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 مقدمه

و انديشه،»جامعه آرمانى«تصور ايجاد وران جهان را مجـذوب هميشه تعدادی از دانشمندان

طر از اين.و مفتون داشته است حى جداگانه برای جامعه آرمانى تدوين رو، هر يك از آنان،

گفتن درباره جامعـه سخن،بعضى از متفكرين اجتماعى.)233: 1384صالحى،(اندو ارائه كرده

و ارائـه طـرح آن را خيـال مى آرمانى و رؤيـاگرايى و پـردازی داننـد كـه نـه فقـط كـار لغـو

و زيان بيهوده ای ناكجاآبادی، گذشتهه زيرا اين قبيل طرح؛بخش هست ای است، بلكه مضر

حقيقـت ايـن.بـه تحقيـق نخواهنـد پيوسـت،اند گونه كه به تصور آمده كه هرگز بدان از اين

و نـه لغـو كـه دارای سـه مشـروط بـر اين؛است كه طرح نقشه جامعه آرمانى نه مضـر اسـت

و حقـايق زيسـت كامال واقع،كه اول اين: ويژگى باشد و شـناختى شـناختى، روان بينانه باشـد

يعنـى؛همراه با ارائه طريق باشد،كه دوم اين.از نظر دور ندارد وجهشناختى را به هيچ جامعه

و سـوم]بلكه[ فقط جامعه آرمانى را تصور نكند و روش رسيدن به آن را نيز نشـان دهـد راه

و،كه اين و نهايى ف واسط، بـرای جامعـه آرمـانى تعيـيناهدااهدافى را اعم از هدف اصلى

ك و بودن پارهتر الوصوله دارای مراتب باشد تا سهلكند و خواسـت ای از مراتب آنها شـور

و احـوال موجـود،  و تغييـر اوضـاع و آنان را به مبارزات اجتماعى اراده را در مردم برانگيزد

و راغب گرداند و حكومت فرضى را در زبان التـين.)234: 1384صالحى،( مايل چنين جامعه

و ادبيـات عـرب، در زبـ»اتوپيا« نـام» شـهر آرمـان«و در فرهنـگ فارسـى» مدينـه فاضـله«ان

.)19: 1377مكارم،(اند نهاده

به،شهر آرمان از ای اسـت كـه نـه معنای اعتقاد به امكان تأسـيس جامعـه باوری تنهـا بهتـر

مى متون آرمان. جامعه كنونى است، بلكه كمال مطلوب است انـدازی كوشند تا چشم شهری

اَ.)28: 1387اندرو ادگار، سـج ويـك،(م ممكن در آينده به دست دهنداز عوال شـكال برخـى از

و سوسياليستى انديشه مى) مثل آراء باكونين( های ماركسيستى توان حاوی برخـى عناصـر را

مى آرمان سد شهری دانست؛ به نظر شهری جايش را به اشكال بيستم ژانر آرمانcرسد كه در

ك روايى مى كننده های احتمالى نگرانه آيندهای داده است و اين چيـزی تری را تصوير كنند

نوشـته جـرج 1984و) 1931( اثـر آلـدوس هـاك سـلى،قشنگ نواست كه مثال در دنيای 

مى) 1948( اورول به همين صورت، بسياری از متفكـران، از جملـه طرفـداران. كنيم مشاهده



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 144

شـهری اسـت، زيـر سـوال نای تفكر آرمـانپسامدرنيسم، نظم هماهنگ اجتماعى را كه زيرب

.)28: 1387اندرو ادگار، سج ويك،(اند برده

های جامعه آرمانيى است كه توسط رسـانه،آنچه در اين تحقيق در پى كشف آن هستيم

مى جمعى به روايتـى اتوپيـايى از زنـدگى،»توپيا-اَد«رو، از اين. شود ويژه تلويزيون بازنمايى

و پسـت های توده ات رسانهاست كه توسط تبليغ مدرن گير، فضای نمادين زندگى بشر مدرن

و بـر معرفـى عـالوه تبليغـات كـه اسـتآن واقعيـت.)230: 1389 خندان،(آكند را مى كاالهـا

و خدمات  سـبك قـرار اسـت گويى. گيرند را نيز در برمى زندگى آرمانى های شيوه، رؤياها

يكب همراه آرمانى زندگى بها كاالها زيرا كاركرد آگهى تلويزيونى ايـن؛ برسند فروش جا

است كه به ما بگويد از چه كااليى استفاده بكنيم، چه لباسى را بپوشيم، كدام فـيلم سـينمايى 

بـه تماشـای كـدام تئـاتر،چه چيـزی را گـوش دهـيم،را تماشا كنيم، چه غذايى را بخوريم

آنبــرويم  تنهــا نحــوه اســتفاده مــا را از ديگــر هــای تلويزيــونى نــهىآگه،بنــابراين.و ماننــد

و جهان رسانه بينـى مـا نيـز های ارتباطى تحت كنترل دارد، بلكه بر نحوه حيات، منش، رفتار

شـدت تحـت تـأثير تبليغـات سبك زنـدگى امـروزه بـه.)16: 1379محمديان،( گذارد تأثير مى

كه؛تجاری است مىلحظه ما را در زندگهر تبليغاتى ازى همراهى و بـر پيـروی افـراد كننـد

و ارزش و الگوهای رفتاری، باورها، هنجارها و يا انتخـاب نمادهـای فرهنگـى های اجتماعى

در توده،زيـرا هـر روزه؛كننـد اقتصادی، نقش اصـلى را بـازی مى هـای كثيـری از تبليغـات

مىزندگى مردم به كرّ  و شيوه ات وارد و به شدت سبك زندگى را های شود رفتـاری مـردم

مى اصالح مى و مـا نمـى كند يا تغييـر و،دانيم كـه ايـن تبليغـات دهـد حـاوی كـدام الگوهـا

ُمـ ارزش و چه نوع و سـبكى را بـرای مـردم بـه ارمغـان های اجتماعى د، شـيوه، روش رفتـار

.)82: 1393ای، يحيايى ايله(آورند مى

در از اين و»توپيـا-اَد«رو، سـؤال اساسـى ايـن پـژوهش ايـن اسـت كـه يـى كـه سـاخته

شـود؟ پرداختۀ صدا وسيمای جمهوری اسالمى است، جامعـه آرمـانى چگونـه بازنمـايى مى

و مفهوم،گويى به اين سؤال برای پاسخ هـای بازرگـانى شناسـى، آگهى پـس از بيـان پيشـينه

دربه 1395تيرماه سال  و بـا اسـتفاده از رويكـرد نشانه8صورت هدفمند رو طبقه الن شناسـى

.گيرند بارت مورد تحليل قرار مى
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 شناسى مفهوم

 ا\����

را. است)در زبان فرانسه utopia) utopiaآوانويسى فارسى كلمۀ انگليسى» اتوپيا« ايـن كلمـه

و)1535-1478(در اصل تامس مور  ، صدراعظم هنری هشتم، در قرن شانزدهم ابـداع كـرد

و،، واژc اتوپيـاشـناختى از حيث ريشـه. كتابى به همين نام نوشت دارای منشـأ يونـانى اسـت

در زبـان يونـانى وقتـى ]. مكـان= توپوس[= τόποςو واژc] آلفا[=α مركب است از پيشوند 

مى بر سـر كلمـهα پيشوند  و لـذا معـادل دقيـق واژc اتوپيـا، ای وارد شـود، آن را منفـى كنـد

در؛است» المكان« و مصـداقى آن يعنى مكانى كه هنـوز تحقـق نيافتـه جهـان خـارج بـرای

را بـرای آن پيشـنهاد» ناكجاآبـاد«برخى معـادل فارسـى،بر همين اساس. توان ذكر كرد نمى

لف» ناكجاآباد«عبارت. اند كرده  بـا ايـن وجـود،؛معادل درسـتى بـرای اتوپياسـتظاز حيث

ب فا» ناكجاآبـاد«اصطالح. رسد نظر نمىهاستعمال آن در ترجمۀ اتوپيا مناسب رسـى در زبـان

و پرداختـه شـد توسط شـيخ شـهاب و در سـياق حكمـت اشـراق سـاخته . الـدين سـهروردی

آن»ناكجاآباد« و عالم مثال است، حال و ارض ملكوت كه اتوپياهای غربـى،، سرزمين روح

مى در همين نشئۀ دنيايى» جايى« بايست با اتكا به عقِل خودبنياِد كارافزا بدان رسيد يـا اند كه

از» ناكجاآباِد«مسافِر.دآن را ايجاد كر » ملـك تـن«شيخ اشراق، روح انسان اسـت كـه بايـد

و با طى امـا. يعنى ارض ملكوت برسـد؛به موطن اصلى خود» قوس صعودی«عزم سفر كند

و سكنى،اتوپيای غربى و موطن حقيقى آدمى داشتن انسـان در جـوار قـدس كاری با ماوراء

و آن است» حسرت«ربوبى ندارد، بلكه در  كه بهشت موعود اديان را در زمين متحقـق كنـد

مسـيحى اسـت،-های يهـودی انـد كـه اتوپيـا دارای ريشـه اگر برخى از متفكران غربى گفته

بـاغ«انـد كـه آبشـخورش مفهـوم در زمين را مد نظر داشته» بهشت مبدل«همين ايدc ساختن 

و مسيحى بوده است» عدن .)230: 1389 خندان،( در ديانت يهودی

بـرای هـر چيـز خيـالى» يوتوپيـايى«يـا » utopique«هـای اروپـايى صـفت مروزه در زبانا

مى دست و غيرممكن به كار اصطالح اتوپيا، معنای بسيار شناوری دارد كـه گـاه. رود نيافتنى

و قابـل حصـول كند؛ گاه تصوری از نظام بر مصاديق متضاد صدق مى های اجتماعى خـوب

م و گاه خيالى از كمال و فرافكندن تخيل بر واقعيت خارجى است طلوب دستاست نيافتنى

.)257: 1380هايم، مان(
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و شـــهرت در لغـــت بـــه»Advertising«واژه  پراكنـــى معنای تبليـــغ، تبليغـــات تجـــاری

عمل جلب توجه مردم به محصول يـا فعاليـت تجـاری،طور كلىو به)22: 1385محمدی، شاه(

را.)188: 1381فضلى، محمودی( باشد مى يك تعريف ساده در فرهنگ لغات، چنـين توصـيفى

و«: برای آگهى ذكر كرده است اعمال مربوط به جلب توجه عمومى به محصـول يـا كسـب

و توزيع آگهى تعريـف ديگـری چنـين.»های بازرگـانى كار خاصى يا اعمال مربوط به تهيه

آگ بيان مى ازهىكند كه و پـول«:های بازرگانى عبارتند و صـرف توجـه هـر گونـه معرفـى

و يا خدمات كه توسط ابزاری غيـر از معرفـى مسـتقيم  و يا افكار برای شناساندن محصوالت

و تحـت آنها توسط يك بازارياب به مصرف و با استفاده از وسايل ارتباط عمـومى كنندگان

حـ هيچ.»شود حمايت منابع مختلف، انجام مى ال تأكيـدی بـر كدام از ايـن تعـاريف، بـه هـر

بـرای اصـالح ايـن. جمعـى در مـورد پخـش آگهـى نـدارد كننده وسايل ارتبـاط نقش تعيين

هـای بازرگـانى، چنـين تعريفـى را ارائـه كاستى، يك فرهنـگ تعريـف اصـطالحات آگهى

و مشــخصو ترغيــب مصــرف اطالعــات كنتــرل«:دهــد مى كننــدگان توســط وســايل شــده

مى ارتباط های تجـارتى بنابراين، آگهى.)425: 1387ملوين دفلور،(» توان آگهى ناميد جمعى را

و آنها را ترغيب بـه سعى در افزايش اطالعات مصرف كنندگان درباره كاالی خاصى دارند

مى تصميم گيری خـاص، تشـويق آنهـا بـه خريـد معمـوالً ايـن تصـميم. كننـد گيری خاصـى

.)همان(محصول مورد نظر است 

وسـيله اط غيرشخصى است كه در ازای پرداخـت پـول بـه شكلى از ارتب،و در اصطالح

ــا يــك حــامى مــالى مشــخص بــا اســتفاده از رســانه های گروهــى بــرای ترغيــب مخاطــب ب

و ديگران،( گيرد تأثيرگذاری بر او صورت مى .)43: 1383ولز، ويليام

شناسـاندن كـاال، بـرایهايى اسـت گونـاگون گيری شـيوه كـار شامل بـه،تبليغ بازرگانى

آنمح و تمايـل قـراردادن و مـورد تحسـين از. صول يا برنامه نمايشى خاص به مردم هـدف

در. انجام تبليغات تجاری، اثرگذاردن بر افرادی است كه خريدار محصـولى خـاص هسـتند

و تلويزيـون اسـتفاده-تبليغات تجاری از تمامى وسايل سمعى بصری مانند مطبوعات، راديو

ب. شود مى مىا استفاده از تصوير، از فنونى شناختهدر تبليغات تجاری شـود كـه شـده اسـتفاده

و گاه موجب  و حال خاص روانى هستند .)6: 1380بيرو،(شوندمى» اقناعى نهان«موجد وضع
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ها، مزايای خاص خود را دارد ولى به هـر ها برای تعريف آگهى هر كدام از اين كوشش

مى گونه فعاليت های اين رين جنبهت هر كدام فقط به يك يا دو وجه از مهم،حال . پردازنـد هـا

اين مسـئله كـه واقعـا ايـن مقالـه دنبـال چـه موضـوعى اسـت، مـا شدن روشن برایبنابراين،

مى توانيم تعريف زير را كه جامع مى های بازرگانى شكلى آگهى«:رسد، ارائه كنيم تر به نظر

و يا استفاده از يك گير از ارتباطات كنترل شده است كه سعى دارد به تصميم ی برای خريد

و يا خدمات كمك كند .)426: 1387ملوين دفلور،(» نوع كاال

و مقاله همان هـای آگهى«: مك كالى نوشـت.بى.نويس انگليسى توماس گونه كه مورخ

و تجارت، نظير بخار برای صنعت و كار يعنى تنها نيروی جلـو برنـده؛بازرگانى برای كسب

.»است

و وسـايل ارتبـاط ها يعنى آگهىد هر كدام از اين پديدهرش،در دنيا جمعـى های تجارتى

و توأمان پيشرفت كرده .)422: همان(اند وابسته به يكديگر است

. منبع اصلى مالى برای سيستم وسايل ارتباطى در بسـياری از كشـورها اسـت،نشر آگهى

ار،نشر آگهى از آگهى. تباطى استيكى از دو منبع اصلى برای پشتيبانى از صنايع دهندگان

ــه  ــا ب ــى آنه و معرف و خــدمات خــود ــا ــابى كااله ــرای بازاري ــاطى ب محــيط ايجادشــده ارتب

و يا ااستفاده مصرف مى همان كنندگان نهايى، كنندگان واسطه گوينـد، گونه كه اقتصـاددانان

.)423: همان(جويند سود مى

پ،ای اگر معتقد باشيم كه هر توليد رسانه هايى ناخواسته نيـز يام اصلى خود، پيامعالوه بر

های بازرگانى را هـم از ايـن قاعـده آگهى،)1374محسنيان راد،:رك(كند به مخاطب القاء مى

.نبايد مستثنا كنيم

و مطالعات فرهنگى بر آگهى مطالعات فراوانى كه در حوزه رسانه های تجـاری انجـام ها

و آنهـا را از جنبـه شده است، به نقش موثر تبليغات اشاره كرده و اند هـای مختلـف فرهنگـى

و تحليـل قـرار داده از آگهـى،در ايـن مطالعـات. انـد اجتماعى مـورد تجزيـه هـای تبليغـاتى

به يك مورد توجه قرار گرفته است كه نـه فقـط بـر فرهنـگ» ساز فرهنگ«ای مثابه پديده سو

و روابط آنان نيز اثر  و ازسـوی ديگـرمى مصرفى مردم، بلكه بر روی شكل زندگى ،گـذارد

از تلقـى شـده اسـت كـه از طريـق آنهـا مـى» ابزار خـوانش فرهنـگ«منزله به تـوان بسـياری

.های فرهنگى جوامع مختلف را مورد تحليل قرار داد داللت
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به از اين منظر، آگهى مثابـه های تجاری فقط ابزاری بـرای معرفـى كاالهـا نيسـت، بلكـه

و پيامه عناصر فرهنگى، حامل نشانه را اند كه ارزش هايىا و باورهای فرهنگى يك جامعـه ها

ــى ــايى م ــد بازنم ــى. كنن ــوانش آگه ــر، خ ــان ديگ ــه بي ــه ب ــاری، ب ــای تج ــت ه آوردن دس

و باورهـای بـاره اسـت كـه چگونـه ارزش هايى در اين نگری ژرف هـای فرهنگـى، هنجارهـا

و ايـن های تجاری منعكسمى ای در آگهى كليشه تجـاری چگونـه باعـث كـه تبليغـات شود

و جامعه بزرگ توليد معنى مى و بر مخاطبان مى شود عبـداللهيان(گـذارد تر در طى زمان تأثير

.)1996به نقل از نياز احمد، 1390،و حسنى

ـ ورای نقـش در اين ـ بـه ماننـد كـااليى جـا آگهـى بازرگـانى اش در صـنعت بازاريـابى

دي.فرهنگى در نظر گرفته شده است های تجاری، درسـت هماننـد گر، آگهىبه عبارت

بخشى از يك دستگاه فرهنگى اسـت كـه ....و های تلويزيونى ها، برنامه ها، كتاب فيلم

و يا بايد زندگى كننـد، بـهcمفروضات عامى را دربار اينكه مردم چگونه زندگى كرده

مى نمايش مى كه گذارد؛ يعنى ت ارزش،تبليغـات تجـاری«توان ادعا كرد و صـورات هـا

مى جامعه و تقويت و حسنى به نقل از شادسـون،(» كنند را ترويج ؛ به عبـارت)11: 1981عبداللهيان

مى» آينه«،تبليغاتديگر، طور كه پيش از ايـن اشـاره شـد، همان.دنشو جامعه محسوب

ـ ها، مستلزم فرارفتن از سطح اوليـه معنـايى آگهـى بردن به اين پيام پى هـای تلويزيـونى

شـده در اختيـار سطحى كـه منحصـراً اطالعـاتى را دربـاره كـاال يـا خـدمت تبليـغيعنى 

و كاوش در اليه دهد مخاطب آگهى قرار مى و(هـا اسـت تـر آگهـى های عميقـ عبـداللهيان

.)1390 حسنى،

به انتظار مى كننـده منزلـه شـكلى از ارتبـاط اجتمـاعى مـنعكس رود كه تبليغـات تجـاری

ع مىفرهنگ يك جامعه باشد؛ مى الوه بر اين، تبليغات نشان انديشـند، دهد كه افراد چگونه

دارد، افراد بـا هـم چـه ارتبـاطى دارنـد؛ بنـابراين نمادهـا، چه چيزی آنها را به واكنش وا مى

و ارزش آيين مى ها .)همان(كند های يك فرهنگ در تبليغات تجسم پيدا

 شناسى روش

مى برای تحليل تبليغات بايد از ديدگاه نظری  دهد تا بـه مطالعـه استفاده كنيم كه به ما امكان

به هــای زيــرين آگهــى اليــه در نظريــه. فرهنگــى بپــردازيم» مــتن«مثابــه يــك هــای تجــاری
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ـ پديـدهـ با استفاده از روش تحليل نشانه ساختارگرايى به شناسـانه مثابـه زبـان هـای فرهنگـى

.)11: 1386فيسك،(گيرد مورد تحليل قرار مى

و آشكارسـازی داللتهبـ،جا كـه در مقالـهاز آن هـای هـای ضـمنى آگهى دنبـال تحليـل

شناسـى روالن شـده از تلويزيـون ايـران، هسـتيم، از رويكـرد نشانه تجاری تلويزيونى پخـش

چراكــه؛هــای تجــاری اســتفاده خواهــد شــد هــای پنهــان آگهى بــارت بــرای كشــف جلوه

و معـ،شناسى نشانه بـا شناسـى نشانه. اسـت انى نهفتـه در مـتنروشى برای رسيدن به مضـامين

مىكنار معتقد،شناسى علم نشانه. نگرد تا معانى پنهان آن را آشكار سازد زدن سطح، به عمق

و مسـلم فـرضو معنـى آن را بـر انسـان است كه واقعيت مادی را هرگز نمى ها توان بـديهى

هاو بـرای انسـان هميشه از طريق يك نظام معنايى خاص سـاخته،واقعيت. تحميل كرد

نيسـت، بلكـه هميشـه هـدف يـا عالقـۀ» گنـاه بـى«هرگز،اين معنى. شود قابل درك مى

مى دنبال دارد كه نشانه خاصى را به تجربـۀ مـا از دنيـا. توانـد آن را روشـن كنـد شناسى

و نظام هرگز خالص يا بى مى طرفانه نيست چيـزی بـه. كنند های معنا آنها را قابل درك

و عينـى وجـود نـدارد خالص،نام تجربۀ  و عينى دربارc دنيـای واقعـى دنيـای عينـى. عريان

هـای عالئـم، ماننـد زبـان؛ بسـتگى وجود دارد، اما قابليت درك آن به رمزهای معنى يا نظام

.)153: 1380استريناتى،(دارد 

و منتقد ادبى فرانسـوی يكـى از نخسـتين افـرادی) 1980-1915( روالن بارت روشنفكر

به كه نظريه نشانهاست  و رسـانه شناختى را و طور مستقيم بـا مقـوالت فرهنگـى ای پيونـد داد

بـه-معناشناسـى پـاريس-گذار مكتـب نشـانه پايه-تحت تأثير گريماس،بارت. كار بستهب

ــو انديشــه ــان-های سوســور، يلمزل ــه زب و پاي و-گــذار مكتــب كپنهــاك شــناس دانمــاركى

و بـا تـداوم سـاخت-از اعضای مكتب پـراگ-ياكوبسن از عالقـه فـراوان نشـان داد گرايى

و(شـد 1960و 1950های پردازان اصـلى ايـن جنـبش فكـری فرانسـه در دهـه نظريه سـرفراز

.)37: 1393همكاران، 

ــه كــاركرد ايــدئولوژيك نشــانه،بــارت مى بــرخالف فيســك، ب و معنــى ها توجــه كنــد

نش عميق و سطحى برای شناسـى بـارت بـر روش. ها قائل اسـت انهتری نسبت به تصاوير علنى

و همكـاران،(نوعى كشف يا افشای ايدئولوژی نهفته در متن تأكيـد دارد  بـه 193: 1393كـوثری

و ناظر فصيحى،  .)1386نقل از كاظمى
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را ترين نظريه در حوزه نشـانه مهم،شناختى سوسور با تكيه بر دستاوردهای زبان،بارت ها

با. تدوين نمود به نشانه،رتدر نگاه و شـكلى:ازطور عمده عبـارت اسـت شناسى از داللـت

.معنای صريح

و صريح، خـود يـك معنـای ضـمنى نيـز دارد هر واژه،بنابراين ای عالوه بر معنای لفظى

و مدلول پديـدار مى شـود كـه باعـث تمـايز دو نـوع مـدلول از هـم كه هر دو در رابطه دال

و مدلول ضمنى مى مى.شود؛ مدلول صريح و معنا شـامل هـر دوی آنهـا شـود كـه در بافـت

.شود زمينه تعيين مى

» مطابق عقل سـليم«يا» آشكار«،»ملفوظ«تمايل به ارائه معنای معين،» داللت مستقيم«در

در در مورد نشانه. برای نشانه وجود دارد های زبانى، معنای مستقيم همان اسـت كـه معمـوالً

مى نامه لغت .)1970:3به نقل از پانوفسكى، 210: يل چندلردان(توان يافت ها

به» داللت ضمنى« اصطالح و-اجتمـاعى معـانىبرای ارجاع نشـانه) شخصـى(فرهنگـى

و نــژاد تفسـيرگر بســتگى دارد كــار مــىهبـ و بــه طبقـه، ســن، جنســيت ها ماهيــت نشــانه. رود

و داللت. است» چندمعنايى« آ آنها در برابر تفسـيرها گشـوده هسـتند نهـا را بايـد بيشـتر هـای

.)همان(ضمنى دانست تا مستقيم 

و مانندگيری معنای ضمنى عواملى در شكل ،بـارت. دخالت دارند...طبقه، سن، جنسيت

مى معتقد است فقط در سـطوحى بـاال تـوان بـه سـطح تر از سـطح معنـای صـريح اسـت كـه

مى. رمزگان معنى ضمنى دست يافت نيسـت، بلكـه معنای صريح نخستين معنـى«:گويد وی

از،بر اساس اين وهم، معنـای صـريح در واقـع. كند كه چنين است وانمود مى چيـزی بـيش

.)108: 1382 سجودی،(» آخرين معنای ضمنى نيست

و ضـمنى، بـرای روشـن،استوارت هـال كردن مفهـوم مـدنظر بـارت از داللـت صـريح

و توصـيفى به گفته وی، داللت صريح، سطح معنايى.آورد پوشاك را مثال مى ساده، اوليـه

و اغلـب مـردم در مـورد معنـای آن  است كه ميزان اجماع افـراد بـر سـر آن گسـترده اسـت

كه اين دال،)داللت ضمنى(در سطح دوم ). لباس، جين(اند موافق در سطح سـاده بـا-هايى

كدگشـايى كنـيم، بـه يـك نـوع-ها های مفهومى رسمى خود از لباس بندی استفاده از طبقه

و وسيعثا ـ نويه مد«تری از رمز مى» زبان و موضوعات وسيعـ وارد تـری شود؛ يعنى به معانى

ــار، ايــده. هــای معناشــناختى فرهنگــى بنــاميم تــوانيم آنهــا را زمينــه كــه مــى هــايى ماننــد وق
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و بودن، غيررسمى رسمى مى...بودن ايـن معنـای ثانويـه،. كنـد در اين زمينه فرهنگى معنا پيدا

تــر هــای وســيع هــا را از ديــدگاه حــوزه در اينجــا نشــانه.ح توصــيفى نيســتديگــر يــك ســط

و نظـام شامل باورهـای عمـومى، چـارچوب-ايدئولوژی اجتماعى آنها  هـای هـای مفهـومى

.)4: 2003 هال،(كنيم-تفسير مى-ارزشى جامعه

او هاى شناسى اسطوره و روش منبـع الهـام بسـيارى از پژوهنـدگان فرهنـگ قـرار،بارت

هاى درخشانى از تحليل عناصر خرد زنـدگى پژوهندگان در اين كتاب با نمونه. رفته استگ

شد؛ بلكه از روشى پيـروی رو شده بودند كه فقط از تيزبينى نويسنده ناشى نمى روزمره روبه

مى كرد كه در ساير حيطه مى .)1380اباذری،(شد به كار برد هاى فرهنگى نيز

مىبنا بر آنچه كه گفته شد،  های مختلف بـه كـار توان برای تحليل جنبه نظرات بارت را

و به نتايج سودمندی دست پيدا كرد در اين مقاله، رويكرد بـارت، مـورد اسـتفاده قـرار. برد

را های ضمنى آگهى گيرد تا با تحليل داللت مى های تجاری، جامعه آرمـانى بازنمـايى شـده

. مورد خوانش قرار دهيم

 نحوه گزينش نمونه

Rوهردی�d اد�a\
\�aاد �dوهردیR)�1د(

)�1د(
و كاالی خواب4011آرم آگهى1 22مبلمان، فرش

و اينترنت2 و آرايشى2212اپراتورهای موبايل 40محصوالت بهداشتى

و آموزشى3 و پاك613امور فرهنگى 24كنندهمحصوالت شوينده

و مراكز آموزشى4 17محصوالت صنعتى2014انتشارات

و موسسات مالىبانك5 27محصوالت غذايى2515ها

و محصوالت مرتبط6 و محصوالت مرتبط1016خودرو 14موبايل، كامپيوتر

و مراكز تفريحىو خريدرستوران7 و جشنوارهنمايشگاه1217ها 1هاها

و قهوهنوشيدنى118های بيمهشركت8 9ها، چای

و ديگر تنقالت9 86و ساير موارد تبليغاتى1119كيك، چيپس

و آشپزخانه10 24لوازم خانگى
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های سراسـری سـيمای جمهـوری از شبكه95شده در تير مجموعه كامل تيزرهای پخش

مى 411اسالمى ايران  در عدد .بندی شدند گروه به شرح ذيل تقسيم19باشند كه

از به هشت گروه طبقه،ها ابتدا اين آگهى كـه» خـدمات مـالى«: بندی شدند كه عبارتنـد

ــك و خــدمات بان ــا، بيمــه ــه اســت ...ه ــرار گرفت ــا خوراكى«.در آن ق و«،»ه ــواد شــوينده م

و آرايشـى«،»كننـده پاك و خـدمات«،»لـوازم خـانگى«،»محصـوالت بهداشـتى تجهيـزات

و»خدمات فرهنگى آموزشى«،»ارتباطى .بندی شده است طبقه»خدمات مسافرتى«،

Rردی 
5-Z اد�a\ 
26خدمات مالى1

47خوراكى ها2

و پاك3 24كنندهمواد شوينده

و خدمات ارتباطى4 41تجهيزات

و آرايشى5 40محصوالت بهداشتى

22خدمات مسافرتى6

26خدمات فرهنگى آموزشى7

63لوازم خانگى8

بـتيزر، گروه آرم آگه 411از بين و ساير مـوارد تبليغـاتى درهى دليـل قرارگـرفتن آنهـا

و پوشش آنها در تبليغات مختلف حذف گرديدنـد گروه رو، در مجمـوع از ايـن. های ديگر

در 289 و در مرحله بعد، از بين اين8تيزر به32،ها طبقه قرار گرفتند صـورت هدفمنـد تيزر

.منظور شده استتيزر4،مورد تحليل قرار گرفت كه برای هر طبقه

Rردی
5-Z ���m� 0ره�� ا�\ 
بانك-)های دل سپرده جشنواره حساب( بانك صادرات خدمات مالى1

دی-)ها بسته خدمات ويژه بنگاه( پارسيان بـا شـما( بيمـه

ــران ــای جب ــهر-)ب ــك ش ــاالن( بان ــژه فع ــهيالت وي تس

.)اقتصادی
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Rردی
5-Z ���m� 0ره�� ا�\ 
گلپ خوراكو پوشاك2 سـس موشـكى-رتخمه آفتابگردان سنجابك با طعم

.روغن زيتون الكا-)زردنشان(چای ليپتون-دلپذير

و پاك3 كر-)ژل لباسشويى پرسيل( پرسيل كننده مواد شوينده كن شيشه پاك-هوم

سيف كرمى-من

و خدمات ارتباطى4 تجربــه زنــدگى-)هديــه ويــژه مــاه رمضــان( همــراه اول تجهيزات

ق-ديجيتال با ايرانسل -)ويرا( رآن گويانرم افزار هوشمند

و مسيرياب(نرم افزار ويرا )ردياب

و آرايشى5 -شـامپو حنـای صـحت-)بوعلى سينا(شامپو سير پرژك محصوالت بهداشتى

ــه ــر مردان ــوره كليي ــد ش ــامپو ض وژ- ش ــق ــد تعري ل ض

خوشبوكننده شون

و-)كيش(هتل دريايى ترنجخدمات مسافرتى6 ...مديران خودرو

و-احساس مشتركوزشىخدمات فرهنگى آم7 ...انتخاب با شماست

ايليـا-لوازم خانگى استيل البرز-لوازم آشپزخانه بيمكث لوازم خانگى8

.)مجموعه تخصصى مبلمان(بازار مبل كاسپين-استيل

ها تحليل يافته

�Z�-\ت ار�	�� 

و تحليل تيزرهای مربوط به ايـن بخـش به مى در بررسى  جامعـه،تـوان گفـت صـورت كلـى

ای اسـت كـه جامعـه،دهنـد آرمانى كه خدمات ارتباطى تبليغات تجاری آن را انعكـاس مى

مى تكنولوژی به مىو اين) هيچكس تنها نيست( شود مثابه خدا در نظر گرفته شود گونه تلقى

تكنولـوژی هـم چنـدين برابـر بـه شـما ارائـه،كه هرچقدر با تكنولوژی ارتباط داشته باشـيد

در برابر حديث قدسى،)دقيقه هديه بگيريد55،دقيقه مكالمه كنيد5(خدمات خواهد كرد 

به« فرمايد كه خداوند مى .»ده قدم سوی تـو برخـواهم داشـت،سوی من بيايى اگر يك قدم

مخـاطبين را تشـويق بـه،ها های خـدمات ارتبـاطى هـم بـا الگـوگيری از ايـن مقولـه شركت
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ب و ارائه خدمات چندين مىبرقراری اين ارتباط كـه مـاه مبـارك با توجه بـه اين. كنند رابری

و انـس بـا قـرآن اسـت؛ شـركت های خـدمات ارتبـاطى بـا ارائـه رمضان، ماه ارتباط با خـدا

راا آن هـم از نـوع غيرحضـوری)نه ارتبـاط بـا خـدا(گونه خدمات، ارتباطات انسانى اين ش

بـ تقويت مى و حركـت و ايـن يعنـى حاكميـت تكنولـوژی بـر انسـان ر مـدار خـدمات كنند

و دور . كردن انسان از اهداف آفرينش ارتباطى

روز امكانـات بـه تـالش بـر ايـن خواهـد شـد كـه روز،زمانى كه تكنولوژی محور باشـد

را بهره عنوان رفاه انسان افزايش يابد؛ امروزه استفاده از خـدمات ارتبـاطى بـه برایمندی آن

و امنيت عمومى نيـزمىشمار يك اصل برای تمامى نهادهای اجتماعى به و برای كنترل رود

و كنترل اعضای خانواده جلوگيری از آسيب. كنند از اين خدمات استفاده مى های اجتماعى

از شـدن اعضـا از يكـديگر بـهو رفع نگرانـى آنهـا از دور عنوان يـك آرمـان بـرای اسـتفاده

و مسيرياب ويرا در همي نرم( شود تكنولوژی محسوب مى ).ن راسـتا توليـد شـدهافزار ردياب

كـه آنهـا بـا چرا؛ها هيچ نگرانى نخواهند داشـت واسطه استفاده از اين تكنولوژی، خانواده به

.كنند تكنولوژی همديگر را كنترل مى

»ويرا« مندی از معارف دينى افزارهايى كه برای بهره همچنين با محوريت تكنولوژی، نرم

و روانتوليدشده داللت صريح آن، تالش برای قرائ خوانى متون دينى است اما بـهت خوب

ب در جامعـه آرمـانى:توان گفـتمى،بنابراين. دنبال داردهداللت ضمنى ظاهرگرايى دينى را

و اليه و عدم توجه به عمق های بنيـادين ديـن هـم خودنمـايى خدمات ارتباطى، ظاهرگرايى

.كند مى

و گونـه خـدمات، تـرو ارائـه ايـن،عالوه بر مطالب مذكور يج تجربـه زنـدگى ديجيتـالى

بهبه شدن ارتباطات چهره تضعيف مى چهره را تجربه زندگى( كند عنوان يك آرمان بازنمايى

به). ديجيتال با ايرانسل ، نقش خانواده نيـز مستقيمع تضعيف ارتباطاتبَتَ در زندگى ديجيتالى

مى تحت و حقـوق اجتمـاعى گيرد؛ ارتباطات خـانوادگى نيـز بـر مبنـای عـدالت الشعاع قرار

و محبت در زندگى ديجيتالى نقشى موثر نخواهند داشت شكل مى و اخالق .گيرد

 ��	�ت 	�?�

. جامعه آرمانى در تبليغات تجاری خدمات مالى نيز بيشتر متكى بر اقتصادمحوری اسـت
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و مبناقرار،آرمان اين تبليغات تجاری . هاسـت دادن آن برای زنـدگى انسـان حاكميت اقتصاد

مى،اين تبليغاتدر و كار را فقط در مسائل زندگى را مساوی اقتصاد و رونق كسب پندارند

و اقتصادی مى بـا شـگردهای مختلـف،ها بود در اين بخش كه عمدتا تبليغ بانك. بينند مالى

وكارشـان رونـق نـدارد بـا اند تا اين آرمان را به مخاطب القا كنند كه اگر كسـب سعى كرده

آندريافت تسهيالت  بسته خـدمات ويـژه(ها، به كارشان رونق دهند؛ تبليغ بانك پارسيان از

از. باشدمى با اين هدف)ها بنگاه آرمان پارسيان، رونـق: شعار تبليغى اين بانك عبارت است

با،در اين تبليغات. وكار ايرانيان كسب آنها با نگاه ماركسى، اذعان دارند كه چرخه توليد را

و اين جزو آرمانواسطه تسهيالت ما .های ماست لى ما رونق دهيد

مى) بانك شهر( همين رويكرد در تبليغ بانك ديگر توليدكنندگان ايـن. شود نيز مشاهده

و اقشـار مـردم مى آنهـا بـه صـورت،پردازنـد تيزر هم به محوريت اقتصاد برای همه اصناف

مى: گويند داللت صريح مى بل با شما مشاركت بـا شـما؛ها ندای دشـواریكنيم برای عبور از

و وكـال صنعت و كارآفرينان برای رونق، با شما پزشكان برای تجهيز، با شما مهندسين گران

و كشاورزان برای آبادانى، با همه شما فعـاالن اقتصـادی و؛برای شكوفايى، با شما دامداران

به ها دال بر نگاه اقتصادمحوری برای همه سليقه اين و توسعه اقتصادی .صورت كلى است ها

عنوان آرمـان منبـع اقتصـاد بـه،در تبليغات تجاری ديگری كه متعلـق بـه بيمـه دی اسـت

مى آرامش و ريخـتن آوار دادن خانه شود؛ آنها با نشان بخش بازنمايى ای كه در حال سوختن

مى،آن است و سوختن خانـه دهند كه نگران خانواده مردی را نشان او بـدون. اش اسـت اش

ــه،كردن آتــش اقــدامى كنــد بــرای خــاموش كــه اين از اش مــى دنبال خــانواده ب و پــس رود

و مبلـه پيدا مى كردن آنها در يك اتاق زيبا آن شـده آرام و پـس از گوينـده تبليغـات،گيـرد

رامى؛ناپذير است اجتناب،حوادث: گويد مى و حـوادث شود وضعيت را بـه قبـل برگردانـد

دنبال كردن خانه هيچ نگرانـى را بـه اين رويكرد كه بيمه» آرامش پس از جبران؛جبران كرد

و تـأمين آن، انسـان هـيچ نگرانيـى داللت ضمنى،نخواهد داشت اش اين است كه با اقتصـاد

و اين اقتصاد است كه تأمين .كننده آرامش انسان است نخواهد داشت

و اقتصاد مورد توجـه قـرار گرفتـه امـا در آنهـا نيـز ديـن در برخى از تبليغات رابطه دين

ای بـا جشنواره،در تبليغات بانك صادرات. شمار رفته است ابزاری برای استفاده اقتصادی به

دل عنوان حساب مى های ها شود كه در ابتدای آن تأثير رفتارهای نيكو بـر انسـان سپرده تبليغ
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و در انتها با اين عبارت مىعمل نيكى است،الحسنه قرض: مورد توجه قرار گرفته تـوانى كه

و بركتش را به حساب دلت بذاری دل حساب قرض. پاداش عنوان يـك سـپرده را بـه الحسنه

مى رفتار نيك به و تمامى كسانى كه رفتار نيـك داشـتند شمار در حـال افتتـاح ايـنراآورند

شـود ای نمى الحسنه در جامعه، هيچ اشـاره در اين تبليغ به نتايج قرض. دهند حساب نشان مى

ف هـای دينـى بـرای قط با اين عنوان كه ثوابش را به دلت بسپار، در صدد اسـتفاده از آموزهو

.باشند رسيدن به مقاصد اقتصادی خودشان مى

 ?�ازم �� ��

و ضـمنى آن، جامعـه تـوان از داللت در تبليغات تجاری ايـن طبقـه نيـز مى هـای صـريح

و اسـتفاده داللت صريح همه. دهنده آنها را كشف كرد آرمانى انعكاس اين تبليغات، خريـد

و موافق با همه سليقه و زيبا ای را ترسـيم اما در داللت ضـمنى جامعـه. هاست از لوازم خوب

به مى و آرامش انسـانبَتَ كنند كه در آن، و خوشبختى ع اقتصادمحوری، انسان، كاالزده شده

كـ،در اين رويكرد. خورد در گرو استفاده از كاال رقم مى ه محـل اسـتقرار بيشـتر آشـپزخانه

و قلـب هـر خانـه آشـپزخانه آن بـه حسـاب،ای لوازم خانگى است به اندام انسان تشبيه شده

و اين قلب كه در انسان مى و محبت است،آيد در آشپزخانه تجلى لوازم شـيك،كانون مهر

آن هر خانه. باشدو لوكس مى و متنوع بيشتر باشد، آرامشو صـم،ای كه در يمت لوازم زيبا

ها در گرو داشتن لوازم خـانگى بهتـر آرامش خانواده،عبارتى ديگربه. نيز در آن بيشتر است

به. است مى اين رويكرد را تـوان دريافـت صورت صريح در تبليغ لـوازم آشـپزخانه بيمكـث

و قلـب آشـپزخانه،در اين تبليغ. كرد و،آشپزخانه قلـب خانـه بيمكـث قلمـداد شـده اسـت

در تبليغ ديگـری كـه. در جريان استفاده از اين محصول قرار گرفته استجريان زندگى هم 

و همين مولفه،متعلق به ايليا استيل است ها لحاظ شده بـا ايـن اضـافه كـه چشـمه سـرزندگى

و سالمتى نيز در درون آشپزخانه نهفتـه اسـت؛ بـا اسـتفاده از محصـوالت آنهـا  جريان نشاط

خا مى و نيازهـای آن در ايـن رويكـرد. نواده هديه دادتوان گرمای محبت را به اعضای بدن

مى اهميت مضاعفى پيدا مى تـوان هـم سـالمت جسـمى كند؛ چراكه بـا رفـع نيازهـای بـدن،

و هــم مى رو، آرمــان ايــن نــوع تبليغــات از ايــن. تــوان، روح را بــه شــكوفايى رســاند داشـت

و آرامش و استفاده از آنها خوشبختى بو كاالمحوری .ددهنده خواهد
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صورت داللت صريح استفاده از لوازم خـانگى اسـتيل در تبليغ لوازم خانگى استيل نيز به

مى به مى منزله فرصت زندگى نگريسته و استفاده ترغيـب و مخاطب را برای خريد كنـد شود

به اما در داللت ضمنى تمام فعاليت مى های انسان شـود كـه بـرای مثابه فرصت زندگى تلقـى

كـه ايــن كاالهــا چرا،ها الزم اســت ايـن كاالهــا در دسـترس باشــند فرصـتاسـتفاده از ايــن 

به رفع مى كننده تمام نيازهای جزئى انسان و انسان بايـد از ايـن ابـزار شمار نيـل بـه بـرایرود

و لذت،بنابراين. لذت استفاده كند به كاالمحوری مى بردن از آنها و عنوان آرمان تلقى شـود

و اس گِ تفاده از فرصتداشتن يك زندگى خوب رو داشتن كاالهـای خـوب های زندگى در

مى اين آگهى. است و شخصـيت هـر فـرد بسـتگى بـه ها اين تصور را ايجاد كنند كـه ارزش

و اگر ما قادر به خريـد ايـن لـوازم گـران و شخصـيت دارايى او دارد قيمـت نباشـيم، اعتبـار

گرايى نيـز گرايى، سـليقه ايى، برندگر گرايى، تنوع تجمل. ايم اجتماعى خود را از دست داده

با نگاهى به تبليغات بازار مبل كاسپين اين موارد نيزخودنمـايى.در اين تبليغات مشهود است

و طبقات آن كه حاوی مبل با نشان،در اين تبليغات. كند مى هـای دادن ساختمان مجلل بازار

مىعنو برند است، يك زندگى مجلل با امكانات رفاهى فراوان، بـه و ان آرمـان ترسـيم شـود

مى تأمين نيازهای تمام سليقه .كشد ها را به تصوير

زدگى بيش از اندازه، پيامدهای خطرآفـرين شناسى، مصرف نظران جامعه از نگاه صاحب

ــا چالش و جامعــه را ب و سياســى بســياری در پــى دارد هــای فرهنگــى، اجتمــاعى، اقتصــادی

مى گوناگونى روبه و گرانسازد؛ زيرا برخو رو و استفاده از كاالهای لوكس و رداری قيمـت

به داشتن ثروت بيشتر برای مصرف بيشتر، ارزش تلقى مى و همه افراد جامعه ويژه طبقـه شود

و پايين جامعه مى و هـم متوسط چـون طبقـه كوشند به هر قيمت ممكن به آن دسترسى يابنـد

و زندگى كنند،بپوشند،باالی جامعه، بخرند .)87: 1388قاپور،آ(بخورند

و همـين، زمينـه تبديل در واقع در ايـن حالـت، ثـروت بـه ارزش تبـديل مى شـدن شـود

بى نابرابری به يك ارزش را سبب مى و و احسـاس محروميـت نسـبى عـدالتى در افـراد شود

مى جامعه از همين .شود جا آغاز

ه� ��رد �

مىدر اين بخش از تبليغات نيز توليدكنندگان كمتر به نيا و زهـای واقعـى مـردم پردازنـد
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به هدف آنها فقط سوق آنهـا بـا بـرانگيختن. سـوی مصـرف هـر چـه بيشـتر اسـت دادن افراد

و اســتفاده از تكنيك انگيزه مى،هــای تبليغــاتى هــای كــاذب كننــد مــردم را بــه خريــد ســعى

بهتدر يكى از اين تبليغا. شان ترغيب كنند محصوالت جـ، با تشويق مخاطب وان ويژه نسـل

مى كنند كه خوراكى به خوردن، اين نكته را القا مى آن ها چنـان هيجـانى ايجـاد كننـد توانند

و اثرگذاری باشند گـردان تـوان تبليغـات تخمـه آفتـابمى،عنوان مثالبه.كه باعث موفقيت

چند جوان در حـال خـوردن،در اين تبليغات.سنجابك با طعم گلپر، را از اين مقوله دانست

آ و ايجاد هيجان در تخمه و تماشای فوتبال هستند كه با خوردن تخمه آفتابگردان فتابگردان

مى نهايت با تمام ،داللـت صـريح ايـن آگهـى. شود شدن بسته حاوی تخمه گل وارد دروازه

و انرژی و خوردن امـا در داللـت ضـمنى بـا ايجـاد يـك نيـاز. گرفتن اسـت تشويق به خريد

و پوشالى ايـن بـاور را  مىكاذب مى تقويـت و مصـرف كاالهـا تـوان كننـد كـه بـا خـوردن

و موفقيت در گـرو مصـرف برخـىمى،گونه كه باب ميل است زندگى را آن توان تغيير داد

ُسـ. هاست خوراكى از،س موشـكى دلپـذير اسـتدر تبليغ ديگـر كـه متعلـق بـه بـا اسـتفاده

مى سالمت جسمانى به بـ؛باشند دنبال فروش كاالی خودشان و دِل«ا عبـارت آنهـا  تـن سـالم

و تندرسـتى افـراد،»خوش با سس گوجه دلپذير در صدد ايجـاد ارتبـاط بـين مصـرف كـاال

و از اين طريق محصوالت خودشان را تبليغ مى كنند؛ آرمان ايـن نـوع تبليغـات، ايـن هستند

و تندرستى از طريق مصرف كاال به مى است كه نشاط روحى از دست و نشـاط روحـى آيـد

به طريق و جامعه اگر بخواهد به نشاط برسـد تقويت قوای جسمانى بايـد،دست خواهد آمد

. به خوراك اهميت دهد

برخى تبليغات نيز بـا اسـتفاده از ترفنـد فـوق، بـه طـول عمـر انسـان اشـاره اساس همينبر

و بر اين باورند كه استفاده از محصوالت آنها مى مى،كنند و طول عمـر انسـان را زيـاد كنـد

بهن به.دنبال دارد شاط خاصى را نيز شـمار تبليغ روغن زيتون اتكا در عداد اين چنين تبليغاتى

و طوالنى با روغن زيتون اصيل« توليدكنندگان اين آگهى با عبارت. رود مى عمری با نشاط

و طوالنى» ايرانى؛ يك شيشه عمر و با نشـاط بين مصرف محصوالت بودن ارتبـاط شدن عمر

و عمر طوالنى به همراه همان مصرف،داللت صريح عبارت. اند برقرار كرده كردن محصول

و نشـاط نشاط است، اما در داللت ضمنى طوالنى و داشـتن بـه بودن عمـر عنوان يـك ارزش

به آرمان تلقى مى مى شود كه در سايه مصرف خوراكى شـدن عمـرع طوالنىبَتَبه. آيد دست



 159 يراناىاسالمیجمهور يزيونتلوىبازرگان هایىدر آگهىجامعه آرمانيىبازنما

بو نشاط مىهداشتن، خوردن نيز يك ارزش بنابراين، معرفـى كـااليى كـه قـدرت. رود شمار

های تبديل يك جامعـه كند، زمينه جادويى آن آرامش مطلق در ميان افراد خانواده ايجاد مى

و تجمل به جامعه مى ای مصرفى .)93: همان(سازند گرا را فراهم

و �� �;;�هn	�اد ��ی;�ه 

هـا نيـز چنـين اين آگهى. گرايى است جامعه آرمانى در اين تبليغات نيز مبتنى بر مصرف

اتومبيـل آخـرين،كنند كه ثروت مترادف است با زندگى خوب، داشتن خانه بزرگ القا مى

و سيستم، ميهمانى و نقـره آن های شام با ظروف كريستال عنوان نمونـه در تبليغـات بـهماننـد

كر« به مبلـه، يـك دسـتگاه به نفر اول برنده مسابقه هر ماه يك واحد آپارتمان دو خوا» هوم

مى 200و 206پژو و اين يعنى آرمان جامعه ميليون پول نقد پرداخت ای كه آنهـا تبليـغ كنند

مى. كنند مى و پـول و ماشين و بـر آنها انسان خوشبخت را در داشتن خانه ايـن باورنـد داننـد

.توان به اين آرمان دست پيدا كرد كه با مصرف كاال مى

مىها اين آگهى،همچنين كنند كه حتى در شرايطى هـم كـه در رفـاه هسـتيم، چنين القا

و اين كمبود فقط با لوازمى خاص جبـران مى ،عنوان مثـال بـه. شـود هميشه چيزی كم داريم

مى شادی از طريق خريد يك تايد لباس  در تبليغ محصـول پرسـيل.آيد شويى به درون خانه

را كه محصول كشور آلمان است) ژل لباسشويى پرسيل( با ترفنـدهای مختلـف ايـن مطلـب

و پاك القا مى بودن نهايت رويای انسان است كه از طريق پرسـيل ايـن رويـا كنند كه تميزی

و تمـام تـالش آنهـا بـرای رفـع آرمان آنها پـاك. شود محقق مى زيسـتن ظـاهری اسـت

مى ها از لباس آلودگى و رفع اين آلودگى را غايت آرمان انسان ه بـر عـالو. دانند هاست

مى،با تبليغ محصول كشور آلمان،اين و نوعى بيگانگى از توليدات داخلى را رقم زنند

های شـما كنند كه تحقق آرمان با تأكيد بر فناوری كشورهای ديگر، اين نكته را القا مى

و اسـتفاده از فناوری در كشورهای ديگر فراهم مى عنوان آرمـان هـای ديگـران بـه شود

ص. شود تلقى مى ورتى كه يكى از اصول اساسى در نظام اقتصـادی اسـالم آن اسـت در

،كـريم قـرآن. كه هيچ عملى نبايـد موجـب سـلطه بيگانگـان بـر جامعـه اسـالمى گـردد

مى» جمال«را استقالل اقتصادی ایو گويای اين حقيقت است كه چنين جامعـه«نامد جامعه

و آن نمى و وابسته به اين و مستمند را اشد، خودش توليدب خودكفا است، فقير و آنچـه كننده
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مى،خود دارد و خودكفـايى جامعـه اسـت، جمـال،اين در واقع.دكن مصرف جمـال اسـتغنا

و تأمين فراورده و بـه تعبيـر گويـاتر توليد اسـتقالل،جمـال،های مورد نياز يك ملـت اسـت

و ترك هر گونـه وابسـتگى اسـت و بـه نقـل از مكـا 163: 1385اسـماعيلى،(»اقتصادی رم شـيرازی

ج .)11:159 ديگران،

به،بنابراين و نيازمنـد گونـه تبليغات تجاری نبايد ای باشـد كـه جامعـه اسـالمى را وابسـته

و استقالل اقتصـادی  آنـان را مخـدوش سـازد)و در نتيجـه سياسـى(توليدات بيگانگان كند

.)165: 1385اسماعيلى،(

و ايـنفاصله طبقاتى نيز مشـه،در تبليغ مواد شوينده نشـانگر رويكـرد سـرمايه،ود اسـت

به داری در آرمان توليدكنندگان اين آگهى كـن در تبليغ شيشـه پـاك،عنوان نمونه ها است؛

و دارای»من« و خـاك گرفتـه وارد حيـاط سرسـبز و داماد با ماشـينى قـديمى ، يك عروس

و مـرد ميـان حوِض يك خانه بسيار بـزرگ مى آن سـالى بـه شـوند خانـه بـه عنوان مسـتخدم

و داماد به محض پياده استقبال مى سال را مورد خطاب قـرار شدن از آن ماشين، مرد ميان رود

مى، مرد ميان»شيشه رو پاككن«: گويد داده مى ، سـپس عـروس»اون بـا مـن«:گويـد سـال

و خاككن«:گويد مى مى مرد ميان» بدون گرد ايـن.»اون بـا مـن«:گويد سال باز در جواب

مى آرمـان سـرمايه،چنان كه گذشتهم،ليغنحوه تب و فاصـله طبقـاتى داری را تـرويج دهـد

مى اقشار جامعه را به و در صدد طبيعى جلوه رسميت .دادن آن است شناسد

�Uو �رای  	�>�#ت ��9ا���

و ظاهر افراد دارد چندسالى است در سـبد،لوازم آرايشى به دليل ارتباطى كه با سالمت

ا رو، اولــين ترفنــد يرانــى از جايگــاه بــااليى برخــوردار شــده اســت، از ايــنكــاالی خــانوار

مى های توليد شركت و آرايشى اين است كه تـالش در كننده محصوالت بهداشتى كننـد تـا

و ذهن خريداران خود اين مطلـب را ايجـاد كننـد كـه محصـول شـان دارای پشـتوانه علمـى

و اگر شما اين محصول را بخريد،  و حتما به نتيجه دلخـواهپزشكى است تـان بـرای سـالمت

و حل مشكل(زيبايى پوست خواهيد رسيد  در تبليغ شـامپو سـير ). استفاده از تكنيك تأييديه

مى. اين مطلب كامال مشهود است،پرژك كه درمـان: گويند در ابتدای تيزر از خاصيت سير

مى سرفه مى و گرفتگى سينه را برطرف كه كند و بعد جوانى دنبـال ريزش مو داشت بـهكند
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مى الرئيس ابن شيخ مى سينا  شـيخ دارويـى را بـرای شـما نوشـته:گويـد گردد؛ پيرمردی به او

مى،و در نهايت پس از مصرف دارو) شامپو سير پرژك( يابد مرد جوان از ريزش مو نجات

را تبليغـات جامعه آرمانى كه اين. به طبيعت سالمى دوباره بايد داد:گويدو گوينده متن مى

به،ددهمىانعكاس و و طبيعت است و نوعى زير سـوال برگشت به سنت بـردن طـب جديـد

های درصدد اعتباردادن به يافته،با الهام از تجويزات بوعلى،در اين تبليغ. های آن است يافته

و طبيعى آنها برای استناد علمى.خودشان نيز هستند شـان بـه تجـويز بـودن محصـوالت بـودن

مىبوع .كنند لى استناد

دادن سـالمتى، تبليغ شامپو حنای صحت نيز در همين راستا قرار دارد؛ آنها با محور قـرار

و جسم را در انتخاب درست مى و معتقدند يكى از انتخاب سالمتى روح ،های درسـت دانند

آنها همچنين با در نظرگرفتن مسـائل تربيتـى، الگـوگيری. خريدن شامپو حنای صحت است

و بر اين باورنـد كـه در انتخاب شان قرار داده ودكان را محور تبليغاتك آنهـا از شـما،هـا اند

هايتـان بـرای در انتخاب،كه آنها آينده بهتری داشته باشند رو، برای اين از اين.كنند تقليد مى

جامعـه،بنـابراين. صالحيت الگو قرارگرفتن را نيـز دارد،اين محصول. شدن دقت كنيد الگو

و نگری برای بچه ها نيز آينده آرمانى اين و مصرف محصول بـا توسـل بـه سـالمت جسـم ها

.روح انسان است

ُ معتقد است كه يك آگهى بازرگانى تلويزيـونى، مطلبـى در مـورد كـااليى كـه،ستمنپ

و با آن سـر نمى،بايد مصرف شود های كاری نـدارد، بلكـه سـروكار آن بـا خصـلتوگويد

و همه چيز درباره نگرانىكننده روانى مصرف و روياهای كسانى است كـه ها، خيال است ها

در تبليغات محصـوالت بهداشـتى،همين مطلب.)252: 1375پستمن،(بايد آن كاالها را بخرند 

مى»كليير مردانه«در تبليغ شامپو. نيز صادق است كه عنوان و شـاداب بـه«: شود موهای تميز

مىاُ،يك مرد های روانـى مـردان بـرای خريـد جملـه، تحريـك خصـلتايـن؛»دهـد بهـت

شـود بلكـه در جامعـه آرمـانى در خصوص خود محصـول چيـزی بيـان نمى.مخصول است

و آراستگى را به مى زينت و«در تبليـغ. كننـد عنوان ابهت يـك مـرد لحـاظ رول ضـدتعريق

مى»كننده شون خوشبو و ترفند اجرا وى زيبـاچراكه جامعه آرمـان؛شود نيز همين روش بودن

ال غير آراسته و و سالمت بدن است مى در جامعه. بودن و،كننـد ای كه آنهـا ترسـيم زيبـايى

.توان به آن دست يافت آراستگى آرمانى است كه با استفاده از محصوالت آنها مى



 1396 بهار، چهارمسال چهارم، شماره 162

�\�� ��	�ت 	)�

به برخى از آگهى مى های تجارتى را طور مستقيم بيان و عالقـه منطقـى و ميل تبليـغ شود

و سـرانجام قيمـت. كند مى اين كـار بـا بيـان مشخصـات هـر محصـول، امتيـازات نسـبى آن

به هـر حـال كمتـر بـه تبليغـات مسـتقيم،های بازرگانى اغلب آگهى. شود مناسبش انجام مى

و روشنى در مورد محصول ارائه نمى متوسل مى و اطالعات مستقيم جایهب. دهند شوند

مىارائه چنين اطالعات دقيق كننده را بـا اطالعـات غيرمسـتقيمى كننـد مصـرف ى، سعى

و در واقع . تردستى او را به خريـد محصـول معينـى ترغيـب كننـد با نوعى،احاطه كنند

هـدف آگهـى در مرحلـه اول بـرانگيختن«:بـه ايـن نكتـه اشـاره دارد كـه،ديويد پـوتر

و يا بيدار و تحريك نيازهـايى اسـت كـه آرزوهای نهفته است در كردن در وهلـه اول،

و يـا مصـنوعى باشـند، نيازها، اعم از اين. های شخصى قرار ندارند خواست كـه طبيعـى

و يا و رشكو حسد در افراد بـرای داشـتن تالش برای رفع اين نيازها تقويت حس رقابت

و مشتاق هـای تبليغـاتى شان بـرای دريافـت كـاالی خاصـى، از اهـداف آگهى كردن كااليى

را تبليغ خدمات مسافرتى در تلويزيون نيـز همـين ويژگى.)427: 1387 دفلور،ملوين(»است هـا

آن. دارد :بـا عنـاوينى ماننـد،در ايـن آگهـى. اسـت»هتـل دريـايى تـرنج«تبليغات،از جمله

آب فــرد، ســاخته بــه بهشــت اســتوايى، منحصــر« هــای شــده بــر روی دريــا، اقامــت روی

و مرجان مىها، دنيا را به شكل الجوردی رو بـه: يابيـد، انتخـاب سـخت اسـت ديگـری

و خلق خاطراتى حيرت و دريا، رو به جزيره، يا رو به خورشيد مى،»...انگيز كننـد سعى

و سبك زنـدگى جديـدی را بـه مخاطـب ارائـه  آرزوهای نهفته مخاطبين را بيدار كنند

مى،زندگى اشرافى،در جامعه آرمانى آنها. دهند افـرادی كـه؛دخواهـ انتخابى هوشمندانه

كنند، افـراد مـديری هسـتند كـه انتخـاب درسـتى گرايش به انتخاب زندگى اشرافى پيدا مى

و جـذب،دادن تصـاوير محيطـى در اين تبليغ با نشان. اند كرده سـعى در ايجـاد نيـاز كـاذب

. مخاطب دارند

و درخواسـت قابـل اول اين. تحليل پوپر، مزايای زيادی را دارد را تصـوری كه هر هوس

و برخى برخى از آگهى. توان در قالب آگهى بيان كرد مى و كار دارند ها با پرستيژ افراد سر

و نگرانى را دامن مى مى. زنند ترس و درخشانى را نويد و برخى برخى زندگى تجملى دهند

و لطيفه روی مى و باالخره گروهـى نيـز آگهى نيز به شوخى هـای خـود را بـر مبنـای آورند
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مى های واقعيت سر. دهند موجود شكل و خواهشبرای های متنـوع، وكارداشتن با اين نيازها

و مؤسسات متخصص در اين كار، كاالهای مورد بحث خود را بـه صـورت آگهى دهندگان

و يا مجازا با تصوير نمادها، ارزش مى عمال كننـد تـا بتواننـد مشـتريان را جـذب ها، تركيـب

دادن تبليغ ديگری مثل مديران خـودرو نيـز بـه دنبـال نشـان در)427: 1387ملوين دفلور،(كنند 

در. آل با داشتن ماشين با برند مديران خودرو هستند زندگى ايده آنها نيز زندگى آرمـانى را

و  و برای رسيدن جامعه به زنـدگى آرمـانى تسـهيالت ويـژه ارائـهمى... داشتن دارايى دانند

.كنند مى

گ مى،هـا آگهى. قيمت رانزندگى خوب يعنى خريد لوازم كننـد كـه ثـروت چنـين القـا

و اتومبيـل آخـرين سيسـتم مترادف است با زندگى خوب، داشـتن خانـه يحيـايى( ای بـزرگ

و احســاس گــاه كــه نمــايش ثــروت آغــاز شــد، در پــى آن، مقايســهآن.)84: 1393ای، ايلــه ها

ب محروميت مىهها به وجود و و ابزارهای مادی آيد و طـال تدريج ظواهر مانند اتومبيل، لباس

ها در هر گروه كه هستند، خـود را بـر اسـاس ايـن انسان. شوندو جواهر، مالك ارزيابى مى

مى مقياس .)87: 1388آقاپور،(كنند ها، با افراد آن گروه مقايسه

و بـه يـك عنصـر فرهنگـى پايـدار از اينجاست كه ظاهرسازی در جامعـه رواج مى يابـد

آنهر. شود تبديل مى و ظاهری متناسب با داشـت، احتـرام-و دال بر دارندگى- كس پول

مى مى و در مقابل، فقرا توبيخ مى. شوند شود كوشند تا ظاهری ماننـد در نتيجه، افراد فقير نيز

.)227: 1376پور، رفيع(كم تا آن حد كه تحقير نشوند ها داشته باشند؛ دست آن بااليى

راد اشاره كـرد، ايشـان های دكتر محسنيان وان به يافتهتمى،در تأييد مطالب مذكور

مى،2699در تحليـل  های رســند كــه در مجمــوع زمينــه آگهــى تبليغــاتى بــه ايــن نتيجـه

و از يــك» ثــروت«و» آســودگى« قرارگــرفتن در» كاالهــای خــارجى«ســو از ســوی ديگــر

و ارزش ارزش ــا ــه از راه آگهى گــذاری ه ــذكور در حــال تكــو های جامع ــای م ين اســت ه

.)1372راد، محسنيان(

 ��	�ت ��ه;��

و قاعــدتا بــرای اين كــه يــك آگهــى مــؤثر باشــد، بايــد بــرای مخاطبــان خــود جــذاب

و موضوعات طرح در آگهى باشـد كننده ارزش منعكس هـر آگهـى. های مشترك مخاطبان
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نويسـنده معـروف نـورمن. كه در اين راه ارائه شود، مسلما جزئى از فرهنـگ مردمـى اسـت

مىد مى«:نويسد وگالس . های آن تشـخيص بدهيـد های هر ملتى را از آگهى توانيد ايده شما

نتيجه تحوالتى اسـت كـه كـل،ها پيش آمده است بنابراين تغييراتى كه در نحوه ارائه آگهى

در جامعه آرمانى اين تبليغات، بـرخالف.)428: 1387ملوين دفلـور،(» جامعه را تغيير داده است

ق بهتبليغات و و بلى بيشتر به خانواده توجه شده دنبال فروش كاال نيستند بلكه درصدد ترويج

از،ايـن نـوع تبليغـات. ايجاد جامعه آرمانى بر اساس نظام هنجـاری حـاكم هسـتند برگرفتـه

و بـه آسيب از. هـا بـا آن مواجـه اسـت ويژه خانواده هايى است كـه امـروزه جامعـه در يكـى

مى،ساس مشترك پخش شدهتبليغات كه با عنوان اح و نوجـوانى را نشـان دهـد كـه پيرمـرد

مى روی يك صندلى در يك پارك نشسته و احساس مشترك خودشان را بـازگو كننـد؛ اند

ها دستم ميلرزه، غذا ميريزه تـو سـفره، بعضـى بعضى وقت:گويد نوجوان به پدربزرگش مى

مى وقت مى ها لباسامو خيس و ميـ كنم، بعدش سرم داد و گريـه مـىكشن .كـنم رم تـو اتـاق

مى پيرمرد با شنيدن هر يك از اين جمله اين نوع تبليغـات فرهنگـى. طور منم همين:گويد ها

و بزرگ هايى است كه كوچكتر بيانگر آسيب ترها در درون خانواده با آن درگيـر هسـتند ها

در جامعه. تندو اين احساس مشترك نمايانگر رفتار نامناسب اعضای خانواده با همديگر هس

مى،گونه تبليغات آرمانى اين و والـدين نيـز نقـش خانواده نقش مهمى ايفـا و فرزنـدان  كنـد

و بر اساس آنهـا به سزايى در درون خانواده دارند كه بايد احساسات آنها را درك كرد

.نمود رفتار

و نگـرش او بـه زنـدگى برجسـته  در تبليغ ديگـری از ايـن طبقـه، نقـش زن در خـانواده

مى» انتخــاب بــا شماســت«شــود؛ در تيــزر مى دهنــد كــه ابتــدا از شــلوغ زن جــوانى را نشــان

مى های بچه كاری و از عدم فرصت شوهرش گاليه كنـد امـا بـا تغييـر نگرشـى كـه اش

مى«شود ايجاد مى و شوهرم از بس خسـته ميشـه خدا را شكر ،كنم كه بچه سالمى دارم

مى،وقتى ميرسه خونه مىآر» بره خوابش كـه كنـد؛ او بـا اين امش را بـه زنـدگى هديـه

و صميمت را در ارتباط خوب بـا:گويد مى خانه كوچكى داريم اما احساس خوشبختى

ــانواده مى ــد خ ــن. دان ــات از اي ــن تبليغ ــان اي ــاهى،رو، در آرم ــات رف و امكان ــات ،مادي

و صميميت را به و اسـت كـه خوشـب) مثبـت( ندارد؛ بلكه نوع نگرش دنبال خوشبختى ختى

.كند صميميت را ايجاد مى
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 گيری نتيجه

و گـروه تقسـيم های تجاری پخش آگهى،در اين پژوهش شده از رسانه ملى به هشت طبقـه

به4سپس در هر طبقه،شدند نتـايج. صورت هدفمند مـورد تحليـل واقـع شـدند تيزر تبليغى

م تحقيق نشان مى ورد نياز خـود گردانـد دهد تبليغات، بيش از آنكه مردم را متوجه امكانات

و اجتمـاعى امـروزه فـرا بخوانـد و خشنودی نسبت به شرايط اقتصادی، سياسـى ،و به قناعت

و هم و ظاهرسـازی، تصـميم آنان را به افرادی تبديل كرده است كه بر اساس چشم چشـمى

مى مى و قضاوت مى. كنند گيرند و ايـن صـنعت، فرهنـگ عمـومى جامعـه را در هـم شـكند

مى نگری سطحى از.)1391 كشـاورز،( كنـدو ظاهرسازی را به فرهنگ غالب جامعه تبـديل

ــن ــا اي ــوژی ي ــت تكنول ــر محوري ــى ب ــاطى مبتن ــدمات ارتب ــوزه خ ــانى ح ــه آرم رو، جامع

و خــدا تكنولــوژی هــای در حــوزه خــدمات مــالى، آگهى. انگاری ايــن ابــزار اســتســاالری

و سرمايه مى بازرگانى مبتنى بر اقتصادمحوری دربـاره لـوازم خـانگى نيـز جامعـه.شدبا داری

و لـذت گرايى، تنـوع شود؛ مبتنى بر تجمـل آرمانيى كه تبليغ مى گرايى گرايى، كـاالمحوری

و تقويـت قـوای، مصـرف)آسـايى تـن( ها نيز توجه بـه بـدن در حوزه خوردنى. است گرايى

مى جسمانى به و آرمـان تلقـى و پـاك در مـورد شـوينده. شـود عنوان ارزش ها نيـز نـدهكن ها

و از خودبيگانگى بـه مصرف مى گرايى و. شـود عنوان آرمـان القـا در طبقـه لـوازم بهداشـتى

و سنت گرايى، بر طبيعت عالوه بر مصرف،آرايشى مى گرايى شود كـه دال بـر گرايى تأكيد

مى آرمان و در گروه خدمات مسافرتى نيـز تبليغـات نـاظر بـه اشـرافى. باشد خواهى نيز گری

مىدنياگرا و آرمـان امـا در گـروه خـدمات. شـود يى اسـت كـه بـه مـرور تبـديل بـه ارزش

های طبقات ديگـر بيشـتر بـر هنجارهـای حـاكم بـر فرهنگى، جامعه آرمانى بر خالف آرمان

به جامعه ايران تأكيد مى و خانواده مى شود در عنوان ركن اساسـى جامعـه نشـان داده و شـود

ا و اهميت ارتباط مطلوب مىآن نقش زن . گيرد عضای خانواده با يكديگر مورد توجه قرار
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