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  مقدمه
 در جوامـع    ي زندگ ك در سب  يرير چشمگ ييتوان تغ  ي م يفناورشرفت  يامروزه با توجه به پ    

ن رو  يـ از ا  .ردكـ  مـشاهده    ،انـد  ردهكها رشد    شرفتين پ يه با ا  كن قشر جوان    يژه ب ي به و  ،يامروز
  شـدن  يرات جهـان  يثأتـ  رده،كـ دا  يـ  پ ياديـ ت ز يـ  اهم در حـال حاضـر    ه  كـ  ي از موضوعات  يكي

Globalization  رو بـه    پديـده يـك  به عنـوان   شدنيه جهانك افراد است ي زندگ ك سب يبر رو
 ،ياجتمـاع  ،ياسـ ي س يهـا  جمله عرصه   از ي بشر ي مختلف زندگ  يها  جنبه ير تمام يرشد و فراگ  

  .داده استر قرار يثأ را تحت تياقتصاد و يفرهنگ
 ياري شدن اذهان بـس    ي جهان ةي نظر يريگ لكه از بدو ش   ك عمده   ي از مسائل محور   يكياما  

  بـدل شـده،    گـستره ن  يپردازان ا  هي نظر يوضوعات مهم برا   از م  يكيرده و به    كرا به خود جلب     
 از  يارـي بـس  ،ن مرحلـه  يـ  در ا  وجهـان بـوده اسـت         عام و همگون در    ياـه تـيوـش ه ـيداـيپ

 ي و فرهنگـ   يتي هو ةنندكنواخت  يك و   يساز رات همگون يثأ از ت  ،ير متفاوت ي با تعاب  ،پردازان هينظر
، Americanization ي شـدگ  ييايكـ  آمر ينـا  شدن بـه مع    ين جهان يبنابرا. گفتند يجهان سخن م  

ه كـ  بل ،ستيـ اسـت ن  ي اقتصاد و س   هاي زمينه محدود به     تنها ... شدن   ي دونالد كا م ي شدن   يغرب
  ).202 انييچوك( دريگ يز در بر مي را ني فرهنگزمينة

و  هـا   رسـانه  يها نهي در زم  فناوريشرفت  ين اساس و با در نظر گرفتن گسترش و پ         يبر هم 
 يشورهاكـ در  » يشـدن فرهنگـ    يجهـان «ژه  ي به و  ، شدن ي جهان گسترةن در   آ به   دات وابسته يتول

 جـوان   ة جامع به ويژه ( يكزكمة  ده در جامع  ين پد يق ا يمطالعه و تحق   در حال توسعه،  و   يصنعت
االت يـ شور بـا ا   كـ ن  يـ  ا يمرز هم  چون يليبه دال  ،ني الت يايك آمر يشورهاكان  ي در م  )شوركآن  

ن رونـد   يشتريـ ب داشـتن    ن،ي التـ  يايكـ  و آمر  ي شـمال  يايكـ مران آ يـ  م يمتحده، نقش پل ارتباط   
ن يشتريـ  ب  و %56 سـاالنه    بـاً يتقر(االت متحـده    يـ  جهان بـه ا    يشورهاكگر  يمهاجرت نسبت به د   

  .است  برخورداريت قابل توجهيماز اه) ني التيايك آمرةت جوان در قاريجمع
 يمـدها  رگ و مـدرن،    بـز  يها ها و رستوران   حضور فروشگاه توان به    يمز  يگر ن ي د ةاز جنب 

ر يـ  نظ ي فرهنگـ  گـسترة  در   يا  و رسـانه   يتاليجي د يزات و ابزارها  يتجه فودها، انواع فست  لباس،
 يريرپذيثأ از ت ييها تواند نشانه  يه خود م  كرد  ك اشاره   يكزك م ةره در جامع  يانه و غ  يرا ون،يزيتلو
  .ن جامعه باشديادر » گرايي آمريكايي مصرف«از 

 هكـ ( ي شـدن فرهنگـ   ي جهـان  به ويـژه   شدن و    يموضوعات جهان  ي بررس تيم اه ،نيبنابرا
ژه جوامـع  يـ  بـه و ،ن بر جوامـع آرات يثأو ت )شود ي از آن محسوب م يز بخش ي ن يشدگ ييايكآمر

و  برخوردارنـد  يشتريـ  عمـل ب يرا جوانـان از آزاد  يـ اسـت ز    برخوردار ياديت ز يجوان از اهم  
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نـده  ي آ ي مختلف برا  يوهايم سنار يرس ت به طوري كه   ؛ندا  شدن ير عوامل مختلف جهان   يثأتحت ت 
 ييهـا  ن پـژوهش ين رو چنياز ا. ندا سازان جامعه ندهيه آكشور است  ك يك جوان   ة جامع ةبه عهد 

نه ين زم ي در ا  يگذار تسياس يگشا هتواند را  ي م ي زندگ ك و سب  ي شدن فرهنگ  ي جهان گسترةدر  
  .باشد

  يبحث و بررس
  يروش شناس

رات آن بـر    يثأ و تـ   يكزكدر م » ييايكمرآگرايي   مصرفتأثير  « رامونيق پ ي و تحق  ي بررس در
» هـا  كفـصل ارد « لميل فـ  يـ  بـه تحل   يشناس ق روش نشانه  ياز طر  ،يكيزك جوانان م  ي زندگ كسب

 خاسـتگاه آن    هك  است ي فرانسو يها و سنت    نشانه ة علم مطالع  ،يشناس نشانه .پرداخته خواهد شد  
 ي زبانشناس فرانـسو Ferdinand Saussure ، ناندو سوسوريفرد .گردد ي باز ميزبانشناسعلم به 

ن علـم را  ي ا،ييايكمرآلسوف ي فCharles Pierce رسي و بعدها چارلز پيشناس  پدر علم نشانهو
ز از ينRoland Barthes   چون روالن بارتيشمندانياند رسيپبعد از ) 1986 الرك( توسعه دادند

ثر از  أ متـ  رت روالن بـا   . داشـتند  آن ةع در توس  يقابل توجه ر  يثأه ت ك بودند يشناس ن نشانه يخرأمت
مد،  ي مختلف فرهنگ  يها زمينهسوسور بود و در      آثـار بـا    ره  يـ غ... و غـذا  نما،يسـ  ،كمناس  مانند ُ

  .ادگار گذاشته استي از خود به يارزش
 ة مطالعـ ي بـرا يي است الگوهـا صدددر » ها يشناس هاسطور«ت عنوان حبارت در اثر خود ت 

گفتـار    جامع به متن دارد و معتقد است زبـان، ي نگاهيشناس  اسطوره او در . ها فراهم آورد   نشانه
 )يبـصر  ،يالمـ كاعـم از    (  باشـد  ييب معنـا  كيا تر يه عبارت از هر واحد      ك ،و گفتمان و جز آن    

 مـا همـان   يس بـرا كـ ع«د يـ گو يمـ » ها يشناس هاسطور « بدين ترتيب در كتاب  . متن است  ينوع
بـه گفتـار     انند، را برس  يز منظور ياء ن ي اگر اش  يحت مه؛ روزنا ةه مقال ك از گفتار است     ي نوع يمعنا

  ).87 ي اباذرةترجم ،بارت( »شوند يبدل م
 يشناس اسطوره«ه  كند  ك ي مطرح م  ي نظام شناخت  يكل به عنوان    ين دل يبارت اسطوره را به ا    

). 89( » اسـت  يخي تـار  يه دانـش  كـ چـرا    ؛يدئولوژي از ا  يهم بخش  و از دانش است     يهم بخش 
 ؛مدلول و نشانه را قائـل اسـت    دال،يعني يشناخت ز سه وجه مرسوم نشانه   يوره ن  اسط يبارت برا 

  .)91(  دوم استة مرتبيشناخت  اسطوره نظام نشانهياما به اعتقاد و
 و داللـت    Denotationه  يـ  داللـت اول   يعنـ ي ي بارت ة دوگان ي بر مبنا  يشناخت ن نظام نشانه  يا

ـ  يـ ه از سـطح داللـت ثانو  كـ ت  اسيبارت مدع« ندك يعمل م Connotation هيثانو ه ه اسـطوره ب
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 يبـارت بـرا   ). 139 ياباذر( » دوم است  ة مرتب يشناخت ن اسطوره نظام نشانه   ي بنابرا ،ديآ يوجود م 
ل و ك شـ -نـد و دال را بـه عنـوان معنـا        ك ي م يارك را دست  يشناخت نظام نشانه  دگاه خود، يان د يب

پس بارت فرمول « .نامند ي مSignificationمدلول را به عنوان مفهوم و نشانه را به عنوان داللت         
  .)14( ندك يل ميداللت تبد /مفهوم -لكش/ را به معنا /نشانه /مدلول / داليعنيمشهور سوسور 

ه سوسـور  كـ   بـدين شـكل   وجـود دارد، ي سوسور و بارت تفاوت يشناس ن نشانه ي ب نيبنابرا
ل كش -ان معنا ي نسبت م،ورهاما در اسط   ان دال و مدلول است،    ي بودن نسبت م   اختياريمعتقد به   

 در ارتبـاط بـا      ي ضمن وم  ي مستق يها گر داللت ياز طرف د  .يزشي انگ ليكبه   است   يو مفهوم امر  
م وجـود  ي مـستق يها ها در داللت  نشانهيار براكن و آشي مع ي معنا ةشوندو ارائ  بيان مى ها   مدلول
  .رود يار مكبه  نشانه يفرهنگ -ي اجتماعي ارجاع به معناهاي براي داللت ضمندارد و

 ،يداللـت ضـمن   « هكـ د  يجه رس ين نت ي واقعگرا به ا   ي ادب يل متن ها  ين بارت در تحل   يهمچن
 دال و مـدلول  ين همـان يـ ت رسانه و توهم ا    يم، توهم شفاف  ي امر موهوم داللت مستق    ةنندكد  يتول

  .)28 پارسا ةترجم چندلرو،( ستيش ني بي داللت ضمنيك خود ،ميپس داللت مستق» است
ز اشـاره   ي نشانه به ارتباط در دو چ      ، است از دال و مدلول و در واقع        يبكي نشانه تر  ،نيبنابرا

ان اسـت و  يـ ارش بـا ب كـ دال سـر و      . باشـد  يرذهنيا غ يو   يتواند ذهن  يمهم  ن اشاره   ياكه  دارد  
ز يـ مـدلول چ  تر،   به سخني روشن  . وند خورده است  يت پ يمدلول به شدت با واقع     .مدلول با متن  

ز يـ و داللت ن) 92، 1964 بارت،(  استيمدلول ماد. ز استي چ يك ي ذهن ييماه بازن كبل ست،ين
  .)85 الن( د و محصول آن نشانه استنز يوند ميه دال و مدلول را به هم پك است ينديفرا

 از روش   ايـن مقالـه،    موجـود در     يهـا  ر شده و با توجه بـه نـشانه        ـكالب ذ ـاس مط ـبر اس 
بهـره گرفتـه    نـد، ك يه عمل مـ   يه و ثانو  يداللت اول   يدوگان يه بر مبنا  ك روالن بارت    يشناس نشانه

  .شده است

  )ي شدن فرهنگيجهان(ه ينظر
 ير مختلفيف و تعابي زمان حاضر است، تعار  يها دهين پد يه از مهمتر  ك شدن   ي جهان بارةدر

رونالـد  . انـد   گونـاگون بـه بررسـي آن پرداختـه        يهـا  شمندان مختلف از جنبه   يو اند وجود دارد   
ان واحـد   كل شدن آن به م    ي در هم فشرده شدن جهان و تبد       ي شدن را به معنا    يهانج رابرتسون

  .)12(ند ك يقلمداد م
 يعنـ ي. دانـد  ي مـ »يبـستگ  بـه هـم  « شدن را ي جهان ،فين تعر يتر در ساده  زي ن دنزي گ يآنتون

 يه در آن رخـدادها كـ تر   به هم وابستهيياي در دني زندگيعني ؛تر ي جهانيايردن در دن ك يزندگ
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  ).58( گذارد ير ميثأگر آن تي ديع سوي بر وقابه طور مستقيم ، جهانيسو يك
 شـدن   يجهـان  «ةدي پد ،ردهكرا مطرح    ز آن يدنز ن ي گ ي آنتون حتي قابل توجهي كه   ةاما مسئل 

 ي بعـد ك و تـ ياقتـصاد ة ديـ  پديـك  فقط ن شد ي جهان ةديمعتقد است پد  وي   .است »يفرهنگ
 ي و اجتمـاع   يفرهنگ ،ياسيها از جمله س    ر جنبه گي است و د   ي چند بعد  ةدي پد يكه  ك بل ،ستين

 و از ي و مخـابرات ي ارتباطـات يهـا  هكر با گسترش شـب ي اخيها ه در ده  ژهيبه و  ،گيرد را در بر مي   
  .شود يده ميدن روند در همه جا يان جوامع گوناگون، اي ميها مرزها و فاصلهبين رفتن 
 ي شدن فرهنگـ   يجهان :ردكف  يز تعر ينگونه ن يتوان ا  يرا م » ي شدن فرهنگ  يجهان«ن  يبنابرا

 ي از همگـون يند مـوج ين فرايا هك ي جهانة خاص در عرصي فرهنگيريگ لك از شاستعبارت  
 را بـه چـالش      هاي فرهنگ بومي يـك كـشور       ويژگي ةآورد و هم   يد م ي را در جهان پد    يفرهنگ

 »يسم فرهنگـ  ياليامپر «ي شدن فرهنگ غرب   ي از جهان  ،ج و آشنا  ي برداشت را  يكبنابر  و  . طلبد يم
 يسـاز   معطـوف بـه همگـون   ة شـدن عبـارت اسـت از اراد     ي جهان ،دگاهين د ياز ا . يابد نمود مي 

ـ  يردن و بـه عبـارت د  ك ياز جهاناست كه ن منظر  ي از ا  . جهان يفرهنگ ردن جهـان  كـ  يگـر غرب
  .)101 و 2  يگل محمد( .نديگو يسخن م

دانـد و    ي متفـاوت مـ    يان نظـام جهـ    ة شدن را با توسع    يدنز جهان ي گ يگر آنتون ي د ييدر جا 
رد اول در سـطح  كارك معتقد است در يو .شمرد ين را بر م يتركن د يرد متفاوت ا  كاركسپس دو   

 يه دارا كـ  ييهـا  جامعـه بيـشتر    دارد و    ي فرهنگ يجاد آوارگ يش به ا  ي شدن گرا  يجهان ،يفرهنگ
شـان جـدا     ي ملـ  يهـا   از محدوده  يحت انشان،كاز م  ند،ا  خاص يها ها و برداشت   ها ،عادت  قهيسل

 فـرار  يپـسند  غات و عامه  يتوانند از تبل   يرند و نم  يگ يد قرار م  يط جد ير مح يثأشوند و تحت ت    يم
 بـه خـود   ي ابعـاد جهـان  ي مذهبي و حتيينمايس ،ييايقي موسيها قهيسل  لباس،يدهاــنند و م ـك
 يبراجستجو   بر تنوع، ين به پافشار  ي شدن همچن  يه جهان كند  ك يان م ي دوم ب  ةدر وهل . رنديگ يم
ات يـ د ح ي در تجد  ي محل يت فرهنگ يد بر هو  كيأت  از دست رفته،   ي محل يها  سنت ةشف دوبار ك

  .شود يمنجر م ها، تي و قومي محليها ييگرا ملت
 ي از زنـدگ تـازه  يا دورهاسـت   معتقـد  ،ديـ پـردازان جد  هيـ  از نظر  ،يد هارو يوي د از طرفي 

، بـه  ه گرفتـ  يشتريـ  ب سـرعت م  ستي قرن ب  در زمان - فضا يند فشردگ ي فرا شروع شده و   ياجتماع
ار فـشرده   يزمان و فضا بـس     ،ي ارتباط يها يورا فن ة در عرص  توسعه  با ري اخ ة در دو ده   شكلي كه 

  .ده استيت بخشيواقع» ي جهانةدكده« و به آرمان شده



  1392 ، بهار و تابستان1 هشمار، 18 دوره ،ادبيات معاصر جهانپژوهش  62
 

  گرايي به شيوة آمريكايي مصرف
نـوعي يكپـارچگي    » جهاني شـدن فرهنگـي    « جهاني شدن معققدند كه      گسترةانديشمندان  

 ايجاد فرهنـگ مـصرفي جديـدي در اغلـب     موجبهنگي را در جهان گسترش داده كه خود       فر
 از آنجايي كه جهاني شدن فرهنگ و تمدن غربي بـه طـور كلـي در      اما. مناطق جهان شده است   

داري پديـدار شـده، امـروزه فرهنـگ      گرايـي در نظـام سـرمايه    رهنگ مـصرف ـدن ف ـاني ش ـجه
توان به عنوان يكـي از مظـاهر اصـلي جهـاني شـدن               نيز مي  آمريكايي را    ةگرايي به شيو   مصرف

  .كرد فرهنگي قلمداد
 كاالهـا  ةاياالت متحده با نفوذ فرهنگ مصرفي خود از طريق افزايش حجم تبليغات دربـار  

گرايي، مدگرايي،   هاي جمعي، رشد و ترويج مصرف       گوناگون آمريكايي در رسانه    هاي فراوردهو  
در اغلـب منـاطق جهـان گـسترش     را ه سبك زندگي آمريكايي  طلبي و رقابت در مصرف ب      تنوع

 روزافزون ارتباطـات و از بـين رفـتن مرزهـاي     ة مكزيك نيز با توجه به توسعة جامع .داده است 
 آن هـم  گرايي آمريكايي كه     مصرف ةدي دستخوش تغييراتي چشمگيري شده و از پد       ،جغرافيايي

از فرهنـگ   يريرپـذ يثأ با توجـه بـه ت   ضمن، در   دور نمانده ست،  اثر از جهاني شدن فرهنگي      أمت
  .ن تحوالت قرار دارديا  در روند،االت متحدهي ايعني خود ي شمالةيهمسامصرفي 

  االت متحدهياو  يكزكم
، مريكاي التين است كه به داليلي چون شرايط سياسـي آ ةمكزيك يكي از كشورهاي حوز    

مريكـا و همچنـين رشـد بـاالي     آ ةاقتصادي و جغرافيايي و هم مرزي با اياالت متحد      ،  اجتماعي
بـر   . از اهميت قابـل تـوجهي برخـوردار اسـت        ،ر كشورهاي التين  گجمعيت جوان نسبت به دي    

 .اشـد پديـده ب  ثيرات اين   أدور از ت  تواند به    نميگرفته و   همين اساس در ميسر جهاني شدن قرار        
رات ييـ تغ.  چـشمگير اسـت  اري بـس  به دليـل همـسايگي    يكزكا و م  يكن آمر ي ب ياما تبادل فرهنگ  

 يهـا، آداب و رسـوم و اصـول ملـ      ارزش،  يندگان اين دو كشور باعث شده سبك ز       ي م يفرهنگ
ها،   از مهاجرت، رسانه   يآيد ناش  وجود مي ه   ب راتيين تغ ي از ا  نتايجي كه  و    تغيير كند  يت مل يهو

 يـك زك امـا م   .، و حضور محـصوالت تجـاري فرهنگـي اسـت          يقي، زبان، موس  فناوريغذا، مد،   
 بـه دليـل     پيـشرفت  در راه ايـن توسـعه و         ي بنابراين نفوذ فرهنگ   ،حال توسعه است   در   يشورك

 بـه  هك ي به طورناپذير است اجتنابجغرافيايي اين كشور    و   سياسي،  ي اجتماع ،يشرايط اقتصاد 
ت يـ ن تبادل فرهنگي باعث از دست رفـتن هو        ي ا شوركن  يدر ا ،  االت متحده يدليل قدرت نفوذ ا   

  . شده استيكزكفرهنگي در م
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ن يـ  با ا.دار است شهي رگوناگون و به شدت   يها  با آداب و رسوم و سنت      يشورك يكزكم
 شـده   ييايكـ د از فرهنـگ آمر    يـ رات و تقل  يي از تغ  يجاد برخ ياالت متحده باعث ا   يحال فرهنگ ا  

 يقـ ي از تجارب فردي و شخصي، تلف      يا ها مجموعه   فرهنگ ةفرهنگ مكزيك هم مثل هم    . است
 ايـن  ي و اقتـصاد ياسـ ي س،ياما در حال حاضر رفتـار اجتمـاع  . ست اي و خارج ياز عناصر بوم  

 ي سـبك زنـدگ    ي نوع يك دستخوش تغييراتي شده و      ، فرهنگ اياالت متحده   ذ تحت نفو  ،كشور
نجا كه حتـي جوانـان مكزيـك    آ تا ، استشكل گرفتهد از آن كشور در مكزيك       يجديدي به تقل  

  .ببيند  شدن را ميياييكخواب آمر

  قي تحقةمتن مورد مطالع: »ها كلم فصل ارديف«
 فرنانـدو   يارگردانكـ  و   يسندگيـ  بـه نو   يكزك م 2004محصول سال   » ها كفصل ارد «لم  يف

 از ي پنهـان خـود بازتـاب   ةمي اما در ن، استيمدك با ژانر يلميف ،Ferdinado Eimbecke هكمبيا
ن نـسل در آن جامعـه بـا آن          يـ اه  كـ  ييهـا  شور، مـسائل و چـالش     كـ ن  ي جوانان ا  ي زندگ كسب

 يو نفوذ برخ  گرايي    تأثير مصرف   نفوذ فرهنگ مدرن،   مسائلي چون . دهد نشان مي   را وستوبرر
عنـوان   . جامعـه ي و طبقـات يالت خـانوادگ ك مشي برخي و حتييايكمرآ ي زندگ ك سب يالگوها

و تـابلو   آويخته شدهكه به ديوار سالن  است  رفته از يك تابلوي نقاشي      گ بر »ها كفصل ارد « فيلم
و برش هوا براي راحـت       رگكه براي حمايت از همدي    ( دهد ها را نشان مي    دكشكل ار  Vرواز  پ

 »ها كفصل ارد«از طرف ديگر،    ). كنند  مي روازپ Vي به روش  گيري از خست  گرواز و جلو    پكردن  
  .شود نيز به كار برده مي »كشتن زمان يا زمان مرده« ةاصطالحي است كه دربار

ه كـ  مختلف شده است يها  از جشنواره يالملل نيب و   ي مل ةزي جا 20ش از   ي ب ةفيلم برند اين  
 ي داور ةژي و ةزي، جا 2004ونان سال   يارگردان در   كن  يرت به ةژي و ةزيجا :عبارتند از  از آنان    يبرخ
 مـاردال   ينماين در سـ   ي التـ  ياكـ يلم آمر ين ف يرت به ةزي، جا 2005س سال   ي پار يالملل نيوال ب يفست

  .2005ن در سال ي آرژانت Mar de la Plata پالتا
ن دوسـتان   ي بهتـر  كيودكـ ه از دوران    كـ  سـاله اسـت      15 حـدود  داسـتان دو جـوان       ،لميف

تماشاي خود را با    ، شان نيننده در نبود والد   ك  خسته ةشنبيك يك گذراندن   ي برا ها آن. يكديگرند
 خوردن ،Coca Cola والكا كوك دنينوش ،ييايك آمريها مجله خواندن ،يا انهي رايباز ون،يزيتلو

ز بـه  يـ گـر ن يلم دو جوان دي در طول ف.دننك ي سرگرم ميكيترونكل اليوسابازي با و Pizza  تزايپ
  .دكنن ل روز را با هم سپري ميكشود و  يجمع آنها افزوده م
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  ها ل نمونهيتحل
ش ي اول فـضاي ابـري را بـه نمـا         ةصحن .شود يده م يد 1 ةه كه در تصوير شمار    ـگونـهمان

 دوربـين از پـايين بـه    ةزاوي.  بزرگ قرار دارنديها لك و دهاي بلند ه در آن ساختمان  كگذارد   يم
ار كـ  و عظمـت موضـوع بـه    يان بزرگـ ي بي براه معموالًين نوع زاوياه  ك باال انتخاب شده است   

گـذارد و در      تصويري از يك ساختمان بلند را به نمايش مـي          ،سطح داللت اوليه  . شود يگرفته م 
هـا   لك و ديونك برج مسيدن عظمت و بلنديشكر ي براي به تصو يردكاركن  يز چن ير ن ين تصو يا

 در صـدد    ي عموم يه نماها كشود   يد م كيأته ت كن ن ير بر ا  ي تصو يشناس در نشانه  .مورد نظر است  
 ،ي ابريل فضاكننده را به  يز نگاه ب  ين صحنه ن  ي ا ،ل فضا است  كا مخاطب به    يننده  يجلب توجه ب  

كنـد و داللـت پنهـان        جلب مي   است، مكل فضا حا  كبر  كه  وت  ك برق و برج بلند و س      يها لكد
دهد كه بدون شـك      ها و حضور جمعيت زيادي را در آنها نشان مي          ت و بلندي ساختمان   ـعظم

سطح سـوم داللـت بـه اهميـت و نفـوذ مدرنيتـه و            . نندك ي م يدگـزن جاـادي در آن  ـوانان زي ـج
  .اختگي زندگي واقعي اشاره داردب رنگ

  1ر شماره يتصو

  
 خـراب و    ةدوچرخـ  )بـسته (  نزديـك  يا هيـ زاو ،)2 ةر شـمار  يتـصو ( گـر ي د يا نهـدر صح 

در . دهد كه به يك تيرك در حيـاط بـزرگ سـاختمان بـسته شـده اسـت           را نشان مي   اي شكسته
،  بلنـد قـرار دارد   يونك بـرج مـس    يـك نار  كه در   كتبال پاره و خراب     ك تور بس  يك ير بعد يتصو

شود كه نماهاي نزديك در صدد     كيد مي أشناسي تصوير بر اين نكته ت      انهدر نش  .مشاهده مي شود  
 در اينجا نمـاي نزديـك در صـدد جلـب            .جلب توجه مخاطب يا بيننده به موردي خاص است        

ـ       سعي مي  كه خراب است    اي  دوچرخه اي به  گوشهتوجه بيننده به       چنـين نمـايي،    ةشـود بـا ارائ
 ةيـ زاو  و تبالك تـور بـس     نيـز   بعدي ة در صحن  و مخاطب به موضوع مدنظر سازنده نزديك شود      

  .كند جلب ميتوجه بيننده را ، ن به بااليين از پايدورب
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تـوان از سـه      ير ارائـه شـده را مـ       ي تصاو ييداللت معنا   متن، يشناس ل نشانه يبر اساس تحل  
 يـك  سـو و     يك خراب از    ة داللت با دوچرخ    اول در سطح :  قرار داد  يسطح داللت مورد بررس   

ه مـورد اسـتفاده واقـع    ك طوالني است يداست مدتي از شواهد پ ،شود يده م يدل پاره   تباكتور بس 
د مخاطب را بـه موضـوع پنهـان جلـب          ننك ير تالش م  ي تصاو ،اما در سطح دوم داللت    : اند نشده

ـ       ك است   يا ر به گونه  يا نهفته در تصاو   ي ي داللت ضمن  .نندك  و  يعالقگـ  يه متن در صدد اسـت ب
سـطح سـوم   . شاندكـ ر بي فعـال بـه تـصو   ي فراغتـ  يها تيه انجام فعال   نسل جوان را ب    يتوجه يب

ه كـ  جوانـان    ي در زنـدگ   نـوين زات  يـ حضور تجه  ،ي زندگ ك سب ير الگوها ييتغنشانگر   ،داللت
  . فراغت فعال جوانان استين الگوهايگزيجا

  2ر يتصو

  
ردن كـ حال گوش  ه دركدهد  ين م از جوانان را نشايكي )3 ةر شماريتصو( بعدة  در صحن 

هـدف  . شـود  يم جوان مشاهد    ة بست يز از نما  ين صحنه ن  ي در ا  . است ييايكمرآ ك را يقيبه موس 
 متن در سـطح  يشناخت ل نشانهي بر طبق تحل.است خاص يننده به موضوعات  ياز آن جلب توجه ب    

 يقي به موس  توجه به اطراف مشغول گوش دادن      ي ب و دهيشك دراز    تخت ي جوان رو  ،اول داللت 
 جوانـان را  ي زنـدگ  ك مهم فراغـت در سـب      ي از الگوها  يكي ، است و در سطح دوم داللت      كرا

 توجه در نظر دارد تا    ي و نوشتار  يري ابزار تصو  يريارگكگر متن با به     ي از طرف د   .دهد ينشان م 
 يقيگروه معروف موس   يك نامه  كند  كجلب   (RANCID)راهن جوان   ي پ ي رو ةبيننده را به نوشت   

ن جوانـان   يبرا   ييايكمرآ ك را يقير موس يثأ ت  تصوير، در سطح سوم داللت   .  است ييايكمرآ كرا
  .ردك اشاره يكزكن جوانان ميب ييايكمرآتوان به نفوذ فرهنگ  يگذارد و م يش ميبه نما
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  3ر يتصو

  
در . نـد يب يموال را كاكوك ةوان در حال پر شدن با نوشاب   يدو ل ننده  يب ،4ة  ر شمار يتصو اما در 

ه كـ نـد  ك ي جلـب مـ    يننده را بـه موضـوع خاصـ       ي توجه ب  يك نزد يا هين از زاو  ي دورب ن صحنه يا
 ي و نوشتار  يري تصو يمتن با استفاده از ابزارها     ،يدر سطح داللت ضمن   . وال است كاكوك ةنوشاب
وال كاكوك ةنوشاب .ندك ي است جلب م   ييايكمرآ محصول   يكه  كوال  كاكوك كننده را به مار   ينظر ب 

  در هكـ   اسـت  ييايكـ  آمر ي مـصرف  ياالك نمونه از    يكل شده است و     ي تبد يهان ج ياالك يكبه  
ز رواج زيـادي دارد    ي ن ييكزكن جوانان م  يم در ب  ينيب ي م  كه  وجود دارد و همانگونه    شورهاك ةهم

 در ي شده است و حت   ي جهان ياالك ة نمون يكن محصول   يا . برخوردار است  ياديت ز يو از اهم  
نار كن محصول در    يز ا يلم ن يگر ف ي د يها در صحنه . ندك ي م يا باز  ر يغاتي تبل يگهآز نقش   يلم ن يف

  .جوانان حضور دارد
  4ريتصو
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 ي بـاز ةلي وسيك از يكي نزدير نماي تصو، شوديده ميد 5 ةر شمار يتصوه در   كهمانگونه  
 ي و مهم  ي بخش جزئ  ننده را به  يه در صدد است توجه ب     كگذارد   يش م يبه نما  را   (Xbox)انه  يرا

 يجوانان مـشغول بـاز  ه كشود ي مشاهده مريتصواين  در   . است ي باز ةليه همان وس  كند  كجلب  
 يداللـت معنـا   ، مـتن يشناسـ  ل نـشانه يبر اساس تحل. اند ون نشستهيزي تلويله روبروين وسيبا ا 

 يـك ر ي داللـت تـصو  ، در سـطح اول ؛بررسـي كـرد  توان در سه سـطح      ير ارائه شده را م    يتصاو
 .گـذارد  يش م يرده به نما  كات فراغت جوانان را پر      ـت آزاد و اوق   ـه وق ـكدرن  ـ م يازـ ب ةلـيسو

ه ورود و كـ  و نهفته ير تالش دارند داللت ضمني تصاويها  در تمام بخش،در سطح دوم داللت 
ش ي بـه نمـا    يكـي زك و اوقات فراغـت جوانـان م       ي زندگ ك سب ين الگوها ياال را ب  كن  يت ا ياهم

دهد و متن با  ي را نشان م ييايك محصول آمر  يك ،گر در سطح سوم داللت    يف د بگذارد و از طر   
  . پرداخته استي سرگرمةلين وسي اي برايغاتي تبلي آگهيان نوعير و نوشته به بيابزار تصو

  5ر يتصو
 
 
 
  
  
  
  
  

 ةصـحن   و در  )6 رةر شـما  يتـصو ( تزا هـستند  يجوانان مشغول خوردن پ   گر  ي د يا صحنه در
ننده را به سوژه مورد نظر      يه نظر ب  ك شود يش داده م  ي نما تزاي پ ي خال ةاز جعب  ييك نزد يگر نما يد
.  مانـده اسـت    يز باق ي م يتزا رو ي پ ي خال ة جعب ،لمي ف يها ثر صحنه ك در ا  .ندك يتزا جلب م  ي پ يعني

دهـد و از   ي جوانان به فست فودها را نشان مـ يمند هزان عالق ين اثر م  ي ا ،يدر سطح داللت ضمن   
گـر طرفـدارن    ي د ة آماد ي دونالد و غذاها   ك بزرگ همچون م   يا رهي زنج يها انه رستور ك يينجاآ
ر فرهنـگ مـصرف   يثأن بخـش دوبـاره بـه ورود و تـ    يـ تـوان در ا   يمـ  ن جوانان دارند،  ي ب ياديز
كه ست  ته قابل توجه ا   كن ن ي ا نينرد و همچ  ك اشاره   يكيزك جوانان م  ي زندگ ك در سب  ييايكمرآ
ا يـ  شـدن در تمـام دن      ينـد جهـان   يه در فرا  كـ  بل  نيست، يكزك جوانان م  ة از ذائق  يتزا فقط جزئ  يپ
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  . دارنديادي آماده طرفدارن زيغذاهابه طور كلي گسترده شده است و 
  6 ريتصو

  
غتـشان  را اوقـات ف   بـارة دره در آن جوانـان      كـ  است   يا  صحنه ةدهند  نشان 7 ةر شمار يتصو
 ييايكـ مرآ ك رايقي و موسـ يا انـه ي رايبـاز در اين زمينه ها   آن ي اصل ي الگوها .نندك يصحبت م 

 ،ن مـتن  يـ  ا ي در داللت ضمن   ،نندك يان م ي ب يقيشان را به چند گروه موس     يمند  عالقه ياست و حت  
 جوانـان   ي زنـدگ  ك در سـب   ي فرهنگـ  ياالهـا ك و مصرف    يا ل رسانه يتوان به نقش مهم وسا     يم

 بر گرفته شـده و  ييايك آمريها از فرهنگ ان آنيموضوعات مورد بحث در مو اين كه    رد  كاشاره  
هـا    آني زنـدگ ك از سـب   يه شـاخص مهمـ    كـ ان اوقات فراغت جوانان     ياالها را در م   كن  ينفوذ ا 
گرايـي   مـصرف « و   »ي شـدگ  ييايكـ مرآ«انگر همـان    يـ  ب ،يو به عبارت  گذارد   يش م ي به نما  ،است

  . استيكزك مة در جامع»آمريكايي
  7ر يتصو
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ا يـ  ي بـاز  يهـا  ني جوانان مشغول گذارن اوقات فراغت خود در سـرزم         گري د يا در صحنه 
بـه خريـد     يا رهيـ  بـزرگ زنج   يها ه فروشگا در ،گري د ين در جا  يند و همچن  ي لندها يزنيهمان د 

حـضور   ، در سـطح اول داللـت      ،ن مـورد نظـر    ـ متـ  ياختـشن ل نشانه ياس تحل ـاس بر .مشغـولند
 هستند و اوقات خـود را  يزن ه در حال گردش و پرسهكدهد  يها نشان م  انكن م يجوانان را در ا   

 جوانـان  ي زنـدگ ك سـب يگـر از الگوهـا  ي ديكي انگري متن ب،گذارنند و در سطح دوم داللت  يم
ـ يا د يـ  ي باز يها ني و سرزم  يا رهي زنج يها  فروشگاه ، است و در سطح سوم داللت      يكيزكم  يزن

 . جوانـان اسـت  ةه مورد عالقكدهد  يشور نشان مكن ي ا را درييايكلندها خود نفوذ فرهنگ آمر   
ان جوامـع مختلـف   يـ  فرهنگ در م   ن شد يتواند نشان از همان جهان     ي م ييها انكن م يچن حضور

  ).8ة ر شماريتصو( .باشد
  8ر يتصو

  

  نتيجه
الگوهـاي سـبك     بـر    »گرايـي آمريكـايي    تأثير مصرف « يعني   ،ال اصلي مقاله  ؤبا توجه به س   

  در كـرد كـه   بيـان   گونه   توان اين  مي» ها فصل اردك «شناسي فيلم    زندگي جوانان مكزيك با نشانه    
در » شـدگي  آمريكـايي «يا » يآمريكايگرايي  مصرف«هاي مختلفي از حضور  فيلم مذكور بر نشانه  

ـ  كپوشـا  اي، هاي رايانه  بازي  كوكاكوال، ةنوشاب :الگوهاي سبك زندگي جوانان از جمله       ،ان جوان
حتـي برخـي از ايـن عناصـر و          .كيد شده اسـت   أها و غيره ت    مجله پيتزا، مريكايي،آموسيقي راك   

 اثـر در  ةپيتزا كه سازند  كوكاكوال،بة مثل نوشا،خورد ها به طور مستمر در فيلم به چشم مي    نشانه
بليغـاتي  از سوي ديگر نوعي نگـاه ت      .صدد بيان اهميت و جايگاه اين كاالها در بين جوانان است          

 .شود نيز براي اين محصوالت در فيلم ديده مي
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 از ي متعـدد يهـا   حامـل نـشانه  يلك به طور ، اماژانر كمدي دارد   »ها كفصل ارد «كه   با اين 
در  .ستهـ   جهاني شدن فرهنگي و برخي از تـأثيرات آن در زنـدگي جوانـان نيـز                ديروند جد 

حيـاط   تور بسكتبال پاره،    خراب، ةخهاي ديگري همچون دوچر     فيلم نيز نشانه   ةهاي اولي  صحنه
 هايي از دوري جوانـان از الگوهـاي فراغتـي فعـال         جوانان كه نشانه   يخالي و سكوت محل باز    

بـازي   ها و محصوالت فرهنگي چون تلويزيـون،    و حضور پررنگ رسانه    روند به شمار مي   است
  .موسيقي راك در زندگي آنان ملموس است مجالت، اي، رايانه

از  استفاده از مـواد مخـدر،      شناسانه داشت،  توان به اين اثر نگاهي آسيب      ميگر  ي د ياز سو 
ها  الدين آن طالق و  خواندن مجالت مبتذل،   انان،هاي انحرافي جو   بحث هم گسيختگي خانواده،  

 نيـز شـايد ذهـن       انـد   خود مواجه  ي شخص يها در زندگ   و مشكالت و مسائلي كه هر يك از آن        
  .اني شدن فرهنگي سوق دهدبيننده را به برخي گزندهاي جه

هـاي موجـود در فـيلم     هاي ارتباطي و نشانه بر همين اساس با به تصوير كشيدن اين حلقه     
تـأثير  «توان به اين نتيجه رسيد كه جامعه جوان مكزيـك نيـز از      در مجموع مي   ،»ها فصل اردك «

هـاي سـبك    نفوذ فرهنگي ايـاالت متحـده در الگو       و  نمانده است    دور   »يآمريكايگرايي   مصرف
ده يـ ن پديـ شـود كـه ا     ديده مي ) ر شده كها و مطالب ذ    با توجه به نشانه   ( زندگي جوانان مكزيك  

رنـگ   مكـ ن نسل جوان و يا موجـب از دسـت دادن و             يتواند باعث ايجاد بحران هويتي در ب       مي
  .شدن فرهنگ بومي آن سرزمين گردد
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