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 ایتبلیغاتی از منظر تحلیل چندرسانه-گفتمان بیلبوردهای تجاریتحلیل 

 

 چکیده 

از  باشید  ای گفتمان تبلیغات تجاری بیلبوردها میی هدف تحقیق حاضر تحلیل چندرسانه   

است، اگیر رو  درسیتی بیرای    در شرایط تجارت کنونی، تبلیغات امری ضروری  آنجا که

اطالعیات بیه     توانید زیانبیار باشید   تبلیغات در نظر گرفته نشود، به جای سودمند بودن می

ی سطح شهرهای شیراز و تهران مشیاهده  رو  میدانی و از طریق عکس برداری بیلبوردها

 تصویر به طور کیفی و کمی مورد تجزیه و تحلیل قیرار  02آوری شده است  تعداد و جمع

بُعدی فرکالف در بخیش عوامیل   ها بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی سهگرفت  داده

( مورد بررسی قرار گرفت و 5331زبانی و الگوی تحلیل گفتمان ترکیبی کرس و ونلیوون )

ی تقاضیا  ی مؤلفهدهندهوردهای تبلیغاتی تحقیق حاضر نشانبیلب %51نتایج تحلیل نشان داد 

تواند بدین معنیی باشید کیه    باشند این میی ارایه میی مؤلفهدربرگیرنده آنها %51هستند و 

پردازد و لذا متقاضی چندانی ی کاال میتبلیغات در ایران مستقل از تقاضا و خریدار به ارائه

نمای متوسط نسبت به نمیای   %02نمای نزدیک و  %02 برای جذب نخواهد داشت  نسبت

ی فیردی و اجتمیاعی تصیویر    ت به ایجاد روابیط میمیمانه  ی تمایل تبلیغادور نشان دهنده

ی دوربیین بیاال بیین    باشد  درمد مفر و عدم وجود تصویر با زاویهتبلیغاتی با مخاطب می

ی قیدرت بیه   ی عدم تمایل تبلیغات در اییران بیه ارائیه   های تحقیق حاضر نشان دهندهداده

گیر  ن هی  سیطح و روبیرو نشیان    ی دوربیی تصاویر تبلیغاتی بیا زاوییه   %52تماشاگر است  

باشد آنچنان که تبلیغات خواستار این است که تماشیاگر  دربرگیری و برابری با مخاطب می

 داند  ی از تبلیغات میاند به عبارت دیگر تماشاگر را جزئرا برابر و دربرگیرنده بد

 .اریتحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی، تبلیغات، بیلبورد، اثرگذکلمات کلیدی: 
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 مقدمه .1

ی زبیان و گفتمیان در نهادهیای    ی است بیرای مطالعیه  ی تحلیل گفتمان انتقادی روشنظریه 

شناسی انتقادی، چگیونگی روابیط   ی نظریه گفتمانی پساساختگرایی و زباناجتماعی که در ادامه

دهد، روابطیی کیه در متیون نوشیتاری و     قدرت، هویت، دانش و قدرت را مورد توجه قرار می

های اخیر، محققان علوم در دهه گیرند های درس شکل میی در جوامع، مدارس و کالسگفتار

اند که نقیش زبیان را در ایجیاد واقعییت     مند شدهای به تحقیقاتی عالقهاجتماعی به طور فزاینده

ی کیاربرد  های جدیدی در مطالعهکند  این عالقه با تحول نظریات و رشتهپیرامون ما بررسی می

نقش آن در جوامع انسانی همراه شده است  اگر چیه تحلییل گفتمیان متعلیق بیه رشیته       زبان و 

ای است که بیا تیاریخی   رشتهی بینشود، اما در حقیقت یک حیطهشناسی در نظر گرفته میزبان

موقعیت، ثبات، اهمییت و یکایارچگی    ،شناسیی مرزهای سنتی زبانبا توسعهسال  12کمتر از 

-شناسیی، روان بیت شده را یافته است، چیرا کیه دانیش حامیل از جامعیه     ی کامالً تثیک رشته

هیا ماننید تجیارت و بازارییابی،     شناسی، علوم ارتباطی، علوم بالغی و سایر رشتهشناسی، نشانه

: 0225، 5)بهایتا و دیگیران  آوری اطالعات را مورد توجه قرار داده استمطالعات سازمانی و فن

را در راستای تحول تحلیل گفتمان انتقادی معرفی  0گفتمانی مثبت ( تحلیل5333مارتین )( 5-0

شناسیی در  دارد که فراتر از تاکید منفیردی کیه بیر نشیانه    بیان می (531: 0220کند  مارتین )می

آن گونیه کیه در جوامیع در جرییان     )ی آن، خدمت سوء استفاده از قدرت و بازنگری دو سویه

چیه چییز بهتیر    »توان سؤاالت بهتیری پرسیید ماننید    هتر می، برای داشتن دنیای بشود( میاست

( نیز نیوعی تحلییل   5953:11به نقل از مقداری  0220لوک )« آید؟چگونه بدست می»و « است؟

دارد که برای حرکت فراتر از تأکیدی شدید بیر  دهد و اذعان میرا ارئه می 9بخشگفتمان رهایی

ی، باید بیرای توسیعه ییک طیرب مثبیت گفتمیانی و       انتقاد ایدئولوژیک در تحلیل گفتمان انتقاد

ی مطالعات تحلیل گفتمان انتقادی بر جنبیه اغلب  ،استفادة زایا از قدرت تال  کرد  از نظر وی

  "سازی مجدد آنساخت"ی کنند و نه بر جنبهقدرت تأکید می« 0زداییساخت»

                                                           
1 Bhatia, et. al. 

2 positive discourse analysis 

3 emancipatory 

4 deconstruction 
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هیای گفتمیان   نی در تحلیل، عالوه بر راهکارهای تحلیل متنی هلیدی که زبان فمقالهدر این 

شود، چراکیه  ای نیز استفاده میهای تحلیل گفتمان چندرسانهشود، از رو انتقادی محسوب می

های ارتباطی مانند تصاویر، مدا، نمودارهیا و میوارد   بلکه سایر حالت ،ها نه تنها متناین رو 

( به تنوع فرهنگی و 90 :5331ون )وکنند  کرس و ون لیمشابه در تعامل اجتماعی را بررسی می

هیای الکترونیکیی در   گیی، گسیتر  رسیانه   شید کنند کیه حامیل چنیدفرهنگی   زبانی اشاره می

-باشد  عالوه بر میتن، حیاالت نشیانه   اقتصاد جهانی می یهارتباطات، تکنولوژی انتقال و توسع

طراحیی میتن، موسییقی و طیرب     ی هشناختی اشارات، حاالت خاص، تصیاویر دییداری، شییو   

 ایرسیانه اندازهای جالب دیگر در تحلییل گفتمیان چند  شود  چش می شامل نیزرا اری و    معم

شناختی ممکین را در نظیر بگییرد،     های نشانهحالت یهکند تا هماین است که نه تنها تال  می

 های گوناگون در تحلیل کالم را با ه  یکی سازد کند تا سایر رو چنین تال  میبلکه ه 

تحلییل گفتمیان    یوهش، بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر تهران و شیراز بیر پاییه  در این پژ

در چیارچوب تحلییل متنیی هلییدی و      سیازی آن نگری و ساختعد مثبتکید بر بُأانتقادی با ت

 متن نوشتاریبا توجه به  هااین بیلبورد  گیرندمورد بررسی قرار می ایرسانهتحلیل گفتمان چند

ارتفیاع  ، بر اساس مکان قرار گرفتن بیلبیورد  و همچنین چینش عنامر،  یهتبلیغات، رنگ، نحو

عواملی کیه بیر مییزان توجیه     سیایر هیا و اشیکال و   ، اندازه نوشیته آن عدی بودنآن، دو یا سه بُ

ها در فامله زمیانی شیهریور   این بیلبورد اند رهگذران مؤثرند مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته

های متفاوت عکسبرداری شده اسیت از جملیه   توسط  دوربین 5935ل تا خرداد سا 5932سال 

Sony Cyber-shod ، Sony α200 ،Nikon D90     و همچنین گاهی اوقیات کیه دوربیین در

و در  5دسترس نبود با استفاده از دوربین گوشی تلفن همراه، عکسیبرداری بیه میورت اتفیاقی    

نییز در نظیر گرفتیه شید تیا احتمیاال اگیر         مسیرهای پر تردد انجام شد  عالوه بر شیراز، تهیران 

های پرتردد تهران موجود باشد که در شیراز نبیوده اسیت   های تبلیغاتی دیگری در حوزهبیلبورد

تمام بیلبودهای تصویربرداری شده در شییراز در تهیران    .ها در نظر گرفته شده باشندنیز در داده

ه  در مناطق پرتردد محدود اسیت    بوردها آندانی  تعداد بیلطور که میه  بوده است  اما همان

اکثر این بیلبودها در سایر شهرها ه  همزمان تبلیغ می شوند مثال بانک مسکن، بانیک قیوامین،   

لذا در مرحله اول بطور تصادفی از اکثیر بیلبوردهیای موجیود در زمیان      مانند آن روغن الدن و 

                                                           
1 random   
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آوری کل از آنجا که جمعمورد(   91) ی تحقیق در مسیرهای پرتردد تصویربرداری شدمحدوده

هیا و فرمیت   ها مخصوماً در شهر تهران بزرگ با ترافییک، آلیودگی هیوا، تعیدد بزرگیراه     داده

رسید، محدود کردن حیطه کار به منظیور  محدودی که در دست بود، کار غیر ممکنی به نظر می

لذا در جمع آوری و   رسیدبه نظر می منطقیهای منتخب تر دادهتر و جزئیبررسی هر چه دقیق

 های زیر در نظر گرفته شد:بیلبورد انتخاب شده محدودیت 02انتخاب نهایی 

 بیلبوردهای تجاری و نه بیلبوردهای مذهبی و فرهنگی 

 بیلبوردهای بزرگ شهری و نه تابلوهای برقی 

 های املی و نه فرعیها و خیابانبیلبوردهای موجود در بزرگراه 

  های اطرافاستان و نه شهرستانبیلبوردهای مرکز 

 ها بیلبوردهایی که حداقل یک عامل زبانی در آن موجود باشد )در بیشتر موارد بیلبورد

تنها حاوی عوامل دیداری یعنی رنگ، تصاویر عکس و در نهایت نام برند تجیاری بودنید   

سیانه ای  رها استفاده نشده بود و چون تحلیل پژوهش چنید های تبلیغاتی در آنو از شعار

 این موارد ه  حذف شدند(  ،بود

 ی تحقیقپیشینه .2

ای انجیام گرفتیه اسیت     هیای ارزنیده  در ایران در ارتباط با تحلیل گفتمان تبلیغات، پژوهش

)ر ک   انید شناختی متیون تبلیغیاتی پرداختیه   های مختلف زبانتحقیقات بسیاری به بررسی جنبه

برخی نیز تحلییل    (5932؛ محمدی، 5951انی، بشیر و جعفری هفتخو؛ 5950، چیمه ابوالحسنی

و  5951سیجودی و نیامور،    ؛ 5951انید )ر ک  محسینی،   تبلیغات رادیویی را مد نظر قیرار داده 

؛ 5951)ر ک  همیایونی،   اندتعدادی نیز به بررسی تبلیغات تلوزیونی پرداخته و (5951 سعیدی،

 ؛5953؛ عبیدالهیان و حسینی،   5951ی، ؛ میرزایی و امین5953 ،احمدیو گیویان ؛ 5950رسولی، 

( بیه  5951و همکیاران )  ممصام شیریعت ،  (5950حسینی، شاه ؛5951؛ پاینده، 5913پاکروان، 

  پردازندمی مقایسه عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات تجاری از دید مردم و متخصصان تبلیغات

ر دتبلیغاتی و نقیش آن   هاییدر مورد آگهرا  از مردم تهران نظرسنجی( نیز  5950فر )منصوری

در ارتباط با تحلیل گفتمان  ست ا های تبلیغاتی انجام دادهکاال گیری میزان و نحوه مصرفشکل

سیجودی و قیائمی   بیلبوردهای تجاری در ایران، ما فقط به یک مورد دست یافتی ، تحقیقیی از  

-دسیت  هیای فر  به ربوطم بیلبوردهای از منتخبی شناختی نشانه بررسی و نقد( که به 5932)



 33                      منظر از تبلیغاتی-تجاری بیلبوردهای گفتمان تحلیل                   سال هشتم، شمارة دوم      

 

کوشید از  باف میاین پژوهش نشان داد که تبلیغات فر  دست اند پرداخته ایران ماشینی و باف

، از طریق داللت بر مفاهی  امالت، اشرافیت و ثروت، مخاطبان خود اهطریق تولید ارز  نشان

شییوه امیلی    (بیه جیز ییک میورد    ) های ماشینیرا ترغیب کند  این در حالی است که در فر 

هیای ناایسیتا،   هنجارهای ایستای فرهنگی، از طرییق نمیایش وضیعیت    ترغیب نمایش، گریز از

 های علمی است فقدان ثقل، شور و شهوانیت و همچنین توسل به گفتمان

( در یک تحقیق موردی به بررسی تاثیر نمودهای گرافیکی 0225) و همکاران 5ارتاکو رامیره

دهند که حالت نمایش در تبلییغ ییک   آنها نشان میاند  ول پرداختهشناختی محصبر درک زیبایی

ی معنیایی آن محصیول را   ای در انتقال مفاهیمی دارنید کیه حیطیه   تأثیر قابل مالحظه ،محصول

-( نیز دریک تحقیق موردی بر روی تبلیغات بیلبوردی در هنیگ 0251) 0لی پن دهند شکل می

مبنای کند  ی این نوع تبلیغات بررسی میا در ترجمهشدگی رکنک، چندرسانه ای بودن و بافتی

باشد  می (5351)0از اساربر و ویلسون 9تناسبی نظری این تحقیق برای مالحظات بافتی نظریه

ای انتقادی بیلبورد هیای تبلیغیاتی سیه    به تحلیل چند رسانه پژوهشی( در 0223) 1و آورا  1بنیتز

اند  الگوی تحلیلی آنهیا الگیوی   بین آنها پرداخته حزب مطرب در مکزیک از منظر روابط قدرت

ی کارشناسیی  نامیه ( در پاییان 0255) 1لستوسکایت باشد ( می5331 ،5330سه بُعدی فرکالف )

ای نیوعی پیتیزا بیا برنید     های زنجیرهای بیلبوردهای تبلیغاتی فروشگاهخود به تحلیل چندرسانه

هیای غییر اخالقیی بکیار رفتیه در ایین       نقد شیوه در نیوزلند پرداخته است  او به 5پیتزای جهن 

( بیه بررسیی تغیییر    5352) 3پیردازد  روسییتر  کنندگان به خرید میتبلیغات برای تشویق مصرف

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

تیر از سیایر   تر و راحتار سادهبررسی گفتمان تبلیغات مانند روسیتر بر آن است که تصویر بسی

تر از عنیوان  تواند توجه بییندگان را جلب کند  لذا در تبلیغات بیلبوردی تصویر مه ها میرسانه

 کند   بوده و قبل از نام برند و عنوان توجه رهگذران را بخود جلب می

                                                           
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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 ضرورت و اهمیت تحقیق .3

ستداللی و یک عمیل اجتمیاعی   هر پدیده زبانی بطور همزمان به عنوان یک متن، یک عمل ا

آید  بُعد متنی به بررسی زبانشناسی متن مرتبط است، بُعید اسیتداللی بیه مراحیل     به حساب می

پردازد و بُعد اجتماعی به بررسی مسائل اجتماعی دخیل از جملیه شیرایط   تولید و درک متن می

عی در پدییده  اجتماعی و سازمانی پدیده و چگونگی ایجاد تغییر شیکل توسیط شیرایط اجتمیا    

-(  فرکالف در توضیح فوق در امل به پیشبرد جنبیه زبیان  5330:11پردازد )فرکالف، زبانی می

بایست ( برآن است که در تحلیل انتقادی می3-0: 0221)که رُز پردازد در حالیشناختی متن می

ییت  هیای بصیری میتن اهم   های دیداری و بصری متن نیز توجه شود  منظیور از نشیانه  به نشانه

فرهنگی، اجتماعی، و روابط قدرتی است که در متن ادغام شده است و این به معنیی تفکیر در   

 شود   مورد نوع دیدگاه و تصوری است که باعث ایجاد روابط قدرت می

گیری از ابزار تبلیغات سعی بر آن دارد که افکار عمومی را در از آنجا که هر سازمان با بهره 

تیرین و  میرفه تیرین، بیه  دستیابی به راحت ،بت به خود سوق دهدجهت ایجاد نگر  مثبت نس

تواند کمک بزرگی در راستای پیشبرد اهداف این افراد باشد و تا آنجا که ما مؤثرترین رو  می

ی تبلیغات بیلبوردی چنین پژوهشی مورت نگرفته اسیت، لیذا   ای ، تا کنون دربارهبررسی کرده

 ها را در اختیار قرار دهد تواند این گونه راهکارمیتحقیقی کامل و جامع و همه جانبه 

 متون چندرسانه ای .4

هیای نمیود   دانند که از شییوه ای را متونی می( متون چندرسانه0225:531)ایدما و استنگلین 

ی متن( تشکیل شده و یک کل را ساخته ها و خود نوشتهها و عناوین، عکسسرفصل)متفاوت 

( این مسأله را به اثبات رساندند که معنیی در هیر ییک از    0225:51) 5است  جویت و همکاران

پیذیرد   های نمود تأثیر میی های نمود به طور جداگانه شکل گرفته و از تمام این شیوهاین شیوه

هیای تبلیغیاتی کیه از انیواعی از متیون      ی بیلبیورد این تعاریف بیرای بررسیی ماهییت پیچییده    

( نییز   0221:551) ائز اهمیت هستند  کیرس و ون لییوون  اند، بسیار حای تشکیل شدهچندرسانه

تر تأثیر متقابل معنای کالمی و بصری و هایی برای تومیف هر چه مناسبپرور  و توسعه راه

 دانند تر معنای بصری را بسیار حیاتی و الزم میهمچنین تومیف هر چه دقیق

                                                           
1 Jewitt et. al.  
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میاعی کیه بیننیده را بیه آن     اجت -و بافت فرهنگیی  شدهانتخاب( به رابطه تصویر 0221)رُز 

توان نتیجه گرفیت کیه بهتیر اسیت در بررسیی      کند  در اینجاست که میکند تأکید میجذب می

بُعدی فرکالف بهره برد که در آن، میتن، بُعید اجتمیاعی و بُعید     ای از الگوی سهمتون چندرسانه

ر بیلبیورد بیه دو   هی  ،شیوند  در ایین مقالیه   ای هستند که مرکز توجه واقع میی گفتمانی سه جنبه

شیناختی( بیه میورت    ها و متون زبیان ها، عکسرنگ)شده در آن مورت کلی و اجزاء ترکیب

 های معنایی و معنای مجازی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت جداگانه، مؤلفه

 های به کار گرفته شده در تحقیقها و مؤلفهالگو .5

ه تحلیل گفتمان انتقیادی، میدل سیه بعیدی وی     مند بودن رهیافت فرکالف ببا توجه به نظام

کنید،  ابزارهایی که فرکالف بیرای تحلییل معرفیی میی     ،مبنای کار قرار گرفته است  با این حال

شناسیی اجتمیاعی و   بیشتر مناسب متون نوشتاری است تا تصویر، از این رو، با استفاده از نشانه

-ن لیون و ادغام این رهیافت در میدل سیه  ، رز و نیز کرس و و5های ایدماکار گرفتن رهیافتبه

فرقیانی و جهرمیی،   )آیید  بعدی فرکالف مدل مناسبی برای تحلیل فیل  و تصویر به دسیت میی  

5932   ) 

 ،های متعددی نیز شکل گرفته است  برای مثالهای نظری گوناگون، رهیافتبر اساس سنت

کند  رهیافت گفتمانی اشاره میشناسی و ( به دو رهیافت عمده، یعنی رهیافت نشانه5333)هال 

و رهیافیت گفتمیانی عمیدتا     شیکل گرفتیه  شناسی بیشتر متیأثر از آرای سوسیور   رهیافت نشانه

شیناختی توجیه خیود را    که رهیافت نشانهدر حالی ،های فوکو است  به نظر هالمرهون اندیشه

های متنی بیه  ر جنبهکند، رهیافت گفتمانی عالوه ببیشتر معطوف به متن و روابط درون متنی می

   ( 5925932: فرقانی وجهرمی،) و عوامل فرامتنی نیز توجه ویژه دارد0رویه ها

هیا بیرای   هیا و رو  تیرین نظرییه  میدون  ،های دیگررهیافت فرکالف در مقایسه با رهیافت

کند  فرکالف مفاهی  الزم برای تحلییل  ی ارتباطات، فرهنگ و جامعه فراه  میتحقیق در حوزه

هر تحلییل از رخیدادی    ،کند  از نظر وین انتقادی را در مدلی سه بعدی به ه  مرتبط میگفتما

هیای متنیی،   این سه بعد را مورد توجه قرار دهد  این سه بعد عبارتند از: ویژگیی باید ارتباطی، 

تیری کیه رخیداد    روییه گفتمیانی( و روییه گسیترده    )فرایندهای مرتبط به تولید و مصرف متن 

                                                           
1 Iedema 

2 Practice  
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-رویه اجتماعی(  روشن است که رهیافت فرکالف بیه )بررسی به آن تعلق دارد  اجتماعی مورد

ویژه در بعد متن، بیشتر متناسب با متون نوشتاری است تیا متیون دییداری و شینیداری  متیون      

هیای میدا   ای از تصویر، گفتیار، موسییقی و افکیت   دیداری نظیر فیل  یا متون تلویزیونی، آمیزه

-های خاص خود را دارد  بنابراین، بیرای متیون چنید   ز آنها پیچیدگیهستند و تحلیل هر کدام ا

 های تلفیقی کارآمدتر خواهد بود ای رهیافترسانه

 (1991)لیون ( و کرس و ون2001)(، ایدما 2001) های رز. دیدگاه1. 5

آورد کیه یکیی را   ( با مرور کارهای مرتبط، از دو تحلیل گفتمان سخن به میان می0225) رز

منظیور از گفتمیان،    5نامد  در تحلیل گفتمان می 0و دیگری را تحلیل گفتمان  5ل گفتمان تحلی

هایی که از سوی ییک گفتمیان خیاص    ها و روندهای گفتگو و متن است و به رویهانواع شکل

کمتیر بیه    ،شیود  در ایین رو   برای ایجاد تصاویر و متون ایجاد می شود، چندان توجهی نمی

شود و در عوض، توجه امیلی معطیوف   ها توجه میتمانی و مولد بودن آنهای گفبندیمورت

بندی است که از طریق انواع متعدد تصاویر بصری و به مفهوم گفتمان، به مثابه آن بیان و مفصل

هیای  توجه معطوف بیه آن روییه   0در تحلیل گفتمان  ،گیرد  در مقابلمتون گفتاری مورت می

کنند و خود تصاویر بصیری و متیون گفتیاری کمتیر میورد      د مینهادی است که تصاویر را ایجا

شیود و  شناسی به طور ضمنی رهیا میی  معموال رو  ،0گیرند  در تحلیل گفتمان توجه قرار می

هیایی کیه در تولیید و    های حقیقت، نهادها و فنیاوری هایی چون: قدرت، رژی اغلب به موضوع

نامد، همیان دو  می 0و  5آنچه رز تحلیل گفتمان  پردازد  در واقعتوزیع تصاویر نقش دارند، می

به نقیل از فرقیانی و جهرمیی ،    ) های گفتمانی در مدل سه بعدی فرکالف استبعد متن و رویه

5935 :501   ) 

کنید  تحلییل فییل  و    ( تمرکز خود را مرفا متوجه فیل  و تلویزییون میی  553: 0225ایدما )

شیناختی و  کاوانیه، سیاختارگرا، نشیانه   انند تحلیل روانهای متنوعی متواند به شیوهتلویزیون می

هیا و آن چیه در نهاییت    ها تمایل دارند به محتوای فیل دیدگاه مضمونی انجام شود  این دیدگاه

سیاسیی اسیت  در   -ی آن است، توجه کنند و این توجه فارغ از خیوانش اجتمیاعی  فیل  درباره

هیای بررسیی   نشانه شناسی اجتماعی اسیت، شییوه   مقابل، راهبردهای تحلیلی ایدما که مبینی بر

هیا و  تیر فیرانقش  زند  برای تحلیل دقییق سیاسی پیوند می-تصویر را به بینامتنی بودن اجتماعی

گرفت  معیانی   کار( را به5331لیون)های پیشنهادی کرس و ونتوان شیوهتکمیل رو  ایدما می
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هیا و در معیانی   ، مکیان ءکشیدن افراد، اشیا بازنمایی شده در تصویر پیش از هرچیز با به تصویر

هیا و عنامیر در تصیویر از    لییون بیرای موضیوع   شود  کرس و ونانتقال داده می 5عام مشارکین

کنند و برای این منظور دو الگوی بازنمایی رواییی و مفهیومی   عبارت کلی مشارکین استفاده می

کننید،  ررسی این فیرانقش پیشینهاد میی   لیون برای بهایی که کرس و ونکنند  شیوهرا معرفی می

تر عملیاتی کنید  جهیان بازنمیایی شیده در تصیویر بیا       تواند رو  ایدما را به مورتی دقیقمی

ی ایین سیطح از   کند  بیرای مطالعیه  گر تصویر رابطه برقرار میادید مشخص آن، با تماشیزاویه

کننید: تمیاس، فامیله و    میی  ( سه مؤلفه را پیشینهاد 5331:505) لیونمعنای تصویر، کرس و ون

ی مییان  ی دید  نگاه کردن به مخاطب یا نوع نگاه بازنمایی شده در تصیویر و نیوع رابطیه   زاویه

هایی مانند تمسیخر ییا خشی  را    نگاه و مخاطب با مفهوم تماس که ممکن است معانی و حالت

هیا و اشییای   ، مکیان شود که افرادمشخص می ،ی فاملهدر خود داشته باشد  با استفاده از مؤلفه

لییون فامیله   به تصویر کشیده شده به چه میزان به ما نزدیک یا دورند  در الگیوی کیرس و ون  

 واجد سه بُعد زیر است:  

ای تصیویر افیرادی کیه در نمیای دور نشیان داده      ی اجتماعی: در یک نظام نشیانه   فامله5

شیوند،  میی  نمای نزدیک نشان داده هایی که باشوند، افرادی غریبه هستند و در مقابل، سوژهمی

 شوند   ی از ما تصویر میهایی هستند که جزئسوژه

هیا دارای  ی دوربین، نگاه از باال یا پایین بیه سیوژه  ی اجتماعی: بر اساس نوع زاویه  رابطه0

ای که نگاه کردن از باال به کسی اعمال نمادین قدرت بیر روی آن  ؛ به گونهاستمعانی متفاوتی 

ی ایجادحس مشارکت بیرای فردبازنمیایی شیده    نگاه کردن از پایین به باال نشان دهندهاست و 

 ی برابری است   سطح چش  نشان دهندهی ه باشد  نگاه به فرد از زاویهمی

کننید    تعامل اجتماعی: این که فرد یا افراد نمایش داده شده در تصویر به مخاطب نگاه می9

ای هاست  اگر آنها به تماشاگر نگیاه نکننید، ابیژه   گر با آناامل تماشی نوع تعدهندهیا خیر، نشان

هیا تماشیاگر را   ها به تماشاگر نگاه کننید، آن ی تماشاگران خواهند بود و اگر آنبرای نگاه خیره

سه راهکار برای بازنمایی بصری افراد به عنوان دیگری از  ،دهند  بر این اساسمخاطب قرار می

 شود: ه  تفکیک داده می

 گذاری: بازنمایی افراد به عنوان بیگانه  راهکار فامله

                                                           
1 participants  
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 زدایی: بازنمایی افراد به مورت افراد تحت سلطه و انقیاد  راهکار قدرت

مانند آن چه در آزمایشیگاه انجیام    ؛های مطالعهسازی: بازنمایی افراد به مثابه ابژهراهکار ابژه

 شود    می

چگونه در درون متنیی پوییا   معانی با این سروکار دارد که آخرین کارکرد یعنی کارکرد متنی 

ناپذیری مسیتلزم سیاختار   شوند  تدوین بصری یک تصویر به مورت اجتنابردیف و ادغام می

ی خود است: شروع، میانه و پایان، مشکل و راه حل، استدالل به نفع شناختی و ریت  ویژهنشانه

-لیون ارایه میفرانقش نیز راهکارهایی که کرس و ون تر اینو استدالل علیه  برای بررسی دقیق

های متنی از طریق سه نظام بیه یکیدیگر میرتبط    تواند مفید باشد  از نظر ایشان فرانقشکنند می

 شوند   می

  ارز  اطالعاتی: ارز  اطالعاتی به محل قرار گرفتن عنامر یک چیدمان پرداختیه و بیا   5

تیر  باال یا پایین قیرار گیرفتن عنامیر و در معنیای کلیی     توجه به چپ/ راست، مرکز/ حاشیه و 

گییری چیپ ییا    جیای  ،دهد  بیرای نمونیه  های تصویر، ارز  اطالعاتی خامی به آنها میناحیه

کند  عنامری که در شده یا نو را ایجاد میساختارهای تثبیت ،راستی در فرهنگ غربی به ترتیب

اند و عنامری که شده ارایه شدهموجود و شناختهچپ قرار دارند، به مثابه عنامر معین، از پیش

شوند  به همین ترتیب، باال داللیت بیر   در سمت راست قرار دارند، به مثابه عنامری نو ارایه می

های تحتانی با جزییات عملیی ییا   آل بودن و واقعی بودن اطالعات دارد  و در مقابل، بخشایده

 واقعی ارتباط دارد  

های متمایز معینی توانند هویتدهد که عنامر یک ترکیب مینشان می  قاب: قاب تصویر 0

داشته باشند یا به مورتی وابسته به ه  بازنمایی شوند  بیه عبیارت دیگیر، حضیور ییا فقیدان       

کند  ایین  ها را از ه  جدا میبندی، عنامر یک تصویر را به ه  متصل کرده یا آنابزارهای قاب

هایی چون خطوط و تعلق به همدیگر هستند یا نه  انفصال، از رو ها مکه آن دهدنشان میامر 

 شود   فضاهای خالی میان عنامر یا تفاوت رنگ و کنتراست رنگ ایجاد می

تواننید در مقایسیه بیا سیایر     دهد که بعضی از عنامر میی   برجستگی: برجستگی نشان می9

ی نسیبی،  زمینیه، انیدازه  پیس  زمینیه ییا  عنامر جلب توجه کنند که این امر نییز از طرییق پییش   

 (   052: 5331، لیون) کرس و ون کنتراست در قدرت رنگ، درخشانی یا غیره ایجاد شود
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 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر

 ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر

 فردی/ رابطه ممیمی نمای نزدیک

 ی اجتماعیایجادرابطه نمای متوسط

 فردیایجادرابطه ی غیر نمای دور

 دربرگیری زاویه دوربین روبرو

 جداسازی زاویه دوربین مورب

 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دور بین باال

 برابری زاویه دوربین همسطح

 ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده زاویه دوربین پایین

 (5331:505کرس و ونلیون )
 

 (2003فرکالف ). الگوی سه بُعدی 2. 5

کیه  استفاده شده اسیت  بُعدی فرکالف عوامل زبانی از الگوی هلیدی و الگوی سهدر بخش 

بُعید زبیانی خیود بیه واژگیان، نحیو،         اجتماعی است -شامل بخش زبانی، گفتمانی و فرهنگی

 52  بر اساس این الگو در هر یک از این چهیار بخیش   شودوستگی و ساختار متن تقسی  میپی

های پرسش ،جاگیری کرد  در اینتوان نتیجهبه این سؤاالت میشود که با پاسخ سؤال مطرب می

ها در مورد عوامل زبیانی هیر   شود و در فصل بعد یعنی تجزیه و تحلیل دادهفرکالف عنوان می

 (:  532-530: 0229ها خواهی  پرداخت )فرکالف، بیلبورد به پاسخ به آن

 سؤاالت مربوط به قسمت واژگان:

 دارند؟ 5ه ارز  تجربی: کلمات چ5سوال شماره 

 اند؟بندی کلمات انتخاب شدهاین کلمات از چه گروه طبقه 

   آیا این کلمات با در نظر داشتن ایدئولوژی خامی نسبت به کلمات دیگر تیرجیح داده

 اند؟شده

 آیا کلمات مترادف و یا متضاد در جمله وجود دارد؟ 

 دارند؟ 0: کلمات چه ارز  ارتباطی0سوال شماره 

                                                           
1 experinental value 

2 relational value 
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 راتی که دارای حسن تعبیر باشند در جمله موجود است؟آیا عبا 

 دار در جمله بکار رفته است؟آیا کلمات رسمی و یا غیر رسمی نشانه 

 واژگان در جمله به چه چیز در دنیای واقعی اشاره دارد؟ 5: ارز  بیانی9سوال شماره 

 ها و یا معانی مجازی در جمله بکار رفته است؟: چه استعاره0سوال شماره 

 سؤاالت مربوط به قسمت نحو:  

 کار رفته شده چیست؟ههای تجربی دستور زبان ب: ارز 1سوال شماره 

 چه نوع فرآیندی مورت گرفته و چه عنامری در آن استفاده شده است؟ 

 آیا عامل نا معلوم است؟ 

 دهند؟ها همان هستند که در ظاهر نشان میآیا فرایند 

 ت؟آیا از مبتدا سازی استفاده شده اس 

 آیا جمالت معلوم هستند یا مجهول؟ 

 کار رفته چیست؟های ارتباطی دستور زبان به: ارز 1سوال شماره 

 ( بکار رفته است؟1، امری0، پرسشی9)بیانی 0چه وجهی 

 شود؟های ارتباطی در جمله یافت میهای مه  رو آیا مشخصه 

 ونه؟آیا از ضمایر ما و شما استفاده شده است و اگر استفاده شده چگ 

 شود؟های دستوری جمله دیده می: چه ارز  بیانی در مشخصه1سوال شماره 

 های بیانی در جمله وجود دارد؟های شاخص رو آیا مشخصه 

 سواالت مربوط به بخش پیوستگی

 اند؟: جمالت ساده چگونه با یکدیگر پیوند خورده5سوال شماره 

 شده است؟ای برای اتصال جمالت ساده بهره گرفته از چه شیوه 

 اند؟1هستند و یا با یکدیگر هماایه 1، پایه و پیروآیا بندهای بکار رفته 

 متنی اشاره شده است؟متنی و برونچگونه به معانی درون 

                                                           
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

 هایی برای تعامل استفاده شده است؟: از چه شیوه3سوال شماره 

 شیرکت  ،کنندگان در گفتمان نوبیت ز شرکتهایی وجود دارد که طی آن یکی اآیا راه-

 کننده دیگر را برای محبت کنترل کند؟

: بر چه بخشی از متن تأکید بیشتری شده است و کدام بخیش حیاوی پییام    52سوال شماره 

 است؟

 هاتحلیل داده .1

آوری اطالعات از طریق تصویربرداری، مشاهده و بررسی متن و فه  منظیور  پس از جمع   

رتباطات حاک  بر اجزای متن، ساخت ایدئولوژیک متن بر اساس الگوی تحلیل و نیت و درک ا

شناختی و الگیوی سیه بُعیدی    لیون به لحاظ نشانهگفتمان انتقادی ترکیبی رز، ایدما، کرس و ون

هیای تحقییق در   شیناختی میورد تجزییه و تحلییل قیرار گرفیت  داده      فرکالف بیه لحیاظ زبیان   

  گردد ارایه می 0و  5های جدول
 

 های سطح شهر شیرازهای زبانی برگرفته از بیلبوردداده (1)جدول

 متن تبلیغ ردیف

 زبرانو، مبلمان و معماری دو همسوی همیشگی 5

 آسوده خاطر باشید    مؤسسه مالی و اعتباری مالحین )بانک آینده( 0

 مایکروویو هوشمند سامسونگ، تصمی  از تو پخت و پز از سامی 9

 سال ضمانت کامل و رایگان 9ت بهترین کارایی، وستل فناوری یکدل، بهترین قیم 0

 به روز باشید، خدمات الکترونیک بانک مسکن، بانک مسکن 1

 شیر بنوشید، ارژن، کیفیت را انتخاب کنید    1

 هادوِست دارم مامان، الدن، کیفیت مورد اطمینان نسل 1

 ی بدون مواد نگهدارنده، ارم پگاه فارسشیر موز استریل)فرادما( با ماندگاری طوالن 5

 همراهی با سرعت = همنشینی با مرگ، بانک قوامین حامی شهروندان قانون مدار 3

 طع  به یاد ماندنی، رامک، ماست آروما 52
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 داده های زبانی برگرفته از بیلبوردهای سطح شهر تهران (2)جدول 

 متن تبلیغ ردیف

 بهار، ترد سرخ میکنه 5

 رام سس سالسا، مزه تازه از گوجه فرنگی تازهمه 0

 چای یخ، سال  بنوشید 9

 یامی اسنک 0

 ارزان خنک شوی ، بارا پیلر جذبی 1

 تغییر را از رنو بخواهید 1

 ی شما، پارس نوران شرقهمچون     در خانه 1

 ماندگاریماه  0بستنی و لبنیات وارنا، برای اولین بار در ایران شیر استریل لیوانی،  5

 شاتل، اینترنت پرسرعت با تخفیف ویژه در سراسر تهران 3

 اسایف، رؤیای نقره ای خانه ی شما 52
 

 ها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی شناختی دادهتحلیل زبان .1. 1

-تمام سؤاالت فرکالف نمیی  ،جمله هستندهای زبانی بیشتر به شکل شبهجایی که دادهاز آن

سؤال در تحلیل بهره گرفته شده است کیه سیه سیؤال از بخیش      5لذا از   باشد توانست کارآمد

واژگان، چهار سؤال از بخش نحو و یک سؤال از بخش ساختار متنی انتخیاب شیده اسیت  در    

انید، آورده  های مورد نظر که به منظور تحلیل جمالت در نظر گرفته شدهسؤاالت و مؤلفه ،ذیل

 شود   می

 بخش واژگان 

سیازی  در نظرگرفتن ایدئولوژی خامی نسیبت بیه کلمیات دیگیر برجسیته       آیا کلمات با5

 اند؟شده

کنند  کلمیاتی کیه   شوند،که ایدئولوژی خامی را منتقل میسازی میمعموال کلماتی برجسته

ی متن در مدد است مرکز توجه مخاطب قرار گیرد و پیام اطالعیاتی وی را منتقیل   تولید کننده

سیازی  کلماتی برجسته، های تحقیق حاضرگیرند  در داده در ابتدای جمله قرار میسازد، معموال

 نام کاال دارند    اند که یا نام کاال هستند و یا تاکیدی برشده

 ، مبلمان و معماری دو همسوی همیشگیزبرانو: 5مثال
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پیش از ای است که حامل خالقیت و نوآوری است و نام تجاری زبرانو، واژه ،در این مثال

 ای در زبان فارسی موجود نبوده است  تأکیدی که روی این واژهچنین واژه ،تولید این محصول

در جایگاه مبتدا قرار  تواند به ماندگاری آن در ذهن مخاطبان کمک کند  این واژهشده است می

 باشد گرفته است اما عامل نمی

 سر تهران، اینترنت پرسرعت با تخفیف ویژه در سراشاتل: 0مثال

 نام تجاری محصول در جایگاه مبتدا قرار گرفته است اما عامل نیست  ،در این مثال

 خنک شوی ، با راپیلر جذبی  ارزان: 9مثال

کلمه ارزان که یک مفت است در جایگاه مبتدا قرار گرفته اسیت و تأکیید بیر     ،در این مثال

هیای  هی ارزان از میان دیگیر واژ است  ایدئولوژی خامی که باعث انتخاب واژه روی این واژه

کیه جمیع    5932تواند این باشد که فصل تابستان سیال  سازی شده است میجمله برای برجسته

های ایران بود و همه جیا در بیین میردم    ترین تابستانها مورت گرفت، یکی از گرمآوری داده

ی ابراین تأکید بیر واژه بحث پر هزینه بودن سیست  سرمایش و باال بودن رق  قبوض برق بود  بن

 کند ارزان توجه مخاطبان را بیشتر به خود جلب می

 : بهار، ترد سرخ میکنه 0مثال

باشد، در جایگاه مبتدا آمده است و عامیل  ی بهار که نام تجاری روغن میواژه ،در این مثال

از باشد  از طرف دیگر بهار نام فصیل تیازگی و طیراوت اسیت و همچنیین یکیی       جمله نیز می

سازی نام محصول و جلب توجیه  اسامی دختران است  در اینجا از چندین فاکتور برای برجسته

 بهره برده شده است مخاطب 

 سال ضمانت کامل و رایگان 9کارایی،  بهترین قیمت بهترین: 1مثال

توانید اییدئولوژی خامیی را اعمیال کنید و اسیتفاده       های تفصیلی یا عالی میکاربرد مفت

شیود  میورد   ازاین نوع مفات در راستای سرکوب محصوالت مشیابه گیاه دییده میی     نامشروع

هیا قشیر   این اسیت کیه بیشیتر مخاطبیان بیلبیورد      ،دیگری که در این مثال جلب توجه می کند

متوسط مردم هستند و اطالع رسیانی بیه ایین قشیر کیه ییک محصیول بیا کیارایی عیالی و بیا            

توانید در جیذب   ان و بطور کامل ضمانت دارد، میترین قیمت سه سال به مورت رایگمناسب

 مشتری مؤثر باشد 

 ماه ماندگاری 0شیراستریل لیوانی،  برای اولین بار درایران : بستنی و لبنیات وارنا،1مثال
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تواند نام یک پیشگام شدن درتولید یک محصول نو در راستای برآورده کردن نیاز جامعه می

توان یافت که دگارسازد  دربعضی ازتبلیغات واژگانی را میمحصول تجاری را در ذهن مردم مان

 ی تال  آن برند تجاری در تولید خالقانه است نشان دهنده

 را انتخاب کنید    کیفیت ارژن، : شیربنوشید،1مثال

آیید   های پر اهمییت در شیناخته شیدن ییک محصیول بیه شیمار میی        کیفیت یکی ازگزاره

توان یافت که به میورت مسیتقی  ییا ضیمنی بیه کیفییت       را میدرتبلیغات بیلبورد نیز واژگانی 

 اند محصول خود اشاره کرده

 هامورد اطمینان نسلکیفیت الدن، ت دارم مامان،: دوس5ِمثال

 ارم پگاه فارس ،با ماندگاری طوالنی بدون مواد نگهدارنده)فرادما(  استریل : شیر موز3مثال

شیود کیه توسیط متصیدی     ها یافیت میی  روشیفشیرموز معموال به شکل سنتی و در بستنی

شود  رعایت بهداشت یکیی از عوامیل مهمیی اسیت کیه      فروشگاه تهیه و به مشتری عرضه می

ی کنید  اسیتفاده از واژه  انتخاب محصول یک برند تجاری را از میان دیگر رقیبانش توجییه میی  

بیه خریید محصیول    تواند مشتری را ی بهداشتی بودن محصول است میکه نشان دهنده ستریلا

مانیدگاری طیوالنی آن    ،هیای ییک محصیول بیا کیفییت     ترغیب کند  همچنین یکی از مشخصه

کننیدگان  البتیه ایین موضیوع همیشیه      محصول است، چه برای فروشندگان و چه برای مصرف

که انتخاب عبارت بدون مواد نگهدارنده را بعید از عبیارت بیا مانیدگاری      چهآنمادق نیست  

کاالهیای   ،کند این است که پیش از تولید ایین محصیول  عبارات دیگر توجیه می طوالنی از بین

 1شوند( که حاوی مواد نگهدارنیده بیوده و تیا    شدند )و همچنان نیز تولید میدیگری تولید می

های جمعی مثیل  چندی بعد از طریق رسانه  اند بدون آنکه فاسد شوندماه یا بیشتر قابل استفاده

هیا و مجیالت اعیالم    های پزشکی و سالمت در روزنامهتلویزیون و یا ستون های پزشکیبرنامه

ابتال به بیماری سیرطان شیناخته شیده اسیت  از ایین رو       عواملشد که مواد نگهدارنده یکی از 

از مییان دیگیر عبیارات ممکین      ،خیاص  نگیر  تواند با ایین  می بدون مواد نگهدارندهعبارت 

 انتخاب شده باشد 

 ماست آروما رامک، ،یادماندنی طع  به: 52مثال

تجیانس آواییی رامیک و     ،، در این تبلییغ "طع  به یادماندنی"در مورد عالوه بر مبتداسازی 

 آروما نیز به برجسته سازی محصول در ذهن بیننده کمک می کند 
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 ترد سرخ میکنه : بهار،55مثال

از مییان   تیرد  یواژهکند  از این روست که یک روغن با کیفیت مواد غذایی را ترد سرخ می

، تا باال بودن کیفییت کیاال   ه استتوانستند جایگزین آن باشند انتخاب شدهایی که میدیگر واژه

 را در ذهن مخاطب تداعی کند   

 تازه ازگوجه فرنگی تازه: مهرام سس سالسا، مزه 50مثال

ی تأکیید  دهندهتواند نشان دو بار به کار رفته شده است که می "تازه"ی در این عبارت واژه

مضاعف بر برجسته سازی این کلمه باشد  چرا که تازگی یک محصول یکی از عوامل مهی  در  

باشید  باشد، ذکر نام آن که فارسیی نمیی  فرنگی میانتخاب آن است  سالسا یک نوع سس گوجه

 تواند برای ببینده جالب باشد   نیز می

 اسرتهرانسر پرسرعت باتخفیف ویژه در اینترنت : شاتل،59مثال

های اخیر همیشه و در تمام سطح کشور بخصوص در بین قشیر جیوان میحبت از    در سال

دلیل باالی آن است  سرعت پایین، قیمت باال و عدم سرعت پایین اینترنت در ایران و قیمت بی

هیای  هیا و دیگیر بهانیه   هیای نیوری، کابیل برگیردان    دهی مناسب به دلیل فیبیر پوشش سرویس

 شوند نتی شکایاتی است که به وفور از جانب کاربران شنیده میهای اینترشرکت

 ارز  بیانی واژگان درجمله به چه چیزدردنیای واقعی اشاره دارد؟  0

 هانسلاطمینان  کیفیت مورد الدن، ،دوست دارم مامان: 50مثال

لیید  ی توتوان به قدمت و سیابقه می هانسلو  دوست دارم ماماندر مثال فوق از دو عبارت 

این بدان معناست که از نسل مادر تا نسل فرزند این محصیول تولیید شیده و     محصول پی برد 

توان گفت که جواب خیود را در بیین مصیرف    مورد مصرف قرارگرفته است و یا به عبارتی می

 کنندگان پس داده است   

 یا معانی مجازی درجمله بکاررفته است؟ و ها  چه استعاره9

 "گویید:  بیاره میی  فیرکالف در ایین    کنید  مجازی رادرمتن بررسی می وجوداستعاره/معنای

هیای  هیا اییدئولوژی  چراکیه اسیتعاره   ،این قسمت بسیارجالب توجیه اسیت   ه دربررسی استعار

استعاره درتبلیغات بیه منظورجیذب مشیتری      (522: 0225مختلفی به پیوست دارند )فرکالف، 

 شود   های تحقیق حاضرآورده میهایی از دادهتواند کارآمد باشد  مثالمی

 ی شماخانه ایرؤیای نقره : اسایف،51مثال
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 ای استعاره از تمیزی و براقی است در این مثال رؤیای نقره

 بانک قوامین حامی شهروندان قانون مدار ،همنشینی بامرگ=  همراهی باسرعت: 51مثال

پردازی بهیره  مثال از شخصیت توان با سرعت همراه شد و نه با مرگ همنشین  در ایننه می

 گرفته شده است و معنای مجازی دارد  

 پارس نوران شرق ی شما،: همچون     درخانه51مثال

 تصیویر  مرکیز  دراین مثال ازتصویرنگار بهره گرفته شده است  تصویر یک الماس بزرگ در

 نورانی بودن است  براق و استعاره از

 لی واعتباری مالحین )بانک آینده(: آسوده خاطرباشید    مؤسسه ما55مثال

گیرفتن زمیام   دردسیت  یک سکان استفاده شده است که اسیتعاره از  تصویر از دراین بیلبورد

 معناست   ه  و همسو  "آسوده خاطرباشید"باشدکه باجمله تبلیغاتی بیلبورد، می امور

 جمله به کاررفته است؟ در داریکلمات رسمی وغیررسمی نشانه    آیا9

بیه بییان     ارتبیاطی اسیت    ارز اشاره شد موردتوجه دراین سؤال همانطورکه پیشتر مسئله

اعضیای  استای ایجاد ارتبیاط اجتمیاعی مییان    ر این سوال به چگونگی انتخاب کلمات در، دیگر

شیود   پردازد  اینجا دو مشخصیه رسیمیت و حسین تعبییر مطیرب میی      میمطالعه  اجتماع مورد

ات تشریفاتی، استادانه، قراردادی و یا سنتی است که معموالً بیه  رسمیت به معنی استفاده از کلم

دهنیده طبقیه و موقعییت    یک مقام و منزلت خاص اجتماعی تعلیق دارد  پیس رسیمیت نشیان    

تیری  استفاده از کلمات غیر رسمی احساس ممیمانه ،های تحقیق حاضراجتماعی است  در داده

حتیرام  آمییز بیه مخاطیب احسیاس اعتبیار و ا     رامدهد  اما از طرفی کلمات احترا به مخاطب می

 دهد   بیشتری می

 پخت و پز از سامی تو: مایکروویو هوشمند سامسونگ، تصمی  از 53مثال

تواند ایجیاد میمیمیت   و نیز کاربرد مخفف سامی برای سامسونگ می "تو"استفاده از ضمیر

 نماید     

 ابراز احترام نسبت به مخاطب (   )کاربرد فعل جمع برایبنوشید: چای یخ، سال  02مثال

     مؤسسه مالی و اعتباری مالحین )بانک آینده( باشید: آسوده خاطر 05مثال

 میکنهترد سرخ  : بهار،00مثال

 هااطمینان نسل کیفیت مورد الدن، ،ت دارم ماماندوسِ: 09مثال
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حیس  رسمی عنیوان شیده اسیت کیه     ای و غیرجمله به شکل محاوره 09و  00هایدر مثال

 کند ممیمیت بیشتری را با مخاطب القا می

 بخش نحو

 آیا از ضمایر ما وشما استفاده شده است؟   5

داند و رابطیه  در مورت استفاده از ضمیر ما تولید کننده متن مخاطبش را جزئی از خود می

کنید  امیا بیا بکیارگیری ضیمیر شیما تولیدکننیده میتن خیود را از          تری با وی برقرار مینزدیک

 های این تحقیق در ذیل آورده شده است  هایی از دادهداند  مثالطبان مجزا میمخا

 ، پارس نوران شرق شمای : همچون     در خانه00مثال

 شمای ای خانه: اسایف، رؤیای نقره01مثال

 ؟  آیا عامل نامعلوم است0

بهیار اسیت کیه    توان مثال زد که در آن عامل مستقی  است مثال روغین  ای که میتنها نمونه

هیا عامیل   ی بهار که در جایگاه مبتدا قیرار دارد عامیل جملیه نییز هسیت  در دیگیر مثیال       واژه

 غیرمستقی  است 

   آیا از مبتداسازی استفاده شده است؟  9

هیای  هیا را بیه فراینید   پردازد  فیرکالف ایین فراینید   ها میاین پرسش به بررسی انواع فرایند

هیای  (، و فراینید sv) 9هیای کنشیی غیرمسیتقی    و فراینید  0دادیهای رویی (، فرایندsvo) 5کنشی

باشید  ایین    1ملکیی شود( یا غیرمی 1)که شامل فعل داشتن 1تواند ملکی( که میSVC) 0اسنادی

 ( 525-520: 0225قابل تشخیص هستند )فرکالف،  ،ها از اجزاء تشکیل دهنده بندفرایند

های سامان دادن به اطالعیات  ازجمله شیوه براساس الگوی هلیدی که پیشتر بدان اشاره شد،

شود  هر بند/ جمله به دو گروه مبتدا و گروه خبرتقسی  می ،درجمله، مبتداسازی است که درآن

ی عزیمیت،  دهد و درحکی  نقطیه  ای ازجمله به آغاز جمله تغییر مکان میدر مبتداسازی، سازه

                                                           
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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را  لهیای ذیی  های تحقیق حاضر مثیال   دادهدهدپیام اطالعاتی تازه را در اختیار شنونده قرار می

 دهد   ه میئارا

 از رنو بخواهید    تغییر را: 01مثال

که عامل جمله بیوده اسیت جایگیاه خیود را از دسیت داده و در عیوض        رنودر این مثال، 

جیا تأکیید بیر روی    مبتدای جمله شده است اما عامل نیسیت  در ایین   ،تغییرمفعول جمله یعنی 

 تر کرده است که خالقیت و نوآوری و تنوع محصوالت رنو را برجسته است تغییرکلمه 

 هامامان، الدن، کیفیت مورد اطمینان نسل دارم تسِدو :01مثال 

عامل جمله حذف شده و پذیرنده جایگیاه خیود را از دسیت داده و فعیل بیه       ،در این مثال

باتوجه به فعل دوسیت داشیتن   پیدا کرده است  نوع برجسته سازی است که جایگاه مبتدا انتقال 

ی روغین الدن تاکیید   تواند با تحریک بیشتر عواطف بیینده بر رضایت  دو نسیل از اسیتفاده  می

 کند 

 ماه ماندگاری   0شیر استریل لیوانی،  برای اولین بار در ایران: بستنی و لبنیات وارنا، 05مثال

بیرای  ، عبارت قیدی بار در ایرانشیر استریل لیوانی برای اولین به جای عبارت   05در مثال 
)تولید( و عامل نیز نامعلوم به جایگاه مبتدا تغییر مکان داده، فعل حذف شده  اولین بار در ایران

است  تأکید بر عبارت قیدی بدان جهت بوده است که پیشگام بودن این تولید کننیده را در سیر   

 تا سر ایران برجسته سازد  

 یا امری( پرسشی و رفته شده است؟ )بیانی،  چه وجهی درجمله به کار0

 (   در520-521: 0225امری )فرکالف،  پرسشی، دارد: اخباری )بیانی(، سه نوع وجه وجود

 هیدف از بییان آن انتقیال و    و ( می آیدV( و به دنبال آن یک فعل )Sوجه اخباری یک فاعل )

دهد که فرمان می شود ومیو با یک فعل شروع  اشتراک اطالعات است  وجه امری فاعل ندارد

در مورد تبلیغات کاربرد وجه امری نیوعی   کاری انجام شود  وجه پرسشی به دنبال پاسخ است 

عنیوان ابیزار   هتوانید بی    وجه خبری میی استدعوت مستقی  از مخاطب برای انتخاب محصول 

ل کند کیه مصیرف محصیو   در جمالت بیانی مخاطب احساس نمی  تشویقی در نظر گرفته شود

یابید  وجیه پرسشیی    تبلیغ شده، به وی تحمیل شده است و برای خود حق انتخاب بیشتری می

تواند با توجه به هدف ارائه دهنیدگان  ها میتواند کاربرد انگیزشی داشته باشد  هرکدام از آنمی

 های تحقیق حاضرعبارتند از:  های کاال یا محصول استفاده شود  مثالو ویژگی
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     مؤسسه مالی و اعتباری مالحین )وجه امری(  اطر باشیدآسوده خ: 03مثال

 ، خدمات الکترونیک بانک مسکن )وجه امری(  به روز باشید: 92مثال

 ، ارژن، کیفیت را انتخاب کنید    )وجه امری(شیر بنوشید: 95مثال

 )وجه بیانی(  بهار، ترد سرخ میکنه: 90مثال

 بخش ساختار متنی

 کدام بخش حاوی پیام است؟ بیشتری شده است و دمتن تأکی چه بخشی از   بر5

ها تأکید بیشیتر بیر روی نیام و لوگیوی برنید تجیاری اسیت و پیس از آن         در تمام بیلبورد

 های کاال خصومیات و ویژگی

پرداختیه  ها با دیگر متیون تبلیغیاتی   ها به مقایسه متن بیلبوردشناختی دادهپس از تحلیل زبان

نیز بررسی شود  در این متون بسیار از مفات و قیود استفاده شده و شد تا سطح گفتمانی متون 

ز ا % 0/03 هیا و از مفت % 5/13 باشد  در واقعهمچنین وجه اکثر جمالت بیانی و یا امری می

توان نتیجه گرفت کیه  بیانی هستند  پس می %11جمالت امری و  %01قیود استفاده شده است  

شیود و  ها جهت تومیف ویژگی کیاال اسیتفاده میی   یشتر از مفتدر تبلیغات بیلبورد در ایران ب

 جمالت بیانی است و نه امری   همچنین وجه بیشتر جمالت و شبه

 ها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی شناختی دادهتحلیل نشانه .2. 1

 ی اجتماعیها از منظر تحلیل گفتمان انتقادی به دو مضمون فاملهشناختی دادهتحلیل نشانه

ایِ تصیویری،  ی اجتماعی در ییک نظیام نشیانه   پردازد  با توجه به فاملهی اجتماعی میو رابطه

هایی که بیا  شوند، افرادی غریبه هستند و در مقابل، سوژهافرادی که در نمای دور نشان داده می

ی شوند و رابطیه ی از ما تصویر میئشوند، سوژه هایی هستند که جزنمای نزدیک نشان داده می

هیا دارای معیانی متفیاوتی    ی دوربین، نگاه از باال یا پایین به سوژهاجتماعی بر اساس نوع زاویه

هستند؛ به گونه ای که نگاه کردن از باال به کسی اعمال نمادین قدرت بر روی آن است و نگیاه  

قیدرت   ،ی آن است که فرد نمایش داده شدهکردن از پایین به باال از سوی تماشاگر نشان دهنده

ی برابری اسیت   سطح چش  نشان دهندهی ه نمادینی روی تماشاگر دارد  نگاه به فرد از زاویه

هیای تحقییق   و همچنین تعداد داده (5331لیوون) های برگرفته شده از الگوی کرس و ونمؤلفه

حاضر از میان بیست تصویر تبلیغاتی بیلبورد در سطح شهر شییراز و تهیران نییز بیه درمید در      

 اول زیر آمده است   جد
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 تحلیل نوع نگاه در تصاویر( 3جدول)

 تعداد تصاویر به درصد مؤلفه نمای تصاویر

 %51 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر

 %51 ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر

 %522 مجموع

 

 تحلیل نوع نما در تصاویر( 4جدول)

 تعداد تصاویر به درصد مؤلفه نمای تصاویر

 %02 ایجاد رابطه ممیمی فردی کنمای نزدی

 %02 ایجاد رابطه اجتماعی نمای متوسط

 %02 ایجادرابطه غیر فردی نمای دور

 %522 مجموع
 

 تحلیل زاویه دید در تصاویر (5)جدول

 تعداد تصاویر به درصد مؤلفه نمای تصاویر

 %52 دربرگیری زاویه دوربین روبرو

 %1 جداسازی زاویه دوربین مورب

 %2 ارایه قدرت به تماشاگر دوربین باالزاویه 

 %52 برابری زاویه دوربین ه  سطح

 %1 ایجاد حس مشارکت زاویه دوربین پایین

 %522 مجموع
 

بیلبوردهیای تبلیغیاتی تحقییق حاضیر نشیان       %51گونه که در جدول فوق آمده است، همان

توانید  باشند این میی ی ارایه میی مؤلفهآنها در بر گیرنده %51ی تقاضا هستند و ی مؤلفهدهنده

شیده اسیت و    بدین معنی باشد که تبلیغات در ایران کیامال مسیتقل از تقاضیا و خرییدار ارائیه     

نمای متوسط نسیبت بیه    %02نمای نزدیک و  %02 متقاضی چندانی برای جذب نیست   نسبت

اجتمیاعی تصیویر   ی فیردی و  ی تمایل تبلیغات به ایجاد روابط ممیمانهنمای دور نشان دهنده

ی دوربیین بیاال بیین    باشد  درمد مفر و عدم وجیود تصیویر بیا زاوییه    تبلیغاتی با مخاطب می

ی قدرت به تماشاگر ی عدم تمایل تبلیغات در ایران به ارائههای تحقیق حاضر نشان دهندهداده
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و برابری با گر دربرگیری سطح و روبرو نشانی دوربین ه تصاویر تبلیغاتی با زاویه %52است  

آنچنان که تبلیغات خواستار این اسیت کیه تماشیاگر را برابیر و دربرگیرنیده       ؛باشدمخاطب می

 داند   به عبارت دیگر تماشاگر را جزیی از تبلیغات می و بداند

 گیرینتیجه .7

عوامل زبانی و دیداری تبلیغات در انتخاب واژگیان و سیاختار دسیتوری جملیه کیه همیان       

م است تأثیر دارد  به همین دلیل است که تبلیغات سعی دارد که بر ذهین  چگونگی چیدمان کال

بیا تحلییل دقییق و     مشتری تأثیر گذارد و به نحوی دیدگاه مخاطب را به نفع خود تغیییر دهید   

ها پی برد  به منظور این کار، سعی شده است که توان به عقاید نهفته در آنها میبررسی گفتمان

های نهیان گفتمیان میدار را پییدا کنید       ها و نشانهبلوهای بیلبورد، ساختاربا بررسی تعدادی ازتا

بعدی فیرکالف  های الگوی سهبنابراین، در تحقیق حاضر سعی شده است که با عنایت به مؤلفه

لیوون و کیرس در بخیش دییداری بیه بررسیی      های زبانی و الگوی ترکیبی ونلیلدر بخش تح

 کار گرفته شده توسط تبلیغات در جهت جذب مخاطبهای بههتحلیل مؤلف متون پرداخته شود 

چگونه مطلبیی را   و دهد که چگونه تبلیغات به تغییر نگر  مخاطب مبادرت می ورزدنشان می

هایی است که بر آن است تا الگویی عملیی  کند  تحقیق حاضر یکی از اولین کوششبرجسته می

لگو در مراحل اولیه است و باید با استفاده از دیگیر  در تحلیل گفتمانی تبلیغات ارائه دهد  این ا

بُعدی فرکالف در تحلیل زبیانی  شناختی و معنایی آن را تکمیل کرد  الگوی سههای جامعهمؤلفه

لییون و کیرس در تحلییل عوامیل دییداری، تیا حیدی        گفتمان و الگوی ترکیبی اییدما، رز، ون 

های به کار گرفته ین الگوهای تحلیل موجود، الگوتوانند کارایی داشته باشند  هر چند که از بمی

-های زیرین گفتمان تبلیغات را تا حدی آشکار کنند، امیا هی   شده در این تحقیق توانستند الیه

توانند بیه طیور   چنان الگویی کامل در تحلیل گفتمان تبلیغات نیاز است و الگوهای موجود نمی

 کامل در این زمینه کارایی داشته باشند 

 بنامهکتا

، 5 شیماره  ،1   دورهفرهنگسیتان  نامیه  ،«تبلیغات در زبانی شگردهای(  » 5950) زهرا چیمه، ابوالحسنی

 .592-555مص  
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هیای  شناسی در تحلیل پییام  درآمدی بر کاربرد نشانه»(  5951) بشیر، حسن و جعفری هفتخوانی، نادر

   555-515: 0، شماره شه مدیریتی اندیمجلهی موردی آگهی های مطبوعاتی، تبلیغاتی، مطالعه

های بازرگانی در های تطبیقی پیامهای تبلیغات بازرگانی تلوزیون )بررسی(  شیوه5913پاکروان، مولود )

، تهیران: دانشیگاه عالمیه    ی کارشناسیی ارشید ارتباطیات   نامهپایانهای ایران، ایتالیا، لبنان( تلوزیون

 طباطبایی 

، چیا  اول، تهیران: نشیر    های تجاری در تلوزیون اییران نقادانه از آگهی قرائتی(  5951پاینده، حسین )

 روزگار 

، تهران: مرکیز  های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلوزیونبررسی مولفه(  5950رسولی، محمدرضا )

 های مدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران تحقیقات و پخش برنامه

قد و بررسی نشانه شناختی منتخبی از بیلبوردهای مربوط بیه  ن»(  5932سجودی، فرزان و قائمی، هلینا )

   01-11: 5، شماره ی هنرهای دیداریپژوهشنامه، «های دست بافت و ماشینی ایرانفر 

بررسیی کارکردهیای متنیی و ارتبیاطی تبلیغیات بازرگیانی       »(  5951)  زهیرا  ،نیامور و فرزان  سجودی،

  509 -555 :0، سال دوم ، شماره  شناسیفصلنامه زبان و زبان، «رادیویی

 آزاد دانشگاه ،ارشد کارشناسی نامه پایان رادیویی، تبلیغات متون گفتمان (  بررسی5951الهه ) سعیدی،

 اسالمی واحد تهران مرکز 

های بازرگانی مدا و سیمای جمهوری اسالمی اییران  بررسی ساختار آگهی(  5950حسینی، مژگان )شاه

  تهیران:  هیای اول و سیوم(  هیای شیبکه  های بازرگانی پخش شده بین سریال)تحلیل محتوای آگهی

 های مدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مرکز تحقیقات و سنجش برنامه

مقایسه عوامیل میوثر    »(  5951مکار، منوچهر )، محمدرضا؛ آتش پور، سید حمید و کاممصام شریعت

، شناسیی روان دانیش و پیژوهش در  ، «در اثربخشی تبلیغیات تجیاری از دیید میردم و متخصصیان     

  502-32:  90شماره

های فرهنگی در تبلیغات تجیاری:  نحوه بازنمایی ارز » ( 5935) حسین، حسنی  و حمید  ،عبداللهیان

فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتمااعی در  ، «در ایران های تلویزیونیشناختی آگهیشانهن تحلیل

  555-53 :5، شماره 5دوره ، ایران

ارائه مدلی برای تحلییل انتقیادی   » (  5932فرقانی، محمد مهدی و اکبرزاده جهرمی، سید جمال الدین )

    503-511: 51، شماره گ و اطالعات، مجله فرهن«فیل 

  ،«نتحلییل رواییت در آگهیی هیای داسیتانی تلویزییو       »(  5953)  احمیدی شیهرام   و عبدالیه  ،گیویان 

  05-5:  (50)پیاپی  0  شماره ,9  دوره ، تحقیقات فرهنگی ایران

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=3800&Number=4&Appendix=0&lanf=Fa
https://jisr.ut.ac.ir/?_action=article&au=199858&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://jisr.ut.ac.ir/issue_4737_4738_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1391%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-219.html
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67625
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=67625
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=5218
http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=28492
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  3-02: 5، سال نه   شماره شناسیمجله زبان، « درآمدی به سخن کاوی » .(5915پور ساعدی، کاظ ، )لطفی

هیای گفتیاری    های بازرگانی رادیو به زبان فارسیی بیر پاییه نظرییه کینش     یابی آگهیارز .(5951محسنی، رعنا )

، دانشیگاه آزاد اسیالمی واحید تهیران مرکیزی دانشیکده       شناسیی همگیانی  نامه کارشناسی ارشد: زبیان پایان

 های خارجی زبان

های جمله های تجاری )نگاهی به نقش زبان ادبیی در آفیرینش جملیه    ویژگی»(  5932) محمدحسین ،محمدی

-59(: 59 پیی  در پیی ) 9  شیماره ,  0  دوره ،( ادب بهیار ) فارسی نثر و نظ  شناسی سبک،  «(های تبلیغاتی

31  

شناسیی انتقیادی،   ان(  بررسی ادبیات داستانی جنگ برای کیودک از منظیر گفتمی   5953مقداری، مدیقه سادات )

 ، دانشگاه فردوسی مشهد ی دکتری زبانشناسی همگانینامهپایان

گییری   ر شیکل دهای تبلیغیاتی و نقیش آن    نظرسنجی از مردم تهران در مورد آگهی(  5950) فر، لیال منصوری
 مرکز تحقیقات مدا و سیما :، تهرانمیزان و نحوه مصرف

های بازرگانی تلویزیونی با تاکید بر طبقه پیام تحلیل محتوای» ( 5951) سعیده ،امینی و حسین، میرزایی

  519-591 : 1  شماره ، 0  دوره ،مطالعات فرهنگی و ارتباطات، «اجتماعی و سبک زندگی

 پایان جنسیت، متغیر بر تکیه با ایران تلویزیون تبلیغات گفتمان انتقادی (   تحلیل5951گیلدا ) همایونی،
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