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تحلیل گفتمان بیلبوردهای تجاری-تبلیغاتی از منظر تحلیل چندرسانهای
چکیده
هدف تحقیق حاضر تحلیل چندرسانهای گفتمان تبلیغات تجاری بیلبوردها مییباشید از
آنجا که در شرایط تجارت کنونی ،تبلیغات امری ضروری است ،اگیر رو

درسیتی بیرای

تبلیغات در نظر گرفته نشود ،به جای سودمند بودن میتوانید زیانبیار باشید اطالعیات بیه
رو

میدانی و از طریق عکس برداری بیلبوردهای سطح شهرهای شیراز و تهران مشیاهده

و جمعآوری شده است تعداد  02تصویر به طور کیفی و کمی مورد تجزیه و تحلیل قیرار
گرفت داده ها بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی سهبُعدی فرکالف در بخیش عوامیل
زبانی و الگوی تحلیل گفتمان ترکیبی کرس و ونلیوون ( )5331مورد بررسی قرار گرفت و
نتایج تحلیل نشان داد  %51بیلبوردهای تبلیغاتی تحقیق حاضر نشاندهندهی مؤلفهی تقاضیا
هستند و  %51آنها دربرگیرندهی مؤلفهی ارایه میباشند این میتواند بدین معنیی باشید کیه
تبلیغات در ایران مستقل از تقاضا و خریدار به ارائهی کاال میپردازد و لذا متقاضی چندانی
برای جذب نخواهد داشت نسبت  %02نمای نزدیک و  %02نمای متوسط نسبت به نمیای
دور نشان دهندهی تمایل تبلیغات به ایجاد روابیط میمیمانهی فیردی و اجتمیاعی تصیویر
تبلیغاتی با مخاطب میباشد درمد مفر و عدم وجود تصویر با زاویهی دوربیین بیاال بیین
دادههای تحقیق حاضر نشان دهندهی عدم تمایل تبلیغات در اییران بیه ارائیهی قیدرت بیه
تماشاگر است  %52تصاویر تبلیغاتی بیا زاوییهی دوربیین هی سیطح و روبیرو نشیانگیر
دربرگیری و برابری با مخاطب میباشد آنچنان که تبلیغات خواستار این است که تماشیاگر
را برابر و دربرگیرنده بداند به عبارت دیگر تماشاگر را جزئی از تبلیغات میداند
کلمات کلیدی :تحلیل گفتمان ،تحلیل گفتمان انتقادی ،تبلیغات ،بیلبورد ،اثرگذاری.
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 .1مقدمه

نظریهی تحلیل گفتمان انتقادی روشی است بیرای مطالعیهی زبیان و گفتمیان در نهادهیای
اجتماعی که در ادامهی نظریه گفتمانی پساساختگرایی و زبانشناسی انتقادی ،چگیونگی روابیط
قدرت ،هویت ،دانش و قدرت را مورد توجه قرار میدهد ،روابطیی کیه در متیون نوشیتاری و
گفتاری در جوامع ،مدارس و کالسهای درس شکل میگیرند در دهههای اخیر ،محققان علوم
اجتماعی به طور فزایندهای به تحقیقاتی عالقهمند شدهاند که نقیش زبیان را در ایجیاد واقعییت
پیرامون ما بررسی میکند این عالقه با تحول نظریات و رشتههای جدیدی در مطالعهی کیاربرد
زبان و نقش آن در جوامع انسانی همراه شده است اگر چیه تحلییل گفتمیان متعلیق بیه رشیته
زبانشناسی در نظر گرفته میشود ،اما در حقیقت یک حیطهی بینرشتهای است که بیا تیاریخی
کمتر از  12سال با توسعهی مرزهای سنتی زبانشناسی ،موقعیت ،ثبات ،اهمییت و یکایارچگی
یک رشتهی کامالً تثبیت شده را یافته است ،چیرا کیه دانیش حامیل از جامعیهشناسیی ،روان-
شناسی ،نشانهشناسی ،علوم ارتباطی ،علوم بالغی و سایر رشتههیا ماننید تجیارت و بازارییابی،
مطالعات سازمانی و فنآوری اطالعات را مورد توجه قرار داده است (بهایتا و دیگیران:0225 ،5
 )0-5مارتین ( )5333تحلیل گفتمانی مثبت 0را در راستای تحول تحلیل گفتمان انتقادی معرفی
میکند مارتین ( )531 :0220بیان میدارد که فراتر از تاکید منفیردی کیه بیر نشیانهشناسیی در
خدمت سوء استفاده از قدرت و بازنگری دو سویهی آن( ،آن گونیه کیه در جوامیع در جرییان
است) میشود ،برای داشتن دنیای بهتر میتوان سؤاالت بهتیری پرسیید ماننید «چیه چییز بهتیر
است؟» و «چگونه بدست میآید؟» لوک ( 0220به نقل از مقداری  )5953:11نیز نیوعی تحلییل
گفتمان رهاییبخش 9را ارئه میدهد و اذعان میدارد که برای حرکت فراتر از تأکیدی شدید بیر
انتقاد ایدئولوژیک در تحلیل گفتمان انتقادی ،باید بیرای توسیعه ییک طیرب مثبیت گفتمیانی و
استفادة زایا از قدرت تال

کرد از نظر وی ،اغلب مطالعات تحلیل گفتمان انتقادی بر جنبیهی

«ساختزدایی »0قدرت تأکید میکنند و نه بر جنبهی "ساختسازی مجدد آن"

1 Bhatia, et. al.
2 positive discourse analysis
3 emancipatory
4 deconstruction
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در این مقاله ،عالوه بر راهکارهای تحلیل متنی هلیدی که زبان فنی در تحلیلهیای گفتمیان
انتقادی محسوب میشود ،از رو های تحلیل گفتمان چندرسانهای نیز استفاده میشود ،چراکیه
این رو ها نه تنها متن ،بلکه سایر حالتهای ارتباطی مانند تصاویر ،مدا ،نمودارهیا و میوارد
مشابه در تعامل اجتماعی را بررسی میکنند کرس و ون لیوون ( )90 :5331به تنوع فرهنگی و
زبانی اشاره میکنند کیه حامیل چنیدفرهنگیشیدگیی ،گسیتر

رسیانههیای الکترونیکیی در

ارتباطات ،تکنولوژی انتقال و توسعهی اقتصاد جهانی میباشد عالوه بر میتن ،حیاالت نشیانه-
شناختی اشارات ،حاالت خاص ،تصیاویر دییداری ،شییوهی طراحیی میتن ،موسییقی و طیرب
معماری و را نیز شامل میشود چش اندازهای جالب دیگر در تحلییل گفتمیان چندرسیانهای
این است که نه تنها تال
بلکه ه چنین تال

میکند تا همهی حالتهای نشانهشناختی ممکین را در نظیر بگییرد،

میکند تا سایر رو های گوناگون در تحلیل کالم را با ه یکی سازد

در این پژوهش ،بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر تهران و شیراز بیر پاییهی تحلییل گفتمیان
انتقادی با تأکید بر بُعد مثبتنگری و ساختسیازی آن در چیارچوب تحلییل متنیی هلییدی و
تحلیل گفتمان چندرسانهای مورد بررسی قرار میگیرند این بیلبوردها با توجه به متن نوشتاری
تبلیغات ،رنگ ،نحوهی چینش عنامر ،و همچنین بر اساس مکان قرار گرفتن بیلبیورد ،ارتفیاع
آن ،دو یا سه بُعدی بودن آن ،اندازه نوشیتههیا و اشیکال و سیایرعواملی کیه بیر مییزان توجیه
رهگذران مؤثرند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهاند این بیلبوردها در فامله زمیانی شیهریور
سال  5932تا خرداد سال  5935توسط دوربینهای متفاوت عکسبرداری شده اسیت از جملیه
 Nikon D90 ،Sony α200 ،Sony Cyber-shodو همچنین گاهی اوقیات کیه دوربیین در
دسترس نبود با استفاده از دوربین گوشی تلفن همراه ،عکسیبرداری بیه میورت اتفیاقی 5و در
مسیرهای پر تردد انجام شد عالوه بر شیراز ،تهیران نییز در نظیر گرفتیه شید تیا احتمیاال اگیر
بیلبوردهای تبلیغاتی دیگری در حوزههای پرتردد تهران موجود باشد که در شیراز نبیوده اسیت
نیز در دادهها در نظر گرفته شده باشند .تمام بیلبودهای تصویربرداری شده در شییراز در تهیران
ه بوده است اما همانطور که میدانی تعداد بیلبوردها آن ه در مناطق پرتردد محدود اسیت
اکثر این بیلبودها در سایر شهرها ه همزمان تبلیغ می شوند مثال بانک مسکن ،بانیک قیوامین،
روغن الدن و مانند آن لذا در مرحله اول بطور تصادفی از اکثیر بیلبوردهیای موجیود در زمیان
1 random
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محدودهی تحقیق در مسیرهای پرتردد تصویربرداری شد ( 91مورد) از آنجا که جمعآوری کل
داده ها مخصوماً در شهر تهران بزرگ با ترافییک ،آلیودگی هیوا ،تعیدد بزرگیراههیا و فرمیت
محدودی که در دست بود ،کار غیر ممکنی به نظر میرسید ،محدود کردن حیطه کار به منظیور
بررسی هر چه دقیقتر و جزئیتر دادههای منتخب منطقی به نظر میرسید لذا در جمع آوری و
انتخاب نهایی  02بیلبورد انتخاب شده محدودیتهای زیر در نظر گرفته شد:
 بیلبوردهای تجاری و نه بیلبوردهای مذهبی و فرهنگی
 بیلبوردهای بزرگ شهری و نه تابلوهای برقی
 بیلبوردهای موجود در بزرگراهها و خیابانهای املی و نه فرعی
 بیلبوردهای مرکز استان و نه شهرستانهای اطراف
 بیلبوردهایی که حداقل یک عامل زبانی در آن موجود باشد (در بیشتر موارد بیلبوردها
تنها حاوی عوامل دیداری یعنی رنگ ،تصاویر عکس و در نهایت نام برند تجیاری بودنید
و از شعارهای تبلیغاتی در آن ها استفاده نشده بود و چون تحلیل پژوهش چنیدرسیانه ای
بود ،این موارد ه حذف شدند)
 .2پیشینهی تحقیق

در ایران در ارتباط با تحلیل گفتمان تبلیغات ،پژوهشهیای ارزنیدهای انجیام گرفتیه اسیت
تحقیقات بسیاری به بررسی جنبههای مختلف زبانشناختی متیون تبلیغیاتی پرداختیهانید (ر ک
ابوالحسنی چیمه 5950،؛ بشیر و جعفری هفتخوانی5951 ،؛ محمدی )5932 ،برخی نیز تحلییل
تبلیغات رادیویی را مد نظر قیرار دادهانید (ر ک محسینی 5951 ،؛ سیجودی و نیامور 5951 ،و
سعیدی )5951 ،و تعدادی نیز به بررسی تبلیغات تلوزیونی پرداختهاند (ر ک همیایونی5951 ،؛
رسولی5950 ،؛ گیویان و احمدی5953 ،؛ میرزایی و امینی5951 ،؛ عبیدالهیان و حسینی5953 ،؛
پاکروان5913 ،؛ پاینده5951 ،؛ شاهحسینی ، )5950 ،ممصام شیریعت و همکیاران ( )5951بیه
مقایسه عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان تبلیغات میپردازند
منصوریفر ( )5950نیز نظرسنجی از مردم تهران را در مورد آگهیهای تبلیغاتی و نقیش آن در
شکلگیری میزان و نحوه مصرف کاالهای تبلیغاتی انجام داده است در ارتباط با تحلیل گفتمان
بیلبوردهای تجاری در ایران ،ما فقط به یک مورد دست یافتی  ،تحقیقیی از سیجودی و قیائمی
( )5932که به نقد و بررسی نشانه شناختی منتخبی از بیلبوردهای مربوط به فر هیای دسیت-
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دستباف میکوشید از

نشانها ،از طریق داللت بر مفاهی امالت ،اشرافیت و ثروت ،مخاطبان خود

را ترغیب کند این در حالی است که در فر های ماشینی (بیه جیز ییک میورد) شییوه امیلی
ترغیب نمایش ،گریز از هنجارهای ایستای فرهنگی ،از طرییق نمیایش وضیعیتهیای ناایسیتا،
فقدان ثقل ،شور و شهوانیت و همچنین توسل به گفتمانهای علمی است
ارتاکو رامیره 5و همکاران ( )0225در یک تحقیق موردی به بررسی تاثیر نمودهای گرافیکی
بر درک زیباییشناختی محصول پرداختهاند آنها نشان میدهند که حالت نمایش در تبلییغ ییک
محصول ،تأثیر قابل مالحظهای در انتقال مفاهیمی دارنید کیه حیطیهی معنیایی آن محصیول را
شکل میدهند لی پن )0251( 0نیز دریک تحقیق موردی بر روی تبلیغات بیلبوردی در هنیگ-
کنک ،چندرسانه ای بودن و بافتیشدگی را در ترجمهی این نوع تبلیغات بررسی میکند مبنای
نظری این تحقیق برای مالحظات بافتی نظریهی تناسب 9از اساربر و ویلسون )5351(0میباشد
بنیتز 1و آورا  )0223( 1در پژوهشی به تحلیل چند رسانهای انتقادی بیلبورد هیای تبلیغیاتی سیه
حزب مطرب در مکزیک از منظر روابط قدرت بین آنها پرداختهاند الگوی تحلیلی آنهیا الگیوی
سه بُعدی فرکالف ( )5331 ،5330میباشد لستوسکایت )0255( 1در پاییاننامیهی کارشناسیی
خود به تحلیل چندرسانهای بیلبوردهای تبلیغاتی فروشگاههای زنجیرهای نیوعی پیتیزا بیا برنید
پیتزای جهن  5در نیوزلند پرداخته است او به نقد شیوههیای غییر اخالقیی بکیار رفتیه در ایین
تبلیغات برای تشویق مصرفکنندگان به خرید میپیردازد روسییتر )5352( 3بیه بررسیی تغیییر
دیدگاه و نگر

از طریق نمادهای بصری در تبلیغیات پرداختیه اسیت کیوک ( )5330نییز در

بررسی گفتمان تبلیغات مانند روسیتر بر آن است که تصویر بسیار سادهتر و راحتتیر از سیایر
رسانهها میتواند توجه بییندگان را جلب کند لذا در تبلیغات بیلبوردی تصویر مه تر از عنیوان
بوده و قبل از نام برند و عنوان توجه رهگذران را بخود جلب میکند
1 Artacho-Ramírez
2 Pan
3 Relevance Theory
4 Sperber and Wilson
5 Benítez
6 Aurora
7 Lastauskaite
8 Hell Pitzza
9 Rossiter
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 .3ضرورت و اهمیت تحقیق

هر پدیده زبانی بطور همزمان به عنوان یک متن ،یک عمل استداللی و یک عمیل اجتمیاعی
به حساب می آید بُعد متنی به بررسی زبانشناسی متن مرتبط است ،بُعید اسیتداللی بیه مراحیل
تولید و درک متن میپردازد و بُعد اجتماعی به بررسی مسائل اجتماعی دخیل از جملیه شیرایط
اجتماعی و سازمانی پدیده و چگونگی ایجاد تغییر شیکل توسیط شیرایط اجتمیاعی در پدییده
زبانی میپردازد (فرکالف )5330:11 ،فرکالف در توضیح فوق در امل به پیشبرد جنبیه زبیان-
شناختی متن میپردازد در حالیکه رُز ( )3-0 :0221برآن است که در تحلیل انتقادی میبایست
به نشانههای دیداری و بصری متن نیز توجه شود منظیور از نشیانههیای بصیری میتن اهمییت
فرهنگی ،اجتماعی ،و روابط قدرتی است که در متن ادغام شده است و این به معنیی تفکیر در
مورد نوع دیدگاه و تصوری است که باعث ایجاد روابط قدرت میشود
از آنجا که هر سازمان با بهره گیری از ابزار تبلیغات سعی بر آن دارد که افکار عمومی را در
جهت ایجاد نگر
مؤثرترین رو

مثبت نسبت به خود سوق دهد ،دستیابی به راحتتیرین ،بیهمیرفهتیرین و
می تواند کمک بزرگی در راستای پیشبرد اهداف این افراد باشد و تا آنجا که ما

بررسی کردهای  ،تا کنون درباره ی تبلیغات بیلبوردی چنین پژوهشی مورت نگرفته اسیت ،لیذا
تحقیقی کامل و جامع و همه جانبه میتواند این گونه راهکارها را در اختیار قرار دهد
 .4متون چندرسانه ای

ایدما و استنگلین ( )0225:531متون چندرسانهای را متونی میدانند که از شییوههیای نمیود
متفاوت (سرفصلها و عناوین ،عکسها و خود نوشته ی متن) تشکیل شده و یک کل را ساخته
است جویت و همکاران )51:0225( 5این مسأله را به اثبات رساندند که معنیی در هیر ییک از
این شیوه های نمود به طور جداگانه شکل گرفته و از تمام این شیوههای نمود تأثیر مییپیذیرد
این تعاریف بیرای بررسیی ماهییت پیچییدهی بیلبیوردهیای تبلیغیاتی کیه از انیواعی از متیون
چندرسانهای تشکیل شدهاند ،بسیار حائز اهمیت هستند کیرس و ون لییوون ( )0221:551نییز
پرور

و توسعه راههایی برای تومیف هر چه مناسب تر تأثیر متقابل معنای کالمی و بصری و

همچنین تومیف هر چه دقیقتر معنای بصری را بسیار حیاتی و الزم میدانند
1 Jewitt et. al.
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رُز ( )0221به رابطه تصویر انتخابشده و بافت فرهنگیی -اجتمیاعی کیه بیننیده را بیه آن
جذب میکند تأکید میکند در اینجاست که میتوان نتیجه گرفیت کیه بهتیر اسیت در بررسیی
متون چندرسانهای از الگوی سهبُعدی فرکالف بهره برد که در آن ،میتن ،بُعید اجتمیاعی و بُعید
گفتمانی سه جنبهای هستند که مرکز توجه واقع مییشیوند در ایین مقالیه ،هیر بیلبیورد بیه دو
مورت کلی و اجزاء ترکیبشده در آن (رنگها ،عکسها و متون زبیانشیناختی) بیه میورت
جداگانه ،مؤلفههای معنایی و معنای مجازی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت
 .5الگوها و مؤلفههای به کار گرفته شده در تحقیق

با توجه به نظاممند بودن رهیافت فرکالف به تحلیل گفتمان انتقیادی ،میدل سیه بعیدی وی
مبنای کار قرار گرفته است با این حال ،ابزارهایی که فرکالف بیرای تحلییل معرفیی مییکنید،
بیشتر مناسب متون نوشتاری است تا تصویر ،از این رو ،با استفاده از نشانهشناسیی اجتمیاعی و
بهکار گرفتن رهیافتهای ایدما ،5رز و نیز کرس و ون لیون و ادغام این رهیافت در میدل سیه-
بعدی فرکالف مدل مناسبی برای تحلیل فیل و تصویر به دسیت مییآیید (فرقیانی و جهرمیی،
)5932
بر اساس سنتهای نظری گوناگون ،رهیافت های متعددی نیز شکل گرفته است برای مثال،
هال ( )5333به دو رهیافت عمده ،یعنی رهیافت نشانهشناسی و رهیافت گفتمانی اشاره میکند
رهیافت نشانهشناسی بیشتر متیأثر از آرای سوسیور شیکل گرفتیه و رهیافیت گفتمیانی عمیدتا
مرهون اندیشه های فوکو است به نظر هال ،در حالیکه رهیافت نشانهشیناختی توجیه خیود را
بیشتر معطوف به متن و روابط درون متنی میکند ،رهیافت گفتمانی عالوه بر جنبههای متنی بیه
رویه ها0و عوامل فرامتنی نیز توجه ویژه دارد (فرقانی وجهرمی)5932:592 ،
رهیافت فرکالف در مقایسه با رهیافتهای دیگر ،میدونتیرین نظرییههیا و رو هیا بیرای
تحقیق در حوزهی ارتباطات ،فرهنگ و جامعه فراه میکند فرکالف مفاهی الزم برای تحلییل
گفتمان انتقادی را در مدلی سه بعدی به ه مرتبط میکند از نظر وی ،هر تحلییل از رخیدادی
ارتباطی ،باید این سه بعد را مورد توجه قرار دهد این سه بعد عبارتند از :ویژگییهیای متنیی،
فرایندهای مرتبط به تولید و مصرف متن (روییه گفتمیانی) و روییه گسیتردهتیری کیه رخیداد
1 Iedema
2 Practice
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اجتماعی مورد بررسی به آن تعلق دارد (رویه اجتماعی) روشن است که رهیافت فرکالف بیه-
ویژه در بعد متن ،بیشتر متناسب با متون نوشتاری است تیا متیون دییداری و شینیداری متیون
دیداری نظیر فیل یا متون تلویزیونی ،آمیزهای از تصویر ،گفتیار ،موسییقی و افکیتهیای میدا
هستند و تحلیل هر کدام از آنها پیچیدگیهای خاص خود را دارد بنابراین ،بیرای متیون چنید-
رسانهای رهیافتهای تلفیقی کارآمدتر خواهد بود
 .1 .5دیدگاههای رز ( ،)2001ایدما ( )2001و کرس و ونلیون ()1991

رز ( )0225با مرور کارهای مرتبط ،از دو تحلیل گفتمان سخن به میان میآورد کیه یکیی را
تحلیل گفتمان  5و دیگری را تحلیل گفتمان  0مینامد در تحلیل گفتمان  5منظیور از گفتمیان،
انواع شکلهای گفتگو و متن است و به رویهها و روندهایی که از سوی ییک گفتمیان خیاص
برای ایجاد تصاویر و متون ایجاد می شود ،چندان توجهی نمیشیود در ایین رو  ،کمتیر بیه
مورتبندیهای گفتمانی و مولد بودن آنها توجه میشود و در عوض ،توجه امیلی معطیوف
به مفهوم گفتمان ،به مثابه آن بیان و مفصلبندی است که از طریق انواع متعدد تصاویر بصری و
متون گفتاری مورت میگیرد در مقابل ،در تحلیل گفتمان  0توجه معطوف بیه آن روییههیای
نهادی است که تصاویر را ایجاد میکنند و خود تصاویر بصیری و متیون گفتیاری کمتیر میورد
توجه قرار میگیرند در تحلیل گفتمان  ،0معموال رو شناسی به طور ضمنی رهیا مییشیود و
اغلب به موضوعهایی چون :قدرت ،رژی های حقیقت ،نهادها و فنیاوریهیایی کیه در تولیید و
توزیع تصاویر نقش دارند ،میپردازد در واقع آنچه رز تحلیل گفتمان  5و  0مینامد ،همیان دو
بعد متن و رویههای گفتمانی در مدل سه بعدی فرکالف است (به نقیل از فرقیانی و جهرمیی ،
)501 :5935
ایدما ( )553 :0225تمرکز خود را مرفا متوجه فیل و تلویزییون مییکنید تحلییل فییل و
تلویزیون میتواند به شیوههای متنوعی مانند تحلیل روانکاوانیه ،سیاختارگرا ،نشیانهشیناختی و
دیدگاه مضمونی انجام شود این دیدگاهها تمایل دارند به محتوای فیل هیا و آن چیه در نهاییت
فیل درباره ی آن است ،توجه کنند و این توجه فارغ از خیوانش اجتمیاعی-سیاسیی اسیت در
مقابل ،راهبردهای تحلیلی ایدما که مبینی بر نشانه شناسی اجتماعی اسیت ،شییوههیای بررسیی
تصویر را به بینامتنی بودن اجتماعی-سیاسی پیوند میزند برای تحلیل دقییقتیر فیرانقشهیا و
تکمیل رو

ایدما میتوان شیوههای پیشنهادی کرس و ونلیون( )5331را بهکار گرفت معیانی
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بازنمایی شده در تصویر پیش از هرچیز با به تصویر کشیدن افراد ،اشیاء ،مکیانهیا و در معیانی
عام مشارکین 5انتقال داده میشود کرس و ونلییون بیرای موضیوعهیا و عنامیر در تصیویر از
عبارت کلی مشارکین استفاده می کنند و برای این منظور دو الگوی بازنمایی رواییی و مفهیومی
را معرفی میکنند شیوههایی که کرس و ونلیون برای بررسی این فیرانقش پیشینهاد مییکننید،
میتواند رو

ایدما را به مورتی دقیق تر عملیاتی کنید جهیان بازنمیایی شیده در تصیویر بیا

زاویهیدید مشخص آن ،با تماشاگر تصویر رابطه برقرار میکند بیرای مطالعیهی ایین سیطح از
معنای تصویر ،کرس و ونلیون ( )5331:505سه مؤلفه را پیشینهاد مییکننید :تمیاس ،فامیله و
زاویهی دید نگاه کردن به مخاطب یا نوع نگاه بازنمایی شده در تصیویر و نیوع رابطیهی مییان
نگاه و مخاطب با مفهوم تماس که ممکن است معانی و حالتهایی مانند تمسیخر ییا خشی را
در خود داشته باشد با استفاده از مؤلفهی فامله ،مشخص میشود که افراد ،مکیانهیا و اشییای
به تصویر کشیده شده به چه میزان به ما نزدیک یا دورند در الگیوی کیرس و ونلییون فامیله
واجد سه بُعد زیر است:
 5فاملهی اجتماعی :در یک نظام نشیانهای تصیویر افیرادی کیه در نمیای دور نشیان داده
می شوند ،افرادی غریبه هستند و در مقابل ،سوژههایی که با نمای نزدیک نشان داده مییشیوند،
سوژههایی هستند که جزئی از ما تصویر میشوند
 0رابطهی اجتماعی :بر اساس نوع زاویهی دوربین ،نگاه از باال یا پایین بیه سیوژههیا دارای
معانی متفاوتی است؛ به گونهای که نگاه کردن از باال به کسی اعمال نمادین قدرت بیر روی آن
است و نگاه کردن از پایین به باال نشان دهنده ی ایجادحس مشارکت بیرای فردبازنمیایی شیده
میباشد نگاه به فرد از زاویهی ه سطح چش نشان دهندهی برابری است
 9تعامل اجتماعی :این که فرد یا افراد نمایش داده شده در تصویر به مخاطب نگاه میکننید
یا خیر ،نشاندهندهی نوع تعامل تماشاگر با آنهاست اگر آنها به تماشاگر نگیاه نکننید ،ابیژهای
برای نگاه خیرهی تماشاگران خواهند بود و اگر آنها به تماشاگر نگاه کننید ،آنهیا تماشیاگر را
مخاطب قرار میدهند بر این اساس ،سه راهکار برای بازنمایی بصری افراد به عنوان دیگری از
ه تفکیک داده میشود:
راهکار فاملهگذاری :بازنمایی افراد به عنوان بیگانه
1 participants
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راهکار قدرتزدایی :بازنمایی افراد به مورت افراد تحت سلطه و انقیاد
راهکار ابژهسازی :بازنمایی افراد به مثابه ابژههای مطالعه؛ مانند آن چه در آزمایشیگاه انجیام
میشود
آخرین کارکرد یعنی کارکرد متنی با این سروکار دارد که معانی چگونه در درون متنیی پوییا
ردیف و ادغام میشوند تدوین بصری یک تصویر به مورت اجتنابناپذیری مسیتلزم سیاختار
نشانهشناختی و ریت ویژه ی خود است :شروع ،میانه و پایان ،مشکل و راه حل ،استدالل به نفع
و استدالل علیه برای بررسی دقیقتر این فرانقش نیز راهکارهایی که کرس و ونلیون ارایه می-
کنند میتواند مفید باشد از نظر ایشان فرانقشهای متنی از طریق سه نظام بیه یکیدیگر میرتبط
میشوند
 5ارز

اطالعاتی :ارز

اطالعاتی به محل قرار گرفتن عنامر یک چیدمان پرداختیه و بیا

توجه به چپ /راست ،مرکز /حاشیه و باال یا پایین قیرار گیرفتن عنامیر و در معنیای کلییتیر
ناحیههای تصویر ،ارز

اطالعاتی خامی به آنها میدهد بیرای نمونیه ،جیایگییری چیپ ییا

راستی در فرهنگ غربی به ترتیب ،ساختارهای تثبیتشده یا نو را ایجاد میکند عنامری که در
چپ قرار دارند ،به مثابه عنامر معین ،از پیشموجود و شناختهشده ارایه شدهاند و عنامری که
در سمت راست قرار دارند ،به مثابه عنامری نو ارایه میشوند به همین ترتیب ،باال داللیت بیر
ایده آل بودن و واقعی بودن اطالعات دارد و در مقابل ،بخشهای تحتانی با جزییات عملیی ییا
واقعی ارتباط دارد
 0قاب :قاب تصویر نشان میدهد که عنامر یک ترکیب میتوانند هویتهای متمایز معینی
داشته باشند یا به مورتی وابسته به ه بازنمایی شوند بیه عبیارت دیگیر ،حضیور ییا فقیدان
ابزارهای قاببندی ،عنامر یک تصویر را به ه متصل کرده یا آنها را از ه جدا میکند ایین
امر نشان میدهد که آنها متعلق به همدیگر هستند یا نه انفصال ،از رو هایی چون خطوط و
فضاهای خالی میان عنامر یا تفاوت رنگ و کنتراست رنگ ایجاد میشود
 9برجستگی :برجستگی نشان میدهد که بعضی از عنامر مییتواننید در مقایسیه بیا سیایر
عنامر جلب توجه کنند که این امر نییز از طرییق پییشزمینیه ییا پیسزمینیه ،انیدازهی نسیبی،
کنتراست در قدرت رنگ ،درخشانی یا غیره ایجاد شود ( کرس و ونلیون)052 :5331 ،
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نگاه خیره به تماشاگر

تقاضا

غیاب نگاه خیره به تماشاگر

ارایه

نمای نزدیک

رابطه ممیمی /فردی

نمای متوسط

ایجادرابطهی اجتماعی

نمای دور

ایجادرابطه ی غیرفردی

زاویه دوربین روبرو

دربرگیری

زاویه دوربین مورب

جداسازی

زاویه دور بین باال

ارایه قدرت به تماشاگر

زاویه دوربین همسطح

برابری

زاویه دوربین پایین

ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده
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کرس و ونلیون ()5331:505

 .2 .5الگوی سه بُعدی فرکالف ()2003

در بخش عوامل زبانی از الگوی هلیدی و الگوی سهبُعدی فرکالف استفاده شده اسیت کیه
شامل بخش زبانی ،گفتمانی و فرهنگی -اجتماعی است بُعید زبیانی خیود بیه واژگیان ،نحیو،
پیوستگی و ساختار متن تقسی میشود بر اساس این الگو در هر یک از این چهیار بخیش 52
سؤال مطرب میشود که با پاسخ به این سؤاالت میتوان نتیجهگیری کرد در اینجا ،پرسشهای
فرکالف عنوان می شود و در فصل بعد یعنی تجزیه و تحلیل دادهها در مورد عوامل زبیانی هیر
بیلبورد به پاسخ به آنها خواهی پرداخت (فرکالف:)532-530 :0229 ،
سؤاالت مربوط به قسمت واژگان:
سوال شماره  :5کلمات چه ارز

تجربی 5دارند؟

 این کلمات از چه گروه طبقهبندی کلمات انتخاب شدهاند؟
 آیا این کلمات با در نظر داشتن ایدئولوژی خامی نسبت به کلمات دیگر تیرجیح داده
شدهاند؟
 آیا کلمات مترادف و یا متضاد در جمله وجود دارد؟
سوال شماره  :0کلمات چه ارز

ارتباطی 0دارند؟

1 experinental value
2 relational value
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 آیا عباراتی که دارای حسن تعبیر باشند در جمله موجود است؟
 آیا کلمات رسمی و یا غیر رسمی نشانهدار در جمله بکار رفته است؟
سوال شماره  :9ارز

بیانی 5واژگان در جمله به چه چیز در دنیای واقعی اشاره دارد؟

سوال شماره  :0چه استعارهها و یا معانی مجازی در جمله بکار رفته است؟
سؤاالت مربوط به قسمت نحو:
سوال شماره  :1ارز های تجربی دستور زبان بهکار رفته شده چیست؟
 چه نوع فرآیندی مورت گرفته و چه عنامری در آن استفاده شده است؟
 آیا عامل نا معلوم است؟
 آیا فرایندها همان هستند که در ظاهر نشان میدهند؟
 آیا از مبتدا سازی استفاده شده است؟
 آیا جمالت معلوم هستند یا مجهول؟
سوال شماره  :1ارز های ارتباطی دستور زبان بهکار رفته چیست؟
 چه وجهی( 0بیانی ،9پرسشی ،0امری )1بکار رفته است؟
 آیا مشخصههای مه رو های ارتباطی در جمله یافت میشود؟
 آیا از ضمایر ما و شما استفاده شده است و اگر استفاده شده چگونه؟
سوال شماره  :1چه ارز

بیانی در مشخصههای دستوری جمله دیده میشود؟

 آیا مشخصههای شاخص رو های بیانی در جمله وجود دارد؟
سواالت مربوط به بخش پیوستگی
سوال شماره  :5جمالت ساده چگونه با یکدیگر پیوند خوردهاند؟
 از چه شیوهای برای اتصال جمالت ساده بهره گرفته شده است؟
 آیا بندهای بکار رفته ،پایه و پیرو 1هستند و یا با یکدیگر هماایه1اند؟
 چگونه به معانی درونمتنی و برونمتنی اشاره شده است؟
1 expressive value
2 mode
3 declarative
4 interrogative
5 imperative
6 subordinate
7 coordinate
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سواالت مربوط به بخش ساختار متنی
سوال شماره  :3از چه شیوههایی برای تعامل استفاده شده است؟
 آیا راههایی وجود دارد که طی آن یکی از شرکتکنندگان در گفتمان نوبیت ،شیرکت-
کننده دیگر را برای محبت کنترل کند؟
سوال شماره  : 52بر چه بخشی از متن تأکید بیشتری شده است و کدام بخیش حیاوی پییام
است؟
 .1تحلیل دادهها

پس از جمعآوری اطالعات از طریق تصویربرداری ،مشاهده و بررسی متن و فه منظیور
و نیت و درک ارتباطات حاک بر اجزای متن ،ساخت ایدئولوژیک متن بر اساس الگوی تحلیل
گفتمان انتقادی ترکیبی رز ،ایدما ،کرس و ونلیون به لحاظ نشانهشناختی و الگیوی سیه بُعیدی
فرکالف بیه لحیاظ زبیانشیناختی میورد تجزییه و تحلییل قیرار گرفیت دادههیای تحقییق در
جدولهای  5و  0ارایه میگردد
جدول( )1دادههای زبانی برگرفته از بیلبوردهای سطح شهر شیراز
ردیف

متن تبلیغ

5

زبرانو ،مبلمان و معماری دو همسوی همیشگی

0

آسوده خاطر باشید مؤسسه مالی و اعتباری مالحین (بانک آینده)

9

مایکروویو هوشمند سامسونگ ،تصمی از تو پخت و پز از سامی

0

بهترین قیمت بهترین کارایی ،وستل فناوری یکدل 9 ،سال ضمانت کامل و رایگان

1

به روز باشید ،خدمات الکترونیک بانک مسکن ،بانک مسکن

1

شیر بنوشید ،ارژن ،کیفیت را انتخاب کنید

1

دوِست دارم مامان ،الدن ،کیفیت مورد اطمینان نسلها

5

شیر موز استریل(فرادما) با ماندگاری طوالنی بدون مواد نگهدارنده ،ارم پگاه فارس

3

همراهی با سرعت = همنشینی با مرگ ،بانک قوامین حامی شهروندان قانون مدار

52
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جدول ( )2داده های زبانی برگرفته از بیلبوردهای سطح شهر تهران
ردیف

متن تبلیغ

5

بهار ،ترد سرخ میکنه

0

مهرام سس سالسا ،مزه تازه از گوجه فرنگی تازه

9

چای یخ ،سال بنوشید

0

یامی اسنک

1

ارزان خنک شوی  ،بارا پیلر جذبی

1

تغییر را از رنو بخواهید

1

همچون

در خانهی شما ،پارس نوران شرق

5

بستنی و لبنیات وارنا ،برای اولین بار در ایران شیر استریل لیوانی 0 ،ماه ماندگاری

3

شاتل ،اینترنت پرسرعت با تخفیف ویژه در سراسر تهران

52

اسایف ،رؤیای نقره ای خانه ی شما

 .1 .1تحلیل زبانشناختی دادهها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی

از آنجایی که دادههای زبانی بیشتر به شکل شبهجمله هستند ،تمام سؤاالت فرکالف نمیی-
توانست کارآمد باشد لذا از  5سؤال در تحلیل بهره گرفته شده است کیه سیه سیؤال از بخیش
واژگان ،چهار سؤال از بخش نحو و یک سؤال از بخش ساختار متنی انتخیاب شیده اسیت در
ذیل ،سؤاالت و مؤلفه های مورد نظر که به منظور تحلیل جمالت در نظر گرفته شدهانید ،آورده
میشود
بخش واژگان
 5آیا کلمات با در نظرگرفتن ایدئولوژی خامی نسیبت بیه کلمیات دیگیر برجسیتهسیازی
شدهاند؟
معموال کلماتی برجستهسازی می شوند،که ایدئولوژی خامی را منتقل میکنند کلمیاتی کیه
تولید کننده ی متن در مدد است مرکز توجه مخاطب قرار گیرد و پیام اطالعیاتی وی را منتقیل
سازد ،معموال در ابتدای جمله قرار میگیرند در دادههای تحقیق حاضر ،کلماتی برجستهسیازی
شدهاند که یا نام کاال هستند و یا تاکیدی بر نام کاال دارند
مثال :5زبرانو ،مبلمان و معماری دو همسوی همیشگی
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در این مثال ،نام تجاری زبرانو ،واژهای است که حامل خالقیت و نوآوری است و پیش از
تولید این محصول ،چنین واژه ای در زبان فارسی موجود نبوده است تأکیدی که روی این واژه
شده است میتواند به ماندگاری آن در ذهن مخاطبان کمک کند این واژه در جایگاه مبتدا قرار
گرفته است اما عامل نمیباشد
مثال :0شاتل ،اینترنت پرسرعت با تخفیف ویژه در سراسر تهران
در این مثال ،نام تجاری محصول در جایگاه مبتدا قرار گرفته است اما عامل نیست
مثال :9ارزان خنک شوی  ،با راپیلر جذبی
در این مثال ،کلمه ارزان که یک مفت است در جایگاه مبتدا قرار گرفته اسیت و تأکیید بیر
روی این واژه است ایدئولوژی خامی که باعث انتخاب واژهی ارزان از میان دیگیر واژههیای
جمله برای برجستهسازی شده است میتواند این باشد که فصل تابستان سیال  5932کیه جمیع
آوری دادهها مورت گرفت ،یکی از گرمترین تابستانهای ایران بود و همه جیا در بیین میردم
بحث پر هزینه بودن سیست سرمایش و باال بودن رق قبوض برق بود بنابراین تأکید بیر واژهی
ارزان توجه مخاطبان را بیشتر به خود جلب میکند
مثال :0بهار ،ترد سرخ میکنه
در این مثال ،واژهی بهار که نام تجاری روغن می باشد ،در جایگاه مبتدا آمده است و عامیل
جمله نیز میباشد از طرف دیگر بهار نام فصیل تیازگی و طیراوت اسیت و همچنیین یکیی از
اسامی دختران است در اینجا از چندین فاکتور برای برجستهسازی نام محصول و جلب توجیه
مخاطب بهره برده شده است
مثال :1بهترین قیمت بهترین کارایی 9 ،سال ضمانت کامل و رایگان
کاربرد مفتهای تفصیلی یا عالی میتوانید اییدئولوژی خامیی را اعمیال کنید و اسیتفاده
نامشروع ازاین نوع مفات در راستای سرکوب محصوالت مشیابه گیاه دییده مییشیود میورد
دیگری که در این مثال جلب توجه می کند ،این اسیت کیه بیشیتر مخاطبیان بیلبیوردهیا قشیر
متوسط مردم هستند و اطالع رسیانی بیه ایین قشیر کیه ییک محصیول بیا کیارایی عیالی و بیا
مناسب ترین قیمت سه سال به مورت رایگان و بطور کامل ضمانت دارد ،میتوانید در جیذب
مشتری مؤثر باشد
مثال :1بستنی و لبنیات وارنا ،برای اولین بار درایران شیراستریل لیوانی 0 ،ماه ماندگاری
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پیشگام شدن درتولید یک محصول نو در راستای برآورده کردن نیاز جامعه میتواند نام یک
محصول تجاری را در ذهن مردم ماندگارسازد دربعضی ازتبلیغات واژگانی را میتوان یافت که
نشان دهندهی تال

آن برند تجاری در تولید خالقانه است

مثال :1شیربنوشید ،ارژن ،کیفیت را انتخاب کنید
کیفیت یکی ازگزاره های پر اهمییت در شیناخته شیدن ییک محصیول بیه شیمار مییآیید
درتبلیغات بیلبورد نیز واژگانی را میتوان یافت که به میورت مسیتقی ییا ضیمنی بیه کیفییت
محصول خود اشاره کردهاند
مثال :5دوسِت دارم مامان ،الدن،کیفیت مورد اطمینان نسلها
مثال :3شیر موز استریل (فرادما) با ماندگاری طوالنی بدون مواد نگهدارنده ،ارم پگاه فارس
شیرموز معموال به شکل سنتی و در بستنیفروشیها یافیت مییشیود کیه توسیط متصیدی
فروشگاه تهیه و به مشتری عرضه می شود رعایت بهداشت یکیی از عوامیل مهمیی اسیت کیه
انتخاب محصول یک برند تجاری را از میان دیگر رقیبانش توجییه مییکنید اسیتفاده از واژهی
استریل که نشان دهندهی بهداشتی بودن محصول است میتواند مشتری را بیه خریید محصیول
ترغیب کند همچنین یکی از مشخصههیای ییک محصیول بیا کیفییت ،مانیدگاری طیوالنی آن
محصول است ،چه برای فروشندگان و چه برای مصرفکننیدگان البتیه ایین موضیوع همیشیه
مادق نیست آنچه که انتخاب عبارت بدون مواد نگهدارنده را بعید از عبیارت بیا مانیدگاری
طوالنی از بین عبارات دیگر توجیه میکند این است که پیش از تولید ایین محصیول ،کاالهیای
دیگری تولید میشدند (و همچنان نیز تولید میشوند) که حاوی مواد نگهدارنیده بیوده و تیا 1
ماه یا بیشتر قابل استفادهاند بدون آنکه فاسد شوند چندی بعد از طریق رسانههای جمعی مثیل
برنامههای پزشکی تلویزیون و یا ستونهای پزشکی و سالمت در روزنامههیا و مجیالت اعیالم
شد که مواد نگهدارنده یکی از عوامل ابتال به بیماری سیرطان شیناخته شیده اسیت از ایین رو
عبارت بدون مواد نگهدارنده میتواند با ایین نگیر

خیاص ،از مییان دیگیر عبیارات ممکین

انتخاب شده باشد
مثال :52طع به یادماندنی ،رامک ،ماست آروما
در مورد عالوه بر مبتداسازی "طع به یادماندنی" ،در این تبلییغ ،تجیانس آواییی رامیک و
آروما نیز به برجسته سازی محصول در ذهن بیننده کمک می کند
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مثال :55بهار ،ترد سرخ میکنه
یک روغن با کیفیت مواد غذایی را ترد سرخ میکند از این روست که واژهی تیرد از مییان
دیگر واژههایی که میتوانستند جایگزین آن باشند انتخاب شده است ،تا باال بودن کیفییت کیاال
را در ذهن مخاطب تداعی کند
مثال :50مهرام سس سالسا ،مزه تازه ازگوجه فرنگی تازه
در این عبارت واژهی "تازه" دو بار به کار رفته شده است که میتواند نشان دهندهی تأکیید
مضاعف بر برجسته سازی این کلمه باشد چرا که تازگی یک محصول یکی از عوامل مهی در
انتخاب آن است سالسا یک نوع سس گوجهفرنگی میباشد ،ذکر نام آن که فارسیی نمییباشید
نیز میتواند برای ببینده جالب باشد
مثال :59شاتل ،اینترنت پرسرعت باتخفیف ویژه در سراسرتهران
در سال های اخیر همیشه و در تمام سطح کشور بخصوص در بین قشیر جیوان میحبت از
سرعت پایین اینترنت در ایران و قیمت بی دلیل باالی آن است سرعت پایین ،قیمت باال و عدم
پوشش سرویسدهی مناسب به دلیل فیبیرهیای نیوری ،کابیل برگیردانهیا و دیگیر بهانیههیای
شرکتهای اینترنتی شکایاتی است که به وفور از جانب کاربران شنیده میشوند
 0ارز

بیانی واژگان درجمله به چه چیزدردنیای واقعی اشاره دارد؟

مثال :50دوست دارم مامان ،الدن ،کیفیت مورد اطمینان نسلها
در مثال فوق از دو عبارت دوست دارم مامان و نسلها میتوان به قدمت و سیابقهی تولیید
محصول پی برد این بدان معناست که از نسل مادر تا نسل فرزند این محصیول تولیید شیده و
مورد مصرف قرارگرفته است و یا به عبارتی میتوان گفت که جواب خیود را در بیین مصیرف
کنندگان پس داده است
 9چه استعارهها و یا معانی مجازی درجمله بکاررفته است؟
وجوداستعاره/معنای مجازی رادرمتن بررسی میکنید فیرکالف در ایین بیاره مییگویید" :
بررسی استعاره در این قسمت بسیارجالب توجیه اسیت ،چراکیه اسیتعارههیا اییدئولوژیهیای
مختلفی به پیوست دارند (فرکالف )522 :0225 ،استعاره درتبلیغات بیه منظورجیذب مشیتری
میتواند کارآمد باشد مثالهایی از دادههای تحقیق حاضرآورده میشود
مثال :51اسایف ،رؤیای نقرهای خانهی شما
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در این مثال رؤیای نقرهای استعاره از تمیزی و براقی است
مثال :51همراهی باسرعت = همنشینی بامرگ ،بانک قوامین حامی شهروندان قانون مدار
نه میتوان با سرعت همراه شد و نه با مرگ همنشین در این مثال از شخصیتپردازی بهیره
گرفته شده است و معنای مجازی دارد
مثال :51همچون

درخانهی شما ،پارس نوران شرق

دراین مثال ازتصویرنگار بهره گرفته شده است تصویر یک الماس بزرگ در مرکیز تصیویر
استعاره از براق و نورانی بودن است
مثال :55آسوده خاطرباشید مؤسسه مالی واعتباری مالحین (بانک آینده)
دراین بیلبورد از تصویر یک سکان استفاده شده است که اسیتعاره از دردسیتگیرفتن زمیام
امور میباشدکه باجمله تبلیغاتی بیلبورد" ،آسوده خاطرباشید" همسو و ه معناست
 9آیا کلمات رسمی وغیررسمی نشانه داری در جمله به کاررفته است؟
مسئله موردتوجه دراین سؤال همانطورکه پیشتر اشاره شد ارز

ارتبیاطی اسیت بیه بییان

دیگر ،این سوال به چگونگی انتخاب کلمات در راستای ایجاد ارتبیاط اجتمیاعی مییان اعضیای
اجتماع مورد مطالعه می پردازد اینجا دو مشخصیه رسیمیت و حسین تعبییر مطیرب مییشیود
رسمیت به معنی استفاده از کلمات تشریفاتی ،استادانه ،قراردادی و یا سنتی است که معموالً بیه
یک مقام و منزلت خاص اجتماعی تعلیق دارد پیس رسیمیت نشیاندهنیده طبقیه و موقعییت
اجتماعی است در دادههای تحقیق حاضر ،استفاده از کلمات غیر رسمی احساس ممیمانهتیری
را به مخاطب میدهد اما از طرفی کلمات احترامآمییز بیه مخاطیب احسیاس اعتبیار و احتیرام
بیشتری میدهد
مثال :53مایکروویو هوشمند سامسونگ ،تصمی از تو پخت و پز از سامی
استفاده از ضمیر"تو" و نیز کاربرد مخفف سامی برای سامسونگ میتواند ایجیاد میمیمیت
نماید
مثال :02چای یخ ،سال بنوشید (کاربرد فعل جمع برای ابراز احترام نسبت به مخاطب )
مثال :05آسوده خاطر باشید مؤسسه مالی و اعتباری مالحین (بانک آینده)
مثال :00بهار ،ترد سرخ میکنه
مثال :09دوسِت دارم مامان ،الدن ،کیفیت مورد اطمینان نسلها
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در مثالهای 00و  09جمله به شکل محاورهای و غیر رسمی عنیوان شیده اسیت کیه حیس
ممیمیت بیشتری را با مخاطب القا میکند
بخش نحو
 5آیا از ضمایر ما وشما استفاده شده است؟
در مورت استفاده از ضمیر ما تولید کننده متن مخاطبش را جزئی از خود میداند و رابطیه
نزدیکتری با وی برقرار می کنید امیا بیا بکیارگیری ضیمیر شیما تولیدکننیده میتن خیود را از
مخاطبان مجزا میداند مثالهایی از دادههای این تحقیق در ذیل آورده شده است
مثال :00همچون

در خانهی شما ،پارس نوران شرق

مثال :01اسایف ،رؤیای نقرهای خانهی شما
 0آیا عامل نامعلوم است؟
تنها نمونهای که می توان مثال زد که در آن عامل مستقی است مثال روغین بهیار اسیت کیه
واژه ی بهار که در جایگاه مبتدا قیرار دارد عامیل جملیه نییز هسیت در دیگیر مثیالهیا عامیل
غیرمستقی است
 9آیا از مبتداسازی استفاده شده است؟
این پرسش به بررسی انواع فرایندها میپردازد فیرکالف ایین فراینیدهیا را بیه فراینیدهیای
کنشی ،)svo( 5فرایندهای روییدادی 0و فراینیدهیای کنشیی غیرمسیتقی  ،)sv( 9و فراینیدهیای
اسنادی )SVC( 0که میتواند ملکی( 1که شامل فعل داشتن 1میشود) یا غیرملکیی 1باشید ایین
فرایندها از اجزاء تشکیل دهنده بند ،قابل تشخیص هستند (فرکالف)525-520 :0225 ،
براساس الگوی هلیدی که پیشتر بدان اشاره شد ،ازجمله شیوههای سامان دادن به اطالعیات
درجمله ،مبتداسازی است که درآن ،هر بند /جمله به دو گروه مبتدا و گروه خبرتقسی میشود
در مبتداسازی ،سازهای ازجمله به آغاز جمله تغییر مکان می دهد و درحکی نقطیهی عزیمیت،

1 action-process
2 event-process
3 non-direct action-process
4 attribution-process
5 possessive
6 to have
7 non-possessive
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پیام اطالعاتی تازه را در اختیار شنونده قرار میدهد دادههای تحقیق حاضر مثیالهیای ذییل را
ارائه میدهد
مثال :01تغییر را از رنو بخواهید
در این مثال ،رنو که عامل جمله بیوده اسیت جایگیاه خیود را از دسیت داده و در عیوض
مفعول جمله یعنی تغییر ،مبتدای جمله شده است اما عامل نیسیت در ایینجیا تأکیید بیر روی
کلمه تغییر است که خالقیت و نوآوری و تنوع محصوالت رنو را برجستهتر کرده است
مثال  :01دوسِت دارم مامان ،الدن ،کیفیت مورد اطمینان نسلها
در این مثال ،عامل جمله حذف شده و پذیرنده جایگیاه خیود را از دسیت داده و فعیل بیه
جایگاه مبتدا انتقال پیدا کرده است نوع برجسته سازی است که باتوجه به فعل دوسیت داشیتن
میتواند با تحریک بیشتر عواطف بیینده بر رضایت دو نسیل از اسیتفادهی روغین الدن تاکیید
کند
مثال :05بستنی و لبنیات وارنا ،برای اولین بار در ایران شیر استریل لیوانی 0 ،ماه ماندگاری

در مثال  05به جای عبارت شیر استریل لیوانی برای اولین بار در ایران ،عبارت قیدی بیرای
اولین بار در ایران به جایگاه مبتدا تغییر مکان داده ،فعل حذف شده (تولید) و عامل نیز نامعلوم
است تأکید بر عبارت قیدی بدان جهت بوده است که پیشگام بودن این تولید کننیده را در سیر
تا سر ایران برجسته سازد
 0چه وجهی درجمله به کاررفته شده است؟ (بیانی ،پرسشی و یا امری)
سه نوع وجه وجود دارد :اخباری (بیانی) ،پرسشی ،امری (فرکالف )520-521 :0225 ،در
وجه اخباری یک فاعل ( )Sو به دنبال آن یک فعل ( )Vمی آید و هیدف از بییان آن انتقیال و
اشتراک اطالعات است وجه امری فاعل ندارد و با یک فعل شروع میشود و فرمان میدهد که
کاری انجام شود وجه پرسشی به دنبال پاسخ است در مورد تبلیغات کاربرد وجه امری نیوعی
دعوت مستقی از مخاطب برای انتخاب محصول است وجه خبری مییتوانید بیهعنیوان ابیزار
تشویقی در نظر گرفته شود در جمالت بیانی مخاطب احساس نمیکند کیه مصیرف محصیول
تبلیغ شده ،به وی تحمیل شده است و برای خود حق انتخاب بیشتری مییابید وجیه پرسشیی
میتواند کاربرد انگیزشی داشته باشد هرکدام از آنها میتواند با توجه به هدف ارائه دهنیدگان
و ویژگیهای کاال یا محصول استفاده شود مثالهای تحقیق حاضرعبارتند از:
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مثال :03آسوده خاطر باشید مؤسسه مالی و اعتباری مالحین (وجه امری)
مثال :92به روز باشید ،خدمات الکترونیک بانک مسکن (وجه امری)
مثال :95شیر بنوشید ،ارژن ،کیفیت را انتخاب کنید (وجه امری)
مثال :90بهار ،ترد سرخ میکنه (وجه بیانی)
بخش ساختار متنی
 5بر چه بخشی از متن تأکید بیشتری شده است و کدام بخش حاوی پیام است؟
در تمام بیلبورد ها تأکید بیشیتر بیر روی نیام و لوگیوی برنید تجیاری اسیت و پیس از آن
خصومیات و ویژگیهای کاال
پس از تحلیل زبانشناختی دادهها به مقایسه متن بیلبوردها با دیگر متیون تبلیغیاتی پرداختیه
شد تا سطح گفتمانی متون نیز بررسی شود در این متون بسیار از مفات و قیود استفاده شده و
همچنین وجه اکثر جمالت بیانی و یا امری میباشد در واقع  % 13/5از مفتهیا و  % 03/0از
قیود استفاده شده است  %01جمالت امری و  %11بیانی هستند پس میتوان نتیجه گرفت کیه
در تبلیغات بیلبورد در ایران بیشتر از مفتها جهت تومیف ویژگی کیاال اسیتفاده مییشیود و
همچنین وجه بیشتر جمالت و شبهجمالت بیانی است و نه امری
 .2 .1تحلیل نشانهشناختی دادهها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل نشانهشناختی دادهها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی به دو مضمون فاملهی اجتماعی
و رابطهی اجتماعی میپردازد با توجه به فاملهی اجتماعی در ییک نظیام نشیانهایِ تصیویری،
افرادی که در نمای دور نشان داده میشوند ،افرادی غریبه هستند و در مقابل ،سوژههایی که بیا
نمای نزدیک نشان داده میشوند ،سوژه هایی هستند که جزئی از ما تصویر میشوند و رابطیهی
اجتماعی بر اساس نوع زاویهی دوربین ،نگاه از باال یا پایین به سوژههیا دارای معیانی متفیاوتی
هستند؛ به گونه ای که نگاه کردن از باال به کسی اعمال نمادین قدرت بر روی آن است و نگیاه
کردن از پایین به باال از سوی تماشاگر نشان دهندهی آن است که فرد نمایش داده شده ،قیدرت
نمادینی روی تماشاگر دارد نگاه به فرد از زاویهی ه سطح چش نشان دهندهی برابری اسیت
مؤلفههای برگرفته شده از الگوی کرس و ونلیوون(  )5331و همچنین تعداد دادههیای تحقییق
حاضر از میان بیست تصویر تبلیغاتی بیلبورد در سطح شهر شییراز و تهیران نییز بیه درمید در
جداول زیر آمده است
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جدول( )3تحلیل نوع نگاه در تصاویر
نمای تصاویر

مؤلفه

تعداد تصاویر به درصد

نگاه خیره به تماشاگر

تقاضا

%51

غیاب نگاه خیره به تماشاگر

ارایه

%51
%522

مجموع
جدول( )4تحلیل نوع نما در تصاویر
نمای تصاویر

مؤلفه

تعداد تصاویر به درصد

نمای نزدیک

ایجاد رابطه ممیمی فردی

%02

نمای متوسط

ایجاد رابطه اجتماعی

%02

نمای دور

ایجادرابطه غیر فردی

%02
%522

مجموع
جدول( )5تحلیل زاویه دید در تصاویر
نمای تصاویر

مؤلفه

تعداد تصاویر به درصد

زاویه دوربین روبرو

دربرگیری

%52

زاویه دوربین مورب

جداسازی

%1

زاویه دوربین باال

ارایه قدرت به تماشاگر

%2

زاویه دوربین ه سطح

برابری

%52

زاویه دوربین پایین

ایجاد حس مشارکت

%1

مجموع

%522

همانگونه که در جدول فوق آمده است %51 ،بیلبوردهیای تبلیغیاتی تحقییق حاضیر نشیان
دهندهی مؤلفهی تقاضا هستند و  %51آنها در بر گیرندهی مؤلفهی ارایه میباشند این مییتوانید
بدین معنی باشد که تبلیغات در ایران کیامال مسیتقل از تقاضیا و خرییدار ارائیه شیده اسیت و
متقاضی چندانی برای جذب نیست نسبت  %02نمای نزدیک و  %02نمای متوسط نسیبت بیه
نمای دور نشان دهنده ی تمایل تبلیغات به ایجاد روابط ممیمانهی فیردی و اجتمیاعی تصیویر
تبلیغاتی با مخاطب میباشد درمد مفر و عدم وجیود تصیویر بیا زاوییهی دوربیین بیاال بیین
دادههای تحقیق حاضر نشان دهندهی عدم تمایل تبلیغات در ایران به ارائهی قدرت به تماشاگر
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است  %52تصاویر تبلیغاتی با زاویهی دوربین ه سطح و روبرو نشانگر دربرگیری و برابری با
مخاطب میباشد؛ آنچنان که تبلیغات خواستار این اسیت کیه تماشیاگر را برابیر و دربرگیرنیده
بداند و به عبارت دیگر تماشاگر را جزیی از تبلیغات میداند
 .7نتیجهگیری

عوامل زبانی و دیداری تبلیغات در انتخاب واژگیان و سیاختار دسیتوری جملیه کیه همیان
چگونگی چیدمان کالم است تأثیر دارد به همین دلیل است که تبلیغات سعی دارد که بر ذهین
مشتری تأثیر گذارد و به نحوی دیدگاه مخاطب را به نفع خود تغیییر دهید بیا تحلییل دقییق و
بررسی گفتمانها میتوان به عقاید نهفته در آنها پی برد به منظور این کار ،سعی شده است که
با بررسی تعدادی ازتابلوهای بیلبورد ،ساختارها و نشانههای نهیان گفتمیان میدار را پییدا کنید
بنابراین ،در تحقیق حاضر سعی شده است که با عنایت به مؤلفههای الگوی سهبعدی فیرکالف
در بخش تحلیلهای زبانی و الگوی ترکیبی ونلیوون و کیرس در بخیش دییداری بیه بررسیی
متون پرداخته شود تحلیل مؤلفههای بهکار گرفته شده توسط تبلیغات در جهت جذب مخاطب
نشان میدهد که چگونه تبلیغات به تغییر نگر

مخاطب مبادرت می ورزد و چگونه مطلبیی را

برجسته میکند تحقیق حاضر یکی از اولین کوششهایی است که بر آن است تا الگویی عملیی
در تحلیل گفتمانی تبلیغات ارائه دهد این الگو در مراحل اولیه است و باید با استفاده از دیگیر
مؤلفههای جامعهشناختی و معنایی آن را تکمیل کرد الگوی سهبُعدی فرکالف در تحلیل زبیانی
گفتمان و الگوی ترکیبی اییدما ،رز ،ون لییون و کیرس در تحلییل عوامیل دییداری ،تیا حیدی
می توانند کارایی داشته باشند هر چند که از بین الگوهای تحلیل موجود ،الگوهای به کار گرفته
شده در این تحقیق توانستند الیه های زیرین گفتمان تبلیغات را تا حدی آشکار کنند ،امیا هی -
چنان الگویی کامل در تحلیل گفتمان تبلیغات نیاز است و الگوهای موجود نمیتوانند بیه طیور
کامل در این زمینه کارایی داشته باشند
کتابنامه
ابوالحسنی چیمه ،زهرا ( « )5950شگردهای زبانی در تبلیغات» ،نامیه فرهنگسیتان دوره  ،1شیماره ،5
مص .592-555
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بشیر ،حسن و جعفری هفتخوانی ،نادر (« )5951درآمدی بر کاربرد نشانه شناسی در تحلیل پییامهیای
تبلیغاتی ،مطالعهی موردی آگهی های مطبوعاتی ،مجلهی اندیشه مدیریت ،شماره 555-515 :0
پاکروان ،مولود ( )5913شیوههای تبلیغات بازرگانی تلوزیون (بررسیهای تطبیقی پیامهای بازرگانی در
تلوزیونهای ایران ،ایتالیا ،لبنان) پایاننامهی کارشناسیی ارشید ارتباطیات ،تهیران :دانشیگاه عالمیه
طباطبایی
پاینده ،حسین ( )5951قرائتی نقادانه از آگهیهای تجاری در تلوزیون اییران ،چیا

اول ،تهیران :نشیر

روزگار
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