
 

 

 اسطوره و تبلیغات انتخاباتی

 شناختی پوسترهای تبلیغاتی انتخابات مجلس هشتم تحلیل نشانه

 
 1 علیرضا دهقان

 دانشیار گروه ارتباطات دانشگاه تهران

  فرزانه نزاكتي

 دانشجوی دكتری ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایي
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 چکیده
سازی در تبلیغات انتخاباتي استت و بتنین    دنبال نشان دادن كاربرد اسطوره این مقاله به

ی تهران را مورد  ی انتخابیه منظور پوسترهای تبلیغاتي انتخابات مجلس هشتم در حوزه

گاه شناختي قرار داده است. برای پرداختن به این مستلله  استطوره از دیتن    تحلیل نشانه

روالن بارت تعریف شنه و نقش اسطوره در سیاست و تبلیغات سیاسي مورد مطالعته  

نشتیني و   قرار گرفته است. در تحلیتل پوستترهای تبلیغتاتي بتا كوتم دو محتور هتم       

 های حاضر در متن نشان داده شنه است.  جانشیني  معنای پنهان نشانه

یغتاتي متورد مطالعته از    ی پوستترهای تبل  هتا نشتان داد كته هوته     نتایج این تحلیل

پردازی استفاده كرده بودنن و ازنظر كویت تفاوتي میان كاننیتناهای دو جنتا     اسطوره

ها در تر از سایر اسطوره های میهن  حامي  دانایي و قهرماني بیش مشاهنه نشن. اسطوره

 تبلیغات انتخاباتي به كار رفته است. 

 .نتخاباتي  ایران  انتخابات مجلس هشتمشناسي  اسطوره  تبلیغات انشانهکلیدواژگان: 

                                                           
 adehghan@ut.ac.ir : رابط ی . پست الكترونیكي نویسننه 1 

 شناختیمطالعات جامعه
ـپژوهشي()علمي
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 مقدمه
هتا  محققتان و فیلستوفان اجتوتاعي      دلیل گسترش و جهتاني شتنن رستانه    در عصر حاضر كه به

  استرامبم 2008  یاروارد 2007  شرودر 2004  شولتز 2002  جانسن  1999)مازیلیني و شولتز 

گوینن  نوتود   هنگ و مذهب سخن ميی امور از جوله سیاست  فر هوه 1ای شنن ( از رسانه2008

ای شنن سیاست را بته یكتي از    سیاست در رسانه نیز اهویت زیادی یافته است. این تحول رسانه

(. یكتي از نوودهتای ایتن    1999های دموكراسي تبتنیل كترده استت )متازیلیني و شتولتز       چالش

دهتي انتختا     ق رأیهای دموكراتیم كه مردم نوایننگان ختود را از طریت   ای شنن در نظام رسانه

ی كاننیناهای انتخاباتي است. تاثیر ایتن امتر بتر     درباره 3پردازی و اسطوره 2كننن تصویرسازیمي

  1963  لتوی اشتتروا    1961ای است كه اننیشتوننان بستیاری )كاستیرر     گونه افكار عوومي به

هتای   در نظتام  ای بر تفكتر منطقتي   ی تسلط تفكر اسطوره و ... ( درباره 1975  گیرو 1972بارت 

ترتیب نقش اسطوره در تبلیغات سیاسي امتروزه بتیش از هتر     انن. بنین سیاسي جنین هشنار داده

 زماني مورد توجه محققان قرار دارد. 

رفتته در تبلیغتات   كتار  های بته شنه هنف این مقاله نشان دادن اسطوره ی گفته باتوجه به نكته

ها تكیته   است كه تبلیغات انتخاباتي اخیر ایران بر آنانتخاباتي ایران و درنتیجه شناخت باورهایي 

تتر كتاربرد دارد    هایي در تبلیغات انتخاباتي ایران بیش خواهیم ببینیم چه نوع اسطورهانن. مي نووده

ی افكار عوومي و باورهای امروز مردم ایران دستت   و چرا؟ و از این رهگذر به تحلیلي در زمینه

 یابیم.

 نین است:سلواالت این مطالعه چ

 هایي در تبلیغات انتخاباتي ایران امروز زننه و اثرگذارنن؟  چه اسطوره -

ها در تبلیغات انتخابتاتي چته   گرایان از اسطوره طلبان و اصول ی اصال  ی استفاده نحوه -

 هایي با هم دارد؟  ها و تفاوت شباهت

 تعریف اسطوره

ی  است. ساختارگرایي به مطالعته رویكرد نظری این مقاله برای تعریف اسطوره ساختارگرایي 

پردازد )تتودور  های فرهنگي و ارتباطي نهفته است  مي ی هوه نظام ساختار عویقي كه در زیر الیه

                                                           
1 mediatization  
2 image- making  
3 myth- making  
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(. برای محقق ساختارگرا  وظیفه عبارت استت از كشتف ستاختارهای مفهتومي كته      196: 1383

(. لوی 169: 1386م دهنن )فیس های مختلف از طریق آن به درک و فهم خود سازمان مي فرهنگ

( بر این باور است كه ورای هر نهاد و فعالیتي یم ستاختار  96: 1383نقل از تودور  اشتروا  )به

هتای   ناخودآگاه قرار دارد كه حاكم بر فعالیتت ههتن و فكتر استت و از ایتن رهگتذر بتا پنیتنه        

یقتا منطبتق بتا    های صوری در استاطیر دق ای علي دارد. از دین او ساخت گوناگون اجتواعي رابطه

كنن و جهان پیرامتون   هایي هستنن كه در ههن وجود دارد كه برمبنای آن انسان اننیشه مي ساخت

 كنن.   را درک مي

شتونن توجته    روالن بارت نیز به ساختارهای ههني كه موجب معنابخشي به امور زننگي متي 

ی  هتا در مرتبته   ی نشتانه  طالعته ی اول داللت فراتر گذاشته و به م نوود. اما او اننكي پا را از مرتبه

ی  ی دوم داللت كه حاوی معنای پنهتان استت نتوعي نشتانه     نظر او مرتبه دوم داللت پرداخت. به

ی  جوین و دارای انگیتزش و قصتن استت. ایتن نشتانه      ناسالم است كه از طبیعتي كاه  سود مي

 (.  12: 1370یابن )دقیقیان ناسالم به اسطوره استحاله مي

دال استت. استطوره    1ی دوم در دورویي ای مرتبه عنوان نظام نشانه تر اسطوره به معنای روشن

كنن؛ این دال در عین حال معنا و شكل استت. از یتم ستو پتر      ای مبهم عرضه مي شیوه خود را به

شتود  تتاریب بته     شود فقیر متي  است و از سوی دیگر خالي... اما زماني كه معنا به شكل مبنل مي

مانتن. ... از طریتق مفهتوم تتاریب جنیتنی در استطوره كاشتته         كلوه باقي مي رود و فقط هوا مي

ای نته   سازد و گفتار استطوره  (. اسطوره تاریب را به طبیعت بنل مي94-95: 1380شود )بارت  مي

نوایانن درحالي كته   شود. این گفتار خود را خنثي مي عنوان دلیل قرائت مي عنوان انگیزه بلكه به به

 (.  105-106منن است )هوان: شكامالً  انگیز

 کارکردهای اسطوره
 ی شناختي  رواني و اجتواعي كاركرد دارد.  اسطوره در سه زمینه

نفسته   دهن؛ معنایي كته جهتان فتي    كاركرد شناختي اسطوره: اسطوره به جهان معني مي -

عقتول و  بخشن. در یم كالم جهان را قابل فهم و م ننارد و به پریشاني و آشفتگي نظام سامان مي

 (.70: 1376بخشن )ستاری  نوعان و نظام كائنات معني مي مناسبات انسان را با هم

                                                           
1 duplicity 



 

 

 

 

 

 1392، شماره اول، بهار و تابستان 20شناختی دوره مطالعات جامعه   98 

 

 

اضتطرا  را دارد؛ هرچنتن كته     ی كاركرد رواني استطوره: استطوره  عولكترد كاهنتنه     -

آورد و چنتان بتا    زیستي با آن را فراهم مي كنن راه تخیلي هممعنا را برای انسان حل نوي ی مسلله

آورد )فیستم   شود و نگراني فرهنگي چنناني به بار نوي ود كه خیلي مخر  نويش رو مي آن روبه

1386 :180  .) 

عنتوان باورهتای مشتترک متردم جامعته باعت         ها به اسطوره كاركرد اجتواعي اسطوره: -

پتارچگي اجتوتاعي نیتز منثرنتن.      ها شنه  در حفت  انستجام و یتم    عولكرد مشترک و مشابه آن

نگي بین اعضای جامعه و نیز حس هواهنگي با كل طبیعتت یتا   اسطوره احسا  وحنت و هواه

 (. 170: 1386انگیزد )بینني  زننگي را برمي

 ی سیاسی  اسطوره
هتای   شود. اسطوره ی سیاسي باتوجه به ارتباطش با قنرت و ایجاد مشروعیت تعریف مي اسطوره

ای مشتخ  بتا    هها هستنن كه در قالب و محتوای ختود گویتای رابطت    سیاسي گروهي از اسطوره

 (. 137: 1379مفهوم قنرت هستنن )فكوهي 

آورنن نشان  سازی روی مي های سیاسي برای حف  قنرت به اسطوره یكي از مواردی كه رژیم

هتای   هتا نیستت بلكته احتزا  و جنتبش      دادن انسجام سیاسي است. این امر تنها مخت  دولتت 

ی سیاسي به مشروعیت بخشینن  سطورهشونن. در این حالت ا انقالبي هم به این شیوه متوسل مي

كنتن و بته دالتي     ای پیتنا متي   نشتانه  -ی نوادی رسانن و جنبه به یم نظم سیاسي آرماني یاری مي

ی دیگتر  تثبیتت    شود كه منلول آن وحنت و مشروعیت یم نظام سیاسي است. جنبته  تبنیل مي

منشتا نظتم سیاستي     های سیاستي نیتز   های حاكم است. بعضي از اسطورهی گروه دعاوی و سلطه

ها در به انجام رساننن این سه كتاركرد نقتش متنثری دارنتن      دهنن. اسطوره موجود را توضیح مي

 (.171-173: 1378)معیني علوناری 

 جایگاه اسطوره در تبلیغات سیاسی
نقتل   )بته « كنترل عقینه با نوادهای مهم»عنوان  پیشگام علم تبلیغات  السول  با تعریف تبلیغات به

 دهي به باورها را مطر  كرد. ها در شكل ( نقش نشانه148: 1381رین و تانكارد از سو
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عنوان یكي از عناصر فرهنگي كته تبلیغتات    نیز نقش اسطوره به 1«منل فراگرد پروپاگاننا»در 

 -شود مورد توجه قرار گرفته است. در این منل متن و بافتت تتاریخي   در آن ساخته و عرضه مي

ی اصلي یا فضای پروپاگانناست كته در آن عناصتر فراگترد پروپاگانتنا      رهاجتواعي محاط بر دای

اجتوتاعي   -ی تاریخي انن كه گویي زمینه ای نشان داده شنه گونه دیگر به درحال كنش متقابل با یم

 2ی فرهنگتي  هاست. اسطوره یكتي از پتنج عنصتری استت كته در حاشتیه       بستر اصلي این كنش

 (.357: 2006اُدانل پروپاگاننا قرار دارد )جاوت و 

 های سیاسی انواع اسطوره
ی خاک و خون )میهن و ملت(  دشتون   طور كلي به سه دسته ها را به( اسطوره1369دیوین ولچ )

)دیگری( و رهبر )قهرمان( تقسیم نووده است. مفهوم خاک و خون یتا خلتق و متیهن بتا ایجتاد      

ی  شتود. استطوره   ش ستاخته متي  ا آگاهي مشترک در كل ملت نسبت به یگانگي قومي و سیاستي 

شتود. بیتزاری از دشتون یعنتي نستبت دادن       بیگانه در تضاد با خاک و خون و نژاد تعریتف متي  

های خود به یم خارجي بخشي از هتر تبلیغتات سیاستي استت. رهبتر در برابتر دشتون         ناكامي

 (.130-188شود )هوان:  تعریف مي

انتن:   ی سیاستي را چنتین بیتان نوتوده    هتا  ی اصلي استطوره  ( چهار مقوله1980نیوو و كومز )

هتا یتا    استطوره    شتبه 5هتای قهرمتاني     استطوره 4هتا  هتای متا و آن     استطوره 3های اصتلي  اسطوره

 .  6ساختگي

 های اصلی الف( اسطوره

عیتب را   ی كامتل و بتي   هستنن كه آگاهي عوومي از یم جامعه 7گسترده و فراگیری های اسطوره

 .هستنن 10و فرجام 9  حامي8های بنیاد ی اصلي اسطوره ورهدهن. انواع اسط شكل مي

                                                           
1 model of the process of propaganda 
2 cultural rim  
3 master myths   
4 us and them myths 
5 heroic myths   
6 pseudo myths 
7 overarching  
8 foundation  
9 sustaining  
10 eschatological  
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منظتور كتاربرد در    ای استت كته بته    تر موارد رویناد تتاریخي تتازه   های بنیاد در بیش اسطوره

 (.16نوایي به خود گرفته است )هوان:  مباح  سیاسي حالت بزرگ

ی  لفاظي دربتاره  مناران و هنرمننان برجسته كه با های حامي باكوم رهبران  سیاست اسطوره

كننتن    شان با كاننینایي خاص او را تصتنیق متي  «دوستي»برتری و مزیت یم كاننینا و نوایش 

 (.17شونن )هوان:  حف  مي

اش ترستیم كننتن    ی گذشتته و آینتنه   كننن سرنوشت ملتت را برپایته   اساطیر فرجام تالش مي

 (.20)هوان: 

 ها  های ما و آن ب( اسطوره

ی  سه زیرمقوله 1كنن. گرانبم ها اجتواعات خاص را در ملت از بقیه جنا مي ن های ما و آ اسطوره

كنتن   را در این نوع اسطوره تعریف متي  4ضوني ی مقایسهو  3مستقیم ی مقایسه  2مستقیم ی حوله

 (.21-23)هوان: 

 های قهرمانی ج( اسطوره

ي كشتور را از دستت   تنهای ی قهرماني روایت یم قهرمان متعهن و فسادناپذیر است كه به اسطوره

گیترد كته    دهن. این اسطوره معووالً از سوی كاننیناهایي مورد استفاده قرار متي  شیطان نجات مي

هتا نیتز باشتن     مایلنن شهامت و استقامتشان را دربرابر دشون متردم كته موكتن استت دشتون آن     

 (.25تصویر كشنن )هوان:  به

 های ساختگی( ها )اسطوره اسطوره د( شبه

كه موقتاً در ختنمت نقتش ابتزاری درآینتن      منتي هستنن كه كاننیناها برای این كوتاههای  اسطوره

متنت   یابي به اهناف سیاسي كوتتاه  ها روایات سیاسي هستنن كه جهت دست سازد. آن ها را مي آن

 (.  27انن )هوان:  طراحي شنه

  3متناری  بنتنی دیگتری ارائته نوودنتن:  قتوم      ( نیتز دستته  1997) 2و كاپلنن 1كارتي-جانسون

  7  فردگرایتي 6گرایي شهر كوچم   طبیعت5پذیر داری مسلولیت   سرمایه4دوستانه ساالری نوع مردم

                                                           
1 B. Gronbeck  
2 Direct attack  
3 Direct comparison  
4 Implied comparison  
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هتای رربتي یتا     و استطوره  10  رویتای آمریكتایي  9  نظم )ستامان( 8روی(   اعتنال )میانه7فردگرایي

 :11مرزی

هتای تبلیغتات سیاستي كته معوتوالً در طتول        معووالً برای فیلم مدارانه های قوم اسطوره -

ایتن استطوره در جوامت     رونن.  كار مي شونن به ی انتخاباتي ساخته مي روزهای یم مبارزه آخرین

 شود.   های مختلفي روایت مي مختلف به شیوه

ی كشتور   كته سیاستت و اداره   ی این است دربارهدوستانه  ساالری نوع های مردم اسطوره -

 باین برمبنای مناف  مردم و خنمات عوومي بنا شود. 

ی بازرگاني در جهت  انن كه جامعه بر این عقینه پذیر داری مسئولیت رمایههای س اسطوره -

افزایش رونق و شكوفایي برای هوه بنون دنبال نوودن سود ریرمنطقتي و استتثوار كتارگران یتا     

 نواین.  كنننگان عول مي مصرف

های كشاورزی را دارای  روستاها و زمینزراعي   های   شهرستانگرایی شهرستانی طبیعت -

 دهن.  های خاص نشان مي رزشا

 فرد قوی و خودساخته است.   ی هاسطور فردگرایی -

 های سیاسي استفاده شنه است.   منظور قرار گرفتن در وسط طیف به ی اعتدال اسطوره -

 گوین سامان و قوام اجتواعي و سیاسي باین به هر قیوتي حف  شود. مي ی نظم اسطوره -

من یكي از شوا هستتم امتا رنتج بتردم و     »كه  این است رویای آمریکایی ی اسطورهپیام  -

 «. موفق شنم

بیني  فردگرایتي    بنا شنه و با تعاون  خوش 1«آمریكایي اصلي»بر تصویر  غربیی  اسطوره -

: 1997شود )جانستون كتارتي و كاپلنتن     خوداتكایي  مناسبات هوسایگي  اعتواد و... مشخ  مي

77-85.) 

                                                                                                                                           
1 K.S. Johnson-Catree 
2 G.A. Copeland 
3 ethnocentrism  
4 altruistic democracy  
5 responsible capitalism  
6 small-town pastoralism  
7 individualism  
8 moderation  
9 order  
10 American dream  
11 western or frontier myth  



 

 

 

 

 

 1392، شماره اول، بهار و تابستان 20شناختی دوره مطالعات جامعه   102 

 

 

های كهن ایراني انجتام   یران تاكنون در مورد اسطورهشناسانه در ا تنها مطالعات جنی اسطوره

ی جتنی صتورت نگرفتته استت.      های معاصر ایراني مطالعه شنه است. متأسفانه درمورد اسطوره

های مربتوط   تفصیل به شر  اسطوره به شناخت اساطیر ایران( در كتا  مشهور 1375جان هینلز )

هتای مربتوط بته آفترینش و پایتان جهتان        به خنایان  قهرمانان  نیروهتای خیتر و شتر  استطوره    

وجتود   های ایراني بته  پردازد. اگرچه تحوالت تاریخي و فرهنگي در ایران تغییراتي در اسطوره مي

چنان قابتل   های كهن ایراني كه با فرهنگ اسالمي سازگار بوده  هم آورده است  برخي از اسطوره

 انن: مالحظه

 نبرد میان خیر و شر -

ستان بر این بوده است كه تاریب جهان  تاریب جنال میان خیر و شر است. ی ایرانیان با عقینه

(. دانتایي  روشتنایي  راستتي  اختالص      93: 1375در این نبرد انسان فطرتاً یاور خناست )هینلز 

(. در 6ی ایرانیتان استت )هوتان:     برداری از جوله نیروهای خیر در اننیشه ی نیم و فرمان اننیشه

چنتین خشتم و قستاوت و     های اهریون استت. هتم   نظوي ویژگي رساني و بي نمقابل  ناداني  زیا

 (. 81شونن )هوان:  دروغ كه لقب ضحاک است از نیروهای شر محسو  مي

 نظم و سامان -

ی آخرالزمان است كته   و از بین رفتن آن نشانه« دین بهي»های دوران  نظم و سامان از ویژگي

 (. 102د )هوان: گرد با ظهور منجي دوباره به زمین بازمي

 روی اعتدال و میانه -

هتا ایتن استت كته      ی ایرانیان هوه باین تحت فرمان اعتنال آرماني باشنن. شعار آن در اننیشه

به هوین دلیل اگرچه در روزهای عین  برگزاری جشن و سرور توصیه شنه «. چیز به اعتنال هوه»

 (.193هوان: اما به هوان نسبت  هرزگي و عیاشي و مستي نیز مذموم است )

 فره ایزدی -

ی پیش از اسالم بر این باور بودنن كه قنرت مطلق از آن خناونن است مگتر   ایرانیان از دوره

كه او بخشي از آن را به یكي از نوایننگان و برگزینگانش ببخشن. بنابراین فرّ یا فَرّه موهبتت   این

                                                                                                                                           
1 quintessential American  



 
 
 
 
 
 

 103ی انتخابات مجلس هشتم     شناختی پوسترهاي تبليغات اسطوره و تبليغات انتخاباتی، تحليل نشانه
 

 

آورد. مشتروعیت   ستت متي  د ای از كوال بته  یا فروري ایزدی است كه شخ  با رسینن به درجه

ی فر  تابننگي آن است بتنین معنتي    مننی ایشان بوده است. بارزترین جلوه شاهان وابسته به فره

ی ویكتي پتنیا  تتاریب مشتاهنه:      دارد )دانشتنامه  كه كسي كه دارای فرّه استت رخستاری تابنتنه    

ده و پس از اسالم نیز ی جانشیني خنا و فره تنها محنود به پیش از اسالم نبو (. اننیشه5/6/1388

 (.1385ی سیاسي تشی  منین این امر است )كاتوزیان:  وجود داشته است. نگاهي به اننیشه

 عصر زرین -

منظور از عصر زرین دوران حكومت جوشین پیش از گسستن فره ایزدی از اوست. جوشتین  

ویژگتي ایتن   اش در زمتین بستیار متورد احتترام استت.       روایي هزار ستاله  سبب فرمان در ایران به

روایي آرامش و وفور نعوت بوده و در طي آن دیوان و اعوال زشتشان )ناراستي  گرسنگي   فرمان

 (.  55-56: 1375بیواری و مرگ( هیچ نفوهی نناشتنن )هینلز 

 ظهور منجی -

ها وض  هواننن بهشت بته جهتان بتاز     زردشتیان منتظر آمنن سه منجي هستنن كه با آمنن آن

(. سته دیتن   104-106شتود )هوتان:    مرگ و شكنجه و آزار هوه مغلو  متي گردد؛ بیواری و  مي

نتام   آسواني و توحینی یهودیت  مسیحیت و اسالم با اننک اختالفي تقریباً منتظر یم منجتي بته  

نواینتن و   دیگر مطر  مي شكلي متفاوت از یم هستنن. البته هر یم آمنن مسیح را به« مسیح )ع(»

(. 2: 1385دانتن )مشتیرفر    زمان و هوتراه متي   هم« مهنی )عج(»هور دین اسالم  آمنن وی را با ظ

ی  بخش جهان در مكاتب مادى نیز وجتود دارد. مستلله   اعتقاد به حتوى بودن ظهور موعود نجات

ی دین فراتر رفته و مذاهب و رویكردهتای ریردینتي نظیتر ماركسیستم را نیتز       انتظار از محنوده

انتظار  تنها به ادیان تعلتق نتنارد  بلكته ستایر     »گفته است:   كه برترانن راسل شامل مي شود. چنان

بخشي كه عنل را بگسترانن و عنالت را تحقق بخشتن  انتظتار    مكاتب و مذاهب نیز ظهور نجات

 (.  97: 1381)آصفي « كشنن مي

های سیاسي كه در تبلیغات انتخاباتي كاربرد دارد در جتنول زیتر ارائته     درادامه انواع اسطوره

 ت:شنه اس

 تفکیک فهرست محققان های انتخاباتی غربی و ایرانی بهاسطوره -جدول یک

 عنوان ارائه کننده
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 دیوین ولچ

 خاک )میهن(

 خون )ملت(

 دشون )دیگری(

 رهبر )قهرمان(

 نیوو و كومز

 های اصلياسطوره

 بنیاد

 حامي

 فرجام

 ها های ما و آن اسطوره

 های قهرماني اسطوره

 ها سطورها شبه

 كارتي و كاپلنن-جانسون

 منارانه قوم

 دوستانه ساالری نوع مردم

 پذیر داری مسلولیت سرمایه

 گرایي شهرستاني طبیعت

 فردگرایي

 روی اعتنال و میانه

 نظم و سامان

 رویای آمریكایي

 ی رربي اسطوره

 جان هینلز و دیگران

 نبرد خیر و شر

ستي  خیر )دانایي  رانیروهای
 اخالص(

رساني   شر )ناداني  زیاننیروهای
 نظوي  خشم  قساوت  دروغ( بي

 نظم و سامان

 روی اعتنال و میانه

 فره ایزدی

 عصر زرین

 ظهور منجي

هایي با هم دارنن. ضتون   ها اشتراكات و تفاوت بننی طور كه مالحظه مي شود این دسته هوان

ی میهن  قهرمان و اعتنال میان ملل مختلف مشترک و برختي   طورهها ماننن اس كه برخي از آن این

ی رربتي اختصاصتي یتم جامعته استت. درادامته بتا معرفتي          ماننن رویای آمریكایي و استطوره 

 تر مي شود. های رربي روشن های سیاسي ایراني  نقاط اشتراک و افتراق آن با اسطوره اسطوره
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 تحقیق روش 

كاررفته در تبلیغات انتخاباتي نیازمنن درک معنا و  های به اسطوره كه كشف و تحلیل باتوجه به این

 شناسي برای رمزگشایي از اسطوره استفاده كردیم.  هاست  از روش نشانه تفسیر یافته

بته علتوم    1ی پژوهشگران بتا رویكترد تفستیری    های مورد استفاده شناسي یكي از روش نشانه

معنای مستتر در متن را مطالعه كننن )سین امتامي   اجتواعي است كه سعي دارنن پیچینگي و عوق

شناسي این است كه از معنای صریح فراتر برود و بته معنتای ضتوني     ی نشانه (. وظیفه60: 1386

ی اول و معنتای   ای مرتبته  (. معنتای صتریح از نظتام نشتانه    161: 1379ها برسن )استریناتي  نشانه

هتای اجتوتاعي     . عبارت معنای ضتوني بته تتناعي   آین ی دوم برمي ای مرتبه ضوني از نظام نشانه

فرهنگي و شخصي )اینئولوژیكي  عاطفي و...( نشانه اشاره دارد كه عتواملي چتون طبقته  ستن      

گیتری آن دخالتت دارنتن )ستجودی      جنسیت و تعلق قومي نژادی مخاطب و مشابه آن در شتكل 

1383 :102-101  .) 

توانن از سته نتوع رمزگتان استتفاده      طور معوول مي های در یم پوستر تبلیغاتي ب پیام اسطوره

تحلیتل بالرتي   »ی  ( در مقالته 33-37: 1977كنن: زبان  عناصر تصویر و آرایش تصتویر. بتارت )  

هتای حاصتل ایتن     پردازد  پیام مي 3جا كه به تحلیل پوستر تبلیغاتي ماكاروني پانزاني   آن2«تصویر

 6)پیام شوایلي رمزی( و پیام تصتویری ریررمتزی   5زی  پیام تصویری رم4ها را پیام زباني رمزگان

 نامن.  )پیام شوایلي ریررمزی( مي

طتور كته سوستور تأكیتن كترده بتود از ارتبتاط         های مركب در یم تصویر هوان معنای نشانه

نشتیني و   شود. این روابط به دو شكل كلي روابط هتم  ی رمزگان تولین مي ها با هم در شبكه نشانه

 یابن.  جانشیني نوود مي

                                                           
1 interpretive approach  
2 Rhetoric of the Image 
3 Panzani  
4 linguistic massage  
5 coded iconic massage  
6 non-coded iconic massage  
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های رمزی )اعم از زبتان و تصتویر(    پس در تحلیل پوسترها ابتنا با در نظر گرفتن انواع نظام

ی دوم آن را نشان دهیم.  دهیم تا داللت های مرتبه های آن را مورد واكاوی قرار مي تم نشانه تم

بتتوانیم آن را  كنتیم تتا    ی دوم توجه خود را به دال پُر معطوف متي  ای مرتبه در تحلیل نظام نشانه

اننازی اسطوره بر نشانه را تشریح كنیم. پس از آن به تحلیل  / شكل ببینیم و چنگ  صورت معنا به

ها را از خالل نوع ارتباطشان با هم بهتتر درک   پردازیم تا معنای آن ها مي نشیني آن جانشیني و هم

 و تشریح كنیم.

 ها معرفی داده

خابتات متورد استتفاده قترار گرفتت  تبلیغتات چتاپي شتهری         از بین انواع تبلیغات كه در این انت

)پوستر  بیلبورد  تراكت  كارت ویزیت  استتنن و بنتر( كته عتالوه بتر داشتتن رمزگتان زبتاني از         

های سیاسي انتختا    شناسي و كشف اسطوره رمزگان تصویری نیز برخوردار است را برای نشانه

 شود.   ن كلي پوستر یاد ميكردیم. از این تبلیغات در این مقاله  تحت عنوا

گیتری   هتای نوونته   توان در آن از شیوه شناسي نوعي تحلیل كیفي است  نوي جا كه نشانه از آن

ها برای انتخا  نوونه در یم تحقیق  گیری معوول در تحقیقات كوي استفاده نوود. ارلب تصویم

رای شتانس برابتر   های تصادفي نیستنن كه در آن هر عضتوی از جوعیتت دا   كیفي مبتني بر روش

ی آماری  توان نتایج تحقیق كیفي را به كل جامعه برای برگزینه شنن است. به هوین دلیل نیز نوي

شتونن   منتن و باتوجته بته اهتناف پتروژه انتختا  متي        صورت هنف ها به تعویم داد. ارلب نوونه

گیتری   وونته هتا یتم ن   (. در این پتژوهش نیتز از میتان انبتوده داده    122: 2002)لیننالف و تیلور 

 های رقیب تحت پوشش قرار گیرد. ها و جریان ی جنا  منن انجام و تالش شنه هوه هنف

ی  ی مجلس شورای استالمي در حتوزه   پوستر از انتخابات هشتوین دوره 16در این پژوهش 

 ترتیب زیر انتخا  و تحلیل شن: ی تهران  ری و شویرانات به انتخابیه

 گروهی-شده برمبنای وابستگی حزبی تعداد پوسترهای انتخاب -جدول دو
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 تعداد گروهی-وابستگی حزبی ردیف

 پوستر 4 گرایان ائتالف فراگیر اصول 1

 پوستر 3 گرایان ی متحن اصول جبهه 2

 پوستر 4 طلبان ائتالف اصال  3

 پوستر 3 حز  اعتواد ملي 4

 پوستر 2 كاننینای مستقل 5

 پوستر 16 جو  

نویسي  در ادامه  ها نیست. بنابراین بنا به ضرورت كوتاه ی تحلیل وهدر این مقاله مجال بیان ه

های حاصتل از تحلیتل    گیری  یافته آوریم اما در بخش نتیجه نوونه از تحلیل این پوسترها را مي 7

 1دهیم. پوستر را مننظر قرار مي 16ی هر  شناسانه نشانه

                                                           
 ی پوسترها بنگرین به: ی تحلیل تفصیلي هوه برای مشاهنه  1

 مجلس انتخابات تبلیغاتي پوسترهای ی شناسانه نشانه تحلیل: انتخاباتي تبلیغات و اسطوره( »1388نزاكتي  فرزانه )

 باطات دانشگاه تهران  استاد راهنوا: دكتر علیرضا دهقان.ی كارشناسي ارشن  گروه ارت نامه   پایان«هشتم
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 ها تحلیل داده
 ی یک پوستر شماره

 

سازی این تبلیغ توانسته بر آن سوار شود  نام خود كاننیناستت.   اسطوره هایي كهیكي از دال

تر استت و درستت در وستط تصتویر زیتر       نسبت سایر اجزای تصویر بزرگ كه به« الهه راستگو»

ی آن  صورت خود كاننینا قرار گرفته و با تضاد رنگ سفینش با سیاهي چادر كاننینا كته زمینته  

ی تصتویری   ن است. این نوع آرایش صفحه ختود نتوعي نشتانه   است بسیار برجسته و مورد تأكی

دهن. در عین حتال   كنگذاری نشنه است كه تأكین بر نام كاننینا بیش از حن یم نام را نشان مي

ی كاننینا  ی جنیت  مصوم بودن و نگاه خیره عالوه ی خود كاننینا كه فردی زیباروست به چهره

نفس به مخاطب خیره شتنه استت  او را هرچته     اعتوادبهزنن  با  كه درحالي كه هیچ لبخننی نوي

ی ساختاری اسطوره است نوایتان   جا دورویي دال كه زمینه سازد. در این ها شبیه مي تر به الهه بیش

عنوان یم اسم معوولي  تاریب دارد و باین كاركردی مشابه استم دیگتر    شود؛ نام كاننینا كه به مي

الهته  »ای بنل شنه است. تاریب این دال  ضعیف و فقیر شتنه و   افراد داشته باشن  به دال اسطوره

ی فره ایزدی و )نیتروی   ای در آن كاشته شنه است. دو اسطوره شكل مفهومي اسطوره به« راستگو
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ی قهرماني نیز  های پوستر  اسطوره نشیني با سایر نشانه خیر( راستي با این نام ایجاد شنه و در هم

 شود. ساخته مي

است كه با سه رنگ ستبز و ستفین و   « سالم بر مردم»مهم در این پوستر عبارت  ی یم نشانه

ی باالیي سوت راست پوستر ترسیم شنه استت. ایتن    های پرچم ایران در گوشه سرخ یعني رنگ

ی سالم در فرهنگ ایرانتي دارای   ترین كلوات تبلیغ است. كلوه عبارت پس از نام كاننینا درشت

بتي است: احترام  ابراز محبت و ارادت  آرزوی سالمتي است. به هوین معاني و مفاهیم متعند مث

هتا و اظهتار    مننی به متردم  آرزوی روزگتار نیتم بترای آن     ترتیب عبارت سالم بر مردم  ارادت

 هاست.  تواضعي صادقانه به آن

  «خنمتگزار فرهنگیان  كارگران  زنان  جوانتان و آحتاد ملتت   »نشیني این نشانه با عبارت  هم

هتا ستالم    گتزار آحتاد ملتت استت  بته آن      كنن: الهه راستگو كه خنمت تر مي پیام تصویر را كامل

ای  هتا در نقطته   ی معاني معلق هر یم از ایتن دال  كنن تا زنجیره نشیني كوم مي گوین. این هم مي

ی  گتزار متردم استت. بتنین ترتیتب استطوره       منتنی ختنمت   بایستن: این كاننیتنا از روی ارادت 

 جا برجسته شنه است. روشني در این دوستانه به ری نوعساال مردم

های اصیل و هنرهای  كه از نقاشي« گل و مرغ»های سبم  قرار دادن تصویر معروفي از نقاشي

ی فكتری و عقیتنتي    ی زمینته  دهنتنه  ی پوستتر  نشتان   زمینته  ی اسالمي است در پس ایراني دوره

اسالمي پترورش  -ی فكری و تربیتي ایراني مینهكاننیناست. بنین معني كه الهه راستگو در یم ز

ی ختود كاننیتنا كته     نشتیني بتا تصتویر چهتره     و رشن یافته است. این نوع مذهبي بودن در هتم 

شود. استفاده از روسری رنگي زیتر   حجابش چادر مشكي و روسری حریر گلنار است  تأیین مي

پوشتي  زیبتایي و    شتیم چادر  مخصوص زنان مسلواني است كه در عین حف  حجا  مایل بته  

ای زیبتا و جتذا  و    گونته  ترتیب حف  اعتقاد اسالمي به های زنانه نیز هستنن. بنین حف  ظرافت

 شود.   ها برداشت مي دور از تعصب و تحجر از این نشانه به

ستایت كاننیتنا استت كته     ی كالمي آخری كه در این پوستتر وجتود دارد  آدر  و    نشانه

جا كه در حتال   های سنتي ارتباط است. از آن دورنگار و دیگر روشجانشین آدر  پستي  تلفن  

عنوان جنینترین منبعي كه هم جهت كسب اطالعات و هم برقراری ارتبتاط   سایت بهحاضر و 

و پرسش و پاسب كاربرد دارد مطر  است  مفاهیوي چون متنرن بتودن  علوتي و فنتي بتودن را      

 هوراه دارد.  به



 

 

 

 

 

 1392، شماره اول، بهار و تابستان 20شناختی دوره مطالعات جامعه   110 

 

 

 ی دو پوستر شماره

 

است. با این جولته كاننیتنا   « رأی به یار دیرین امام»ی  ی مهم در این پوستر جوله انهیم نش

توانست برای معرفتي ختود    دهن كه او مي كنن. آزمون جانشیني نشان مي رسواً خود را معرفي مي

از جوالت دیگری استفاده كنن: سرباز رهبری  خادم ملت  یار خاتوي و... اما او با استفاده از این 

 جوین. ی حامي نیز سود مي دهن و از اسطوره قرار مي« ی پیروان خط امام جبهه»له خود را در جو

مشتق در قستوت بتاالی     سبم ستیاه  كه با خط نستعلیق و به« میزان رأی ملت است»ی  جوله

سوت راست صفحه نوشته و تكرار شنه است  از امام خوینتي استت. ایتن جولته گویتای ایتن       

از شایستگي برای كسب مسلولیت در نظام جوهوری اسالمي  اقبتال و  مطلب است كه مالک احر

ی  ی دموكراستي و وعتنه   معنای استفاده از استطوره  نشیني این دو نشانه به انتخا  مردم است. هم

 ساالر است. نظام مردم

ی تصویری دیگر استفاده از خط نستعلیق است كه در فرهنگ و هنر ایرانتي معنتي    یم نشانه

عبتارتي دور از افتراط و تفتریط. مبتنع آن      تعلیق خطي بین نسب و تعلیق بود و بته دارد. خط نس

دانستت كته در    طالتب متي   میرعلي تبریزی خطاط عصر صفوی این خط را ملهم از علي بن ابتي 

(. بتنین ترتیتب مفتاهیم    174: 1374خوا  بر او ظاهر شتن و آن را بته وی آموختت )متندپور     

 ین خط نهفته است.  ایرانیت  اسالمیت و اعتنال در ا



 
 
 
 
 
 

 111ی انتخابات مجلس هشتم     شناختی پوسترهاي تبليغات اسطوره و تبليغات انتخاباتی، تحليل نشانه
 

 

ی كاننیتنا را   تابتن چهتره   ی باال و سوت راست صفحه به داخل متي  شعاع نوری كه از گوشه

آورد: ملكتوتي بتودن     هوراه متي  ای از معاني پنهان را به روشن كرده است. این تابش نور زنجیره

ز فتره ایتزدی   مقن  بودن  مورد تأیین الهي بودن و از فره ایزدی برخوردار بودن. برختورداری ا 

نشیني با ختط نستتعلیق  مفتاهیم     اشاره به خاستگاه آسواني و الهي قنرت است. این نشانه در هم

 روی را ایجاد كرده است. ی ایراني فره ایزدی و میانه رو بودن و دو اسطوره الهي بودن و میانه

 ی سه پوستر شماره

 

مُهر روی پیشاني استت. ایتن دال    كنن جای ی كاننینا خودنوایي مي اولین نشانه كه در چهره

های  شود. نشانه ی بسیار است در میان قشر خاصي از جامعه دینه مي معنای عبادت و سجنه كه به

ریش  موهای جوگننمي صاف و مرتب  حالت  ی كاننینا ماننن داشتن ته دیگر تصویری در چهره

ن قوتي  كته فراتتر از یتم نتام      نشیني با نام كاننینا  محو چشوان و ابروها و كلیت چهره  در هم

 زنن.  ساده است  بیش از پیش مذهبي بودن كاننینا را فریاد مي

معنای مظلومیت  مبتارزه بتا    ی سوت راست باال  كه به كه در گوشه« یاحسین»طر  گرافیكي 

كار رفته است  با خط شكستته نستتعلیق نوشتته شتنه كته       ظلم  مقاومت و فنا نوودن خانواده به

ی كاننیتنا بتا مفهتوم مظلومیتت امتام       گناز عاشقانه با خود دارد. مظلومیت چهتره  نوعي سوز و
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بودن با مفهوم فنا نوودن خانواده در راه حق و « ی معظم پنج شهین انقال  از خانواده»  )ع(حسین

ی  ی مجلس بودن با مفهوم مقاومتت و مبتارزه هوتاهنگي دارد. هوته     ی پنج دوره اسالم و نوایننه

كتاری ایرانتي و از جولته     ای از تتذهیب  افتن كه نوونه ی پوستر اتفاق مي زمینه ر  پسها در ط این

ی اسالمي است كه معووالً بترای تتزیین كتتب و امتاكن متذهبي       یافته پس از دوره هنرهای رواج

 رود. كار مي به

ترین ویژگي او خلتوص ایوتان  اصتالت     ی یم قهرمان روایت شنه كه مهم جا اسطوره تا این

ی حامي  شهین انقال   اسطوره 5و  )ع(كه امام حسین ي و امام حسیني بودن است. ضون اینمذهب

 سازنن.  از این كاننینا را هم مي

كته ایتن فترد     ی كالمي مهم در این تصتویر بتاقي مانتنه استت: مهنتن . بتا ایتن        یم نشانه

نتوان مهنتن    لیسانس علوم تربیتي دارد و دانشجوی دكتری حقوق است  تترجیح داده از ع  فوق

كته   ای برخوردار است. بتا ایتن   استفاده كنن. زیرا عنوان مهنن  در فرهنگ ایراني از جایگاه ویژه

ی  انتنازه  منت تحصیل برای مهنن  شنن فقط چهار ستال استت امتا ارزش مهنتن  بتودن بته      

گترا.   شود. مهنن  در اههان ایرانیان یعنتي فتردی باستواد  متخصت  و عوتل      دكتری شورده مي

ی عولگرایتي در   استطوره  ی نیروهای خیر )دانتایي  راستتي و اختالص( و شتبه     راین اسطورهبناب

 شود.   ها تكویل مي نشیني دیگر نشانه هم
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 ی چهار پوستر شماره

 

ی دماونن استفاده شتنه استت كته     در تبلیغ امیررضا خادم  قهرمان كشتي ایران  از تصویر قله

ان خاورمیانته استت. دماونتن در استاطیر ایتران جایگتاه       ی ایران و بلننترین آتشفش بلننترین قله

الشعرای بهار نیز یكي از چنتنین شتعری استت كته در      ی دماوننیه اثر ملم ای دارد. قصینه ویژه

ی دماونن در فرهنتگ ایرانتي بتا مفتاهیوي چتون بزرگتي و        است. قله  مورد این كوه سروده شنه

رنتگ   ای ت پیونن ختورده استت. ستتون قهتوه    بلننی  قنرت  شعور و احسا  و مبارزه و استقام

زمینته   زنن. شكل رنگ و نور پس هم پیونن مي  پشت سر خادم دالي است كه این دو تصویر را به

كنن. انگار خادم در قلب كوه دماونتن   ای كه در درون كوه گشوده شنه را تصویر مي فضای پنجره

و استوار ایستاده چون امیررضتا ختادم    ی دماونن راست  محكم كنن. قله ایستاده و آن را حف  مي

ی دماونن را ستربلنن و پابرجتا نگته     های پهن و هیكل ورزشكاری خادم قله درون آن است. شانه
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ی طوسي با پیراهن آبي روشن است كوتم   داشته است. پوشش كاننینا كه شامل كت چهارخانه

ی رو به بتاال   كاننینا با زاویهكه عكس  نظر برسن. ضون این تر به هیكل تر و قوی كنن او درشت مي

هتا   نشتیني ایتن نشتانه    آورد. از هتم  چشتم متي   تر بته  گرفته شنه كه اقتنار و بزرگي سوژه را بیش

 هوتا و توانا در حال ساخته شنن است. ی قهرماني قوی  بي اسطوره

رده ك نشیني با عینم طبي  دستان گره لف  دكتر كه پیش از نام كاننینا قرار گرفته است در هم

ی كاننینا متضون باسواد و متخص  بودن  كارآمن و باتجربه بتودن و موفتق    و نگاه پیروزمننانه

« داران از طترف دوستت  »و « اویي كه به صناقت مي شناسیوش»ی  شنن كاننینا است. دو جوله

ی نیروهای خیر )دانتایي  راستتي و اختالص( را تكویتل      ها اسطوره نشیني با این نشانه نیز در هم

 كنن. مي

 ی پنج پوستر شماره

  

در « التف »و كن « طالیي»ی  ای شود. كلوه در این پوستر نیز تالش شنه تا نام كاننینا اسطوره

چه ایتن كاننیتنا    آین. اما آن تر از سایر كلوات پوستر به چشم مي زیر آن با رنگ طالیي و درشت
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الت ایران استالمي استت.   نیم  دبیركل حز  توسعه و عن را طالیي ساخته چیست؟ رضا طالیي

درست زیر تصویر بزرگ پرچم ایران كه سربلننی  افتخار  پیروزی و موفقیت ایران را بته ههتن   

كنن  با رنگ تیره و خطتي درشتت نوشتته شتنه استت: توستعه و عتنالت بتا          مخاطب متبادر مي

ر متورد  گرایي و توان انجتام امتو   مجلسي كارآمن. با انتخا  ویژگي كارآمنی برای مجلس  عول

 تأكین قرار گرفته است. آرماني هم كه این مجلس باین به آن برسن  توسعه و عنالت است.  

ترین  ی كشور پس از انقال  اسالمي توسعه هوواره یكي از كلینی ی اداره ساله 30در تاریب 

مفاهیم بوده است. ایران كشوری جهان سومي است كه از هتر جهتت نیتاز بته توستعه دارد. امتا       

انتن كته بته     گرا در ایران هاشوي رفسنجاني و حز  كتارگزاران بتوده   ترین جریان توسعه معروف

شتن    های او مطتر  متي   انن. اما یكي از انتقاداتي كه هوواره به سیاست ها معروف شنه تكنوكرات

ی ثتروت در جامعته بتود. حتال رضتا       عنم تأمین عنالت اقتصادی و اجتواعي و توزی  ناعادالنه

فكرانش با تشتكیل حتز  توستعه و عتنالت ایتران استالمي عتالوه بتر حفت            همنیم و  طالیي

مشي هاشوي و كارگزاران  یعني توسعه با رویكرد اقتصادی  عنالت را هم در كنار آن متورد   خط

 انن. توجه قرار داده

ویژه در منل ریش و متو   ی كاننینا شباهت ظاهری او به در عین حال نگاهي دوباره به چهره

كتم معنتای عبتاراتي چتون      كنن. با این توضتیحات  كتم   هاشوي رفسنجاني را یادآوری ميبا اكبر 

عنوان هنف اولیه كاننینا مطر  شنه و توستعه اجتوتاعي و اتحتاد ملتي      نوسازی اقتصادی كه به

نوودنتن اكنتون بتا معناستت؛      ها كه تاكنون گنگ و متبهم متي   نشیني این نشانه شود. هم آشكار مي

ترین اینه و آرمان این كاننیناست كه سوفوني  ولكت و سرافرازی ایران مهمتوسعه و پیشرفت م

هتای متیهن  فرجتام )ایتران      كنن. بنابراین استطوره  های موجود در این پوستر آن را بیان مي نشانه

 كار رفته است. یافته( و عصر زرین در این پوستر به توسعه

ئتتالف استت كته در ستتون ستوت      حز  و گروه و ا 20اما بخش بزرگي از تبلیغ  فهرست 

ایتن احتزا  استت.    « شنه توسط معرفي»نیم  راست صفحه با این عنوان آمنه است: رضا طالیي

شود اما جو   انن دینه نوي اگرچه نام این كاننینا در فهرستي كه بعضي از این احزا  ارائه نووده

كنتن    سیار كارآمن معرفي متي كه خود او را فردی فراجناحي و ب ها عالوه بر این ی این نوودن هوه

ای كته مكوتل تتالش و     كنن؛ ایتنه  بستگي ملي و اعتنال در مشي سیاسي را یادآوری مي لزوم هم

 روی است. ی اعتنال و میانه ی اسطوره ی كشور و سازننه كارآمنی در جهت توسعه
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 ی شش پوستر شماره

 

بزرگتي از امتام خوینتي)ره(    آیتن عكتس    چشم مي ای كه در پوستر این كاننینا به اولین نشانه

ی ایتن تصتویر و محتل     ی تصتویر ختود كاننیتنا قترار گرفتته استت. انتنازه        زمینه است كه پس

مشتي   اش  خود یم نشانه است كه اهویت و جایگاه امام خویني)ره( در افكتار و ختط   قرارگیری

های انقتال    آرمان كه تعلق كاننینا به دهن. استفاده از این تصویر در عین این كاننینا را نشان مي

عتالوه   گیترد. بته   اش برای كاننیناتوری او تأیین مي رسانن  از امام خویني)ره( و نوه اسالمي را مي

ی ستفین   زمینته  انن هوراه با پتس  دو نوار سبز و قرمز رنگ كه در زیر كادر این تصویر قرار گرفته

اننتن قتابي در درون آن قترار    سازنن كه تصویر این سه چهره م های پرچم ایران را مي پوستر رنگ

ی متیهن )پترچم ایتران(  بنیتاد )انقتال  استالمي( و حتامي )امتام          جا سه استطوره  دارد. در این

 كار رفته است.   خویني)ره(( در پیوننی با هم به
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هتایي چتون    گیری است. نشتانه  ی قهرماني در این پوستر درحال شكل از سوی دیگر اسطوره

با تأكیتن  « های شهنا و ایثارگران تهران انتخا  جوعي از خانواده»  «برادر سرلشكر شهین كاظوي»

ای است كه شهین بزرگتي تقتنیم نظتام و انقتال  كترده بتر شتنت         كه كاننینا از خانواده بر این

ی  نشتیني كلوته   افزاین. این انقالبي بودن در هتم  انقالبي بودن و تعهن او نسبت به این انقال  مي

شتعار  »ی او در وزارت رفتاه و عبتارت    قبالً تشریح شن  هكر ستابقه مهنن  كه معاني ضوني آن 

گرای این پوستتر   كه باالی عكس نوشته شنه  تصویر قهرمان متعهن  متخص  و عول« دهیم نوي

 كنن. را تكویل مي

 ی هفت پوستر شماره

 

و روشن كته آستوان صتاف     صورت سایه رنگ آبي آسواني به ای به تبلیغ این كاننینا در زمینه

ی تصتویر  طرحتي گرافیكتي از پترچم      آورد طراحي شنه است. در گوشته  آفتابي را به خاطر مي

ی بتزرگ قترار گرفتته     ی كاننیتنا در یتم دایتره    ایران وجود دارد. در سوت دیگر عكس  چهره

كاری كته هواننتن    كاری شنه است. شكل این تذهیب درحالي كه اطراف آن با رنگ سفین تذهیب

دهنتن.   چون خورشین درخشان در آسوان ایران نشان مي   دكتر عباسپور را همهای نور است شعاع
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ی متعهتن   عنوان یتم نابغته   های تصویری  كاننینا را به های نوشتاری با این نشانه نشیني نشانه هم

 كنن.  ی قهرماني را روایت مي توصیف و اسطوره

وابق و افتختارات. علتي   ها در سه بخش بیان شنه است: تحصیالت  مشارل فعلي و س نوشته

ای استت.   ی انترژی هستته   فرد دارای چننین منرک دانشگاهي معتبتر در زمینته   عباسپور طهراني

ی اول  رئیس كویسیون  بنیاد ملي نخبگان  دانشتگاه   ای  فوق تخص   رتبه انرژی هسته»كلوات 

ای بزرگ  نابغه ای از كنن و اسطوره در هوان نگاه اول مخاطب را مجذو  مي« صنعتي شریف و...

كنن كه بسیار باارزش  دور از دستر  و ستودني است. چونتان خورشتین    و باهوش را ترسیم مي

درخشن. بتنین ترتیتب ایتن تبلیتغ بتا       نظیری مي نحو بي كه تم است و دور است و در آسوان به

 كنن.   صویر ميهای علم و نبوغ  قهرماني یگانه  افتخارآفرین  بزرگ و توانا را ت استفاده از اسطوره

های دیگر ماننن ظاهر مذهبي  برادر شتهین بتودن  كلوتات ایثتارگران  علتوم قرآنتي و        نشانه

دیگر معنای منمن  انقالبي و متعهن بودن كاننینا را در ههن  نشیني با یم ی اسالمي در هم جامعه

 خواننن.   مخاطب فرامي

 گیری نتیجه
ی انتخابتات مجلتس شتورای     بتاتي هشتتوین دوره  شناختي پوسترهای تبلیغات انتخا تحلیل نشانه

پتردازی در جهتت اقنتاع     وبتیش از استطوره   ی تبلیغات مورد مطالعه كم اسالمي نشان داد كه هوه

انتن بلكته پیتام     ی واحن سود نجسته انن. ارلب این تبلیغات از یم اسطوره مخاطب استفاده نووده

 انن.  نووده ها بیان ای از اسطوره خود را با استفاده از مجووعه

هایي كه در تبلیغات انتخاباتي ایران امتروز   ی اسطوره در پاسب به اولین پرسش تحقیق درباره

تتوان گفتت:    هتای ایتن مقالته متي     آمتنه از تحلیتل   دستت  باتوجه به نتتایج بته  زننه و اثرگذارنن  

نیروهتای خیتر   دوستانه   ساالری نوع های میهن  ملت  بنیاد  حامي  فرجام  قهرماني  مردم اسطوره

های سیاسي امروز ایران هستتنن كته در    اسطوره ترین مهم ایزدی )دانایي  راستي  اخالص( و فره 

ی اول میان تبلیغات ایراني و رربي مشترک است امتا   اسطوره 7رونن.  كار مي تبلیغات انتخاباتي به

 ن است.ایزدی( خاص تبلیغات سیاسي در ایرا ی آخر )نیروهای خیر و فره  دو اسطوره
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تتر از ستایر    ترتیتب بتیش   ی میهن  حامي  دانتایي و قهرمتاني بته    ها چهار اسطوره از میان این

تتوان چنتین    كار رفته است. استفاده از این چهار اسطوره در تبلیغات انتخاباتي را مي ها به اسطوره

 تبیین كرد:

ی ختود   آرمان و انگیزه عنوان دال آن تكرار شنه  كاننینا ی میهن كه پرچم ایران به با اسطوره

از كاننیتناتوری و فعالیتتت سیاستتي را اعتتال  ستتربلننی و پیشتترفت ایتران عنتتوان و گرایشتتات    

دوستانه او در جهت اقنتاع   كنن تا از احسا  وطن ی خود را به مخاطب یادآوری مي پرستانه میهن

 و اخذ رأی استفاده كنن.

شود حامیتاني   شي به كاننینا استفاده ميی حامي كه برای تایین و اعتباربخ در ساخت اسطوره

ی معصتومین   اهلل منر   احتزا   شتهنا و ائوته    ماننن امام خویني)ره(  سین محون خاتوي  آیت

كته بتا    انن. این اسطوره ضون ایتن  مننظر تبلیغات انتخاباتي كاننیناهای مجلس هشتم قرار گرفته

گیری فكتری   اقناع او دارد  جهتهای مقبول و مقن  نزد مخاطب سعي در  استفاده از شخصیت

 كنن.  و تعلق جناحي كاننینا را هم تاحنی برای مخاطب روشن مي

ی كاننینا ساخته شتنه استت.    ی دانایي نیز باكوم مفاهیوي چون نبوغ  علم و تجربه اسطوره

استفاده از عنوان دكتر یا مهنن  و اشاره به نبوغ  ستوابق و تجتار  كتاری كاننیتنا  ستازننه و      

تتترین صتتفت  ی ایتتن استتطوره استت. دانتتایي كتته در تفكتتر ایرانیتان باستتتان مهتتم   كننتتنه یتت تقو

ی  ی نیكي و بنی به قوت خود باقي است. اسطوره چنان در باور ایرانیان درباره اهورامزداست هم

های رالب رربي بتود و بعتنها متورد تشتكیم و نقتن قترار        ای یكي از اسطورهعلم كه در دوره

هتای رایتج در    تترین استطوره   ی ایراني یكتي از مهتم   تر شن  هنوز در جامعهگرفت و قنرتش كو

 تبلیغات است.

توانن وطتن را نجتات    خواهن و مي صورت قهرماني كه مي چنین این تبلیغات كاننینا را به هم

ی قهرماني بتر   انن. در تعریف اسطوره دهن  آباد كنن و به سرافرازی و افتخار برسانن تصویر نووده

بختش بتودن.    شود: متعهن و فسادناپذیر بودن  جنگ با دشون ملت و نجات گي تاكین ميسه ویژ

آیتن    دست متي  كاررفته در پوسترهای مورد مطالعه به های قهرماني به كه از تحلیل اسطوره چنان آن

متعهن و فسادناپذیر بودن قهرمان در فرهنگ ایراني از میزان پایبننی مذهبي او  انقالبي بتودنش   

شود. اگرچه در ایتن عصتر از دالوری و    ی شهنا بودنش فهوینه مي قتش و متعلق به خانوادهصنا

شود اما درعوض از تالش او برای  رشادت قهرمان در نبرد با دشون و نیروهای اهریوني یاد نوي
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مثابته دشتون رفتاه و     برآوردن خواست و نیازهای ضروری مردم و رف  محرومیت از آنان كه بته 

 آین.  میان مي ي آنان است بسیار سخن بهآسایش زننگ

ی قابل توجه دیگر تأكین برخي تبلیغات انتخاباتي بر الوهیت و تقن  كاننیناست كه با  نكته

ی او  ی كاننینا و درخشننگي صتورت او و قترار دادن پرتتره    نوادهایي ماننن تابینن نور به چهره

ی فره ایزدی استت كته    ها مبین اسطوره انهشود. این نش ی آسواني صاف و آبي ایجاد مي در زمینه

های تفكر سیاسي ایراني است كه از دوران هخامنشیان در ایتران وجتود داشتته و     یكي از ویژگي

پس از اسالم نیز به حیات خود ادامه داده استت. در زمتان هخامنشتیان كتورش بتزرگ ختود را       

دانستت. در دوران صتفوی    متي  رو منشأیافته از اهورامزدا صاحب فر  و حكومت خویش را ازاین

ی مشتروطیت قتانون اساستي مشتروطه      در دوره. نیز شاه هم رئیس دولت و هم رهبر دیني بتود 

دانستت  و در زمتان حكومتت پهلتوی مقتام      « متوهبتي ختنادادی  »نیز ستلطنت را   1906سال  به

شتاهنه:  پتنیا  تتاریب م   ی ویكتي  نامته  شن )دانتش  نامینه مي« ی خنا بر روی زمین سایه»شاهنشاه 

25/11/1390.) 

ی ایرانیان است. علت این  های سیاسي رربي جایي ننارد و ویژه این اسطوره در میان اسطوره

و اصالحات مذهبي در رر  دانستت. رنستانس یتا نتوزایي جنتبش       1توان در رنسانس امر را مي

نتری در  علوي و اصالحات مذهبي و پیشرفت ه  فرهنگي مهوي بود كه آرازگر دوراني از انقال 

متناری استت. در ایتن     ی خردگرایي  ریاضیات  منطتق و انستان   ی رنسانس دوره اروپا شن. دوره

عنوان نوعي نگرش سیاستي   دوره كلیسا و تفكرات مذهبي كنار رفت و جنایي دین از سیاست به

 (.25/11/1390پنیا  تاریب مشاهنه:  ی ویكي نامه و منني پذیرفته شن )دانش

دور از  در تبلیغات مورد مطالعه یافت شن  ماننن پایبنتنی بته متذهب بته     هایي كه اسطوره شبه

های موقتي هستتنن   دستي حاكویت  اسطوره گرایي و یم گرایي  جوان طلبي  عول تعصب  اصال 

 های رایج جامعه شكل گرفته است. ی زماني خاص بنا به گفتوان كه در این دوره

ای  بنا به مقتضیات فرهنگي  قانوني و حرفته  های موجود در جنول یم نیزبعضي از اسطوره

داری  هتا  سترمایه   هتای متا و آن   تبلیغات سیاسي ایراني در هتیچ تبلیغتي دیتنه نشتننن؛ استطوره     

ی نیتروی   ی رربتي و استطوره   گرایي شهرستاني  رویای آمریكایي  اسطوره پذیر  طبیعت مسلولیت

 انن.  شر از آن جوله

                                                           
1 Renaissance 
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گرایان  طلبان و اصول های اصال  ها و شباهت تفاوتی  رهدر پاسب به پرسش دوم تحقیق دربا

استتفاده از باورهتای   ها در تبلیغات انتخاباتي  به این نتیجه رسینیم كه در استفاده از این اسطوره

دهي مخصوص یتم جنتا  سیاستي ختاص نیستت؛       دهننگان در جهت اقناع آنان برای رأی رأی

گیری استطوره در تبلیغتات انتخابتاتي از ستوی     كتار  هتای بته   بنابراین تفتاوت اساستي در شتیوه   

های مختلتف سیاستي و حتتي افتراد      گرایان وجود ننارد. كاننیناهای جنا  طلبان و اصول اصال 

هتا استتفاده    عنوان بخشي از نظتام باورهتای ایرانیتان در جهتت اقنتاع آن      ها به مستقل  از اسطوره

 انن. كرده

انن.  هایي با هم داشته ها و شباهت ها تفاوت د اسطورهگرایان در كاربر طلبان و اصول اما اصال 

ی متیهن   تر از استطوره  گرایان بیش ی ملت و اصول تر از اسطوره طلبان بیش عنوان نوونه اصال  به

انتن؛ درعتوض    كار بترده  ی بنیاد را به گرایان اسطوره تر از اصول طلبان بیش انن. اصال  استفاده كرده

نشتیني ایتن دو كتاربرد ختود      انتن. هتم   ی نظم و سامان استفاده كرده هگرایان از اسطور فقط اصول

گیتری نظتام جوهتوری استالمي و لتزوم       تتر بته شتكل    طلبان بیش حاوی این معناست كه اصال 

عنوان  تر به لزوم حف  وض  موجود به گرایان بیش ی انقال  و اصول های اولیه بازگشت به ارزش

 انن.  شاره داشتهدستاورد قابل دفاع انقال  اسالمي ا

های حامي استفاده كردنن اما حامیان مننظر این گرایان هر دو از اسطوره طلبان و اصول اصال 

ی نیروهتای خیتر ستود     چنین هر دو جنا  به یم انتنازه از استطوره   دو با هم متفاوت است. هم

چنتین   انن. هم ه كردهی فره ایزدی استفاد گرایان از اسطوره تر از اصول طلبان بیش جستنن اما اصال 

انن. بنین معني كه  دوستانه استفاده كرده ساالری نوع ی مردم این دو جنا  به یم اننازه از اسطوره

 خنمت به مردم و توجه به مناف  عوومي از سوی هر دو جنا  مورد توجه قرار گرفته است.

تنهتا امكتان دنبتال     نته  شناسي تبلیغات انتخابتاتي  طور كه از این مقاله هم برآمن  اسطوره هوان

كنن.  ها را نیز آشكار مي سازی آن های طبیعي سازد بلكه روش ی تبلیغاتي را فراهم مي نوودن شیوه

 1«شتنه  كتاری  دموكراستي دستت  »ی یتم   كنن كه از توستعه  هایي كوم مي علم به چنین مكانیسم

 های آگاهانه حركت كنیم. سوت انتخا  جلوگیری و به

 

                                                           
1 manipulated democracy 
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تهران: دفتر مطالعات و  .ی مهنی ربرایي ترجوه .درآمنی بر مطالعات ارتباطي .(1386) .فیسم  جان .15

 ها. ی رسانه توسعه

 تهران: فردو .  .شناسي سیاسي اسطوره .(1387) .فكوهي  ناصر .16

تهتران: شتركت ستهامي     .ی نجتف دریابنتنری   ترجوته  .ی دولتت  افستانه  .(1362) .كاسیرر  ارنست .17

 خوارزمي.
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 تهران: مركز.  .ی عبا  مخبر ترجوه .های ایراني ورهاسط .(1383) .كرتیس  وستا .18

 تهران: آگاه. .ی محون نبوی ترجوه .شناسي نشانه .(1380) .گیرو  پیر .19

 .اهلل پاكزاد ی بهار مختاریان و فضل ترجوه .«بررسي ساختاری اسطوره» .(1386) .لوی اشتراو   كلود .20

 . 4ی  شواره .فصلنامه فلسفي  ادبي  فرهنگي اررنون

 تهران: امیركبیر. .تجلیات حكوت معنوی در هنر اسالمي .(1374) .پور  محونمند .21

الوللتي دكتترین    دومین هوایش بین .«مهنویت و انتظار منجي در ادیان دیگر» .(1385) .مشیرفر  شیوا .22

 .مهنویت

 .«ی سیاستي  شناستي و بازستازی نظریته    ها: نشتانه  سیاست نشانه» .(1378) .معیني علوناری  جهانگیر .23

 دانشگاه تهران. .ی دكتری علوم سیاسي الهمق

ی احوتن   ترجوته  .شناسي اجتواعي )رهبری و قتنرت(  روان .(1378) .هولننر  ادوین پي. و هوكاران .24

 آستان قن  رضوی.  .رضواني

 تهران: چشوه. .ی ژاله آموزگار و احون تفضلي ترجوه .شناخت اساطیر ایران .(1375) .هینلز  جان .25

 تهران: اسطوره. .پور ی ابوالقاسم اسواعیل ترجوه .ی اساطیر جهان نامه دانش .(1386) .وارنر  ركس .26

 تهران: مركز.  .ی حسن افشار ترجوه .تبلیغات و سینوای آلوان نازی .(1369) .ولچ  دیوین .27
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