایي نظر نوشتاربخش بعدي از (. 00: 0921 يسك،ف) گيردمي قرار تحليل

 .گيرد مطالعه قرار مي

  شناختیزبان ییساختارگرا نظریه
 يبرا ايبه طور گستردهاز آن است كه  شناسيجامعه عمده هايیهاز نظر یکي ساختارگرایي

 ساختارگرایي، از جا  یناما منظور ما در ا شود؛ مياستفاده  ياجتماع يساختارها مطالعه

 ساختارگرایي یا( 0921 ي،توسل) یددر دوره جد ساختارگرایي یا ياختزبان شن ساختارگرایي

 .كرد پيدا تکامل و یافتتوسعه  شناسيزبان رشته تأثير تحت كه است( 0914 یتزر،ر) يفرانسو

 تأثير یاكوبسندو سوسور و رومن  ینانفرد آراي بر يهبا تک شناسيزبان ي،توسل گفته به

 شناسانجامعهو  شناسانمردمتالش ...است داشته گرایانهتساخ یشهدر گسترش اند ايعمده

مورد مطالعه خود در علوم  را در حوزه شناسيزبان بر حاكم اصول كه بوده این گراساخت

 شناسيدر زبان درسي» عنوان با سوسور اثر(. 043: 0921،يتوسل) يرندبه كار گ ياجتماع

 كه بود آن اثر ینا محوريایده. شد منتشر مرگش از پس 0301 سال در بارنخستين ،«يعموم

-ارتباط اساس برتوان  مي فقط را نظام ینا ياجزا. است ايخود نظام كامالً جداگانه ،زباني هر

 وز يلنم) كرد تعریف يفرازبان نظامي یا يزبان هاينظام دیگر به ارجاع با نه و یکدیگربا  شان

 به بلکه نهاد، بنيان را زبان به ساختارگرا یکردرو هايپایه تنها نه اثر این كه( 0922 براویت،

 (.0922 يت،اسم)كرد  گذاريیهبه فرهنگ را پا يساختار رویکردهاي تركلي طور

 ساختارگرایی مفهوم

( شود بسنده مي ساختارگرایيبه لفظ  بعد به یناز ا) شناختيساختارگرایي زبان ،و براویت زميلن

ساختارها یا  تحليلفرهنگ بشري كه به  یکردي درمطالعهرو»: اندگونه تعریف كردهرا این

ها هاي منفرد فقط در ارتباط با سایر پدیدهپردازد و مدعي است كه پدیده آور ميالگوهاي الزام

 (.094: 0922اسميت، ) «دار هستند يو به مثابه اجزایي درون ساختاري منظم و فراگير معن

ست از كشف ساختارهاي ا اختارگرایي عبارتس وظيفه ،(0921:013)  فيسك گفته به

نه همچنين  ،دهندهاي مختلف از طریق آن به درک و فهم خود سازمان مي مفهومي كه فرهنگ

دستيابي به واقعيت به  ، بلکهكندساختارگرایي وجود جهاني بيروني و واقعي را انکار نميتنها 

كار  ،درواقع. كند سر نميميكنندگي فرهنگ را  تعيين صورت عيني و بيرون از حوزه
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كنند و نه اینکه جهان چيست؛ د مردم چگونه جهان را درک ميناین است كه دریاب هاساختارگرا

 این، بر عالوه. كندگونه حقيقت نهایي یا مطلق علمي را انکار ميبنابراین ساختارگرایي هر

و  يفرهنگ يها مان نظامه الیه یررا كه در ز عميقي ساختار كه آموزديبه ما م ساختارگرایي

گوناگون  هاينظام كه دهيم نشانتا  سازدمي تواناما را  همچنين. یيمنهفته است، بجو يارتباط

و گسسته  تصادفي بخشيم،يم يخود سامان و معن يبه زندگ بواسطه آنكه  يو فرهنگ ياجتماع

 زیرا ؛است تارگرایانساخ توجه مركز یننماد نظام و اساطير زبان،. یکدیگرند شبيه بلکه ؛يستن

 خود كردنمفهوم براي یشكه اعضا هایيشيوه و دهديخود را سامان م جامعه یككه  ايشيوه

 (.031-032:همان) شود موجب ميرا  همتایييب هايينشخود دارند، ب ياجتماع تجربه و

ت كه در اس آثاري از متاثر یداًشد ساختارگرایي. است زبان مانند به فرهنگدر این رویکرد، 

ساختارگرا به فرهنگ،  رویکردهاي تمركز. است آمده یدپد يساختار يشناخت زبان يها عرصه

 عناصر یناست كه ا اي شيوه كشف و( يمها و مفاه نشانه) ياسيعناصر ق یيمعطوف به شناسا

كه  امري منزله به گاه یند،آفر ینا درخصوص. را برسانند پيامي تا یابدمي سازمان طریق بدان

 الي (.0929،اسميت) شود يم شناختهاست،  يشناخت نشانه یندهايآفر یياندركار رمزگشا تدس

 سازدمي قادر را ما ساختارگرایي كه است معتقد فرهنگ و ساختارگرایي در رابطه با( 0333)

 ساختارگرایي .قراردهيم خوانش مورد هاست،نشانه از متشکل كه را فرهنگ هم و متون هم تا

 هانشانه از كه ببينيم «متني» شکل به را هرچيزي ما تا شودمي سبب شناسيهنشان طریق از

پيدا كرده نظم  ،است و بر طبق الگویي از روابط معنایي هايقرارداد منطبق با وتشکيل شده 

 را فرهنگ قراردادهاي و رمزها كه مبنا این طبق برمتون را  توان ، ميبر این اساس. است

 درک هايراه عنوان به را متونتوان  ؛ عالوه بر آن مي داد قرار تحليل مورد كندمي بازنمایي

 .دهيم قرار خوانش مورد ها فرهنگ معنایي ساختارهاي

 از و شودمي برده كار به یکدیگر يبه جا یيو ساختارگرا شناسينشانه گاهي كه هرچند

 لئقا ايعمده یزتما شناسيو نشانه ساختارگرایي ياناز صاحب نظران م برخي یگر،د سوي

است كه  يكل یيو الگو ينظر يروش ساختارگرایي ،مقاله ناظر بر این دیدگاه از اما ،شوند مي

و  شناسيروش ،شناسينشانه و رودمتن به كار مي مثابهفرهنگ به  يدرون اجزاي مطالعه يبرا

 از قبل .است معا معنايبه  متون یرینز هايیهنهفته در ال يمطالعه و كشف معنا براي يکيتکن

 یزیونيتلو هايآگهي يلتحل براي مقاله ینا ينظر يبارت كه مبنا شناختينشانه رویکرد به آنکه
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 هايیشهربه  بحثم این. گردد مي يانب شناسينشانه درباره ياتيكل ،به اختصار بپردازیم، است

 .پردازد مي بارت یکردرو

 

 شناسینشانه
، وي اما پس از مرگ ؛بودآن محدود  يدر معنا ياسسوسور زبان شن اصلي حوزه مطالعاتي

 یياز بازنما يبه زبان و معنا به كار رفت و مدل يكل یکردرو يبرا يانيبه عنوان بن او هاي یهنظر

 عمومي رویکرد ینا. به كار رفت فرهنگي اعمال و هااز ابژه وسيعي يفط يبه دست داد كه برا

، اكنون عموماً تحت «زبان» از نوعي عنوان به فرهنگ وپرداخته  فرهنگ در هانشانه به مطالعه

 (.8119 هال،)شناخته شده است  شناسيعنوان نشانه

ساختارگرا است؛ به  شناسيزبان موضوع یفتعر براي تالش سوسور، بحث آغازین نقطه

 تمایز ایجاد با «يدر زبان شناس گرایيساخت مباني» مقاله در را خودوي سخن  دليل ينهم

8و گفتار( زبان ياجتماع -يبخش انتزاع) 0زبان ميان
. كنديآغاز م( زبان يتجرب -عمليبخش ) 

 یراز ؛و مستقل از فرد است 9قوه نطق اجتماعي بخش( انتزاعيبخش ) زبان ،سوسور اعتقاد به

 اعضاي يانكه م قراردادي علت به زبان. دهد تغيير یا و بيافریند را آن تنهایي بهتواند  نمي فرد

 زبان باید شناسان زبان ي،و يعقيده به(. 0921 سوسور،) یابدمي یته نهاده شده، موجودجامع

 آنها ارتباط اصل هم و آنها يلتمركز تحل نقطه باید هم موضوع این و دهند قرار مطالعه مورد را

 .باشد

ا نطق است كه زبان آن ر قوه يواقع شود؛ گفتار جلوه مي تعریف زبان اساس بر گفتار اما

است كه صحبت كردن و نوشتن  يزبان شناس واحدهاي مجموعه گفتار. است كرده پذیرامکان

مورد مطالعه قرار  یخيو تار يخاص، جزئ اي هتوان به عنوان مقول يگفتار را نم. تجلي آن است

 (.091: 0921،سوسور) دهدمي سامانرا  یرینگفتار شواهد مربوط به ساختار ز. داد

 ینكرد سروكار دارد، و با توجه به ا يبا هر آنچه كه بتوان نشانه تلق شناسي نشانه كه آنجا از

 یگرد چيزي یگزینكه جا يزيبه عنوان چ یعني)كرد  تلقي نشانه توان مي را چيز همه تقریباً كه

 يها حوزه همه در كه كند مي گر جلوه ،يردانش فراگ يبه عنوان نوع شناسينشانه، (است شده

پسند و  مردم هاي داستان و فيلم ادبيات، یبا،ز ياز آن در نقد هنرها ردكاربرد دا شناخت

                                                 
1 Langue 
2 Parole 
3 Language 
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 و مجالت تفسير در صورت، حاالت تحليل در مد، مطالعه در معماري، تفسير در ينهمچن

 یگرد يها از حوزه بسياري و در پزشکي در تلویزیون، و یوراد يتجار هاي آگهي و تبليغات

 (.30 : 0922، آسابرگر) است شده استفاده

بارت فرانسوي  روالن شناختينشانه رویکرد از استفاده ،هاآگهي يلتحل براي ما كار اساس

است  يبازگان هاييامپ يضمن معناي یا ثانویه داللت و اوليه داللت ميان تمایز یجادا یعني ؛است

هاي ارزش كنندههاي تجاري به منزله بازنمایيآگهيبه قرائت  ارتباط در ادامه ینكه در ا

 بارت شناختيبخش بعدي به توضيح رویکرد نشانه .پرداخت يمخواه فرهنگي جامعه

 .دارد اختصاص

براي فهم  بارت روالن شناسینشانه رویكردکاربرد : مالحظات روش شناختی

 تبليغات تجاري

رویکردهاي سنتي تحليل و نقد ادبي به سوي تحليل ساختارگرایانه و رویگرداني یا چرخش از 

 همانند يافراد يهاكوشش مرهون هاي فرهنگي و ادبي،براي مطالعه انواع پدیده شناسانهنشانه

 هياول سنت دو اصل در گرچه را،یز است؛ بارت روالن يفرانسو فرهنگ پردازهینظر

 توسط 8کسيوتيسم زين و فرانسه در سوسور دو نانیفرد توسط 0يولوژيسم يعنی يشناس نشانه

 0311 دهه اواخر در يشناسنشانه حركت اما شد، يگذارهیپا کایمرآ در رسيپ ساندرس چارلز

 کردیرو با شد سبب كه بود بارت آثار تأثير تحت يادیز حد تا يفرهنگ مطالعات در جهت

 (.0921 چندلر،) شود ستهینگر يارسانه ژهیوبه و ياجتماع و يفرهنگ يهادهیپد به ياتازه

 مورد نوآورانه يشکل به را يمختلف يفرهنگ يهادهیپد ،خود يعلم يزندگ طول در بارت

 ،گرفته تا هنر اتياز ادب ،مختلف يهاحوزه در تازه يتحوالت سرمنشاء كه داد قرار ليتحل و نقد

 يزندگ در يفرهنگ يهاپدیده و انساني جوامع تحليل به آثار نیا در يو. شد اتيرسانه و ادب

 اولين. پرداخت يارسانه و يفرهنگ امور ليقب نیا از و اسطوره مد، تبليغات، جمله از روزمره

 مهمترین از یکي عنوان به او تا شد سبب 0329 در 9نوشتار صفر درجه نام به بارت كتاب

 توانيم يو گرید يكارها و آثار جمله از شود؛ مطرح بيستم قرن یيساختارگرا و يادب منتقدان

                                                 
1 Semiology. 
2 Semiotics. 
3 Writing Degree Zero. 
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 S/Z و( 0319بارت، ) 4متن لذت، 9ؤلفم مرگ، 8ها نشانه امپراتوري ،0ها شناسي اسطوره به

 .اشاره كرد( 0311بارت، )

 2نینو اتيادب مجلهدر كوتاهى را  ماهانه مقاالت 0321 سال تا 0324 سال از بارت روالن

 قرار توجه مورد را مردمى فرهنگ و روزمره زندگى متفاوت ابعاد مقاالت این. رساند چاپ به

 كه يدبه چاپ رس هاشناسياسطورهتحت عنوان  كتابي در 0321 سال در مقاالت وي. بود داده

 درباره مقاالت دیگر از را مقاالت این آنچه. رودمي شمار به بارت اثر ترینمهم كتاب این

 او كه روشى ؛بود جسته سود آن از مقاالت این نگارش در او كه بود روشى ،كرد جدا فرهنگ

 به متهم دهقان محاكمه ،گاربو گرتا ورتص و شویى لباس ماشين پودر تا ساخت مى قادر را

كشتى كچ و ، برج ایفل ،خردسال انشاعرو برخورد جامعه ادبى با شعر  نحوه ،قتل

 (. 0921ي،اباذر)ها را توصيف كند  بازي اسباب

 یقكه از طر زباني مثابه به و نشانه عنوان به هاابژه و هافعاليت ینبا مدنظر قرار دادن ا يو 

فرهنگ عامه استفاده كرد  «خوانش»يخود برا شناختينشانه رویکرد از شودمي منتقل معنا آن

را به مثابه زبان  شویيلباس پودر تبليغات تا كندمي تالش اثر ینبارت در ا (.91: 8119، هال)

 را خود خاص متمایز زبان دستور كه مند داللت يبه مثابه نظام یعني ؛مورد خوانش قرار دهد

وجود دارد كه شرح  1«اسطوره در زمان حاضر»به نام  يطوالن ايمقاله ،ارتب كتاب در. دارد

دهد مي يلرا تشک يبخش متن اصلبيشترین است كه  هایييلتحل نظري یجاز نتا يمختصر

 را خود شناختينشانه رویکرد تا كنديم سعي ،كتاب یندر ا وي(. 0922 براویت، وميلنز )

 و یحصر معناي ينب ياست كه و تمایزي دارد، يتاهم رنوشتا این در كه آنچه. دهد توضيح

 .شودمي قائل يضمن معناي

 ناميده 2مفهوم مدلول، ؛ وشود مى خوانده 1شکل ـ بارت، دال، معنا شناسانه نشانه نظام در

یعنى  ،بارت فرمول مشهور سوسور ،بنابراین. گردد مى اطالق 3داللت نشانه، به و شود مى

                                                 
1 Mythologies 
2 Empire of Signs 
3 Death of Author  
4 Pleasure of the Text 
5 Les Lettres Nouvelles  
6 Mythology Today 
7 Meaning-form 
8 Concept 
9 Signification 
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در اینجا باید توجه . داللت/ مفهوم/ شکل ـمعنا : كند تبدیل مىدین ترتيب بنشانه را /مدلول/دال

شود، دالى كه خود متشکل از معنا و شکل  نظام اول به دال نظام دوم بدل مى كرد كه نشانه

با  همان جایگاهى را در فرمول دوم دارد كه مدلول در فرمول اول و نسبت داللت  ،مفهوم. است

 بارت .نهایت جلو رفت توان تا بى به همين روش مى. كند مى پيروياعده نشانه نيز از همين ق

 كار به اوليه داللت جاى به را 0یحداللت صر واژه شناختى نشانه عناصر ،خود بعدى كتاب در

 سطح در اسطوره كه است مدعىبارت  .ثانویه داللت جاى به را 8ضمني داللت واژه و برد مى

 ي،اباذر)است  « شناسانه مرتبه دوم نظام نشانه»بنابراین اسطوره  ؛دآی مى وجود به ثانویه داللت

0921.) 

پوشاک را  ،ضمني و یحروشن كردن مفهوم مدنظر بارت از داللت صر براي هال استوارت 

 يزاناست كه م توصيفي و يهساده، اول معنایي سطح صریح، داللت ي،و گفته به آورد؛يمثال م

(. ينلباس، ج) اندفقاآن مو معناي مورد در مردم اغلب و است دهگستر آن سر بر افراد اجماع

 هايبنديطبقه از استفاده با ساده سطح در -كه  هایيدال این (ضمنيداللت ) دوم سطح در

زبان »ـ  از رمز تريوسيع و ثانویه نوع یكبه  يم،كن یيكدگشا - ها خود از لباس يرسم يمفهوم

 هايزمينه را آنها توانيميكه م ترييعو موضوعات وس يانبه مع یعني ؛شوديوارد م ـ «مد

 زمينه یندر ا...بودن و غيررسمي بودن، يمانند وقار، رسم هایيایده. يمبنام يفرهنگ يمعناشناخت

 هانشانه اینجا در. يستن توصيفي سطح یك دیگر ،یهثانو معناي این. كندمي يدامعنا پ يفرهنگ

 ي،عموم يشامل باورها -آنها  ياجتماع ایدئولوژي ترعيوس هايحوزه دیدگاه از را

 (. 8119 هال،) كنيممي تفسير -جامعه يارزش هاي و نظام يمفهوم هاي چارچوب

 پژوهندگان از بسيارى الهام منبع او روش و بارت  هاىشناسي اسطوره ،ياباذر گفته به

 عناصر تحليل از درخشانى هاى نمونه با در این كتاب پژوهندگان. است گرفته قرار فرهنگ

 از بلکه ؛شد نمى ناشى نویسنده تيزبينى از فقط كه بودند شده رو روبه روزمره زندگى خرد

 (.0921 ي،اباذر) برد كار به شدمي نيز فرهنگى هاى حيطه سایر در كه كرد مى پيروي روشى

تلف به كاربرد و مخ هايجنبه يلتحل براي توانمي را بارت نظرات شد، گفته كه آنچه بر بنا

 عناصر يلتحل يكه بارت برا را رویکردي ،مقاله این در. كرد يدادست پ سودمندي یجبه نتا

هاي هاي ضمني آگهيبا تحليل داللتتا  گيرد ميمورد استفاده قرار  ،به كار برده است فرهنگي

                                                 
1 Denotation 
2 Connotation 
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 پيشتر كه طورهمان .هاي فرهنگي بازنمایي شده را مورد خوانش قرار دهيمتجاري، نوع ارزش

 يغاتاز تبل يبه عنوان شکل يتجار هايآگهي ها،رسانه مطالعات دانش منظر از ،شد اشاره

 ،نيست خدمات یاكاالها  درباره اطالعاتي گرارائه تنها شود،مي پخش یزیونكه از تلو تجاري

 از لقب. باشد آن حائز اهميت مي مطالعه ،رو این از هست؛ يزن يمهم ينقش فرهنگ داراي بلکه

پرداخته  آگهي يلتحل دربارت  شناسيكاربرد نشانه يوهو ش گيرينمونه درباره بحث به آنکه

 شده توسط چنگ يمعرف يفرهنگ هاياز ارزش بخشي چه از كه شود، خاطرنشان خواهد شد

 .است شده استفاده جا این در( 0334)

 یفرهنگ هايارزش سنجش

 یشبه نما يفرهنگ هايارزش يلتحل عمده این مقاله،هدف  شد، گفته این از پيش كه طورهمان

گوناگون  محققان. استبارت  شناسينشانه كاربرد از طریق ي تلویزیونيهاآگهي در آمده در

 . اندرا به كار برده يفرهنگ هاياز ارزش فهرستي ي،فرهنگ هايسنجش ارزش براي

 درآمده یشبه نما يفرهنگ هايارزش تحليل به كه است( 0334) چنگ ،افراد یناز ا یکي

نشان داد كه  وي يقتحق. پرداخت 0338 تا 0328 هايسال بين چين، كشور مجالت در

 علت. است  بوده مجالت ینغالب درا هايارزش «يفيتك» و «يتکنولوژ»، «يتهمدرن» هاي ارزش

 همانند چين كشور فرهنگ كه است بوده ینبه كار رفته توسط چنگ ا هاي ارزش انتخاب

 اساس بر ،فرهنگ دو ینا یبيتقر همساني لذا ،گيرديقرار م يشرق هاي فرهنگ جزء ما وركش

 هایيآنها را به ارزش اند،آورده عمل به هاارزش ینكه از ا بنديتقسيم در چنگ، و چان دیدگاه

0گرایانهیدهفا
 هايو نيز ارزش كندمي برجسته ارخدمت  یاكاال  یك هايیژگياغلب و كه 

 (.2: 8118چان و چنگ،) اندكرده تقسيم «يتهمدرن» و «یيفردگرا»، «گرایي جمع» يلاز قب ،نمادین

 يارزش ياست كه دارا هایيارزش از دسته آن به پرداختن پژوهش، این هدف كهاز آنجا 

 يمعرف هايارزش بين ازلذا  كند، بيانرا درباره فرهنگ كشور  مسائلي تواند مي و است یننماد

 خانواده، جواني، فردگرایي، گرایي،جمع يه،سنت، مدرنت هايارزش، (0334) شده توسط چنگ

 تعریف و هاارزش این ؛گرفته است قرار يلمورد تحل پرستيميهن و كهنساالن به احترام

 . ذكر شده است 0شماره  جدول در آنها عملياتي

                                                 
1 Utilitarian. 
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 ياسيبودن نظام س دیني يزما و ن در جامعه ینيد باورهاي رواج به توجه با براین، عالوه

 صورت بدین ارزش این. گرفت قرار سنجش مورد، «یند»با عنوان  يارزش یيكشور، بازنما

 به را آن سليم عقل كه هرآنچه كلي، طور به و مفاهيم نمادها، از استفاده»: شود مي تعریف

 . «است یرفتهپذ ینيد مضموني عنوان

 ایران در تلویزیونی تجاري هايیآگه در شده تحليل فرهنگی هايارزش:   شماره جدول

 شماره ارزش توصيف

. شود گذشته و نيز آداب و رسوم احترام گذاشته مي بها به تجاردر این آگهي

اي بودن مورد احترام واقع هاي تاریخي بودن، داراي قدمت بودن و افسانه كيفيت

 .«با هشتاد سال سابقه توليد»براي مثال . شوند مي

 0 سنت

كيد قرار أمفاهيم جدید، معاصر، به روز و فراتر از زمان بودن مورد تجا در این

 .گيرد مي
 8 مدرنتيه

. كيد در اینجا بر روي فرد در ارتباط با دیگران و نوعاً در مورد گروه مرجع استأت

 .شودافراد به عنوان اعضاي دروني گروه نشان داده مي
 9 گرایيجمع

گيرد و یا اینکه یك كيد قرار ميأفس یك فرد مورد تاینجا خوداتکایي و اعتماد به ن در

 .فرد از دیگران متمایز است و شبيه آنها نيست
 4 فردگرایي

. آیدهاي جوانتر به نمایش در ميهاي مدلتر از طریق نمایشستایش نسل جوان

دوباره احساس جواني » براي مثال شود؛مي برجستهیك محصول  گيكنندمزایاي جوان

 «!كنيد

 2 انيجو

تبليغات تجاري بر . كيد در اینجا بر زندگي خانوادگي و اعضاي خانواده استأت

 .ازدواج كردن، مصاحبت برادرها و خواهرها با هم: كندكيد ميأهاي خانوادگي تصحنه
 1 خانواده

آگهي تجاري نشانگر احترام براي افراد بزرگسال از طریق استفاده از یك مدل كهنسال 

 .اي از سوي افراد كهنسال است، پيشنهادها و توصيههاه نظردربار پرسش یا

احترام به 

 كهنساالن
1 

عشق و وفاداري به ملت یك فرد كه در ماهيت یا در استفاده از یك محصول پيشنهاد 

 .شودمي
 2 پرستيميهن

استفاده از نمادها، مفاهيم و به طور كلي، هرآنچه عقل سليم آنرا به عنوان مضموني 

 ذیرفته استدیني پ
 3 دین

 به هاآگهي در یند یياز بازنما اينشانه عنوان به را زنان پوشش نوع ها،تحليل این در البته

 توليد ضوابط قانون اساس بر زیرا ؛گيریميدر نظر م یهيبد امري را آن و آوریمنمي شمار



 
 
 
 

 

 1901بهار : 1مطالعات و تحقيقات اجتماعي، شماره    199 

  

 

 پوشش توانياست و نم يالزام امري هاآگهي در كامل حجاب داشتن یزیوني،تلو هاي آگهي

 . دانست هايدر آگه دیني يناز كاربرد مضام حاكي را زنان

ست ا عبارت شناختي ناميده است،ي كه گاهي آنرا تحليل اسطورهتحليل در بارت كار روش

 ماكار  شيوه ضمني؛ داللت یا ثانویه داللت و یحصر معناي یا اوليه داللت ميان تمایز یجاداز ا

 دو در را هاآگهيلذا  و بود خواهد شکل همين به دقيقاً يزن يتجار هايآگهي يلتحل يبرا

قابل توجه در  نکته یك. گرفته استقرار  يلمورد تحل يضمن معناي و یحصر معناي سطح

 یكتنها شامل  چاپي یاتنشر هايآگهي برخالف آنهاكه  است ینا یزیونيتلو هاي يمورد آگه

. است يقيموس ومختلف، نوشتار  ينماها شامل یزیونيتلو هايآگهي بلکه ؛نيست تصویر

 در آگهي یكهمان طور كه  و سازدمي را یکپارچهمتن  یك یتدر نها ،يآگه ينماها يتمام

 آگهي یكدر  كند،مي منتقل كاال یك را درباره پيامي ،مجله یكچاپ شده در  صفحه

واحد  ،جااین در ،ینابنابر. سازدمي را واحد متن یك یتمختلف در نها نماهاي ،يزن یزیونيتلو

 .بوده است آگهي یكهر نما از  يلو واحد تحل ،یزیونيتلو يكامل تجار آگهي یكمشاهده 

 هانمونه ینشگز نحوه
معمول  هاييوهتوان از شياست، قاعدتاً نم كيفي يلتحل ينوع شناسينشانه كه آنجایي از

 هايروش كتاب در (.088:  8118، تيلور و يندالفل)استفاده كرد  بدین منظور يكمّ گيري نمونه

 یكانتخاب نمونه در  براي هاگيريتصميم اغلب كه شده ابرازدر ارتباطات  يفيپژوهش ك

 داراي مادر، يتاز جمع يآن هر عنصر طي كه يستن يبر احتمال تصادف مبتني كيفي، تحقيق

 يفيك هايپژوهش زا حاصل نتایج بنابراین. است شدن یدهبرگز يو مستقل برا يشانس مساو

 آن نينهمچ. كرد بينييشكه نمونه از درون آن انتخاب شده است، پ يتيجمع براي توانيرا نم

 ؛شودمي استفاده مند هدف گيرينمونه شيوه از كيفي، مطالعات اغلب در كه محققان معتقدند

 . دارد يقاتيتحق پروژه یكبه اهداف  بستگي هاانتخاب نمونه یعني

 يتا ابتدا 0921 تابستان يابتدا يزمان يكه در فاصله هایيآگهي يانرا از م يگهآ 91تعداد 

. انتخاب گردید شناختينشانه يلتحل براي ،ستا شده پخش يمااز شبکه سوم س 0921 تابستان

انتخاب شده به طور  نمونه تا شد برگزیده هايانتخاب آگه برايفوق از این رو  مدت

 یکسان هايآگهياز این شبکه  اینکه دليل به ينهمچن. باشد يآمار جامعه نيّمب تري مناسب

 انتخاب هاآگهي ینشگز براي را تريطوالن ايفاصله باید ،شوديپخش م يطوالن يمدت براي
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است  هایي آگهي بر مشتمل یدهبرگز نمونه .یدآ دست به يلتحل يبرا يبهتر هاينمونه تا كرد

. است  شده انتخاب شبکه ینا ينندهپخش شده در زمان پرب هاييآگه يآمار جامعه يانكه از م

 دانسي ؛ دارد تفاوت اندكي هم با معموالً پربيننده زمان مختلف كشورهاي در قرارداد اساس بر

 (.0921 ي،دانس) دانسته است شب 89 تا 1 ساعت از را زمان ینا

تا  شب 2 ساعت حدود از ،يماپخش شده از شبکه سوم س هاييآگه از يا، نمونهجااین در

. ستا گرفتهقرار  يلمورد تحل یزیونيتلو هايمجموعهساعت پخش  معموالً) 91/01ساعت 

 و شودمي پخش آن از بعد و آن اثناي در برنامه، یكقبل از پخش  ،يتجار هاييعموماً آگه

است؛ به  آگهي پخش تعداد و ميزان در مهم عامل یكمعموالً  ،برنامه یكپرمخاطب بودن  نيز

 تریناز پرمخاطب یکيشود،  مي پخش سوم شبکه از هانود كه دوشنبه شب طور مثال برنامه

 برنامه این پخش هنگام در بار چندین نيز و قبل هاياز آگه وسيعي حجم كه است ها برنامه

 باشد هایيآگهي ميان از هانمونه انتخاب شده است تا سعي جا این در ،بنابراین. شود مي پخش

 .پخش گرددمانند برنامه نود  هایيپرمخاطب و برنامه یزیونيتلو هايمجموعه هنگامكه در 

در  ؛گردید انتخاب نمونه ینشگز براي يماشبکه سوم س يتجار هايآگهي يلچند دلبه 

این  يكل بازرگان اداره نام به يماصدا وس یرمجموعهز ياز واحدها یکيكه  آنجا از وهلة اول

امور  يتمام ؛است يبازرگان هايپيام اصطالحاً یا يتجار هاي يپخش آگه ياصل يمتول سازمان

مختلف  يها شبکه ازكه  هایيآگهي بيشتر و است نهاد این ياردر اخت يمربوط به پخش آگه

گوناگون است  هايشبکه در هابرنامه بودن پربيننده ميزان تنها و است یکسان شود،يپخش م

لذا . یندخاص نما يدر زمان آگهي پخش سفارش به اقدام تا كندمي يبغدهندگان را تريكه آگه

 گزینش كه گفت توانمي رو ینمختلف، از ا هايشبکه در هاآگهي بودن یکسانبا توجه به 

 .كندينم يانتخاب نمونه چندان تفاوت براي هاشبکه سایر ميان از سيما سوم شبکه

 مخاطبان نظر سنجش منظور بهكه  يگوناگون هايپژوهش در يما،سوم س شبکه اینکه، دوم

 با نمونه، براي -است شده انجام وسيما صدا يقاتتوسط مركز تحق بازرگاني هاي آگهي درباره

است و  یزیونيتلو شبکه ترینپربيننده -(0921 غفوري،) 0921 ماهآبان در بيننده درصد 2/23

 بوده شبکه ینا هاي برنامه بودن ينندهپرب دهنده نشان پيوسته نيز گرفته صورت یگرد هايپژوهش

 انتخاب توانمي دالیل، ینبر اساس ا ،در مجموع(. 0921 اصل، يمثال، نجف يبرا) است

 . دانست منطقي را شبکه ینپخش شده از ا يتجار هاييآگه جامعه ياننمونه از م هاي آگهي
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 اندشده ینشکه به عنوان نمونه گز هاییآگهی مشخصات

 گردیده ذكر شد، خواهد يلكه در ادامه تحل هایييآگه يمشخصات كل 8 شمارهجدول  در

قرار گرفته  عدالت سهام نيز و بيمه ،ها بانك خدمات «يخدمات مال» رده در هاآگهي این. است

 خدمات و يزاتتجه»، «فرش وپوشاک »، «بهداشتي و كننده پاکمواد »، «غذایيمواد » ،است

. است شده بنديطبقه «مسافرتيخدمات » و «خانگيلوازم »، «آموزشيخدمات »، «ارتباطي

 غذایي مواد و گيردمي قرار «يخدمات مال» درصد در رده 1/91 ها با آگهي این ميزان بيشترین

 و «فرش وپوشاک »، «بهداشتي و كنندهپاکمواد ». جاي گرفته استدوم  درصد در رده 1/01با 

. شونديرا شامل م يها آگهي كلدرصد 01 ركدامه نيز «ارتباطي خدمات و يزاتتجه»

 9 نيز «مسافرتيخدمات » و هاآگهي درصد 2 هركدام «خانگيلوازم » و «آموزشيخدمات »

 .دهد مي تشکيل را هاآگهي درصد

 شده يلتحل هايیت آگهصامشخ: 2 شماره جدول

 خدمت یاكاال  رده شده معرفي خدمت یا كاال خدمت یاكاال  مارک شماره

 مالي خدمات بيمه ایران بيمه 0

 مالي خدمات اندازپس حساب كشيقرعه تجارت بانك 8

 مالي خدمات حساب افتتاح پارسيان بانك 9

 مالي خدمات بانك بدون شعبه تجارت بانك 4

 مالي خدمات سهام نگهداري و حفظ عدالت سهام 2

 مالي خدمات یکپارچه سيستم مهر اعتباري موسسه 1

 مالي خدمات رویش طرح نوین تصاداق بانك 1

 مالي خدمات حساب سپرده سود پاسارگاد بانك 2

 مالي خدمات زائركارت پارسيان بانك 3

 ملي خدمات جوانان انداز پس حساب مسکن بانك 01

 مالي خدمات نوین خدمات ملت بانك 00

 غذایي مواد زميني بادام مزمز 08

 غذایي مواد یميرژ مرباي آسانا 09

 غذایي مواد فلفلي چيپس توز چي 04

 غذایي مواد كيك درنا 02

 غذایي مواد مایونز سس دلپذیر 01

 بهداشتي و كننده پاک مواد كشسوسك و كشحشره تارومار 01
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 2 شمارهادامة جدول 

 بهداشتي و كننده پاک مواد ظرفشویي مایع صحت 02

 اشتيبهد و كننده پاک مواد یونيسف حامي گلرنگ گلرنگ 03

 فرش و پوشاک يديتول هاي كفش انواع ملي كفش 81

 فرش و پوشاک برجسته نقش فرش پاتریس فرش 80

 فرش و پوشاک شلوار و كت گراد 88

 ارتباطي خدمات و تجهيزات مکالمه تخفيف ایرانسل 89

 ارتباطي خدمات و تجهيزات يانوك گوشي نوكيا 84

 ارتباطي خدمات و تجهيزات همراه اول معرفي اول همراه 82

 آموزشي خدمات درخت دانش هاي تست چي قلم 81

 آموزشي خدمات يآمادگ هاي آزمون شریف مدرسان 81

 خانگي لوازم اسنوا ي كارخانه اسنوا 82

 خانگي لوازم امرسان یخچال امرسان 83

 مسافرتي خدمات خودرو امداد كارت ساپيا 91

  ها یافته تحليل
 یيبازنما يفرهنگ يهاارزش ليتحلگفته شد، هدف اصلي این مقاله، تر  گونه كه پيشهمان

 كاربرد ،این كار پژوهشي يمبنا ؛است بوده رانیا در ونيیزیتلو يتجار هاييآگه در شده

 يهايآگه غالب يفرهنگ يهاارزش ليتحل يبرا( 0334) چنگ كه بوده یيهاارزش از يفهرست

 طورهمان .است برده كار به 0338 تا 0328 ياهسال نيب ن،يچ كشور مجالت در شده چاپ

 شد رفتهگ كار به يو يسو از كه ينینماد يهاارزش تنها ذكر شد يشناسروش بخش در كه

پيش از . شد اضافه فهرست نیا به زين نید ارزش گرفت؛ و عالوه بر آن قرار مطالعه مورد

شناسي بارت كه طبق سنت نشانهها باید این نکته را نيز اضافه كرد پرداختن به تحليل آگهي

ها ها در سطح داللت ضمني آگهيهدف تنها بحث درباره وجود و یا عدم وجود این ارزش

هاي ایدئولوژیك آنها نيز مد نظر است؛ براي نمونه، تحليل اینکه در وهله نيست، بلکه داللت

نکه نحوه كاربرد دین ها استفاده شده است و دوم ایاول آیا از ارزش دین به طور كلي در آگهي

پرستي را به دليل تأكيد قوانين ها دو ارزش دین و ميهنبه چه شکلي بوده است؟ در بخش یافته
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تري مورد تحليل قرار خواهد گرفت؛ پيش از ها به شکل ویژهآنها در رسانه موجود در بازنمایي

  .شود هاي تلویزیوني ذكر ميبيان نتایج، بخشي از تحليل یکي از آگهي

 آگهي بانك پاسارگاد : تحليل نمونه

آگهي با تصویري از آرم این بانك آغاز . مدت زمان آگهي بانك پاسارگارد سي ثانيه است

آن كس كه به دست جام دارد، سلطاني جم »: كندشود و گوینده این بيت شعر را قرائت مي مي

انك پاسارگاد نشان داده سپس تصویري از حرم امام رضا و افتتاح یکي از شعب ب. «مدام دارد

شود؛ و در همان حال نيز گوینده، ميالد امام رضا و سالگرد تأسيس نخستين شعبه بانك مي

آید و تصاویري از شعب بانك به نمایش درمي. گویدپاسارگاد در شهر مشهد را تبریك مي

هاي ز طرحسپس یکي ا. شود بيان مي« بانك پاسارگاد، پاسخي شایسته به اطمينان شما»عبارت 

این بانك براي پرداخت سود به افرادي كه دریك فاصله زماني خاص اقدام به افتتاح حساب 

 .بانك پاسارگارد، بانك هزاره سوم: یابداین آگهي با این شعار پایان مي. شودكنند، بيان مي مي

 در 0921آذر سال  89معناي صریح آگهي باال این است كه افرادي كه از تاریخ اول تا 

درصد سود  82/01گذاري سپرده یکساله كنند، از بانك پاسارگاد اقدام به افتتاح حساب سرمایه

آرم . یکي از معاني ضمني این آگهي، تلفيق مفاهيم مذهبي و ملي است. شوندبرخوردار مي

همچنين یك بيت شعري كه در ابتداي این . بانك پاسارگاد، تصویر یك جام كهن ایراني است

از سوي دیگر، در این آگهي . شود، اشاره به مفاهيم ملي و كهن ایراني داردمي آگهي قرائت

بانك پاسارگاد در زمان ميالد امام رضا امام هشتم شيعيان،  شود كه نخستين شعبهاعالم مي

توان به نوعي تلفيق امر ملي و اسالمي دانست؛ برداشتي كه این دو را مي. افتتاح شده است

ك است و حکومت حاكم همواره سعي داشته آنها را در كنار هم قرار دهد؛ خوانشي ایدئولوژی

اي كه از این منظر، این دو در اصطالح دو بال یك مفهوم است كه الزم و ملزوم به گونه

گرایي و دین در این آگهي هاي سنت، جمعیکدیگرند و جدایي آنها قابل تصور نيست؛ ارزش

 . بازنمایي شده است

رفته است از عناصر فرهنگ و تمدن ایراني ها انتظار ميهمچنان كه از رسانه در این آگهي،

توان با بانك پارسيان و نيز باورهاي مذهبي استفاده شده است؛ از این نظر، این آگهي را مي

بنابراین، . مقایسه كرد كه دقيقاً به همين شيوه به تبليغ خدمت مدنظر خود پرداخته است

 .سنتي ایران است آگهي بازنمایي شده است نشانگر جامعه هایي كه در این ارزش
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  یفرهنگ هايانعكاس ارزش نحوه
 يتجار يهايآگه در ،گانه 3 يفرهنگ يهاارزش يتمام هاي مختلف نشان داد كهآگهي ليتحل 

 كدام كه را پرسش نیا نیبنابرا ،و بازشناسائي بوده است؛ لذا مشاهدهقابل  مايس سوم شبکه

 كه داد پاسخ گونهنیا توانيم را است شده یيبازنما تبليغات تلویزیوني در هاارزش نیا از كی

 مايس سوم يشبکه يتجار يهايآگه در ،اند گرفته قرار ليتحل مورد كه یيهاارزش يتمام

 بيترت به ران،یا در يونیزیتلو يهايآگه در غالب يفرهنگ يهاارزش نيهمچن شدند؛ مشاهده

 .تهيمدرن و سنت ،يجوان: از اند بوده عبارت

 يجا دسته دو در باًیتقر را آنها توانيم كه دهديم نشان نینماد يهاارزش نیا به ينگاه

 كه يشرق يهافرهنگ در جیرا يهاارزش ،(شد اشاره روش بخش در كه گونههمان) داد

 يهاهنگفر در احترام مورد يهاارزش زين و ،شودجزء آن محسوب مي نيز ما كشور فرهنگ

 يهاارزش اما ؛دارند تعلق يغرب فرهنگ به تهيمدرن ،یيفردگرا ،يجوان يهاارزش. يغرب

 هاي ویژگياز  غالباً خانواده و سنت ،یيگراجمع كهنساالن، به احترام ماننده يگرید

 از يکی در مطلق طور به نتوان دیشا ي راپرستهنيم و نید يهاارزش .است يشرق يها فرهنگ

 تا ،گيردمي قرار يشرق يهافرهنگ دسته در كه یيهاارزش زیرا ؛داد يجا تهدس دو نیا

 به دو هاآندر ادامه،  شود،يم دهید يغرب فرهنگ در كه است یيهاارزش مقابل نقطه ي،ا اندازه

 .گردد مي ليتحل و سهیمقا دو

 يهايگهآ در نهيمدرن و سنت يهاارزش یيبازنما بخش، نیا در توجه مورد لهأمس نياول

 به باًیتقر ارزش دو نیا كه دهديم نشان هايآگه ليتحل مروري بر. است رانیدرا يونیزیتلو

به »: است شده فیتعر شکل نیا به سنت ارزش. است شده یيبازنما آنها در يکسانی شکل

 يبودن، دارا يخیتار يهاتيفيك. شود يتجارت گذشته و آداب و رسوم احترام گذاشته م

 زين تهيمدرن ارزش ياتيعمل فیتعر و «شوديبودن مورد احترام واقع م ياافسانه قدمت بودن و

قرار  ديكأمورد ت بودن بودن، معاصر، به روز و فراتر از زمان دیجد ميمفاه»: از است عبارت

 يهايآگه در تهيمدرن و سنت يهاارزش انعکاس برابر نسبتاً زانيم ،از این رو. «رديگيم

 به توجه كنار در يرانیا يسنت ميمفاه بهمخاطبان ایراني  توجه از ناشي توانيم را يونیزیتلو

 .كرد يابیارز مدرن جامعه كی يهاجلوه
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 يهاجلوه يعنی ،يغرب و يرانیا يفرهنگ عناصر از کسانی يريگبهره توانيم ،گرید يسو از

 درحال ياامعهج كه رانیا يكنون جامعه مصداق را يغرب فرهنگ يهانشانه و يرانیا فرهنگ

 يژانرها از يکی عنوان به يتجار يهايآگه كه گفت بتوان دیشا يعنی ؛ركرديتفس است، گذار

 ،گذار درحال جامعه كی مشخصه. است ماعصر  جامعه ياجتماع تحوالت نهیآ ي،ونیزیتلو

 ،جامعه نوع نیا در كه است يغرب مدرن فرهنگ ينمودها و گذشته يهاسنت همزمان حضور

 كامل طور به يسنت فرهنگ يهاارزش نه هنوز و كنديم دايپ يتالق هم با هاارزش نیا يدو هر

 در به طور كل تهيمدرن يهايژگیو نه و (فتديب ياتفاق نيچن اگرالبته )است  شده كنشهیر

 .است شده هيتعب جوامع، از گونه نیا فرهنگ

 و یيگراجمع: از است عبارت ،كرد صحبت آنها بارهدر دیبا كه يگرید ارزش دو

از  يسنت يهافرهنگ بارز يهانشانه از يکی یيگراجمع ،مقاله نیا مؤلفان نظر به. یيفردگرا

 يهامناسبت در افراد و است گسترده افراد انيكشور ما است كه در آن روابط م جمله فرهنگ

 ،بستگان از يکی مرگ ای ازدواج مانند ياتفاقات ای يمذهب يهايسوگوار ،هاجشن مانند مختلف

 در اما دهند؛ يم انجام را مراسم يبرگزار كار يجمعدسته صورت به و شتابنديم هم كمك به

 انيم روابط بر چندان يسنت يوندهايپ و دارد يبرتر جمع منافع بر فرد منافع ،فردگرا جوامع

 باًیقرت هم ارزش دو نیا یيبازنما زانيم كه دهديم نشان هايآگه ليتحل. ستين حاكم افراد

 شده دهيكش ریتصو به ارزش دو نیا کسانی طور به يونیزیتلو يها يآگه در و است برابر

 يابیارز تهيمدرن و سنت يعنی ي،قبل ارزش دو سهیمقا يراستا در توانيم را جهينت نیا است؛

 كه داشت انتظار توانيم نیبنابرا بود؛ شده مشاهده يهايآگه در زانيم كی به حدوداً كه كرد

 . ندیآ در شینما به اندازه كی به زين یيگرا جمع و یيفردگرا يها ارزش

 يتجار يآگه در خانواده مفهوم یيبازنما يمعنا به جانیا در كه خانواده يفرهنگ ارزش

 ما جامعه كه آنجا از. است شده مشاهده يونیزیتلو يهايآگهاز  سوم كی حدود در است،

 يهاارزش شینما اندازه به باًیتقر خانواده شینما است، يسنت يهاارزش به وفادار ياجامعه

 نشان يخوب به جامعه يهاتيواقع از يکی منظر نیا از. است توجه جالب سنت و یيگراجمع

 از متشکل كه خود يسنت شکل يادیز زانيم تا هنوز خانواده ما، جامعه در رایز ،استشده  داده

 تا فرزاندان ،كنوني جامعه در اي كه به گونه است؛ كرده حفظ را است فرزندان و مادر و پدر

 و كنند يم يزندگ خود نیوالد كنار در و خانواده در ،يزندگ سوم دهه انیپا به كینزد نيسن

 ،نیبنابرا شود؛يم حفظ پدرومادر با آنها روابط زين ياصل خانواده ترک و ازدواج از پس يحت
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امر  نیا گرانيب هم، با خانواده افراد روابط و يگخانواد يزندگ شینما بستر در كاال كی غيتبل

 .است شدهتوجه  -ناخواسته ای خواسته -به امر يتجار يها ياست كه در ساخت آگه

 يجوان يهاارزش از است عبارت رديگ قرار توجه مورد دیبا نجایا در كه يگرید ارزش دو

 احترام يفرهنگ ارزش اما ؛شد مشاهده هايآگه بيشتر در يجوان ارزش. بزرگساالن به احترام و

 هايآگه در جوانان ادیز یيبازنما. بود نگرفته قرار توجه مورد هايآگه در چندان بزرگساالن به

اشاره  نیاز ا شيكه پ طورهمان سو، كی از. باشد ي داشتهمتفاوت يضمن يهاداللت تواند يم

 يفرهنگ خاص يهادگاهیداست كه با توجه به  يفرهنگ غرب هاي شاخصاز  يکی يشد، جوان

 قائل يادیز تياهم مطلوب طیشرا در بدن حفظ و «ماندنجوان » يبرا كشورها، گونهنیا در

 يبرا يشیآرا مواد انواع از استفاده و كيپالست يها يجراح فراوان رواج امر نیا گواه هستند؛

 شیمان توانيم ،سو كی از نیبنابرا. است بدن پوست يظاهر شکل رييتغ از يريجلوگ

 يجیتدر حركت نشانگر را رانیا ونیزیتلو ازشده  پخش يهايآگه در جوان جذاب يها مدل

 و ،یيبایز كيپالست يجراح ندهیفزا رشد كه كرد، يابیارز يغرب دگاهید نیا يسو به جامعه

 نگرش و شهیاند در «بدن» افزون روز افتنی تياهم از ناشي ،يشیآرا مواد گسترده مصرف

 طیشرا در بدن حفظ يمعنا كه يجوان «میتکر» و «ماندنجوان » در پي آن، و است انيرانیا

 بدن داشتن تياهم نجایا در ،يجوان از منظور. دانست امر نیا نيمب توانيم را است آلدهیا

 انجام آن نشاط و شور و يجوان نيسن از ما اتيادب و فرهنگ در كه يمیتکر آن نه و است

 .شود يم

 توجه مورد دیبا ها يآگه در يجوان ارزش فراوان یيبازنما ليتحل در هك يگرید نکته اما

 نیتر جوان زمره در رانیا دارد؛ ما جامعه يتيجمع بيترك با يميمستق ارتباط داد، قرار

 دیشا ،رونیا از ،دهد يم ليتشک جوانان را آن تيجمع بخشبيشترین  و است ايدن يكشورها

 نیبنابرا. داد قرار ليتحل مورد واقعيت نیا يراستا در بتوان را هايآگه در جوانان ادیز حضور

 يهايآگه در جوانان و يجوان یيبازنما زانيم و جامعه در جوانان نسبت انيم توانيم

 . است يتوجهو در خور جالب  نکته لحاظ نیا از كه ميكن مشاهده يمعنادار رابطه يونیزیتلو

 يونیزیتلو يهايآگه در كه گفت توانيم هايآگه ليتحل از حاصل مشاهدات اساس بر

 قابل يغرب فرهنگ زين و يرانیا يسنت فرهنگ به مربوط يهاارزش نوع دو هر ،صدا و سيما

 ؛دارد غلبه هايآگه در ما جامعه به مربوط يفرهنگ يها ارزش يحدود تا البته ؛است مشاهده
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 يسنت فرهنگ هاي جمله ویژگياز  كه سنت و خانواده ،یيگراجمع مانند یيهاارزش تا يعنی

 .ندا شده دهيكش ریتصو به يجوان و یيفردگرا مانند یيهاارزش از شتريب ماست،

 بخش در آنها تر بود كه شایسته ي،پرستهنيم و نید يها ارزش تياهم به توجه با

 در يفرهنگ ارزش دو نیا یيبازنما به ادامه گيرد و لذا در قرار ليتحل مورد ياجداگانه

 .افکنيم نظري مي رانیا ونیزیتلو

 یپرست هنيم و نید ي فرهنگیهاارزش

 طورهمان. كرد يابیارز ابتداي مقاله در شده مطرح پرسش يبرا يپاسخ تواناین بحث را مي

 به ونیزیتلو در يارسانه يمحتواها شینما نحوه يگذار استيس در ،گفته شد ترپيش كه

 ران،یا بر حاكم ياسيس نظام كه آنجا از. است شده يادیز توجه يمل و ينید ميمفاه شینما

 انيم در يمذهب «شعائر» يعبارت به و باورها كه دانديم مکلف را خود است، ياسالم ينظام

 خیتار ،فرهنگ به جوانان يدلبستگ شیافزا ،گرید يسو از شود، نهینهاد تا جیترورا  جامعه افراد

 .است شده يادیز ديكأت زين ياسالم رانیا تمدن و

 يتجار يهايآگه در يمذهب نيمضام و ميمفاه از كه دهديم نشان هايآگه به ينگاه

 به شتريب ي،مذهب ميمفاه از استفاده رد،يگ قرار توجه مورد دیبا كه يانکته اما. است شده استفاده

 داللت مذهب و نید بر كه افتی را یيهانشانه هايآگه در توانيم يعنی ؛است نینماد شکل

 نگرفته صورت ينید اصول و باورها جیترو يبرا يتالش يونیزیتلو يهايآگه در اما ،رددا

 ياقناع یيهااميپ كه يغاتيتبل يهااميپ قیطر از ينید يباورها تا است نشده تالش يعنی ؛است

كه این امر شاید تا حد زیادي، با توجه به هدف و كاركرد تبليغات  ابدیبه مخاطبان انتقال  است

ها و قوانين موجود درباره گذاري ي قابل قبول باشد؛ اما مسأله اساسي خواست سياستتجار

اي از مد نظر قرار دادن ها است؛ به عنوان نمونهتبليغات براي تبليغ دین حتي در پوشش آگهي

توان به آگهي یکي از موسسات مالي اشاره كرد كه به علت و لحاظ كردن این موضوع، مي

از نهادهاي انقالبي، نوع پوشش و چهره ظاهري زن و مرد كامالً منطبق با وابستگي به یکي 

كنندگان براي استفاده از بنابراین، در این آگهي هم به اقناع مصرف. ایدئولوژي حاكم بود

« مطلوب و مورد قبول»خدمات یك موسسه مالي توجه شده بود و هم به بازنمایي یك خانواده 

 .یك نظام اسالمي هاي حاكم درمبتني بر ارزش
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 جهينت توانيم هايآگه ليتحل به توجه با. است يپرستهنيم ارزش ،گرید يفرهنگ ارزش

 را یينمادها توانيم ؛ زیرااست شده یيبازنما يونیزیتلو يهايآگه در ارزش نیا كه گرفت

 ن وهاي پارسيابانك يآگه در مثال طور به چنانچه است؛ ارزش نیا بر دال كه كرد مشاهده

 از تا گردیده است يسع و شده اشاره يرانیا كهن تمدن و فرهنگ به ميمستق طور به پاسارگارد

 گرید يهايآگه در. شود استفاده هابانك اعتبار جادیا يبرا رانیا كهن خیتار شکوه و عظمت

 فرهنگ و تمدن به اشاره اوقات يگاهاما . شده است انهیگرايمل ميمفاه به یيهاهاشار زين

 از مملو نکهیا با كه اسنوا يخانگ لوازم يآگه همانند است، كرده دايپ شعارگونه يحالت ،يرانیا

 مخاطباي كه احتماالً  شده، به گونه اغراق يكم مورد نیا در اما ،است انهیگرا يمل ميمفاه

 .دهد مي نشان مقاومت اميپ به نسبت

 ينمادها و ينید ميمفاه زا كه گفت توانيم ارزش دو نیا یيبازنما یينها ليتحل در

 مورد در امر نیا كه هرچند؛ است شده استفاده يونیزیتلو يهايآگه در يرانیا تمدن و فرهنگ

 اي اندازه تانيز  يپرستهنيو در مورد ارزش م يمذهب يبه شکل استفاده از نمادها نید ارزش

 توانديم يرانیا يفرهنگ يهاارزش با ارتباط در كه يگرید موضوع .آید به نظر مي گونهاغراق

 گونهداللت شکل به هايدر آگه یرانيا هايافسانه و هااسطوره یيبازنما رد،يمورد توجه قرار گ

نشان  یزیونيتلو هاييآگه شناختينشانه تحليل ؛ به عبارت دیگر،است ترقيعم يسطح در و

 یرانيا هايافسانه و هاآگهي این ميان توان مي آنها ثانویه داللت یا يضمن يدر سطح معنا كهداد 

 ایراني يانهعام هايقصه یا هاافسانه به هاآگهي ینكه در ا هائي هاز اشار یکي .پيدا كرد يارتباط

 این دارد؛ياز چشمه آب بر م يسفال يااست كه با استفاده از كوزه جواني زن یرشده، تصو

بر آن مکرر استفاده شده  مبتني شعاراو  هادارد و قصه واالیي یگاهجا ایران ادبيات در تصویر

 «اغيار» دید از تا كرده حبس هاخانه در را زنان كه است ما مردساالر فرهنگ گرنشان ؛ زیرااست

 ينآتش هايعشق گيريشکل ینآغاز نقطه داستان، این و تصویر این یگرد سوي از .باشند دور

بوده است تا دختران  يا فرصتبرداشتن آب از چشمه تنه یعنيعمل،  این زیرا ؛است بوده

 دنبال به و آیند بيرون هاخانه از بتوانندفرهنگ مردساالر قرار داشتند،  سلطه یركه ز يجوان

 . خود بگردند رویایي مردان

 و هااسطوره به خود ضمني داللت سطح در كه كرد مشاهده را زیادي هايآگهي توانمي

كه كت و شلوار گراد  جواني فرد ،گراد يراهنپ يآگه در. است كرده اشاره شاهنامه هايداستان
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 يم وي به را يابانخ آب و گذرديبا سرعت از كنارش م يليبر تن دارد، پس از آنکه اتومب

 كندمي اشاره شاهنامه در یاربه داستان اسفند یحيبه طور تلو آگهي این.  شودنمي يسپاشد، خ

 و شد تن رویين و داد شو و شست حيات آب در را خود تن اسفندیار افسانه، آن اساس بر كه

 .رسيدينم يبه و آسيبي هيچ پيکارها در دیگر

به  ظریفي طور به كه شود مشاهده مي نوین اقتصاد بانك یشحساب رو آگهي در همچنين،

 شده بسته هاآسمان در عمو دختر و عمو پسر عقد ینکهبر ا مبني ما فرهنگ در يانهعام يباور

در كه  ياز مناطق برخي در هنوز را آن آثار بتوان شاید كه باور این اساس بر. ددار اشاره است،

 و هاعمو پسر كرد، يداحاكم است، پ اي يلهو قبب يو آداب و رسوم قوم يسنت يباورهاآنجا 

 ازدواج هم با سرانجام باید شده، معين يشكه از پ تقدیري و سرنوشت اساس بر دخترعموها

 .شودمي نقد و كشيده تصویر به آميزیهكنا نحوي به باور ینا مزبور، آگهي در .كنند

 حقایق تواندمي هايمتن آگه معنایي تريقعم هايالیه به توجه كه دهدمي نشان امر این

 بيان آگهي كه رسديهرچند در ابتدا به نظر م یعني ؛را درباره آنها آشکار سازد بيشتري

فرهنگ خود را در آن  جلوه توانمي آن در كاوش با اما ،نيست كاال یك درباره اطالعاتي

 .ردمشاهده ك

 گيرينتيجهبحث و 
( ياسالم) ینيد نظامي كه یرانحاكم بر ا سياسي نظام ماهيت به توجه با شد، گفتهكه  طورهمان

 بهعالقه  و در كنار آن افزیش آگاهي و دیني اصول شدن نهادینهباوري و است، بر ارتقاء دین

 كيدأت تلویزیون ویژهبه و هارسانه هايبرنامه يایران اسالمي در محتوا هنگ و تمدنتاریخ، فر

 .شده است فراواني

 یزیونتلو يتجار هاييآگه شناسينشانه يلحاصل از تحل هايیافتهبر اساس  ،مجموع در

 يیرانفرهنگ ا نمادهاي و عناصر يزو ن دیني يماز مفاه ،يتجار هايآگهي در كه گفت توانمي

به شکل ها  در آگهي دیني مفاهيم از استفاده كه است ینمل اأقابل ت اما نکته ؛استفاده شده است

 از استفاده شکل به يشترب دیني مضامين از استفاده بلکه ؛است نبوده ینيد باورهاي یجترو

كه  هایيياز آگه يبوده است و بعض دیني تصویر یك یاقران  آیه یكهمانند  يمذهب نمادهاي

 ابراز هاآگهي یندر ا یعني است؛ بوده« يمناسبت» هايآگهي اند،استفاده كرده ينمضاماین ز ا

. شود يشعبان ارائه م يمهخاص همانند ن مذهبي رخداد یك يلبه دل ،معيني خدمات كه شده
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 و هاارزش مفاهيم، القاء و ترویج براي چنداني تالش ،تجاري هايآگهي در این، بر عالوه

از موارد، شاهد استفاده  بعضي در همچنين. است نگرفته صورت هاآگهي در دیني ايهنگرش

 برخي در چنانچه يم،هست مادي اهداف به يدنرس يافراد جامعه برا ینيد ينامناسب از باورها

 كه گفت بتوان شاید اساس، این بر است بوده گونهینا يسسات مالؤمربوط به م هايياز آگه

 نه و است دیني باورهاي از ابزاري استفاده نوعي ،تبليغات در دیني ايهارزش از استفاده

 .ذاتي و محتوایي استفاده

 ایران یخفرهنگ و تار نمادهاي و گرایانهملي مفاهيم از هاياز آگه بعضي در همچنين

 هاينگرش ترویج بر دال را آنها بتوان كه یافترا  هایينشانه توانمي و است شده استفاده

 هاياز آگه تعدادي در ينهمچن. بودن دانست ایراني به نسبت افتخار احساس و پرستانهيهنم

 نيز و يانهعام باورهاي و هابه داستان ياشارت يضمن معاني سطح در كه شود مشاهده مي

 يمبه مفاه هاياز آگه يالبته در برخ. شده است یرانيمرتبط با فرهنگ ا هاياسطوره و ها افسانه

 .است شده پرداخته اييشهو كل يشعار نهگرایاملي

توان هاي تلویزیوني ميهاي فرهنگي بازنمایي شده در آگهيبه طور كلي، از منظر ارزش

كننده وضعيت اي، منعکسگفت كه تبليغات تا حد زیادي همانند سایر ژانرهاي رسانه

در سطح جامعه  فرهنگي عصر خود است؛ به عبارت دیگر، به طور تاریخي تغييرات -اجتماعي

اي هر اي آن عصر مشاهده كرد و با كنکاش در محصوالت رسانهتوان در توليدات رسانهرا مي

كه در همچنان. توان تصویري از رویدادهاي جهان واقعي هر جامعه به دست آورد عصر، مي

 هاي انجام شده، مواردي چون در حال گذار بودن جامعه ایراني، حضور همزمان عناصرتحليل

هاي غربي و هاي فرهنگ ایراني به مثابه بخشي از فرهنگ شرقي، و نيز برخي از ارزشو ارزش

ها انتشار آنها ها و فرهنگالمللي و جهاني شدن رسانهدر پي تحوالت اخير بين –مدرنيته 

تا اندازه زیادي در تبليغات تلویزیوني پخش شده از رسانه ملي به تصویر  -تسریع شده است 

 .شده استكشيده 

  منابع 
  انتشارات باز: ، ترجمه حميرا مشيرزاده، تهراننقد فرهنگی ،(0922)آسابرگر، آرتور. 

 ادبی و ، فلسفی فصلنامه، «روالن بارت و اسطوره و مطالعات فرهنگي»، (0921) اباذري، یوسف

 . 023-091، 02 ، شمارهفرهنگی ارغنون
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  دفتر : ، ترجمه حسن پویان، تهرانگیدرآمدي بر نظریه فرهن، (0929)اسميت، فيليپ

 .ها المللي گفتگوي تمدن هاي فرهنگي و مركز بين پژوهش

  فلسفی، ادبی  فصلنامهیوسف اباذري،  ، ترجمه«اسطوره در زمان حاضر»، (0921)بارت، روالن

 .092-22 :02 ، شمارهو فرهنگی ارغنون

  نشر : ، تهراني در تلویزیون ایرانهاي تجارقرائتی نقادانه از آگهی، (0922)پاینده، حسين

 .روزگار

 شناسي در تحليل پيامدرآمدي بر كاربرد نشانه»، (0921) ، نادربشير، حسن و جعفري هفتخواني-

-020: 8، شماره مجله اندیشه مدیریت ،«هاي مطبوعاتيآگهي: هاي تبليغاتي؛ مطالعه موردي

022. 

 روزهاي عادي و تعطيل فصل  غت درچگونگی گذران اوقات فرا، (0912)، اعظم  پنابادي

 .مركز تحقيقات صداوسيما: ، تهران شهر 22بين مردم  تابستان در

 مركز : ، تهرانهاي تبليغاتی سيما نظر مردم تهران درباره آگهی، (0920)، عاطفه    خضریان

 .تحقيقات صدا و سيما

  نشر : تهران بهزاد دوران،، ترجمه گودرز ميراني و هاشناسی رسانهنشانه، (0912)دانسي، مارسل

 .چاپار

  كورش صفوي، در  ، ترجمه«شناسيگرایي در زبانمباني ساخت»، (0921)دوسوسور، فردینان

پژوهشگاه انتشارات : تهران، گرایی و مطالعات ادبیگرایی، پساساخت ساختمجموعه مقاالت 

 .فرهنگ و هنر اسالمي

  انتشارات : تهران محمدصادق مهدوي، ترجمه، شناختیهاي جامعهنظریه، (0914)ریتزر، جورج

 .دانشگاه شهيد بهشتي

 تهرانعليرضا دهقان،  ، ترجمههاي ارتباطاتنظریه، (0920)تانکارد، جيمز  و سورین، ورنر :

 .انتشارات دانشگاه تهران

  انتشارات تالش: ، رشتقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، (0912)عبداللهي، علي اكبر. 

 غنی ساختن اوقات فراغت نوجوانان  سيما در و بررسی نقش صدا، (0913)علي پور، علي

 .مركز تحقيقات صدا و سيما: ، تهرانوجوانان

  مركز تحقيقات صدا و سيما: ، تهرانهاي بازرگانی سيما گيران آگهی پيام، (0921)غفوري، فلور. 

  دفتر مطالعات : تهران ي،، ترجمه مهدي غبرایدرآمدي بر مطالعات ارتباطی، (0921)فيسك، جان

 .هاو توسعه رسانه
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 و ارشاد   فرهنگ  وزارت: ، تهرانتبليغاتی کشور  و مقررات  قوانين، (0922)داغي، ایرج قره

 . اسالمي

  ترجمه عباس مخبر، از پارسونز تا هابرماس :نظریه اجتماعی مدرن، (0921)كرایب، یان ،

 .انتشارات آگاه: تهران

 هاي تبليغاتی و نقش آن در  نظرسنجی از مردم تهران در مورد آگهی، (0928)فر، ليال  منصوري

 .مركز تحقيقات صدا و سيما: ، تهرانگيري ميزان و نحوه مصرف شكل

  نشر ني: ، ترجمه منوچهر صبوري، تهرانشناسیجامعه، (0921)گيدنز، آنتوني. 

 ترجمه جمال درآمدي بر نظریه فرهنگی معاصر، (0922)براویت  ،ميلنز، آندرو و جف ،

 .نشر ققنوس: تهران محمدي،

 هاي  اداره كل پژوهش ،هاي بازرگانی سيما گيران آگهیپيام ،(0921)اصل، مرضيه  نجفي

 .مركز تحقيقات صدا و سيما: شناسي، تهران اي، گروه مخاطب اجتماعي و سنجش برنامه

  نشر ماهي: تهران ،، ترجمه قادر فخررنجبري و ابوذر كرميپست مدرنيسم، (0924)وارد، گلن. 
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