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دهكيچ
ـ  ي فارسيا ماهوارهيهاهكغات در شبي تبليشناسهدف مطالعه حاضر، نشانه    ي زبـان و داخل

 صورت گرفتـه اسـت و       يفكييرديكق حاضر با رو   يتحق. دگاه روالن بارت است   يبر اساس د  
ـ   ك پخش شده از شب    يهاي هدف پژوهش حاضر، آگه    يجامعه ـ     يه سه س  از  يويما و جـم ت

ـ  بـوده  94 اول تابستان ي زبان در دو ماههي فارسياماهوارهانال  ك ه، دو كه از هـر دو شـب  ك
ـ  جهـت تحل   يرتصادفي هدفمند و غ   يريگام متجانس به روش نمونه    يپ يشـناخت ل نـشانه  ي

ـ 3ه كن، از شبي در مدت معيغات بازرگاني تبليآورپس از جمع. ديانتخاب گرد  ما تعـداد  ي س
ـ  پ 48ي و يته جم   ك و شب  يام بازرگان ي پ 112 ي و در هـشت طبقـه موضـوع    يآورام جمـع  ي

ـ يه تبلك از آن بود كيج حاينتا.  و مورد مطالعه قرار گرفتند  يبنددسته  شـده در  يغات بررس
ي معـان يه داراك مخدوش بودند يهااميدگاه بارت از نوع پي منطبق با د  يهر دو بستر فرهنگ   

ـ ف واقع ي جهت تحر  يسازدر اسطوره يها سع  بودند و با استفاده از نشانه      ي فراوان يضمن ت ي
ن ي نـه تنهـا مـواز   ياه ماهوارهكغات شبيه، تبلكن بود   ي از ا  كين حا يج همچن ينتا. را داشتند 

ـ نـار تبل  كه در   كرند بل يگيده م يشور مخاطب را ناد   ك موجود در    ي و فرهنگ  ياخالق ـ غ  ي اال، ك
ـ ف فرهنگ و تغ   ي در تحر  يسع ـ  جد كيجـاد سـب   ير آن، ا  يي ـ ا مـردم    يد در زنـدگ   ي ران و  ي
ـ  يدر تبل .  بودند يراني ا ي مذهب ي مل يها اسطوره ي برا ينيگزيجا ـ  ن يغات داخل ز بـا وجـود     ي
ـ ي و توجه به بـسترها   ين اخالق ي مواز يت برخ يرعا  موجـود در جامعـه، بـاز هـم     ي فرهنگ
ـ شتر صـرف تبل  ي آن ب  يرده و هدف اساس   ك عمل   يدارهيغات در خدمت نظام سرما    يتبل غ و ي

ز در خـدمت    ي اخالق را ن   يا ماهواره يهاهكداد در شب  ين رو يه ا كيوربه ط .  بود يسازاسطوره
.ف فرهنگ جامعه هدف قرار داده استي و تحريسودآور

، ماهوارهيونيزي تلويهاهكغات، شبي، تبلي، اسطوره سازيشناسبارت، نشانه: يديلكواژگان 
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مقدمه و طرح مساله 
كيره خاكها در ثر انسانكه اك هستند يتباطن عناصر اري از مهمتريكيغات ي تبلينونكدر عصر 

ه در كه كن است يشود ايچه استنباط ماما آن). 112: 1392، يدرود(شوديبا آن مواجه م
ش است، ي رو به افزاييگراس احساساتكاهش و بالعكت رو به ي عقالنيغات، استراتژي تبليحوزه

شود و بر ي نميننده طراحكصرف  ميي ذهن عقاليچنان براگر آني ديغات امروزي تبليعني
ننده، ك مصرف يشتر به حالت احساسيه بك ندارد، بليچناند آنكياال تاكمت يت و قيفكي

شتر محققان يب). 117: 1385 و نامور، يسجود(شودي او توجه مي زندگكت و سبيشخص
 را نندهكغات، رفتار مصرفيه تبلك معتقد بودند 1970 و 1960ي در دورهي شماليايكآمر

غات در جامعه ير تبلير فراگيبه علت تاث. (Sri Ranjan,2010: 6)دهنديتحت سلطه قرار م
يكدئولوژي ايروي نيكيغات به منزلهيه تبلكاند ده شدهيشكدگاهين دي از محققان به اياريبس

).(Kelly et al,2005: 645 ننده استكقدرتمند در درون فرهنگ مصرف
غات يننده و تبلك سرگرم يهاش برنامهيون با افزايزيه تلوكن معتقدند پردازاهي از نظريگروه
). 114: 1391اران، كفر و هموارسته(شاندكي ناخودآگاه ميها را به بردگ گسترده، آنيتجار

بشرو اختراعيابتكاريموضوعترينپرقدرتراتلويزيونخود،تحقيقاتدر1تافلينگرريچارد
ازيكيعنوانبهتلويزيونتماشاي). 46: 1389، يزاده و الونديهرمز(داندميآمريكادر

ه، زمانكيبه طور. استشدهپذيرفتهزيايران نمردمفراغتگذران اوقاتدراساسيهايروش
دهندمياختصاصتلويزيونيهايبرنامهتماشايبهروزشبانهدر اوقاتمردمرازيادي

ر ي اخيها در ساليغات بازرگاني حجم تبليش ناگهانيفزاا). 129: 1388، يان و حسنيعبدالله(
قبالً . غات استي نگاه سودآور به تبلي براينه مربوط به آن شاخصي هزيبا توجه به مبلغ باال

س در يرنوي به طور زيغات حتيها بود، اما امروزه تبلاليها و سرن برنامهي مختص بيپخش آگه
دهد و روز به روز بر تعداد پخش يور مدام هدف قرار مز مخاطب را به طيها نلميهنگام پخش ف

غات در يرود تبليه مشخص است انتظار مكآنچه . شودي آن افزوده ميريرارپذكها و تيآگه
يشناختل شده تفاوت نشانهيگر گسي ديشورهاكه از كران با آنچه ي مانند ايني ديشورهاك

ننده بر اساس ك و حقوق مصرفينينات دران شئوي از جمله ايني ديشورهاكدر . داشته باشد
ياديت زيه اهمك آنچه ي غربيشورهاكرد اما در ي بهتر است مورد توجه قرار گيني ديهاآموزه

.  استيمتيشتر ولو به هر قياذب جهت سود بكغات ي و تبلياركدارد پنهان
ه در كد يب گردل انتخاي تحلي از آن جهت برايا ماهوارهيهاهكق حاضر شبين، در تحقيبنابرا

زان يرشوند و برنامهيت ميريرون از جامعه مخاطب مدي، بيا ماهوارهيهاانالكيغات بازرگانيتبل
از . دانندي ميني و دي مليها ارزشيها را منافهكن شبي مخاطب وجود ايران جامعهيو مد
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شور در كغات در يه صنعت تبلكد يز از آن جهت انتخاب گردي ني داخليهاهكگر شبيطرف د
يت اثرگذاريري از عدم مدكيغات حاي موجود در پخش تبليهاحال گسترش است و تعارض

ن سود و سالمت، سود و زمان پخش يل تعارض بي از قبييهاتعارض. باشديغات مين تبليا
مطالعات . سازدي ميغات را ضروري تبليشناخت نشانهكاز به دريها نوجود تعارض. لغاتيتب

ي مورد بررسيابيشتر از منظر اقتصاد و بازاريغات را بير تبلي اخيها ساليز طيصورت گرفته ن
يشناسغات را از منظر نشانهيه تبلكييارهاكينهي در زمين، فقر مطالعاتيبنابر. قرار داده است

. امالً مشهود استك قرار داده باشد يمورد بررس
يشناسق حاضر نشانهي تحقيل مطرح شده، هدف اساسين راستا با توجه به مسايدر ا

ق حاضر ي، تحقين عالوه بر هدف اصليبنابر.  استيا و ماهوارهيونيزي تلويهاهكغات در شبيتبل
:باشديز ميل ني ذي اهداف فرعيدر پ

 متفاوتيغات رسانه با دو بستر فرهنگيسه تبلي مقا- 
ي بازرگانيهاامي پي موضوعيبند دسته-
غاتيض موجود در تبل متعاريشناس شناخت نشانه-
ينه تجربيشيپ

يغاتي در متون تبلي گفتماني و ترفندهاي صوتيهارد نشانهكارك) 1385( و ناموريسجود
.  قرار دادندي را مورد بررسييوي راديبازرگان

 گفتمان يي بازنماي به مطالعه نحوهيشناخترد نشانهيكبر اساس رو) 1388(يان و حسنيعبدالله
. ران پرداختنديون در ايزي تلوي تجاريهاير آگه دي اسالم–يرانيا

ما بهيه اول سكدر شبتلويزيونبازرگانيهايآگهيبرتمركزبا) 1391(اران كفر و هموارسته
شودميمطرحتلويزيونيتبليغاتدرايرانيزنازكهكه تصويرياستمسئله پرداختهاين

است؟ هاييويژگيچهداراي
 زنان شهر ييگرا بر مصرفي شهريغات تجارير تبلي تاثيدر بررس)1391(ي و احمديموسو

 زنان ييگرازان و نوع مصرفي در شهر و ميغات تجاريان تبليه مكدند يجه رسيتهران به نت
.  وجود دارديداري معنيرابطه
 رسانه و رفتاريغاتيام تبلين پيه بكد يجه رسين نتي مشابه، به ايقيز در تحقي، ن)1392(يدرود

ر را بر ين تاثيشتريه بك است ياون رسانهيزي وجود دارد و تلوينندگان رابطه معناداركمصرف
.ننده داردك رفتار مصرف يرو

 را 60 تا 50ي دههيونيزيغات تلويت در تبليش جنسير و نمايتصاو) 1996(1ولترانكآلن و 
خالف مردان دستخوش ر زنان بر يه تصاوكدند يجه رسين نتي قرار دادند و به ايمورد بررس

. شتر شده استيت زنان به شدت بير در فعالييده و تغيرات گردييتغ
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ون بر يزيغات تلويه چگونه تبلكپردازد ين موضوع ميار خود به اكدر ) 2000(1نبرگكوال
. گذاردير مي تاثي و تضاد خانوادگي از زندگيتي، نارضايگريها، مادد بچهي خريتقاضا

ن را يچدرييگرامصرفبريغاتي تبليهاارزشويجمعيهارسانهريأثت) 2004(1 و پنيكپ
يهااميپمعرضدرگرفتنقرارهكاستنياپژوهشنيج اينتاجملهاز.  قرار دادنديمورد بررس

. استمؤثرغاتيتبلبهمثبتنگرشبريتجارغاتيتبل
 به خصوص نقش زنان در  ويتير جنسيه به تصوكدهد يقات صورت گرفته نشان مي تحقيبررس

غات توجه نشان داده ي در تبلييگرا مصرفيهان به جنبهي توجه شده و همچنيغاتي تبليهااميپ
ها توجه امي در پشت پيم ضمني و مفاهيشناسث نشانهيمتر از حكقات ين تحقيدر ا. شده است
.شده است

يچارچوب نظر
ي به بارت براياري بسيهاق معنا بهره خلي چگونگي در بررسيي، به عنوان الگويشناسنشانه

ست جز ي نيزيقت چي در حقيشناساسطوره.  رسانده استيشناسشبرد طرح خود در اسطورهيپ
يهانش موضوع مقالهيبارت در گز). 33: 1392بارت،  (يشناس نشانهي از دانش گستردهيبخش

 از ي، مدلك از پوشاينوع خاص. ل نشده استي خود قاي برايتيچ محدوديها هيشناساسطوره
ر ي، تصويقي موسيالم، گونهي فيك، يتك حري ادايكن شده، يي تزي بشقاب غذايكل، ياتومب

ها وجه ان آني بارت مي نامتناجنس هستند وليزهاينها در ظاهر چي مبلمان، اي، نوعيغاتيتبل
ه ك را يياهبارت نشانه). 12: 1392بارت، (اند نشانهيم همگكها دستآن: نديبي مكيمشتر

زش ي انگيزنند و دارايعت جا نمين طبيند، خود را عكي بودن خود را پنهان نميقرارداد
د يجوياذب سود مكيعتياز طبهك ناسالم آن است يداند، اما نشانهي سالم ميهاستند، نشانهين

. )12: 1392بارت، (د پرخاشگر است يآيه مك مخاطب يزش و قصد است و به سوي انگيو دارا
ن يام نمادي، پيام زبانيپ: رديگيجه ميام را نتي سه نوع پي پانزانيام آگهي پيبارت با بررس

ها را ه آنكر است يز در دو سطح قابل تفسي ني زبانيهااميپ. ررمزگانمنديام غيرمزگانمند و پ
ان  هميعنيند داللت، يبارت به فرا). 185: 1392بارت، ( نام نهاديح و داللت ضمنيداللت صر

 نشانه را =مدلول+  دال يلكاو چارچوب . شوديجاد ميق آن ايه معنا از طركپردازد ي مينديفرا
يبارت دو اصطالح متداول معنا. ديافزاي از داللت را به آن ميرد و سطح دوميگيدر نظر م

جه ين نتيند و سپس به اكيه ميه و داللت ثانوين داللت اوليگزي را جاي ضمنيح و معنايصر
: 1392بارت، (شوديجاد مي اي ضمنيا معنايه ي در سطح داللت ثانويسازه اسطورهكرسد يم

37-40.(



�159بارتشناسياسطورهديدگاهبرتاكيدباداخليوايماهوارههايشبكهدرتبليغاتشناسينشانه

دگاه بارتياز د سوسوري قاعده نشانه شناسيه و ثانوي سطح اول1جدول شماره
مدلول اولدال اول هيداللت اول

نشانه اول)حي صريمعنا(
ديجدمدلول ديدال جد هيداللت ثانو

دينشانه جد)ي ضمنيمعنا(

76: 1385بارت، 
گفتاربهاسطوره "گويدگفتار، مينوعيعنوانبهاسطورهازنظرشموردمفهومتشريحدربارت

گفتمانفقطنهها،بازنماييونوشتارازهاييشيوهتواند شاملميوشودنميمحدودشفاهي
آنشاملنيزتبليغاتوهاايشنمورزش،گزارش،وسينماعكاسي وهمچنينبلكهنوشتاري

بارت، (گيردقراراياسطورهگفتارازپشتيبانيخدمتدرتواندها مياينتماميباشد،نيز
1392 :31 .(

:ل قابل طرح استي مطرح شده سواالت ذيكدگاه بارت و مباحث تئوريبا استناد به د
 دارد؟يغاتي تبليهااميه پيم و ارايوه تنظي در روش و شيياربردهاك چه يشناس نشانه-
 دارد؟يغاتي تبليهاامي پين محتواي در تدويري چه تاثيشناس نشانه-
 دارد؟يغاتي تبليهاامي پي فرهنگ–ي اجتماعيل اثرهاي در تحليياربردهاك چه يشناس نشانه-

روش پژوهش
درهاآگهيوبارت استشناسيروشاساسبرمقالهايندرتجاريهايآگهيتحليليشيوه

يروني بيمعنا(ضمنيمعنايو)هيم و عامه فهم و اول مرتي مستقيمعنا(صريحمعنايسطحدو
ا ييره معانين از زنجيهمچن. قرار گرفتتحليلمورد)  و ساحت مرتبه دوم معناياهيو ال
ها با استفاده از آني اصليهااميها را دربر گرفته و پ از مولفهيعي وسيه مجموعهكيارزهم

 مد و يشناسل نشانهي را جهت تحليارزبارت هم. ل استفاده شديز جهت تحليشود نيساخته م
ردن ك مختلف نظام مد با بدل يها مورد استفاده قرار داد و معتقد است رمزگانكپوشا

ه كدهند يل مك را شيارز هميرهينند و زنجكيگر عمل مي مدلول دي براييهاها به دالمدلول
ه بارت كبه عالوه مخدوش بودن را . ميشوي وارد ميح به قلمرو داللت ضمنياللت صراز قلمرو د

ه جهت اقناع كل شد ي تحليغاتي تبليهااميداند در پيام ميف پي بودن و تحريا از اسطورهيناش
. گردديد و مصرف استفاده ميمخاطبان جهت خر

يهاهكن انواع شبيق حاضر از بيتحق.  هدفمند استيريگنمونه پژوهش حاضر بر اساس نمونه
 اول يدر دو ماهه (يويه جم تكران و شبي ا3ه ك شبيغاتي تبليهاامي، پيا و ماهوارهيداخل

يق سعين تحقيدر ا. ل قرار داده استيرا به عنوان مورد مطالعه انتخاب و مورد تحل) تابستان
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ي، نشانگر معاني اطالعاتانيه عالوه بر بكل انتخاب شوند ي تحلي براييهايشده است آگه
ه كن علت است يه سوم به عنوان نمونه به اكل انتخاب شبياما دل. ز باشدي نيكدئولوژي و ايضمن

هكن شبيترنندهي، پرب1386ماه  در آباننندهي درصد ب85,9ه سوم باكبر اساس مستندات، شب
ن يق در بين تحقين ايهمچن). 143: 1388، يان و حسنيعبدالله( بوده استي داخليونيزيتلو
2006ه در سال كن شبيه اكيي را انتخاب نمود، از آنجايويه جم تك، شبيا ماهوارهيهاهكشب

ها و لميق فيان از طريراني اي زندگكر سبيي آن تغيرده و رسالت اصلكار ك شروع به يالديم
شتر از يب. 1رده استكز به خود جذب ي را نيشماري است و طرفداران بي بازرگانيهااميپ

ه از نظر كرود يگر مورد توجه است و انتظار ميزبان دي فارسيا ماهوارهيهاهكشب
.ه وجود داشته باشدكن شبي ايها در برنامهيشتري بي ضمنيها، داللتيشناسنشانه

، به )94 اول تابستان يدوماه(ني در مدت معيغات بازرگاني تبليآوررو پس از جمعنياز ا
 و يام بازرگاني پ112ما تعداد ي س3ه كاز شب. ن مشابه پرداخته شديها با مضامن آيبنددسته

ش بود انتخاب و يها در حال نماهكن شبي از ايراركه به طور تكام ي پ48يويه جم تكشب
. ل شدنديتحل

:اند ازها توجه شد عبارت به آنيشناسه در نشانهكيونيزي تلويعناصر آگه
 انواع يسازند و دارايها را م از نشانهيا مجموعهيقيصداها و موس: تار شعر و گفيقي آواز، موس-
. استيها و معان از داللتياديز
گران يه پوشش بازك داشته باشند ي فرهنگكد ارزش مشتريها بانشانه:  لباس، جنس و سن-

.ندكان ي ب راييهاتولند داللتي ميشناسز از منظر نشانهيت و سن نيجنس. هاستني از ايكي
ات ك، توجه به رمزگان حريالمكري و غيالمكيهانشانه:  و نوشتاريالمكري، غيالمك ارتباط -

توانند به عنوان نشانه ي نوشتار مي و حتي، تماس چشميداري ديات چهره، راهنماهاكبدن، حر
.استفاده شود

يشتري بيختگيگت براني ظرفيلمات داراكر نسبت به يتصاو: يري تصويهابكير و تري تصو-
.هستند

.  استيغات تجاريها در تبلن نشانهيتر از مهميكياال كيها و نورپردازرنگ:  رنگ و نور-
. هستنديتيامالً رواكي واجد ساختاريونيزي تلويهي از آگهياريبس: تي روا-
ا و افراد ويت اشك حريكيم، يت داركلم دو نوع حري هم مانند فيدر آگه: نيت دوربك حر-
.ندكيجاد مي را اييها داللتيشناستواند از منظر نشانهيه مكن يت دوربك حريگريد
، يفرامرز(ندكيغ خود به عنوان نشانه عمل مي برند و شعار تبليگاه: االكغ و برند ي شعار تبل-
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هاي آگهيشناسل نشانهيتحل
 مختلف يهادهند به مقولهيه انجام مكيها بر حسب نوع خدماتيدر پژوهش حاضر انواع آگه

 و تناسب اندام، خدمات يشي، خدمات آرايننده و بهداشتكك، مواد پاييمواد غذا: از جمله
 و فرش، ك، پوشاياهي سرماكي، خدمات بانيزات ارتباطي، خدمات و تجهي، لوازم خانگيآموزش

همهيشناستحليل نشانهكهجااز آن.  شدنديبند دستهي گردشگر–يحيد و تفريز خركمرا
 از كر پرژي سيش و شامپوكينا يآگهي سارنيست،پذيرامكانجاايندر پخش شدهيهاآگهي

ت ي ماهيه داراك، يويته جمكاز شبRecapil rapioشامپو  وstar 5ي و آگه3ه كشب
ل يسه و تحليانتخاب و مورد مقانمونهعنوان جنس هستند، بهيكسان و از يكيغيتبل

 مختلف هر يهاي آگهك مشتريها نشانهيلكن به طور يهمچن.  قرار گرفتيشناسنشانه
. قرار گرفتي مشخص و مورد بررسيهامقوله

ه جمك از شبstar 5ت ك شريام بازرگاني پيشناسل نشانهيتحل
ن شهرها را ي و فروش خانه در ايگذارهي و سرمايا و گردشگريا و آنالي، شهر آنتالين آگهيا
ام ين پيا. شوديه جم پخش مكه از شبكه است ي ثان32غ ين تبليند، مدت زمان اكيغ ميبلت

 خانم و يكسپس . شوديدهد آغاز ميد در حال غروب را نشان ميه خورشك آرام يابتدا با ساحل
مه ي و نيها آسمان آب آنيرده و روبروك شهر را تماشا يباي زي باال، محدودهيه از نماكييآقا
ن نقطه و همتراز با يشود در باالتريه انگار وانمود مكيار بلند است، به طوري برج بسيك و يابر

ييايترانه با دريح در سواحل مدي و تفريسواريشتكبعد از آن شنا، . اندبرج و آسمان قرار گرفته
ند و با در حال رفت و آمد هستي زيه در بازاركيدهد، سپس افرادي رنگ را نشان ميامالً آبك

عالوه بر موارد . گذارديش ميبا را به نماي زيامالً سبز و سپس آبشاركيني گلف در زميباز
. ندكي فروش مراجعه ميغ براي در حال تبليهات به درون خانهيط شهر، در نهاي محيرونيب

جهز و با و ميامالً زكياامل و آشپزخانهكانات كامالً دلنواز و امكون يوراسكد و دي سفيهامبلمان
 مخاطب جذاب و يه همه براكبا ي زييت استخر شناياتاق خواب قشنگ و آرام و در نها

. ب هستنديفردل
ام از طرف مخاطب برداشت ين پيح اي صريه از معناكچه ، آنيام بازرگانين پيل ايدر تحل

ه از طرفكا است يا و آنالي آنتالي در شهرهاي خانه خوب و مرفه و زندگيكد يشود خريم
.  استي فراواني ضمنيها داللتيغ داراين تبلياما ا. ارائه شده است) و استاريفا (star 5ت كشر

ا همان پنج ستاره به طور يو استار يت فاكشر. ت استك مربوط به نام شرين داللت ضمنينخست
ه  ستار5يها هتليانات، رفاه و راحتكخورد و اميوند مي ستاره پ5 با معنا و مفهوم هتل يضمن

ه ك است يادال اسطوره، )star 5(ريغ، تصوين تبليدر ا. شودي ميدر ذهن مخاطب تداع
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آل دهي ايداللت بر زندگهك است يگذرانح، خوشيش، تفري، آسايآن رفاه، راحت) مفهوم(مدلول
. دارد
حات يترانه و تفريه در ذهن مخاطب سواحل مدك است يترانه داللت ضمني مدياير دريتصو
ه ك است ياترانه دال اسطورهي مديايدر. ندكي مي را تداعي و سواحل آفتابانيياروپا

 جنوب اروپا يباي زيشورهاكبا، ي، سواحل زياترانهي معتدل مديآن آب و هوا) مفهوم(مدلول
مخاطب .  دارديي اروپايح آزادانهي نوع تفريكه داللت بر كاست ... ا و يا و اسپانيتاليمانند ا

ند و كدا ي پيبا دسترسين سواحل زيتواند به ايا مي خانه در آنتاليكد يخرند با كياحساس م
 حد و حصر بودن را به دنبال ي و بيز آزاديا نيدر. اش شودي از تعلقات زندگيين سواحل جزيا

.دارد
ه هنوز كل گوناگون سبب شده است يها و دالزهينده طبقه متوسط به مهاجرت با انگيل فزايم
ن ياز ان اسطورهيا.  باشديراني در ذهن فرد اي قويا اسطوره"ها آبيو آن سياسطوره"

ه ك است يني، سرزميياي جغرافيها و فراتر از مرزها آبيسوه آنكند كيه ميت تغذيواقع
ن اسطوره را ي به ايغ دسترسين تبليا). 99: 1392امران، ك(ست ي زيتوان در آن به آسودگيم

ه انگار تنها كند كي وانمود ميداند و طورير ميپذانكا اميا و آناليل خانه در آنتايكد يفقط با خر
سر يا مي در آنتاليق زندگي فقط از طرين زندگيري و طعم شيحس خوش زندگ به يراه دسترس

ن يا. ر ساخته استيپذانك آن را اميك مجهز و شيهاو استار با فروش خانهيت فاكه شركاست 
يه در چند دههكداند ين منطقه مي را خاص اك پاييرام و هوا آيداشتن ساحليغاتيام تبليپ

ران، از نعمت ي اي از شهرهاياريا از جمله بسي مهم دني از شهرهاياري بسير به خاطر آلودگياخ
ق ي تنها از طرك پاي و لذت هواين آلودگي از ايين، راه رهايبنابر.  محرومندك پاين هوايا

دررك بيعتيداشتن جنگل سبز و باصفا و طبن، يهمچن. شوديم ما فراهيا و آنتالي در آناليزندگ
 مدرن تنها در يايه در دنكند كيه به مخاطب القا مكياند، به گونهكيغ مي را تبل مدرنيايدن

. افتي دست يركعت بين طبيتوان به چنيه مكا است يآنتال
خته ير درهم آمك بيعتيا طب را بي مدرن از زندگكيغ سبين تبلي در ايدارهيمنطق نظام سرما

ياستكم و كگونه چيرسد در آن هيه به نظر مكرده است كل ي تبديااست و آن را به اسطوره
د به دست يتوانيا ميا آنتاليا ي را تنها در داشتن خانه در آالنيوجود ندارد و حس خوش زندگ

ا به ي را در آنتاليياي و رويالي خي دارد بهشتين مخدوش است و سعيغ همچنين تبليا. ديآور
يه بندگكي مخاطبان است و آنها را از احساس آرامشييگران آخرتيگزيه جاكشد كر بيتصو

ات يات دور و به ماديها را از معنوشاند و آنك بيوي دنيخداست دور سازد و به سمت آرامش
. ندكبسته دل
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ند و در مخاطب كيشتر ميا باال ركت ير جذابي مثبت و دلپذيي بار معنايند و دارايصفات خوشا
از صفات مطلوب ) و استاريفا(غيدر تبل). 127: 1384مه، ي چيابوالحسن( دارندياثر مطلوب روان

ن، حس يري، سبز، باصفا، آرامش، طعم شكآرام، پامانند، .  به وفور استفاده شده استيروان
ند و آن را به كيجاد مي در مخاطب اير، حسيب با تصاوكين صفات در تريا. يخوش زندگ
ا يند آنتالكيه مخاطب احساس مكيبه طور. رديگيخ را از آن ميسازد و تاريل مياسطوره تبد

يكيعني.  بوده و خواهد بودي وصف ناشدنيبا و آرامشي زيعتي طبيل داراكن شيشه به ايهم
ند آرامش و توانيشه ميه افراد در آنجا همكگذارد يش مي مخاطب به نماي از آن براير ابديتصو
. داشته باشنديراحت
ر آبشار و يش است، تصاوي و آساي ستاره استعاره از راحت5غ استفاده از نشان هتل ين تبليدر ا

د ي سفي با ابرهايآسمان آب. ر بودن منطقه مورد نظر داردك بودن و بيعيجنگل استعاره از طب
د استعاره از لطافت و آرامش يمبلمان با رنگ سف. ف داردي لطيغ استعاره از هواين تبليدر ا
. دارد
ب و حس خوب را به مخاطب ارجاع ي ترغيام، همگين پيار رفته در اك متنوع بيهارنگ

يين و جنگل سبز، افق طاليد، زمي ابر سفيهاهك رنگ و ليا، با آسمان آبي دريرنگ آب. دهديم
يت زندگيفكييكو ون ك آرامش، سيب با هم معناكي در تريد خانه همگيون سفيوراسكو د
. گذارديش مي مخاطب به نماي را برايعال

و استار در يت فاكغ نام شري تبليه از اول تا انتهاك است يغ به طورين تبلي در ايعناصر نوشتار
شود و يش داده ميغ نماي سمت چپ تبلي نوشته شده و در گوشه باالكوچك ستاره يكدرون 

ت ك شريهاتلفنر به همراه شماره يه در وسط تصويو ثانل بزرگتر در دكغ به شي تبليدر انتها
متر قابل مشاهده است كغ ين تبلي در اي عناصر نوشتاريلكبه طور . شوديش گذاشته ميبه نما

. د شده استكي تايريشتر بر عناصر تصويو ب
: ردكگونه خالصه نيتوان ايغات را مين تبلي در اي ضمنيره معانين زنجيبنابر
يت زندگيفكي=انات بهترك به امي دسترس=يياي رونيرفتن به سرزم= اي در آنتالد خانهيخر

 ...=ي زندگي آرامش واقع=ي طعم خوش زندگ=تر متفاوتي زندگك سب=باالتر

1مايه سوم سكش از شبكينا يغ ساري تبليل نشانه شناسيتحل

 در يونك و مسيحي تفر- ي، اداري تجار- ي اداريش و فروش واحدهاكينا ي شهر سارين آگهيا
ه سوم كه از شبكباشد يه مي ثان34يمدت زمان آگه. ندكيغ ميش را تبلكينا در يشهر سار

نده با يش و سخن گوكيره ي به سمت جزي ماهيت تعدادك با حرين آگهيا. شديما پخش ميس
،  از باالييسپس در نما. شودي آغاز م"هان فرصتي در سرزميي طالياهينا سرمايسار"گفتن 
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يحي و تفريونك، مسي، اداري مهم تجاريها بخشيدهد و به معرفينا را نشان ميشهر سار
ي معرفييان طاليكپرده و آن را با نام كها را به صورت مثلث به هم وصل ه آنكپردازند يم
ان ينده به پاي آن توسط گويش با معرفكينا يسازان سارت انبوهكز نام شريان نيدر پا.ندكيم
.درسيم

د يش و خركينا يشود، رفتن به ساريجاد مي در ذهن مخاطب اين آگهيح اي صريچه از معناآن
ز ي ني گوناگوني ضمنيها داللتي داراين آگهياما ا. باستين شهر زي در ايگذارهيا سرمايخانه 

ه ك است يا دال اسطورهيكهك است ي خود داللت ضمن"شكينا يسار"ينام آگه. باشديم
 است يا خود نام دخترانهنايسار. شرفت داردي و پييبايه داللت بر زك است يارهين جزمفهوم آ

با را در ذهن مخاطب ي زيانكش مكيره يب با جزكيدهد و در تري مك خالص و پايه معناك
ياش دال اسطورهكيج فارس و لنگرگاه يلگون خلي نيهار سواحل و آبيتصو. ندكي ميتداع

ن يسرزم. ره داردين جزيش است و داللت بر عظمت اكيره بزرگ يه مفهوم آن جزكاست 
شرفت و يان پكه داللت بر امكش است كيره مشهور يه مفهوم آن جزك است يز دالي، نهافرصت

.  دارديترق
ر است و در مخاطب اثر ي مثبت و دلپذيي بار معنايه داراكند ي از صفات خوشايهاين آگهيدر ا

، يي طاليدارهيسرما چون يه از صفاتكيبه طور. ده شده است دارند استفايمطلوب روان
ر ينده به همراه تصاوي در متن توسط گوييان طاليكبا، پي معتبر، زيها، برندهان فرصتيسرزم

دهد يه نشان مك است ي خود داللت ضمن"يي طاليدارهيسرما"ف يتوص. ان شده استيب
گر به همراه ي دي در جاهايگذارهير سرماگيش به مانند دكينا ي در شهر ساريگذارهيسرما

يچ خطري هيگذارهين سرمايه اكشود ي مي در ذهن مخاطب تداعيعني. ستي و خطر نكسير
نا يه تنها در شهر سارك فرصت است يكن ين ايبنابر.  برابر با طالستيگذارهيندارد و سرما

ن مورد ي بر ايدر آگه"هان فرصتيسرزم"ف يتوص. ابديتواند به آن دست يش مخاطب مكي
ه كگر ي دي وجود دارد و بر خالف جاهايشرفتيان هر گونه پكنجا اميه در اكاشاره دارد 

 گوناگون جهت يهاتوان از فرصتيجا منيم است، در اكي و تجاريارك و ي شغليهافرصت
ن يترن بهين سرزمي، ايشرفت داريه اگر قصد پكشود يبه مخاطب القا م. ردكشرفت استفاده يپ

ان يكپ"ف يبا توصنكح و مسيق تجارت، تفرين با تلفي همچنين آگهيا.  توستيشانس برا
تواند ين شهر مي در ايگذارهيه با سرماكسازد ين را به ذهن مخاطب متبادر مي ا"ييطال

ه ك است يابه گونه. ش شودكييباينار سواحل زك در ييان طاليكن پيهمزمان صاحب ا
. ر نباشديپذانك اميگري دي در جايزين چيد چني شاندكيمخاطب احساس م

كيآب، استعاره از پا.  دارديلگون استعاره از طراوت و زندگي نيهاغ، نشان دادن آبين تبليدر ا
. داردييبايت و زيطال استعاره از مرغوب.  استعاره از آرامش داردي آبيآسمان. و طراوت دارد
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يانكش، مكيه نام كياغ قابل مشاهده است، به گونهين تبليز در اي نينامتني بيهاداللت
 را به ذهن يياي تازه دري و غذاهايانورديها، درير ماهيتصاو. ندكيجاد مي را در ذهن ايحيتفر

 در ذهن يكي نزدينامتنيوند بيم، پي عظيونك مسي دوقلويهار برجيتصاو. سازديمتبادر م
ا و يآب در. ندكيجاد ميا را ايكرج دوقلو در آمر مانند بيشرفته صنعتي پيهاانكمخاطب با م
. سازدي ميح و لذت را در ذهن تداعيسواحل، تفر

م و ي مالييها رنگيد و درختان سبز، همگي با رنگ سفييهاا و آسمان، ساختماني دريرنگ آب
 مورد استفاده قرار گرفته است تا ذهن مخاطب با ين آگهيه در اكبخش و شاد هستند آرام

.  برسديم و روشن به احساس خوبي ماليهان رنگيق ايفتل
 شهر ييباي زين آگهيا.  نسبتاً مخدوش به حساب آورديغيتوان تبليش را مكينا يغ ساريتبل

يهابرجها و ، مجتمعييطاليهايگذارهي چون سرمايميد بر مفاهكيش را با تاكينا يسار
 در يم سعين مفاهيه با اكدهد ي توجه قرار م مورد معتبريبرندها و يحي و تفريونك، مسيتجار

ه با كل ساخته ي اسطوره تبديكد و مصرف را دارد و آن را به ياقناع مخاطبان جهت خر
قت همان ي در حقيعني. افتي مرفه و خوب دست يتوان آرامش و زندگي به آن ميابيدست

، يبه عبارت. دهديج ميا ترو ريياگراي و دنييگراي، مادييگرا و مصرفيدارهيمنطق نظام سرما
. سازندي مخاطبان را متحول ميت زندگيفكين شهر يه در اك هستند يانات مادكن اميا

رد كگونه خالصه نيتوان اي را مين اگهي در اي ضمنيره معانين زنجيبنابر
=انات بهترك به امي دسترس=باي زيارهيرفتن به شهر جز= شكينا ي در ساريگذارهيسرما

 ...=يياي روي زندگ=تر متفاوتي زندگك سب= باالتريت زندگيفكي=فت بهترشريپ

ي ويه جم تك از شبRecapil rapioغ شامپو ي تبليل نشانه شناسيتحل
زش مو ي از ريريه فروش شامپو جهت جلوگك است ي بهداشتي موضوعيبند در دستهين آگهيا

ن يا. شدي پخش ميويه جم تكه از شبكه است ي ثان30غ ين تبليمدت زمان ا. ندكيغ ميرا تبل
 به ياند و با نگرانستادهينه اي آيه در جلوكدهد ي خانم را نشان ميك آقا و يك در ابتدا يآگه

ينده شامپوير، گوين تصاوي ايبر رو. نندكيزش هستند نگاه ميه در حال رك خود يموها
Recapil rapioج يسپس نتا. ندكي ميو معرفزش مي از ريري را به عنوان تنها محصول جلوگ

در . دهدين محصول را نشان ميج مثبت اي درصد نتا97ه كند كيان مي را بي علميهاشيآزما
ن محصول صحبت يت اي در مورد اهمكيه از لحاظ پزشكدهد ي را نشان ميتركادامه خانم د

.دانديسب مان منايها و هم آقا خانمين محصول را هم براينده، ايت گويند و در نهاكيم
ا يآ"ند كيام ميافت پي دري سوال، ذهن مخاطب را مشغول و آمادهيك با طرح ين آگهيا
 در ين آگهين اي همچن." مراقبت از مو استيآسا فرمول معجزهي دارايد چه محصوليدانيم
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د را از ذهن مخاطب ي و تردك دارد شي سع،" محصوليكفقط "د بر مفهوم مطلق كيادامه با تا
غ شامپو يام از نظر مخاطب تبلين پيح اي صريمعنا.  آن بنشاندينان را به جايد و اطميبزدا

 دارد خود را به ي سعيام در سطح داللت ضمنين پيزش مو است، اما اي از ريريجهت جلوگ
آسا  فرمول معجزهي را دارRecapil rapioي، شامپوين آگهيا. ندكيصورت اسطوره معرف

يه با همهكداند يالعاده م خارقي آن را محصوليعني. ندكي ميازسداند و لذا اسطورهيم
ل كد و مشيجاد نماي ايتواند شگفتينون وجود داشته تفاوت دارد و مكه تاكمحصوالت مشابه 

نون كه تاكند كي را معرفيزين محصول چين، ايبنابر. ن ببرديشه از بي هميزش مو را براير
ش نشان يزش موهاي ري چهره نگران برايه فرد را داراكين، زمانيهمچن. وجود نداشته است

ن يرده و اكل را حل نكن مشي ايچ محصوليه هنوز هكند كدهد، قصد دارد به مخاطبان القا يم
 و ي جهت اعتبار بخشين آگهيا.  رفع نشده استيگريچ محصول ديزش مو هنوز با هي رينگران
ين محصول معرفي ايت باال برايدرصد موفق را با يج علمي نتايسريكش ي خويهاق گفتهيتصد

يشود تا جايان ميده است بي پوشكيه لباس پزشكيق شخصيار از طركن يند و اكيم
ن محصول را به عنوان تنها محصول ي نماند و مخاطب اي در ذهن مخاطب باقياگونه شبههچيه

د ي اقناع مخاطب به خر جهتكيغ، غلبه گفتمان پزشين تبليدر ا. رديزش مو بپذي از ريريجلوگ
"...ن محصولي ايالمللنيت بيموفق"ار بردن جمله كن بيهمچن. خورديو مصرف به چشم م

ز يا نين مردم سرتاسر دني، در بكي علم پزشيهيديين محصول عالوه بر تايه اكن است ينشانه ا
 توسط ين آگهين لبخند آخر ايهمچن. دهديم ميت آنرا تعميرفته شده است و مقبوليد و پذييتا

ه در كن محصول است يت از اي رضاينند نشانهكين محصول استفاده ميه از اكيآقا و خانم
 جلوه دادن يعيغ طبين تبلين، در ايبنابر. شوديجاد مين لبخندها اي با ايمخاطب احساس خوب

ياها بره همه انسانكد قرار گرفته است كي پرپشت به شدت مورد تاي با داشتن موهاييبايز
يكن محصول بروند و يد به سراغ ايت است، بايار مورد اهميه بسكي ظاهرييبايداشتن ز

.نندك خود فراهم ي را براي ابدييبايز
يعي استعاره از طبهااهان و گلير گيتصاو. العاده داردار خارقك، معجزه استعاره از ين آگهيدر ا
ن يهمچن.  داردي و شروع دوباره زندگيگ استعاره از زنددار شدنيب.  بودن داردييايميرشيو غ

.ت و شوق داردي استعاره از رضالبخند
، " معجزه"ه اصطالح كيابه گونه، غ وجودداردين تبليز در اي ني مختلفينامتني بيهاداللت

يشدند را در ذهن مخاطب تداعي بشر ميهايه باعث شگفتكييارهاكامبران گذشته و يپ
، كر پزشيتصو. دهدي را نشان مي علمياركه، در ذهن مخاطب شگاير آزمايتصاو. ندكيم

 را در ذهن مخاطب ك در مراجعه به پزشيماريند خوب شدن در هنگام درد و بياحساس خوشا
. ندكي مي و عشق را در ذهن تداعيها، احساس خوش زندگر گليتصاو. سازدي ميتداع
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يتيار نگران و نارضايچهره بس.  است مخدوشي بازرگانيهااميز از نوع پين محصول نياما ا
يت از زندگيد و رضاي نشانه عدم امي آگهي خود در ابتدايت مويد خانم و آقا از وضعيشد

 فرد يعني. امالً مشهود استكجا ني در اييبايد به مو و زي شديد دلبستگيآيبه نظر م. است
تواند در ي خود ميزش موهاي از ريري خود را از دست داده و تنها با جلوگيخواهد موهاينم

زش مو يه با رك را ين افراديبنابر. ندكت ي احساس رضاي شاد و خوشحال باشد و از زندگيزندگ
زش ي از ريري جلوگي براييهانهيه هزكند كيق ميدارد و تشوي وا ميمواجه هستند را به نگران

ييبايه به زكت است درس. ابندي دست ي در زندگي خود انجام دهد تا به احساس خوشبختيمو
 و ي ظاهريهاييباياد به زي زيد و دلبستگكيده است، اما تاكين هم تايو آراسته بودن در د

ه كچه غ آنين تبليدر ا.  انسان خواهد شديق به آن موجب دور شدن از اصالت اصليتشو
يها جنسي برايل ظاهرك و توجه به شيي شده است توجه محض به ظاهرگراييبرجسته نما

غات به طور خاص يشتر تبليه در بكغ حاضر، نه تنها به زن يه در تبلكيخالف است، به طورم
نار كبه عالوه، در . شوديب ميق و ترغي تشويينار آن به ظاهرگراكز در يه مرد نكمدنظر است، بل

غ با ين تبلي، حضور هر دو جنس زن و مرد به عنوان جنس مخالف در ايغ محصول اصليتبل
 شده يه سعكيبه طور. ردن اذهان داردك در مخدوش ي سعيرانيارف با فرهنگ اپوشش نامتع

ز ي مخاطبان ني و اعتقاديب فرهنگينه تخريان فروش محصول مورد نظر، زمكنار امكاست در 
ت ي را تقوييگراي و مادييگرايويش دنين خود نه تنها افزايه اكمورد هدف قرار گرفته شود، 

ز ي خود ني ظاهرييبايش گذاردن زي را در به نماين محصوليه چناز بيه احساس نكرده بلك
. دهديش ميافزا

رد كگونه خالصه نيتوان ايغات را مين تبلي در اي ضمنيره معانين زنجيبنابر
= ت از خود ياحساس رضا=  پرپشت يداشتن موها = Recapil rapioيداشتن شامپو
= ...ر در جامعهحضور بهت= اعتماد به نفس باال = ياحساس شاد

1مايه سوم سك از شبكر پرژيغ شامپو سي تبليل نشانه شناسيتحل

زش مو ي از ريريه فروش شامپو جهت جلوگك است ي بهداشتي موضوعيبند در دستهين آگهيا
ن يشروع ا. شديه سه پخش مكه از شبكقه است ي دق1غ ين تبليمدت زمان ا. ندكيغ ميرا تبل

ه كشود ي آغاز مي قمري هجر425نده به سال يذشته توسط گوام با برگشت به زمان گيپ
ه ك است ين شخص داماديا. گرددينا ميسيه به دنبال بوعلكدهد ي را سوار اسب نشان ميفرد
ت بر يدر نها. شوديل مير و زنجبيت سيگردد همه جا از خاصي مي در بازار به دنبال بوعليوقت

يگردي ميه دنبال بوعلكپرسد ي از او ميه شخصكد روياساس آدرس داده شده به گرمابه م
ت و ي تقويه براكنجا گذاشت و رفت يت اي براياتحفهگفت . د بلهيگويه او با تعجب مك
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يرد و به جشن عروسيگيشود و شامپو را مياو خوشحال م. باشديت ميزش موي از ريريجلوگ
. شوديغ ميم تبلي به طور مستقكر پرژيسغ شامپو يدر آخر تبل. رديپذيرود و عروس او را ميم
ه كيد، به طوريجويغ خود سود مي در تبلينيچ با فن مقدمهكر پرژي سي شامپويغاتيام تبليپ

دن ي انتظار در او تا رسيهيت روحي مخاطب و تقوياوكنجكختن حس ي برانگي، براينيچمقدمه
غ تا ين تبليا). 127: 1384مه، يچيابوالحسن( استيغاتي موثر تبلي، از شگردهايبه اصل آگه

ح يه آخر به طور صريند و فقط در چند ثانكيغ مي را تبليزيه چه چكست يان مشخص نيپا
يك است و به يتيامالً رواكيغ واجد ساختارين تبلين ايهمچن. ندكيغ مي را تبلك پرژيشامپو

.وتاه شباهت داردكداستان 
 در سطح ين آگهيزش مو است، اما اي از ريريلوگغ شامپو جهت جيام تبلين پيح اي صريمعنا

ي هجر425 در سال يسوارام با اسبيه پكن يهم.  اشاره دارديز به مواردي خود نيداللت ضمن
ه كيسازد، به طوريز ميگر متماير محصوالت ديشود، محصول موجود را از ساي آغاز ميقمر

 بودن يعيه مفهوم آن قدمت و طبك است يا دال اسطوره"سوار رگذشته و اسبيتصو"ب كيتر
يعني بودن محصول دارد، ييايميرشيت و غيه داللت بر مرغوبكدهد يمحصول را نشان م

ن يا. جا وجود ندارد امروزه در آنياي دنييايميگونه مواد شچيه هكدهد ي را نشان ميدوران
ي داللت ضمني نوعغين تبليز در اينا نيسي سود جسته و نام بوعليغات از گفتمان سنتيتبل

 است و داللت بر دارو، شفا "ب ماهريطب"ه مفهوم آن ك است يا دال اسطوره"يبوعل"ه كاست 
 و مشهور، يا نام اسطورهيكوند محصول با ي شده است تا با پيجا سعنيدر ا. و درمان را دارد

ت يشد و امن بخيشتري خود اعتبار و عظمت بيغي تبلياالكد و به ياعتماد مخاطب را جلب نما
يهاها و داستانغ به اسطورهين تبلين در ايهمچن. ديجاد نماي مخاطب اي برايخاطر باالتر
يها براردند و آنكين ميي پسران شرط ازدواج تعيه دختران براكم اشاره دارد يعاشقانه قد

 با به خطر انداختن جان خود نشان يدن به دختر مورد عالقه خود، شجاعت خود را حتيرس
 در ي ضمنيهان داللتيبنابر.  سر داماد استييمومك شرط عروس رفع ين آگهيدر ا. دادنديم
ي عامل اصليه روزك مردان ي و دالوريه امروزه مردانگكن مورد اشاره دارد يغ به اين تبليا

غ تا ين تبليدر ا.  داده استي ظاهرييباي خود را به زيجلب توجه دختران بوده، امروزه جا
ين آگهي اي ضمنيگر معناياز د. افته استياهش كم ي قدي زنانگ–ي مردانگياصله فيحدود

م، باعث انزوا و طرد از جامعه و عدم انتخاب كيه داشتن موكن مورد اشاره داشت يتوان به ايم
ت ين محصول مقبوليجه داشتن ايدر نت. شوديگران مخصوصاً جنس مخالف مياز طرف د

ي منزويه او را به فردك خواهد داشت ي فرد را در پي براي اجتماع و نداشتن آن طردياجتماع
ر ي سي، استفاده از شامپويت اجتماعين تنها راه انتخاب شدن و مقبوليبنابر. ردكل خواهد يتبد
. استكپرژ
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. ، استعاره از قدمت محصول مورد نظر دارديمي قديهاله و لباسي، اسب، قبين آگهيدر ا
. دارديياه دارويل استعاره از گير و زنجبي دارد و سي استعاره از شاديعروس
ب ماهر و ي طبيه نام بوعلكياغ قابل مشاهده است، به گونهين تبليز در اي نينامتني بيهاداللت

ار دور را نشان يدژ اطراف قلعه گذشته بس. ندكي مي را ذهن مخاطب تداعيياهان دارويگ
نحوه صحبت . سازديثر را به ذهن مخاطب متبادر مامالً موكيياه داروي گيكر، يدهد، سيم
. ندكيجاد مي با گذشته اينامتنيوند بي پيز نوعيغات نين تبليردن در اك

شد و از نوع كير ميشتر زمان گذشته را به تصوي بيام، همگين پيار رفته در اك بيهارنگ
ز شده است و تنها چادر يآور پرهجاني تند و هيهام رنگ است و از رنگكيا و قهوهيستركخا

ار كغ بين تبليها در ار رنگي و نام شامپو به صورت قرمز و متضاد با سايعروس در جشن عروس
.شتر در ذهن استي بيشتر و ماندگاري جلب توجه بيشتر برايه بكرفته، 

م است اما در دو قسمت ي ماليشتر موارد آهنگيه در بك است يا به گونهي آگهيقيموس
ه عروس و داماد كن است يح آن اي صريه معناك است ي به همراه هلهله عروسي شاديقيموس

.  استك پرژي شامپوين شاديه عامل اك بر آن دارد ي شاد هستند، اما داللت ضمنيدر عروس
ه داماد سوار اسب كام ي پيه در ابتداكيا مخدوش است، به گونهيهااميز از نوع پيام نين پيا
رده و كش يها را آزماه همه راهكن داللت دارد ي، بر ا"ميآيد تو مي به اميبوعل"ه كند كيان ميب

 را يديچ امي هير از بوعلي غيعني. داندي مين را بوعلكرد و تنها راه ممينتوانسته است جواب بگ
ه كن متن ين در ايهمچن. د به خدا مد نظر باشديد اميشه بايه همكيبه طور. ستيمتصور ن

 از عوامل مهم در ياريقت بسي در حق"ين وصلت گشوده شد به دست بوعلياگره "د يان گرديب
در . د رفع شوديه باكداند ي داماد مييمومكن وصلت را يرده و تنها گره اكازدواج را فراموش 

شود و تنها ي نميچ توجهيه...  و ي، اخالق وي داماد، خانواده وي چون تقوايام به عواملين پيا
ه تنها كل شده است ي تبديان محصول به اسطورهيان،يبنابر. ندكيد مكيا تي ظاهرييبايبر ز

زش مو را فقط استفاده از ي از ريريراه با ارزش بودن انسان را داشتن مو و تنها راه جلوگ
:ان شده استينده بي توسط گوي شعري آگهين در انتهايهمچن. داندي مكر پرژي سيشامپو

افتك شي موي نداست ولي مويكتافتار شيه بسين باديدل گرچه در ا
 از موارد مختلف مورد استفاده ياريثراً در بسكان قابل احترام بوده و ايرانيشه در نزد ايشعر هم

ها  احساسات آنيكب و تحري در ترغيشتر مخاطبان سعين امر جهت اقناع بيه اكرد يگيقرار م
 آن را منتسب به يه برخكن شعر يا. دغ موجود دهي به تبليشتريق شعر داشته و اعتبار بياز طر

اد است اما در ي زيه گرچه علم و دانش بوعلك به معرفت دارد ي ضمنيادانند اشارهي ميبوعل
يها توانسته است به معرفتيز بوعلين علم ناچيز است اما همي ناچيبرابر علم جهان هست
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 علم ي در واديش مداوم بوعلق تالي دارد اعتبارش را از طريغ سعين تبليه اكابد ي دست يبزرگ
.  دوچندان سازديو معرفت به جهان هست

رد كگونه خالصه نيتوان ايغات را مين تبلي در اي ضمنيره معانين زنجيبنابر
انتخاب شدن = رش در جامعهي پذ=و پرپشتباي زي داشتن مو=كر پرژي سيداشتن شامپو

= ...وادهل خانكي تش= و جشني شاد = ازدواج=توسط جنس مخالف
= عدم انتخاب شدن توسط جنس مخالف=ييباي عدم ز= سرييم موك= پرژگينداشتن شامپو

 ...=يي انزوا و تنها=طرد از جامعه= ل خانوادهكيعدم تش

مايه جم و سه سكغات در هر دو شبي تبليشناس نشانهيقيسه تطبيمقا
نا يا و ساري در دو شهر آالنيغ زندگيه مربوط به تبلكغ اول ي در تبليشناس نشانهيدر بررس

رده و با ك استفاده يدارهي از منطق سرمايغ به خوبيه هر دو تبلكدهد يش بود نشان مكي
هر .  در فروش محصول و خدمات مورد نظر خود را دارندي سعيسازت و اسطورهيف واقعيتحر

نند كي مي معرفيادانات مكآل، عوامل و امدهي اي زندگيك داشتن يت خود را برايغ اولويدو تبل
، يغ بر سواحل آبيهر دو تبل. دانندين شهرها مي در اي را زندگيدن به خوشبختيو تنها راه رس

ها ني داشتن ايياند، گواد داشتهيد زكيد تاي و خريحي، تفري گردشگريهاانكس، مكانات لوكام
ها  به آنيسترسسب و دكها قادر به ن شهرها آنيه در اك انسان است يتنها عوامل خوشبخت

ا و ي در شهر آالنيغ زندگيه در تبلكدهد يغ نشان مين دو تبلي تفاوت اياما بررس. خواهند بود
ه كداران خانه ي جهت جلب خرين آگهي در اي جنسيهاا از نقش زنان به عنوان جاذبهيآنتال
 مخالف و يها جنسيزنان و مردان ماساژور برا. اندشتر مردان هستند سود جستهيعتاً بيطب

ح هستند از يه سرگرم شنا و تفركترانه با مردان و زنان با پوشش آزاد ين سواحل مديهمچن
اد استفاده شده يغ زين تبلي جلب هر دو جنس در ايه براك هستند ي مهم جنسيهاجاذبه
يا مردان براي زنان و يينمابدن(يگونه عامل جنسچيش از هكينا يغات سارياما در تبل. است

د شده كي تايعي و طبيانات مادكاستفاده نشده است و تنها بر عوامل و ام)  جنس مخالفبيترغ
. است

زش مو است ي از ريري جلوگيغ شامپويه مربوط به تبلكغ دوم ي در تبليشناس نشانهيدر بررس
دام در فرهنگ متفاوت خود كان است و هر يار نماك به طور آشيسازغ اسطورهيدر هر دو تبل

نون وجود داشته، كه تاكير محصوالتيز از سايامالً متفاوت و متماكي را محصوليغيمحصول تبل
غ ي سود جسته، اما نوع تبلكي پزش- ين هر دو محصول از گفتمان علميهمچن. نندكيغ ميتبل
 جهت اعتبار محصول، به كر پرژي سيدر شامپو. امالً متفاوت استكيها در جلب مشترآن

 شده و از نام و آوازه و اعتبار كي بوده متيياهان داروي گير مبناه بكي سنتكيگفتمان پزش
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كي از اعتبار گفتمان پزشRecapil rapioيغ شامپوياما در تبل. نا سود جسته استي سيبوعل
ت از نظر علم يفكين ين محصول با بهتري در نشان دادن بهتريمدرن سود جسته و سع

. د را داردي جديشگاهيآزما

يغاتي تبليهااميم بر مقوالت پك حايهات نشانهيلك
 موجود در پژوهش حاضر يغاتي تبليهااميم بر مقوالت پك حايهات نشانهيلكن بخش يدر ا
. شديبررس

 زده يسازت دست به اسطورهيف واقعي با تحريغاتي تبليهايت آگهيثرك اكي خدمات باني در مقوله
ن را در يد ماشيا خريد خانه و ي و تنها شانس خرينده زندگين آي مطمئن، تضميگذارهيو تنها سرما

ه كد دارد كيام تاين پي در اي ضمنيهاداللت. نندكي ميها معرفكن باني در ايگذارسپرده
ست است، اما ك و احتمال شكسي همراه با ريدي توليهاانكر موسسات و مي در سايگذارهيسرما

شتر با به يها، بامين دسته از پيا. انديگذارهيه سرما مورد اعتماد جهت هر گونيهاانكها تنها مكبان
ه تنها كنند كجاد ي اي نگرانين نوعي دارند تا در والديان سعكودكيندهيان و آكودكدن يشكر يتصو

ن يبنابر.  فرزندانشان را نجات دهديندهيتواند آيمه مي بيهاتكها و شرك در بانيگذارهيسرما
الت ي تسه=شتري سود ب=هاك در بانيگذارهيسرما: ازغات عبارتي تبلني در اي ضمنيره معانيزنج
...تر ونده مطمئني آ=شتري بيت رواني امن=متركي نگران=بهتر
ز با نشان دادن ي نيزات ارتباطي موجود در مقوله خدمات و تجهيغاتي تبليهاي آگهيبرخ

 انسان ييه، تنها راه رفع تنهاري و غ"ستيس تنها نكچ يه" و "يشگيهمراه هم":  ماننديجمالت
 انسان با خدا و يقي حقيت داشته و رابطهيف واقعي در تحريدانند و سعين نوع خدمات ميرا ا

داشتن :  ازغات عبارتين تبلي در اي ضمنيره معانيزنج. رنديگيده ميها را نادر انسانيبا سا
...هتر و  بي زندگ=گرانيمتر به دكاز ي ن=يي عدم تنها=يخدمات ارتباط

ه كيت صورت گرفته است به طوريف واقعي و تحريسازز اسطورهي نيدر مقوله خدمات آموزش
ن، خودشان را يا مجربترين، يا معتبرترين، يردن خود به عنوان تنهاتركيها با معرفامي پيبرخ

ه ري زنجيكه خوانندگان كينند به طوركي مي مختلف معرفيهات در آزمونيتنها شانس موفق
ن موسسات قادر به ادامه ينام در اه تنها با ثبتكنند كي را احساس مي از دالت ضمنييمعنا
.خواهند بود...  بهتر و ي زندگ=نده بهتري آ= شغل بهتر=ل بهتريتحص

ييغ مواد غذايه همان تبلكح ي عالوه بر داللت صريي موجود در مقوله مواد غذايهايثر آگهكا
ه كيد داشتند، به طوركيز تاي نيساز و اسطورهي ضمنيهاداللت است بر ييجهت مصرف غذا

را تنها ... العاده و  و قدرت خارقي، انرژي زندگي، شروع دوبارهي، تازگي، طعم واقعيحس زندگ
توان به يغ شده مي تبليهايدنيا نوشيكپس و پفيا چي شده و يبندن مواد بستهيق اياز طر
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 و يپردازند و تازگيت ميف واقعيها به تحرامين پي از ايبرخه كز ياز آن جهت ن. دست آورد
ره ين زنجيبنابر. دانند مخدوش هستندين مواد مي را تنها در مصرف اي واقعيسالمت و انرژ

 سالمت = بهتر ي تازگ=غ شدهي تبلييخوردن مواد غذا: ازغات عبارتين تبلي در اي ضمنيمعان
...شتر و ي لذت ب=شتري بي انرژ==بهتر
يد لوازم زندگيه خركح ينار داللت صركز در ي موجود در مقوله لوازم خانه نيهاي آگهيبرخ

غات ين تبلي دارد در اير زنان سعيشتر بر نقش و تصويشتر بر لوازم آشپزخانه و توجه بياست، ب
 و ياش زنان را به صورت اسطورهي و آسايشتر احساسات زنان را هدف قرار دهد و راحتيب

يش زندگيداند و نقش همسر و فرزندان در آساين لوازم ميت تنها در استفاده از ايف واقعيتحر
ن يبنابر. شوندي ميدار معرفثراً به عنوان زنان خانهكز ايها زنان نين آگهيدر ا. شوديم رنگ مك

=رمتكار ك=شتريش بي آسا=يداشتن لوازم خانگ: ازغات عبارتين تبلي در اي ضمنيره معانيزنج
...ت بهتر و ي رضا=شتريفراغت ب

ز دو مورد از ين)  و خانهكد مليخر(ياهي سرما–يحي و خدمات تفري خدمات بهداشتيهامقوله
شتر ي بيمكز با ين دو مقوله ني ايهاير آگهي شدند و سايل بررسيها به تفصها آندام آنكهر 

يسازت و اسطورهيف واقعيتحر در يت سعيثرك شده، اي برررسيهايمتر مشابهت با آگهكا ي
. شده داشتندي بررسيهايل آگهكبه همان ش

ي بررسي داخليغاتي تبليهال مقولهير شده در تحلكشتر موارد ذي جم، بيهاهكغات شبيدر تبل
 زنانه به يت جنسي و جذابييراي، گييبايشده را دارا بوده و به عالوه نقش زن به عنوان دال و ز

ه كاما در مجموع در هر دو شب.  برخوردار بودياديها از شدت زامين پياعنوان مدلول آن در 
، ي معتبر خارجيه برندهاكشوند و هر دو شبي ظاهر مياشهيلكيهازنان در نقشمعموالً
ن بر يبرند و همچنيار مكش اعتبار خود بي معروف را جهت اقناع مخاطبان و افزايهاتيشخص

 وييسرااما داستان. د دارندكيشتر تاي عمده هستند به بخشكتوجه طبقه متوسط جامعه 
.ج استيشتر راي بي داخليهاي در آگهييسرافهيلط

يريگجهينت
ياه ماهوارهكما و شبيه سوم سك در شبيغاتي تبليهاامي پيهالي تحليشناسن مقاله نشانهيدر ا

يهاهكدر شبغات يه تبلكد يدر پاسخ به سوال اول مشخص گرد.  شدي بررسيويجم ت
يريه دانش تصويند و بر پاكياستفاده م...  و رنگ و ي و صوتيري، از فنون متعدد تصويونيزيتلو

در پاسخ . ه دهديام را جهت اقناع مخاطبان ارايوه عرضه پين شيتر دارد متناسبي سعيو صوت
يي معناشف نظامك در يغاتي تبليهااميدن به پي قوت بخشي برايشناسبه سوال دوم، نشانه

 مانند يشناخت زبانيردهايك روين برخيغات و همچني مستتر در تبليهاا نظام ارزشيدا يناپ
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اربرد ك... ) ه، اغراق و يناكه، ي، تشب شاعرانه، استعارهيها و سخنورانه، بالغتيدات ادبيتمه(
يبه معرفه كح يم و صرير مستقي عالوه بر تاثي تجاريهايدارد و در پاسخ به سوال سوم، آگه

جاد يق اي و از طريم و ضمنير مستقيپردازد به صورت غيمحصول و خدمت مورد نظر م
ي فرهنگيهاد، بر باورها و ارزشي جديي معنايجاد ساختارهاي و اي ضمنيها و داللتيارزهم

. ر گذار استيجامعه هدف تاث
 را يونيزي تلويهاي آگه بارت در مورديشناسدگاه نشانهيق حاضر، ديج تحقي، نتايلكبه طور 

 در يغات سعي تبليه برخكده است ين عقيدگاه بارت بر ايند و منطبق با دكيد مييتا
قراراياسطورهگفتارازپشتيبانيخدمتت را دارند و دريف واقعي جهت تحريسازاسطوره

گر ي ديهيونند و بر سكي را پنهان ميقي و حقي واقعيها معانيه آگهكين معنيبه ا. گيرنديم
شتر يه بكدهد يل شده نشان مي تحليهايآگه. نندكيد مكيآن تا) نيه دروغيسو(هانشانه

ردن و تنزل مقام انسان و كيياالك، ييگرا مصرفيدئولوژيغات، گسترش ايتالش تبل
ن يج ايطبق نتا.  استيدارهيل نظام سرمايها مطابق م انساني زندگكر سبيي و تغييگرايماد
ر ييف فرهنگ و تغي در تحرياال، سعكغ ينار تبلك موجود در ياه ماهوارهكغات شبيتبلق، يتحق

ت ي با وجود رعايغات داخلياما در تبل. ران هستندي مردم ايد در زندگي جدكيجاد سبيآن و ا
 موجود در جامعه، باز در خدمت منطق و ي فرهنگي و توجه به بسترهاين اخالقي موازيبرخ

. سب سود استكغ و يشتر صرف تبلياش بيرده و هدف اساسكعمل يدارهينظام سرما
غات، فقط ي در تبليونيزي تلويهاهك شبي برخيم، از اهداف اساسينار بگذارك را يرسانياگر آگاه

ون و يزيوقفه از تلويه به طور بكي تجاريهايآگه. تيغ صرف است و نه نشان دادن واقعيتبل
ها، مالحضات يدئولوژي ايي متن هستند و به بازنمايوند، نوعشي پخش ميا ماهوارهيهاهكشب

ه كدر هر دو شب. پردازنديم...  و ي فرهنگيز نمادهاي و نيني ديت، باورهاي، جنسيمردساالر
جاد ي، ايا ماهوارهيهاهك از زنان در شبي، استفاده ابزاريرضروريق به مصرف مواد غيتشو
يهاهكغات در شبيتبل. ت قرار داردي مشابه در اولوياالكياال و نفكت يفكياذب به كنان ياطم

يهاه طبق آموزهكيند، به طوركيجاد مي تعارض را در مخاطبان اي، نوعي و داخلياماهواره
شه در ي هميويات دني و عدم توجه به ظاهريستيان ما، ساده زكاي ني ارزشيهاتي و اولوينيد

 با يغات خارجياما تبل. شده استيز ميام بوده و تجو مورد احتريمي قديهاها و داستانتيروا
ها را مورد هدف ده گرفته و آنيها را عامداً نادگونه ارزشني خود، ايات فرهنگيتوجه به محتو

شور ك خود به ي فرهنگيردن عنصرهاكق وارد ي دارند تا از طريها سعهكن شبيا. دهنديقرار م
 فروش ي برايه بازار مهمكر دهند، بليي مردم را تغي و مصرفيات ارزشيران نه تنها محتويا

ه ك از آن است كيز حاي ني داخليهاهكغات شبي تبلياما مشاهده. ا سازنديمحصوالت خود مه
يب براي نوع آسيكن يرند و ايگي قرار ميغات خارجيوه تبليشتر رهرو شيز روز به روز بيها نآن
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ه ك است يغات داخليشتر بر تبليز بكشتر و تمري دقت باز بهيرود و ني به شمار ميغات داخليتبل
. دي از معنا ننماي را تهيج فرهنگ بوميراهه نروند و به تدريبه ب
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