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  تغييرات نقش زنان در تبليغات تلويزيون ايران
ة و نحو 4هاي بازرگاني آقاي فرش شناسي آگهي با تكيه بر نشانه

  كر كشي هوم شركت در قرعه
  3، رضا عباسي*2فر ، طاهره يوسفي1زاده مهران سهراب

  چكيده
هـاي متنـوع و متعـدد، از     ها در قالـب  اين پيام. هاي تبليغاتي است مدرن، مشحون از پيامزندگي امروز، در جوامع 

برانگيز در بحـث تبليغـات،    يكي از موضوعات چالش. دهد تأثير قرار مي زندگي روزمره تا زندگي كاري افراد را تحت
هـا، زنـان را در قالـب     ا در آگهيه بخش بزرگي از بازنمايي. ها و تبليغات تجاري است مسئلة بازنمايي زن در آگهي

هدف اين تحقيق، بررسي تصويري است كه تبليغات ايـران از جنسـيت بـه    . كشد اي به تصوير مي هاي كليشه نقش
شناسي روشي از بازنمايي است كـه   نشانه. بارت استن شناسي روال روش مقالة حاضر نشانه. دهد مخاطبان ارائه مي

هـاي تجـاري    در ايـن مقالـه، بـه مطالعـة آگهـي     . پنهان موجود در متن است در پي آشكارسازي معاني و مضامين
حال، در ايـن شـكل از    عين در. گذارد هاي جديد به نمايش مي ها، زن را در نقش پردازيم كه برخالف ساير آگهي مي

. را به دنبـال دارد  اي مواجهيم كه بازتوليد فرهنگي در فناي نمادين گونه بازنمايي نيز همچنان با ارائة تصوير زن به
زنـان در  . جنسـيتي دارد   دهد روال تبليغات در ايران نيز، همانند كشـورهاي غربـي، نگـاه    نتيجة تحقيق نشان مي

همچنين، در كشور ما . اند داري درآمده منزلة ابزاري در خدمت سرمايه هاي جديد به شكل زن مدرن ايراني به نقش
  .كرده، با مصوبات قانون اساسي كشور مغايرت دارد هاي آرايش با چهره شدن زنان كه حكومتي اسالمي دارد، ظاهر

  كليدواژگان
  .شناسي تبليغات، جنسيت، نشانه

   
                                                        

 ms3102002@yahoo.com  علمي گروه علوم اجتماعي  دانشيار دانشگاه كاشان و عضو هيئت. 1
 t.yoosefifar@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي دانشگاه كاشان  .2
 ty19672@gmail.com  كارشناسي ادبيات فارسي .3

  20/7/1395: ، تاريخ پذيرش18/4/1395: تاريخ دريافت



  1395 بهار، 1، شمارة 8، دورة فرهنگ و هنرزن در   24

  مقدمه
اينكـه  . اي در جهـان مـدرن اسـت    هاي متون رسانه برانگيز تحليل تبليغات يكي از مباحث چالش

انگيخـتن چـه حسـي در     وراي تبليغ كاال و كسب سود، آگهي تجاري در پي بيان چه حرف و بر
امــا يكــي از . ويــژه تبليغــات اســت اي و بــه گــران متــون رســانه آدمــي اســت، دغدغــة تحليــل

هـا و تبليغـات    برانگيزترين موضوعات در بحـث تبليغـات، مسـئلة بازنمـايي زن در آگهـي      چالش
بررسي تصوير زنـان، در ادوار مختلـف، فرازهـا و فرودهـاي زيـادي را بـه نمـايش        . تجاري است

رسد در هر دوره، بنا به وضعيت اجتماع و ميـزان نيـاز بـه حضـور زنـان در       به نظر مي. گذارد مي
اما وضعيتي كـه تقريبـاً در    . هاي متفاوتي از آنان صورت گرفته باشد هاي مختلف، بازنمايي عرصه

هـايي كـه در طـول زمـان      اي است؛ كليشه هاي كليشه اين دوران تكرار شده، حضور زن در نقش
  .اند اند و به صورت امري واقعي و حتمي درآمده و بازتوليد شدهتوليد 

هاي  ها، بايد گفت اموري هستند كه اغلب مرز ميان جنس به معناي تفاوت در تعريف كليشه
هايي كه از نظـر اجتمـاعي    ها و فعاليت ها، هويت فيزيكي را با جنسيت به معناي نظامي از ارزش

نحـوة اسـتفاده از زنـان در تبليغـات     . برنـد  از بين مي ]17[براي زنان و مردان معين شده است 
اي در همة كشورها يكسان نيسـت و بـه تناسـب هنجارهـا و فرهنـگ هـر جامعـه تغييـر          رسانه
داري بـراي فـروش بيشـتر كـاال از زن در تبليغـات       ، نظـام سـرمايه  1920پس از سـال  . كند مي

احمـد  . شدگي زن دامن زد مشتري، به شيءاستفاده كرد و با استفاده از زن براي تزئين و جذب 
رسـاني صـرف    اطـالع  گويد كه در ابتدا تبليغ مي» داري، تبليغات و زنان سرمايه«سيف در مقالة 

داري به اين نتيجه رسيدند كه براي فروش بيشتر به  ، سران نظام سرمايه1925بود، ولي از سال 
تـرين تمـايالت بشـري،     ، از ابتـدايي هاي تازة جذب مخاطب نياز است و براي جذب مخاطـب  راه

وي معتقـد  . زن در تبليغـات  ه ازيعني غريزة جنسي، آغاز كردند و اين آغازي بود بـراي اسـتفاد  
تنها ناامني را ميـان زنـان تزريـق     شود كه نه است در تبليغات تصاوير غيرواقعي از زن ساخته مي

كند و پيغام آگهي ايـن اسـت كـه     قين ميبودن را به زنان و گاه به مردان تل كند، بلكه ناكامل مي
  .]5[كاالي مورد نظر را بخريد تا نقص شما برطرف شود 

و پس از آن، چگونگي بازنمـايي   ]22[آغاز شد  1960ها در دهة  سازي زنان در آگهي كليشه
كنند، به يكي از مسـائل مهـم    ها ايفا مي هايي كه زنان و مردان در آگهي هويت جنسيتي و نقش

از ) 1967(هاي گستردة باردويك و شـومان   پژوهش. ها در دنيا تبديل شد رهنگي آگهيبررسي ف
هاي  ها پس از بررسي نقش آن. هاي تلويزيوني بودند نخستين مطالعات دربارة تصوير زنان در آگهي
دار و مادرند و اگر هم در حال كار كردن  ها بيشتر خانه زنان و مردان، نشان دادند كه زنان در آگهي

كـورتني و ويپـل   . ]18[دهنـد   اند يا كارهاي غيرتخصصي انجـام مـي   نشان داده شدند، يا منشي
هاي چشمگيري ميـان زنـان و    هاي تلويزيوني، به تفاوت ، پس از بازنمايي زنان در آگهي)1974(

هاي مربوط به لوازم آرايشي ظاهر شدند و  ها دريافتند كه زنان بيشتر در آگهي آن. مردان رسيدند
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. هاي مربوط به انواع خودرو و محصوالت وابسته به آن بسيار كم بود تمال حضورشان در آگهياح
ها، زنان براي تبليغ محصوالتي ديـده شـدند كـه در آشـپزخانه يـا سـرويس        درصد آگهي 74در 

كنند كه جاي زن در خانه است  ها اين كليشه را تقويت مي گونه آگهي اين. شوند بهداشتي يافت مي
عنوان يك شخصيت مستقل و بيشتر  معتقدند كه زنان كمتر به) 1975(مك آرتور و ريسكو . ]20[

هـا   آن. انـد  هايي همچون همسر، مادر يا دوست ظـاهر شـده   در ارتباط با اشخاص ديگر، در نقش
كـه   حـالي  كننـد؛ در  ها، زنان از محصول استفاده مـي  درصد آگهي 84همچنين نشان دادند كه در 

كردن  پژوهشي جامع با هدف معلوم) 1990(استيون كريگ . ]21[لك كاال هستند مردان بيشتر ما
هـاي   هاي تجاري انجام داد و نتيجه گرفت كـه آگهـي   ها در آگهي پذيري جنسيت  چگونگي نقش

مربوط به لوازم خانه و بهداشتي و لوازم آرايشي به زنان مربوط است و در صـبح و عصـر و شـب    
تفاوت نقش پسران و دختران و تقابل آن با واقعيت را بررسي ) 1998(براون . ]7[شود  پخش مي

آنچـه در  . ]19[ها تفاوت چشمگيري در كشورهاي مختلـف ندارنـد    كرد و دريافت كه اين نقش
كه همة تحقيقات اتفـاق نظـر دارنـد،     شود، چنان از زن نشان داده مي) ويژه در غرب به(تبليغات 

طـور طبيعـي، در برخـي از كشـورهاي اسـالمي،       به. ي استواقع تصويري مخدوش، ناكامل و غير
آنان ملزم بـه    عالوه بر اين،. هاي بيشتري براي استفاده از زنان در تبليغات وجود دارد محدوديت

مثالً، در عربستان انتشار تصاوير زنان در ابعاد بزرگ   هاي كامالً اسالمي هستند؛ استفاده از پوشش
هري ممنوع است و اين تقريباً مشابه شرايطي است كه پس از پيروزي و روي تابلوهاي تبليغاتي ش

شواهد موجود دربارة استفاده از زنان در تبليغات، طـي  . انقالب اسالمي بر ايران حاكم شده است
تـرين نـوع اسـتفاده از زنـان در      دهـد عمـده   هاي پيش از پيروزي انقالب اسالمي، نشان مي سال

ها براي فروش بيشتر كاالي خاص يا معرفي  تصوير آنان در همة رسانه تبليغات، استفادة ابزاري از
پس از پيروزي انقـالب اسـالمي و بـه دنبـال تصـويب قـوانين جديـد بـراي         . خدمات بوده است

در ضوابط و مقررات توليـد و  . هاي تبليغاتي، استفادة ابزاري از زن در تبليغات ممنوع شد فعاليت
، براي حضور زنان 1386سيماي جمهوري اسالمي ايران، مصوب هاي بازرگانيِ صداو پخش آگهي

شده در  هاي استفاده ، پوشش و آرايش شخصيت21اصول و قوانيني وضع شده است؛ مثالً در اصل 
زن در : اين قانون آمده است 45اما در ادامه، در اصل . ها بايد متناسب با اصول اسالمي باشد آگهي

. دار است و قوانين و احكام اسالم براي زن جايگاه رفيعي قائل استاي برخور اسالم از موقعيت ويژه
هاي خاص است و  هاي تلويزيوني مستلزم اعمال دقت ها در آگهي بنابراين، استفاده از حضور خانم

ها  خانم ها و دختر اين قانون، حضور خانم 46اصل . بايد جايگاه زن مسلمان و شئون او مدنظر باشد
ويزيوني، در صورت اقتضاي موضوع مورد آگهي، بدون آرايش و با رعايت حجاب هاي تل را در آگهي

هـا در   اين قانون بر اين است كـه حضـور خـانم    47پذير كرده است و تصريح اصل  اسالمي امكان
در . ها بستگي نداشته باشد، مجاز نيسـت  هايي كه وضعيت كاال و مصارف آن با نقش خانم آگهي
كنندة ايـن امـر باشـد كـه      ها نبايد تداعي كند كه آگهي گذار تأكيد مي اين قانون، قانون 48اصل 
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هاي فرهنگي حضور ندارد و كـالً زن   اشتغال و تالش زنان به امور منزل محدود است و در عرصه
هاي راديويي و تلويزيوني  ، مجموعة ضوابط توليد آگهي51تا  49اصل . مسلمان نبايد تحقير شود

هايي  در آگهي. كنندة ترجيح بين جنس مذكر و مؤنث باشد ي نبايد تداعيكند كه آگه نيز بيان مي
كه در آن خانواده حضور دارند نبايد نقش يكي از اعضا، اعم از زن، شوهر و فرزندان دختر يا پسر، 

ترند و نقش هريك  ها از مردها ناتوان كنندة اين فكر باشد كه زن تحقير شود و آگهي نبايد تداعي
  .]4[نقص مشخص شود  بيبايد كامل و 

هدف اصلي در اين تحقيق، بررسي تصويري است كه تبليغات ايران از جنسيت به مخاطبان 
شـده از   هـاي پخـش   ما در مقالة حاضر قصـد داريـم دو آگهـي از مجموعـه آگهـي     . دهد ارائه مي

شناســي روالن بــارت تحليــل كنــيم و چگــونگي  تلويزيــون ايــران را بــا اســتفاده از روش نشــانه
  .اي بررسي كنيم هاي كليشه شدن هويت جنسيتي زن مدرن ايراني را خارج از نقش ساخته

  مسئلهبيان 
ناپذير زندگي انسان ماشـيني امـروز شـده و بسـياري از      اكنون يكي از اجزاي جدايي تبليغات هم

يغات در اينكه امروز تبل. كند سروصدا تأمين مي ساز و پر نيازهاي خود را از طريق اين صنعت پول
و وجود آن از ضروريات زندگي بشر شده است، شكي نيست؛ اما اينكه از چه ابزاري براي معرفي 

اهميت تبليغات در . ]4[رسد  شود، حايز اهميت به نظر مي كاال و خدمات در اين راه استفاده مي
توسعة تجارت و رشد اقتصادي بر كسي پوشـيده نيسـت، امـا پيامـدهاي ايـدئولوژيكي محتمـل       

يكي از پيامدهاي مهم ايدئولوژيكي تثبيت . مده از محتواي تبليغات نيز نبايد از نظر دور بماندبرآ
ريچـارد جنكينـز در   . ]13[مند آن اسـت   موقعيت نابرابري اجتماعي و معناسازي اجتماعي جهت

ساختار اجتماعي و فرهنگـي همـة جوامـع انسـاني     «بر اين باور است كه  هويت اجتماعيكتاب 
شـوند، امـا    هاي جنسيتي است كه غالباً علمـي يـا طبيعـي نمايانـده مـي      تأثر از تفاوتشدت م به
. ]9[» هاي جنسـيتي متأثرنـد   ويژه از تصورات قالبي و ايدئولوژي اند و به واقع برساختة اجتماع در

كننـدگان    ها و رفتار فرهنگي مصـرف  ها و ادراك هاي تجاري تأثير انكارناپذيري در برداشت آگهي
رو،  ايـن  از. كنند اجتماعي موجود ايفا مي گذارد و از راه همين تأثير، نقشي در حفظ نظم  مي باقي

هاي تجاري، همچنـين حكـم تـالش بـراي فهـم       هاي فرهنگي آگهي كاوش نقادانه دربارة داللت
  .]7[رساند  سازوكاهاي ايدئولوژيكي را دارد كه درنهايت به بازتوليد و بقاي نظام جامعه ياري مي

خصـوص در يـك دهـة اخيـر، جامعـة       مروزه، با توجه به تحول در ساختارهاي اجتماعي، بها
حركـت بـه سـوي جامعـة     . رود اي مصرفي پـيش مـي   ايراني با سرعتي چشمگير به سوي جامعه

هـا بـه بخـش     در حـال حاضـر، آگهـي   . مصرفي باعث توجه روزافزون به امر تبليغات شده اسـت 
توان امروزه در جايي دور از تيررس تبليغات  آيا مي. اند تبديل شدهناپذير زندگي روزانة ما  جدايي

ديوارهـاي شـهر،   . هاي شهري خود به ابزاري براي تبليغات بدل شـده اسـت   قرار گرفت؟ اتوبوس
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هـاي   ها، مراكز خريد و فروشـگاه  ها و بزرگراه هاي عابر پياده، اتوبان ردهاي تبليغاتي روي پلوبيلب
صـدد دسـتيابي بـه ايـن      مقالـة حاضـر در  . انـد  در خدمت تبليغات درآمدهاي همه و همه  زنجيره

ها به وجود  شده از طريق رسانه منتشر پيامدهاي ايدئولوژيكي است كه از طريق تصاوير غيرواقعيِ
  .آمده و پيامدهاي منفي را به دنبال دارد

  پيشينه
اي نادرست  غات زنان را به شيوهايم كه امروزه در تبلي شك، همه بارها و بارها شنيده و خوانده بي

همچنـين، بـا   . كشـند  و آنان را فقط در موضع ضعف و اغواگري به تصـوير مـي   اند بازنمايي كرده
اي زنانـه و مردانـه از طريـق     هـاي كليشـه   كردن اين نقش تكيه بر تقسيم كار جنسيتي به دروني

شـده در   اشاره به تحقيقـات انجـام   در اين بخش از مقاله، با. پردازند ويژه تلويزيون مي رسانه و به
اي در نقض  بسا هنوز مطالعه شود كه اين سخني گزاف نيست و چه ايران و جهان، نشان داده مي

  .آن صورت نگرفته است

  پيشينة داخلي
بـه مقايسـة   » تغييـرات نقـش زن در جامعـه و تلويزيـون    «اي بـا عنـوان    اعظم راودراد در مقالـه 

وي نشـان داده كـه   . پرداختـه اسـت   1378و  1374هـاي   در سـال شده  هاي ايراني توليد سريال
رفتن  هنر چگونه هم از جامعه معاصر خود تأثير گرفته و هم با فرا منزلة هاي تلويزيوني به سريال

 ةترين يافتـ  مهم. گذارندب جامعه تأثير دارند بر ها سعي شكلي آرماني از پديده ةها و ارائ از واقعيت
 تغييـر  شـده  است كه بازتاب تلويزيوني نقـش زن در طـول دورة بررسـي    تحقيق ايشان اين بوده

فقـط ناشـي از تغييـر واقعيـت و وضـعيت موجـود، بلكـه از تغييـر در نظـر           كرده و اين تغيير نه
  .سازان جامعه دربارة زنان ناشي است فرهنگ

يي از زنـان  به چگونگي بازنمـا » بازنمايي زنان در تبليغات«اي با عنوان  شيده اللمي در مقاله
هاي جنسيتي در تبليغات پرداخته و بـه ايـن نتيجـه     هاي سنتي و بازتوليد كليشه در قالب نقش

شـود   ايِ مخرب زماني روشن مـي  هاي سنتي و كليشه رسيده است كه اهميت بازتوليد اين نقش
دايت و اند، بلكه مسئوليت هـ  تنها بازتاب شرايط جامعه كه به ياد بياوريم وسايل ارتباط جمعي نه

توانند برداشـت مخاطبـان را    ها مي رهبري افكار عمومي را نيز برعهده دارند و با بازنمايي واقعيت
طـور   در شرايطي كه نقش و جايگـاه زنـان در جامعـة جهـاني و بـه     . تحت تأثير جدي قرار دهند

زرگـاني  كند، ارائه و تكرار باورهـاي سـنتي در تبليغـات با    خاص، جامعة ايراني تغيير كرده و مي
ها به جامعـه   هايي كه از سوي رسانه كننده براي بروز تعارض ميان ارزش اي نگران تواند زمينه مي

  .هاي زندگي اجتماعي فراهم كند شود و واقعيت القا مي



  1395 بهار، 1، شمارة 8، دورة فرهنگ و هنرزن در   28

بازنمايي زنان در يـك آگهـي   «اي با عنوان  دكتر عباس كاظمي و آزاده نظرفصيحي در مقاله
اند و بـه   پرداخته» چاي تبرك«نمايي زنان در آگهي تلويزيوني ، به بررسي باز»تجاري تلويزيوني

هـاي جديـد بـه     هـا، زن را در نقـش   اين موضوع اشاره دارند كه اين آگهي، برخالف ساير آگهـي 
در . دار مـواجهيم  حال در اين شكل از بازنمايي همچنان با زني مسـئله  عين گذارد و در نمايش مي
زن «شود كه كامالً منطبق با شـرايط سـوژگي    برساخته مي» نيزن مدرن ايرا«اي از  اينجا، سوژه
رغم تغييـرات ظـاهري در زنـدگي زنـان، همچنـان زنـانگي        است و نتيجه آنكه به» سنتي ايراني

  .شود تعريف مي» ديگري مردانگي«مثابة  به

  پيشينة خارجي
نتـايج تحقيقـات   بـه  » Beauty and the Best of advertising«اي با عنـوان   در مقاله 1كيلبورن

ويـژه در ميـان دختـران جـوان      خود و ديگران در زمينة تأثير تبليغـات جنسـيتي و جنسـي بـه    
او معتقـد  . دهـد  هاي غذايي در ميان اين دختران ارائه مـي  پرداخته و آماري درخور تأمل از رژيم

بنـابراين،  . 3ردا هستند يا خانه 2هاي جنسي است كه در تبليغات تجاري امروز امريكا، زنان يا ابژه
يا پوست بدون چروك و لك و خال دارند يا زنان جوان با پاهاي بلند و الغرند يا نگـران تميـزي   

حـال آنكـه ايـن    . انـد  خانه، نگران رضايت شوهر و به دنبال زيبايي و مادر و همسر خـوب بـودن  
فقـط   را شرطي كرده كه همواره آرايـش كنـد و زيبـا باشـد و بـدنش      اوتصوير مصنوعي از زن، 

ايـن  . تـر از حقيقـت وجـوديِ خـودش     ارزش باشد؛ يعني چيـزي جـدا از خـود و مهـم     اي بي ابژه
شود كه در هر ساعت بيش از يك ميليون دالر براي خريـد لـوازم    شدن آنجا مشخص مي شرطي

  .شود آرايش پرداخت مي
اره چاپ شده، اش Glamourدر مجلة  1984كيلبورن به تحقيقي در مورد زنان، كه در سال 

درصـد از   15درصد زنان آن تحقيق، احساس چاقي مفرط داشـتند و فقـط    75گويد  كرده كه مي
جاي تعجب دارد كه نيمي از افرادي كـه واقعـاً زيـر وزن طبيعـي بودنـد      . وزن خود راضي بودند

گونـه   ايـن  Age Newهمچنين، تحقيقي در ژورنال . احساس چاقي و نياز به رژيم غذايي داشتند
هاي  ها و بازيگران تلويزيون به رژيم تأثير مدل اي هم تحت ت كه حتي دختران مدرسهنتيجه گرف

  .]5[اند  غذايي روي آورده
هاي رايـج از   اي از زن در تلويزيون امريكا نيز به كليشه ـ در پژوهشي در مورد تصاوير كليشه

فاقد ميـل جنسـي   اند يعني شورشي،  گويد زنان يا شيطان اين پژوهش مي. زنان اشاره شده است
انـد يعنـي    دل خـو و سـنگ   و شلوغ؛ يا اينكه بانو يعني اهـل خانـه و زنـدگي، جـذاب؛ يـا درنـده      

                                                        
1. Kilbourne 
2. sex  objects  
3. house wives 
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انـد   بردارند و درنهايت گـاه قربـاني   جو و معموالً مجردند؛ يا سليطه يعني خبرچين و كاله پرخاش
  .]16[يعني افراد منفعل و رنجور از خشونت 

پيـام بازرگـاني تلويزيـوني را در     170انجـام شـده و    1981اي كه در سـال   ـ داير به مطالعه
  :گيرد كند و نتيجه مي برگرفته است، اشاره مي

گـر امريكـايي آن را    وضعيت زنان در تبليغات درست همان وضعيتي است كه يك پـژوهش 
هاي اجتماعي حاكم را  هاي بازرگاني ارزش به عبارت ديگر، پيام. فناي نمادين زنان خوانده است

زنان مهم نيستند، مگر در خانه و حتي در خانه نيز مردان داناتر هستند و اين . كنند مي منعكس
  .]3[شود  گيري مي است كه از صداي گويندة مرد در تبليغ محصوالت زنان نتيجه اي نكته

هـا اشـاره    شده كـه در ايـن مقالـه بـه آن     طور كه مالحظه شد، در همة مطالعات انجام همان
. اي اسـت  هاي كليشـه  دست آمده است و آن بازنمايي زن در قالب نقش اني بهكرديم، نتايج يكس

هايي پرداخته كه در ظاهر امر زنان نه در محـيط خانـه نشـان داده     مقالة حاضر به تحليل آگهي
  .اند اي به تصوير كشيده شده هاي كليشه اند و نه در قالب نقش شده

  چارچوب مفهومي
مثابة نظريه و روش است، ولي به دليل اينكه مباحـث   شناسي به هبا اذعان به اين موضوع كه نشان

شدة ايـن مقالـه    گرفته كار هاي به دهندة تحليل طور كامل پوشش شناسي موجود در آن به معرفت
  .منزلة چارچوب مفهومي استفاده شده است هاي ديگري به نيست، از ديدگاه

اي اصـلي پژوهشـي در نظريـة    هـ  طـرح  تحليل مناسبات جنسيتي در قلمرو فرهنگ يكـي از 
انـد مناسـباتي را    هاي فرهنـگ كوشـيده   ها با تحليل جنبه فمنيست. فمنيستي معاصر بوده است

ها و هنجارهاي مردساالرانه در جامعـه بازتوليـد شـده و     ها ارزش تشخيص دهند كه از طريق آن
هـم توليـد فرهنـگ در    منـابع م  منزلـة يكـي از    هاي جمعي، به در اين ميان، رسانه. يابد تداوم مي

پژوهشـگران فمنيسـت بـا    . جوامع مدرن، همواره مورد نقد و تحليل فمنيستي قرار گرفته اسـت 
انـد   تكيه بر مفاهيم و ابزار تحليلي نظـري، وضـعيت زنـان در جامعـه را مطالعـه و تـالش كـرده       

هـا   يسـت از نظر فمن. مناسبات جنسيتي پدرساالرانه در اين محصوالت فرهنگي را به نقد بكشند
هـا يـا موجـوداتي ابـزاري و      منزلـة ابـژه   اي، معمـوالً زنـان بـه    هاي توده در فرهنگ عامه و رسانه

. كه اين بازنمـايي ربطـي بـه زنـدگي پيچيـدة زنـان نـدارد        حالي در. شوند اي بازنمايي مي حاشيه
گان عنـوان مخاطبـان و شـنوندگان و بيننـد     اي، زنان بـه  ها در فرهنگ توده همچنين، به نظر آن

هاي فرهنگي و هم در  سان، زنان هم در نظريه بدين. شوند هاي فرهنگي ناديده گرفته مي فرآورده
يكـي  . شـوند  اي اجتماعي ناديده گرفته شده و به حاشيه رانده مي عنوان مقوله اي به فرهنگ توده

ن در اي دربارة غيـاب گفتمـاني زنـا    اي و توده از نقدهاي عمدة فمنيسم نسبت به فرهنگ رسانه
تـوان در انديشـة    هـاي جمعـي را مـي    استدالل كلي فمنيسم در نقد رسانه. توليد فرهنگي است
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اي، عاليق و نقـش   ها، سازندگان فرهنگ توده به نظر فمنيست. خالصه كرد» فناي نمادين زنان«
اند و زن را از عرصة فرهنگ غايـب شـمرده يـا صـرفاً بـه       زنان در توليد فرهنگي را ناديده گرفته

  .]12[اند  هاي جنسي پرداخته عنوان موجودي تابع، در نقش ازنمايي وي، بهب
هـا در جهـت حمايـت و تـداوم      تفمنيسـ هاي جمعي از نظـر   تصوير فرهنگي زنان در رسانه

. رود به كـار مـي  » مردانگي«و » زنانگي«شده دربارة  كار جنسي و تقويت مفاهيم پذيرفته  تقسيم
... گويند كه زنان بايد در نقش همسـر، مـادر، كـدبانو و    به ما مي» نفناي نمادين زنا«ها با  رسانه

بازتوليد فرهنگـي نحـوة   . ظاهر شوند و در يك جامعة پدرساالر، سرنوشت زنان به جز اين نيست
ها را در نظر زنان طبيعـي جلـوه دهـد     كند آن آموزد و سعي مي ها را به زنان مي ايفاي اين نقش

هـاي جمعـي بـراي تـداوم مناسـبات       ين تصويري از زنان در رسـانه ها، چن از نظر فمنيست. ]3[
هاي جمعي  در رسانه» فناي نمادين زنان«تاكمن، . اي ايدئولوژيك داشته است مردساالرانه وجهه

هـاي   ارزش«هـاي جمعـي    اساس اين فرضـيه، رسـانه   بر. داند مي» فرضية بازتاب«را در ارتباط با 
بازتوليدي «ها نه به اجتماع واقعي، بلكه به  اين ارزش. نندك را منعكس مي» حاكم در يك جامعه

تاكمن معتقد اسـت كـه   . اند اجتماع، يعني به شكلي كه ميل دارد خود را ببيند، مربوط» نمادين
شـدن و   محكـوم «: گيـرد  صـورت مـي  » فناي نمادين«اگر موضوعي به اين صورت متجلي نشود، 

  .]3[ »فناي نمادين استناچيز به حساب آمدن يا عدم حضور كه معني 
ظاهراً يكي از تغييرات مهمي كه در اين حوزه مشـاهده شـده اسـت، توجـه بـه تقاضـاهاي       

دايـر بـه ايـن رونـد توجـه      . در خود تبليغات اسـت » هاي آزادي زنان سياست«و » ها فمنيست«
. اد اسـت كارانة تبليغات در مقابـل انتقـ   اي از روش محافظه به نظر او، اين روند جنبه. كرده است

  :نويسد او مي
م از تصـاوير  فمنيسـ كه از عدم خرسندي جنبش  ،هاي بازرگاني كنندگان پيام بعضي از تهيه

انـد و در   سنتي زنان در تبليغات آگاه هستند، اين انتقاد را در تبليغـات خـود مـدنظر قـرار داده    
ارائـه   ،دهـد  ياي و آزادشـده را نشـان مـ    ها يك قالب بديل كه زني مـدرن، حرفـه   بسياري از آن

هـاي جديـد را عرضـه     بعضي از نهادها سعي دارند در مبارزات تبليغاتي خـود نگـرش  ... اند كرده
گيرند و آزادي را به غلط به نوعي رفتار تهـاجمي در   اصلي را ناديده مي ةكنند، اما در عمل نكت

  .]3[ كنند جنسي قلمداد مي ةكنند جنسيت يا رفتار ترغيب
شده در اين مقاله بـه كـار گرفتـه     هاي بازرگاني انتخاب حليل آگهيمبحث ديگري كه براي ت

شكل زنان بـازيگر در ايـن    هاي يك شده، استفاده از مباحث فوكو است كه اندام متناسب و لباس
ميشـل   هـاي  ههاي خـود از نظريـ   دادن به تحليل ها نويسنده را بر آن داشت تا براي پوشش آگهي
. اسـتفاده كنـد   ،داننـد  ي است كه بيشـتر او را پساسـاختارگرا مـي   پردازان كه يكي از نظريه ،فوكو

اساسـي  ة شالود  ةمثاب به، »قدرت«پردازي مفهوم  ميشل فوكوي فرانسوي در نظريهة مباحث عمد
قـرن بيسـتم بـه شـمار      ةفيلسـوفان برجسـت   مدرن، باعث شده كه وي را يكي از ة تشكيل جامع

اول آنكه مفهـوم پرچـالش قـدرت در قـرون     . خت استاين مسئله از چند منظر قابل پردا. آورند
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اي كـه فوكـو بـه     مدرن اهميت زيادي يافته و از سـوي ديگـر زاويـه   ة اخير و در زيرساخت جامع
 ةايـن زاويـ  . پردازان مهم و جذاب بـوده اسـت   كند نيز براي نظريه نگرد و آن را نقد مي قدرت مي

 »ها انضباط بدن«ش از پيش خود را در چرخد و بي مي »انضباط«مانند  حول محوريكه  ،نگرش
فوكـو معتقـد    ،به طور اجمالي. دهد، مفهومي جديدتر از سازوكار قدرت ارائه داده است نشان مي

نظر از نوع كار يا خدماتي كـه   صرف ...هاي مدرن مانند بيمارستان، مدرسه، زندان و است سازمان
چه باشد، در آخـر   آن هرة د كنند كه نتيجدهند، درصددند نوعي خاص از نظم را بازتولي ارائه مي

وري بيشـتر از آن   در جهـت بهـره   »ها بدنة سلط«نوعي انقياد و در اختيار گرفتن و به يك معنا 
جديد راه به سـوي درك و فهـم عميقـي از    ة به همين دليل هم بازخواني قوانين در جامع. است

ميشـل فوكـو بـيش از هـر      ،تيـب بـدين تر . برد چگونگي در اختيار گرفتن بدن توسط قدرت مي
. آينـد  كند كه به منظور تربيت بدني و ايجـاد نظـم بـه وجـود مـي      چيزي بر مفاهيمي تأكيد مي

ها خودشان به وكالـت   يعني بدن. كند بررسي ميسپس هر سازمان مدرن را از خالل همين نظم 
، اما در اين ميـان  .]14[ گيرند قرار مي... از جامعة تحت قلمرو قدرت متخصصان مانند پزشكان و

حـال فراگيـر    عـين  كند تحليل سازوكار پنهاني و در تر مي آنچه كار فوكو را بيش از پيش برجسته
بـه    ؛شدگي را امري طبيعي و عادي جلـوه دهـد   دست تواند اين انضباط و يك قدرت است كه مي

ة واسـت و سـلط  شـود بنـا بـه خ    كند كه اساساً مشخص نمي اي كه افراد را وارد فرايندي مي گونه
رود كـه   كنند، زيرا اين فرايند طوري پـيش مـي   قدرت است كه بدن خود را تربيت و كنترل مي

رسد در طـول   به نظر مي .يابد بخواهي به سمت آن گرايش مي فرد كامالً به شكل اتوماتيزه و دل
بيشـتر  چـه   شوند تـا هـر   هايي توليد مي زمان به دليل وجود همين سازوكار پنهاني است كه بدن

هاي ديگـر بـه چنـين     حال ارادي بدن عين ارادي و در و از سوي ديگر پيوستن غير باشددست  يك
اي كه به مرور زمـان   به گونه  ؛دشو آور تلقي مي امري الزام فرايندي و به يك معنا شبيه هم شدن

م بدن در نگاهي به طرز آرايش و پوشش و اندا. دهد شناسي جامعه را نيز تغيير مي زيبايية سليق
داري در جهت توليد بيشتر و  الزامات اقتصاد جهاني سرمايه .طول تاريخ شاهدي بر اين مدعاست

توليد براي پايـايي   ـ كلي تكميل سيكل مصرف طور ارهاي تقاضا براي مصرف بيشتر و بهزايجاد با
كـويي  تواند مفهـومي از قـدرت را در معنـاي فو    و پويايي آن، موجد سازوكاري شده است كه مي

شـدن و   كه خود را بيش از هر چيـز در شـكل بصـري    ،زيرا اين سازوكارها، براي خود حمل كند
كننـد تـا طبـق الزامـات      سو افراد را بـر آن مـي   از يك ،]1[كنند  شدن جامعه نمايان مي نمايشي

و از سـوي ديگـر    ،شـوند  مانند استفاده از كاالهايي كـه مـد مـي    ،داري رفتار كنند جديد سرمايه
دادن  نكـردن از ايـن كاالهـاي مصـرفي، افـراد را از نمـايش       وستن به ايـن جريـان و اسـتفاده   نپي

شـود،   ها مـي  بخشي بدن شود و موجب هويت طور عادي از اين مسير كسب مي هايي كه به منزلت
كند، بايد  مصرفي ايجاد مية براي بودن در ميداني كه جامع ،به همين دليل. كنند خارج مي ]1[

نظر از تعريـف نسـبي    صرف ـ يكي از اين الزامات داشتن اندام متناسب. را نيز پذيرفت الزامات آن
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 .بـودن اسـت   تـر الغـر   و در مفهومي واضـح  ـ تناسب با توجه به تنوع بيولوژيكي و فرهنگي جهان
هـاي اخيـر خودآگـاه يـا      كـه در سـال   طـوري  به ؛ است ناپذيرها نيز در اين ميان انكار نقش رسانه
حـال   عـين  پيچيده و در هم اي در شبكه، بدين ترتيب .اند به تبليغ اندام الغر روي آوردهناخودآگاه 

هـا   داري را بـراي كنتـرل بـدن    هاي مختلف وجود قدرت پنهان سرمايه عادي و بديهي از گفتمان
بـه   هايي قبل از هر چيـز  چنين گفتمانة البته غلب. و موجب استمرار آن شده استكرده تقويت 

تـوان   اي كـه مـي   بـه گونـه   ؛هاست شدگي بدن دست نوعي سازوكار قدرت براي يك معناي وجود
بـا ايـن   . كنـد  عمـل مـي  » نهادهاي مـدرن «مانند معناي فوكويي » اندام متناسب«گفت مفهوم 
هاي مـديريتي و اداري درون   و در قالب سيستم رندنهادها به شكلي عيني وجود دا تفاوت كه آن

كه اين مفهوم بـيش   حالي در. كنند و عمل مي دهند ميد را نشان شده خو هايي معماري ساختمان
جـا   افتد و در ذهن افراد جاي گرفته اسـت و در همـان   معنايي زبان اتفاق مية چيز در حوز از هر

گوناگوني به كـار گرفتـه    بخشي بدان سازوكارهاي متفاوت و اگرچه براي عينيت. دشو تقويت مي
  .شود شده و مي
شناسـي از ديـدگاه تأثيرگـذاري و     في كه تبليغات تجاري را با كمك نشانههاي مختل ديدگاه

انگر كاركردهـاي مختلـف   بيـ كنـد،   خصوص تأثيرگـذاري فرهنگـي آن بررسـي و تحليـل مـي      به
هـا را ضـروري    هاي تجاري است كه همين موضوع، بحث وجوه گوناگون كاركردهاي آگهي آگهي
  :مطرح استرويكرد ة سه حوزمقاله، در اين . نمايد مي

هاي اقتصادي نظـام   كه از سويي در نظريه ،ديدگاهاين  :رويكرد مثبت به تبليغات تجاري. 1
اقتصـادي، نگرشـي   ة خصوص تبليغات تجـاري و نقـش آن در توسـع    داري ريشه دارد، در سرمايه

 منزلـة  نقش تبليغـات تجـاري بـه   . 1: اصول بنيادين اين نگرش عبارت است از. بسيار مثبت دارد
نقـش تبليغـات تجـاري در تسـريع      .2كننـدگان؛   رساني صنايع براي ارتباط با مصرف ار اطالعابز

نقـش   .3نتيجه، افزايش كيفيت توليـدات؛   رقابت آزاد بين توليدكنندگان و كاالهاي مختلف و در
مستقل و غيردولتي در جهـت ايفـاي وظـايف     ،هاي آزاد تبليغات تجاري در كمك مالي به رسانه

. 5نتيجه افـزايش اشـتغال؛    نقش در ازدياد فروش كاال و در .4بخشي خود؛  ي و آگاهيرسان اطالع
نقش تبليغات تجاري در افزايش فـروش  . 6كنندگان و شكوفايي اقتصاد؛  افزايش توان مالي توليد

افـزايش قـدرت    .7 ؛كننـده  شده و افزايش قـدرت خريـد مصـرف    نتيجه؛ كاهش قيمت تمام و در
  .]6[ كنندگان ن به علت رقابت شديد توليدكنندگا انتخاب مصرف

شناختي و از  كه از سويي مبناي جامعه ،در اين ديدگاه :رويكرد منفي به تبليغات تجاري. 2
رسـاني بـه مـردم باشـد،      هاي تجاري بيش از آنكه منابع اطالع سويي مبناي فرهنگي دارد، آگهي

. كنـد  انگيـزد و تقويـت مـي    برمـي كنندگان  مصرفي جديدي را در خريداران و مصرف هاي عادت
كنـد   بلكه به وي چنين القا مي ،دكن هاي مختلف آشنا نمي تبليغات، بيننده و مخاطب را با گزينه

كننـدگان بـه ايـن ترتيـب بـه       پذير است و تبليغ با خريد كاال امكان فقطكه رفع نيازهاي انسان 
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تبليغـات   آنان از. پردازند شتر مينهايت، كسب سود بي بازارسازي براي عرضه و فروش بيشتر و در
 ،كننـدگان  خـود بـر مصـرف   ة به منظور دستيابي به اين هدف، به صورت ابزاري براي اعمـال اراد 

در كتـاب خـود بـا عنـوان      ،پردازان ايـن ديـدگاه   يكي از نظريه ،استوارت يوئن. كنند استفاده مي
كنـد   استدالل مي گي مصرفيهاي اجتماعي فرهن تبليغات تجاري و ريشه: كنندگان شعور هدايت

نديش را كه ضرورت گسترش بازارهاي قديمي و ايجاد بازارهاي جديد، توجه توليدكنندگان دوراَ
كـه همچنـين     ،اسـاس توليـد كـاال    فقط بر وكار خود را نه به اين موضوع جلب كرد كه بايد كسب

مصـرفي از ديـدگاه    ةايـن همـان جامعـ   . ]6[ اي از خريداران سامان دهنـد  اساس ايجاد جامعه بر
هايي مـدرن و   شناسان است كه همواره خود را به منظور ترغيب به مصرف بيشتر در قالب جامعه

  .كند متنوع بازتوليد مي
ايـن ديـدگاه، بـه راسـت و دروغ بـودن       :منزلة گفتمـان  ديدگاه سوم يا آگهي تجاري به. 3

رويكـرد  (ميل يا عـادت بـه خريـد     و چگونگي ايجاد )رويكرد اول(ها  شده در آگهي اطالعات ارائه
كنـد كـه بـه چگـونگي      هاي تجاري را تحليـل مـي   هايي از آگهي بيشتر جنبهو  كاري ندارد) دوم

در . شـود  هاي فرهنگي در جامعه مربـوط مـي   كشيدن ارزش يافتن يا به چالش شدن، رواج ساخته
شـود كـه    رقـرار مـي  هاي تجاري نوعي نظم معنايي ب كه در آگهي فرض بر اين است ،اين ديدگاه

واقع، هر آگهي در  و در دهد يا اشاعه مي كند هاي اجتماعي را منعكس مي مراتبي از ارزش سلسله
مجمـوع، سيسـتمي    ايـن تصـاوير در  . كنيم اي است كه در آن زندگي مي حكم تصويري از جامعه

برايمان تعريف  زندگي راة هاي روزمر آورد كه هويت ما و معاني پديده ايدئولوژيك را به وجود مي
اميال غالباً ناخودآگـاه مـا را بـه شـكلي نمـادين بـاز        ها كند و نيز لذت تر مي و درك آن را آسان

سازد كه كاركردي ايدئولوژيك  هاي تجاري نوعي گفتمان را مي نتيجه آنكه آگهي. ]7[ نماياند مي
واسـطي  ة واقع حلقـ  ا درهاي اجتماعي ي دادن معاني در زمينه دارد و ابزاري براي ساختن و سامان

هـاي   بديهي است توجـه بـه كاركردهـاي گونـاگون آگهـي     . ]6[ بين زبان و رفتار اجتماعي است
دهنـده و نيـز مخاطـب آگهـي      تنها از ديدگاه نظري وجوه مختلفي را از اهداف آگهـي  تجاري، نه

در ايـن  . دهد تأثير قرار مي موضوع را نيز تحتة بررسي و مطالعة نهد، بلكه شيو پيش روي ما مي
  .نكردن ديدگاه اول، تأكيد بيشتري بر رويكرد دوم و سوم داريم مقاله، ضمن رد

  روش تحقيق
شناسـي روشـي از    نشـانه . شناسي روالن بارت استفاده شده اسـت  از روش نشانه ،حاضرة در مقال

رت روالن بـا . بازنمايي است كه در پي آشكارسازي معاني و مضامين پنهان موجود در متن است
در نظـام  . رود شـمار مـي   بـه  1970و  1960هـاي   پردازان و منتقدان مهم ادبي در دهـه  نظريه از 

شود و به نشـانه،   شود، مدلول، مفهوم ناميده مي شكل خوانده مي ـ بارت، دال، معنا ةشناسان نشانه
بـه  نشـانه را  / مـدلول / بنابراين، بارت فرمـول مشـهور سوسـور يعنـي دال    . دشو داللت اطالق مي
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در اينجـا بايـد توجـه    . داللت اسـت / مفهوم/ شكل ـكند كه شامل معنا فرمول ديگري تبديل مي
شود؛ يعني دالي كـه خـود متشـكل از معنـا و      نظام اول به دال نظام دوم بدل مية كرد كه نشان
مفهوم همان جايگاهي را در فرمـول دوم دارد كـه مـدلول در فرمـول اول و نسـبت      . شكل است
 نهايت جلو رفـت  توان تا بي به همين روش مي. كند انه نيز از همين قاعده تبعيت ميداللت با نش

ة واژ از بـرد و  كار مـي  داللت صريح را به جاي داللت اوليه بهة شناختي واژ بارت عناصر نشانه. ]2[
داللت صـريح و داللـت ضـمني اغلـب      .]2[كند  داللت ضمني به جاي داللت ثانويه استفاده مي

روالن بارت اين ديدگاه لويي يلمزلف را . شوند سطوح بازنمايي يا سطوح معنا توصيف مية مثاب به
 ،در اين سطح: اول، داللت صريح استة مرتب. ]9[ پذيرفت كه مراتب داللتي متفاوتي وجود دارد

هـاي   داللتي است كه نشانهة داللت ضمني دومين مرتب. استنشانه شامل يك دال و يك مدلول 
هـا   گيرد و يـك مـدلول اضـافي بـه آن     دال خود در نظر مي منزلة  صريح را به) هاي لدال و مدلو(

  .كند الصاق مي
  

 مدلول دال 
 مدلول دال

 نشانه
  

با داللت صريح مشـتق  ة در اين چارچوب، داللت ضمني يك نشانه است كه از دال يك نشان
 ،نتيجـه  در). شـود  منجـر مـي   هاي ضـمني  داللت اي از داللت صريح به زنجيره ،بنابراين(شود  مي
بـارت   ].9[ توان به اين نتيجه رسيد كه داللت صريح يك معنـاي متضـمن و ابتـدايي اسـت     مي

كـردن   ذكر كرد كـه جـدا   1971او در سال . تقدم داللت ضمني را پذيرفتة خودش بعدها مسئل
  .]9[ ديگر آسان نيست» ملفوظ«دال از مدلول و ايدئولوژيك از 

شناسـي بـارت خواهـد بـود و      اساس روش هاي تجاري در اين مقاله نيز بر تحليل آگهية شيو
توجـه   درخـور  ةنكتـ . دكـر ها را در دو سطح معناي صريح و معناي ضمني تحليل خواهيم  آگهي

شـامل   فقـط هاي نشريات چـاپي،   خالف آگهي بر، هاي تلويزيوني اين است كه آگهي بارةديگر در
و موسـيقي    ها، صداي روي آگهي تلف، نوشتار روي آگهيشوند؛ بلكه نماهاي مخ يك تصوير نمي

كـه   طـوري  سـازند؛ بـه   اي را مي پارچه نهايت متن يك نماهاي آگهي، در همة. گيرند برمي را نيز در
كـااليي بيـان   ة اي پيـامي را دربـار   شـده در مجلـه   اي چـاپ  صـفحه  گونه كه يك آگهي يك همان
در اينجا . سازند نهايت متن واحدي را مي مختلف دركند، در يك آگهي تلويزيوني نيز نماهاي  مي

نيـز بـراي تحليـل    » دوربـين ة زاوي«توانند اعمال شوند مانند  ي ميراز رمزگاني كه در تصويربردا
  .ايم نماهاي مختلف بهره برده

هـاي   توان از شيوه شناسي نوعي تحليل كيفي است، قاعدتاً نمي از آنجا كه نشانه :گيري نمونه
معتقدنـد كـه   ) 2002(لينـدالف و تيلـور   . گيري كمي استفاده كرد معمول در نمونه گيري نمونه

كيفي، مبتني بر احتمـال تصـادفي نيسـت     يها براي انتخاب نمونه در تحقيق گيري اغلب تصميم
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. ها را داشته باشند كه هر عنصري از جمعيت شانس مساوي و مستقل براي قرار گرفتن در نمونه
توان به جمعيتي تعميم داد كه نمونه از درون  هاي كيفي را نمي ل از پژوهشبنابراين، نتايج حاص

گيري  نمونهة ها همچنين معتقدند كه در اغلب مطالعات كيفي، از شيو آن .آن انتخاب شده است
تحقيقـاتي بسـتگي    ــ  ها به اهداف طرح مطالعـاتي  شود؛ يعني انتخاب نمونه هدفمند استفاده مي

 ،زماني كه اين تحقيق صـورت گرفتـه  ة در باز ،شده از تلويزيون ايران خشهاي پ بين آگهي. دارد
و نيز در محيطـي غيـر از خانـه و در     اند زن شبازيگرانة اين دو آگهي بازرگاني به علت اينكه هم

بنـابر   ،حضـور دارنـد  ... اي جنسيتي مثل مـادر، همسـر، كـدبانو و    هاي كليشه نقشي غير از نقش
  .ه انتخاب شده استنمونراي اهداف تحقيق، ب

  بحث
ويـژه پـس از    هـاي اخيـر، بـه    هاي متنوع، در دهه ترين مطالعات علوم اجتماعي در حوزه بخشي از مهم

هاي علمي و اجتمـاعي مبتنـي بـر رويكردهـاي فمنيسـتي در       گيري جريان و در پي شكل 1970دهة 
واقع، جنسـيت   در. فته استها اختصاص يا جهان، به مطالعات جنسيتي در ابعاد گوناگون زندگي انسان

تـأثير قـرار    اي تحت جوامع را به گونه) زندگي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي(به داليل متعدد 
داده كه مطالعة آثـار و پيامـدهاي ناشـي از آن همـواره بـراي شـمار زيـادي از محققـان جـذاب و در          

هـاي بازرگـاني از    جذاب تبليغات و آگهـي در اين ميان، دنياي . بسياري از موارد گريزناپذير بوده است
توان مـورد توجـه ويـژه قـرار      هاي مطالعاتي است كه تأثير عامل جنسيت در آن را مي ترين حوزه مهم
كـردن عامـل جنسـيت بـه صـنعت       هاي جنسيتي براي مخاطبان از طريـق وارد  استفاده از جاذبه. داد

. ]15[ي به درآمد و سود بيشتر كارساز اسـت  راهكارهاي مهمي است كه براي دستياب تبليغات يكي از 
شوند، نـه صـرفاً ترفنـدهاي     هاي گوناگون از تلويزيون ايران پخش مي هاي تجاري كه بين برنامه آگهي

دادن بينندگان به خريد كاالهـايي معـين، بلكـه از هـر حيـث برسـازنده و مبـين         تبليغاتي براي سوق
به بيان ديگر، گفتمان فرهنگـي خاصـي در پـس    . هستندهاي فرهنگي غالب در جامعة امروز ما  ارزش

هـاي   ها و الگوهاي رفتاري معين و نيز بـاور آوردن ارزش  ها را به اتخاذ نگرش ها مخاطبانِ آن اين آگهي
هـاي   هـا و باورهـا و ارزش   اي كه مبـين نگـرش   هاي تجاري ؛ آگهي]8[كند  اجتماعي معين ترغيب مي

دهنـدة   اند و برخي ديگر نشـان  ها بازتوليدي از گفتمان رسمي آنفرهنگي خاصي هستند كه برخي از 
اي از جهان، به نحوي خـاص و   استفاده از زن در هر نقطه. اند شدة اين گفتمان تناقضات معموالً كتمان

در كشور ما، كه كشوري اسالمي است، زنـان بـا پوشـش    . گيرد اساس معيارهاي آن جامعه شكل مي بر
واره نيسـت   شوند و اين نمايش به صورت اندام ازرگاني كاالها و خدمات ظاهر ميهاي ب اسالمي در پيام

  ).هاي بصري زن براي تبليغ استفادة صرف از زيبايي(
شده از تلويزيون ايـران   هاي بازرگاني پخش اينك به بررسي دو آگهي بازرگاني از سري آگهي

  .پردازيم مي
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  آگهي بازرگاني آقاي فرش
ــن آگهــي  ــتاي ــا يننخس ــتمر در ب  هف
ــاي  از شـــبكه 1395ارديبهشـــت  هـ

 23مختلف تلويزيون ايران بـه مـدت   
اين آگهي در فضايي . ثانيه پخش شد

ديوار متحرك سـاخته   هشتبزرگ با 
دو ديوار در وسط به رنگ  .شده است

آبي روشن وجود دارد كه روي ديـوار  
و ديـوار   »آقـاي «ة سمت راست كلمـ 

هـاي   كـه همگـي لبـاس   ، زن پـنج . ه شـده اسـت  با رنگ سفيد نوشـت  »فرش«ة سمت چپ كلم
 5آينـد و بـه سـمت     زمان از بين ديوارها بيرون مـي  طور هم رنگ به تن دارند، به شكل و يك يك
هـا لولـه و    فـرش . كننـد  هاي مختلف روي آن قرار دارد، حركت مـي  هايي با طرح كه فرش، سكو
بـه  را هـا   و طـرح فـرش  كنند  ميباز  راها  زنان اين روبان. اند ك با يك روبان قرمز بسته شدهيهر

گويـد خريـد مـن از آقـاي فـرش در       دهـد كـه مـي    دوربين زني را نشان مي. دورنآ نمايش درمي
گويد من فرشم را قسـطي   دهد كه مي دوربين زن ديگري را نشان مي ،بعد. دسترس و راحت بود

كـارمزد و ضـامن   پرداخت،  گويد پيش دهد كه مي سپس دوربين زن ديگري را نشان مي. خريدم
نقـدي هـم    ةگويد من هدي دهد كه مي دوربين زن ديگري را نشان مي در ادامه،. خواهد هم نمي
دهـد و بـا صـدايي كـه متفـاوت از زنـان قبلـي اسـت          فضا را نشان مية بعد دوربين هم. گرفتم

كه اين جمالت بدون تصوير مشخصي  »نقدي هديه بگيريد ،پس اقساطي خريد كنيد«گويد  مي
دسـت بـه    بينـيم كـه   مـي زن سوم را  ما شود و صحنه عوض مي، بعد .شود زن پنجم تكرار مياز 

سفيد كه عبارت آقاي فرش،  ةپشت سر او يك صفحة سينه ايستاده و لبخند بر لب دارد و صحن
تلفـن   ةآدرس و شمار همراه انداز خريد و پس ةبافت و عبارت فرشوار بازار فرش ماشيني و دست

عبارت  ،شود كه در كنار تصوير زن يك فرش ديده مي، در كنار اين صفحه. شود نمايش داده مي
نقدي، در داخل كـادر   ةريال هدي 15000000اقساطي خريد كنيد نقدي هديه بگيريد، تا سقف 

لحظات اين  همةدر . درج شده استكادر به سمت زني كه در تصوير است ة رنگي كه گوش سفيد
زنان حين گفتن جمالت لبخند به لـب   ةشود و هم شاد پخش ميموسيقي با ريتم تند و  ،آگهي
خريـد و  ة فرشـوار « :گويـد  روي همين تصوير صـداي مـردي ايـن عبـارت را مـي     ، در آخر .دارند
  .رسد و آگهي به پايان مي »انداز آقاي فرش پس
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  نقد و بررسي
االسـت و ايـن   مـردم فقـط تبليـغ نـام ك    ة در نظر عام ،كه آقاي فرش نام دارد ،عنوان اين آگهي

طبـق نظـام   . معناي ثانويه و پنهان آن است كه بايد كشـف شـود   ،واقع در. آن استة معناي اولي
شـود   در مقام مدلول را موجب مي در مقام يك دال، نام يك كاال» آقا«ة كلم ،شناسي بارت نشانه

دالـي در داللـت   تواند به  مي )آقا(اما اين نشانه از يك كلمه . كه اين امر مبين داللت صريح است
ثانويه و درنتيجه مدلولي در داللت ثانويه تبديل شود كه عبارت است از مفهوم بزرگـي، ابهـت و   

شوند و به نوعي نظام فرهنگي مردسـاالرانه را تقويـت    توانمندي كه مردان براي خود متصور مي
سـت و تنهـا   ا هاي غربـي  تصوير زير ژست زنان در هنگام راه رفتن مانند ژست مدلينگ. كند مي

رويكـردي منفـي بـه     ،شـود  طور كـه مالحظـه مـي    همان ،اين آگهي. هاست تفاوت در پوشش آن
 ،دهـد  تبليغات تجاري دارد و هيچ اطالعاتي از خصوصيات كاالي موردنظر به بينندگان ارائه نمي

 ةبلكه با گفتن جمالتي نظير خريد آسان، اقساطي، بدون نياز به ضـامن و كـارمزد و حتـي هديـ    
هـاي   تعـاد  و دهـد  مـي  اي را با هر قدرت خريدي به سمت خريـد كـاال سـوق     دي هر بينندهنق

تصويري كه از . كند انگيزد و تقويت مي كنندگان برمي مصرفي جديدي را بين خريداران و مصرف
كه هميشـه زن را محصـور    ايماژي مكرر و تكراري نيست ،آيد زن در اين آگهي به نمايش درمي

شپزخانه و در حال تميز كردن خانـه، پخـتن غـذا يـا تربيـت فرزنـدان نشـان        در محيط خانه، آ
مـورد   1»زن مدرن ايرانـي «ة در اين آگهي سوژ ،اي هاي كليشه برخالف اين نقش ،دادند، بلكه مي

اين نـوع   ،ظاهراً. پردازد نظر قرار گرفته است كه در فضايي شبيه يك نمايشگاه به تبليغ كاال مي
هـاي آزادي   سياسـت « ،»هـا  تفمنيسـ «هاي تبليغاتي توجه به تقاضـاهاي   آگهية تغيير در حوز

كـه از   ،هـاي بازرگـاني   كنندگان پيـام  داير بعضي از تهيهة در خود تبليغات است و به گفت »زنان
ند، اين انتظار را در تبليغـات  ا م از تصاوير سنتي زنان در تبليغات آگاهفمنيسخرسندي جنبش نا

كـه زنـي مـدرن،     انـد  ارائـه كـرده   ها يك قالب بديل د و در بسياري از آنان خود مدنظر قرار داده
توجه و مهم ديگـر در ايـن آگهـي اسـتفاده از      درخور ةنكت. دهد شده را نشان مي اي و آزاد حرفه

اسـتفاده از زنـان زيبـا در    . استرنگ  شكل و يك هاي يك نقص با لباس اي زيبا و بي زنان با چهره
شود كه ايـن امـر    ها در مقام مدلول را موجب مي ام يك دال، زيبايي فرشاين آگهي، زنان در مق
توانـد بـه دالـي در داللـت ثانويـه و       ها مـي  اما اين نشانه از زيبايي فرش. مبين داللت اوليه است

                                                        
اي را براي زنان فراهم كرده كه بتوانند تحصيل كنند، بيرون از خانه كـار كننـد، بـه     جامعة مدرن كنوني زمينه .1

رود كـه   ولي در جامعة سنتي، از زنان انتظار مـي . مردان در مديريت جامعه نقش و اهميت داشته باشنداندازة 
كه همواره خانـه را تميـز و مرتـب نگـه      طوري خوبي ايفا كنند؛ به دو نقش مهم مادري و همسري كدبانو را به

ويژه همسـر و فرزنـدان    ها، به مطيع آنكلي، همواره در خدمت خانواده و  طور دارند، بهترين غذاها را بپزند و به 
  . مذكر، باشند
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 1ابـزاري از زنـان و حـض    ةنتيجه مدلولي در داللت ثانويه تبديل شود كـه عبـارت از اسـتفاد    در
هـاي   چهره ،همچنين. ها نمود پيدا كرده است گهي بيشتر از ساير آگهيبصري است كه در اين آ

همـان  ة دهنـد  شـكل نشـان   هـاي يـك   هاي الغر و نيز لباس نقص اين زنان، بدن كرده و بي آرايش
حـال فراگيـر قـدرت اسـت كـه       عـين  است و سازوكار پنهاني و در »بدن؛ قدرت«فوكو از  مفهوم

رمزگـاني كـه در   . را امري طبيعـي و عـادي جلـوه دهـد     شدگي دست تواند اين انضباط و يك مي
  .]7[ است  »دوربينة زاوي«توانند اعمال شوند،  تصويربرداري مي

كه مدلول آن ضعف يا استيصال كسي يا چيـزي اسـت كـه نشـان داده     » تصوير از باال«دال 
اري از بـاال زن  به سبب تصويربرد ،است» باال ةنماي زاوي«اي از  كه نمونه ،در اين تصوير. شود مي

بـه صـورت موجـودي ضـعيف و تحـت       اين تصـوير زن را  ،واقع در. شود تحقير ديده مية به ديد
  .دهد سيطره نشان مي

، بيننده را در )چشم در چشم(اصطالح  رو يا به ، از روبهءشدن يك شخصيت يا شي برداري فيلم
  .]7[دهد  ار ميبه نمايش گذاشته شده قر ءطراز يا برابر شخصيت يا شي موقعيتي هم

بيننـدگان   ،دنشو مستقيم دوربين نشان داده مية از زاوي انزندر ادامه آمده، كه  يدر تصاوير
دهد و آنان را در مقام مقايسه بـا   شده قرار مي طراز با زنان نمايش گذاشته زن را در موقعيتي هم

  .دانانگيز برمي  ايشان
  

  
در مقام يك دال، تبليغـات  گويند،  مي آن را ه زنانك ،شده در كنار تصاوير هاي نوشته عبارت

اما ايـن نشـانه   . است )اوليه(اين امر مبين داللت صريح  .شود مثبت را در مقام مدلول موجب مي
تبديل شود كه عبارت اسـت از  ) ثانويه( داللت ضمني تواند به دالي در از يك تبليغات مثبت مي

آيد و بينندگان ايـن آگهـي را بـا     حساب مي منفي به گرايي و درواقع تبليغات مصرف يترويج نوع
 اصـلي ة جملـ ة كننـد  تمـام  ،در آخـر . دهـد  هر ميزان قدرت خريد به سوي خريد كاال سوق مـي 

ايـن   .صداي مردي است كه در طول آگهي غايـب اسـت   )انداز آقاي فرش خريد و پسة فرشوار(
                                                        

  شدن نگاه برانگيخته: شدن؛ حض بصري براتگيخته: حض .1
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او در طول آگهـي   .اقتدار و آگاهي بخشد؛ حضوري با جايي مي بازنمايي از مرد به او حضوري همه
  .گيرد امور قرار مية نهايي است و مرد است كه در جريان همة كنند ولي تمام ،شود ديده نمي

  كر كشي هوم شركت در قرعهة نحو
بار در يكـم اسـفند    يننخستاين آگهي 

هاي مختلف تلويزيـون   از شبكه 1394
در . ثانيه پخش شـد  45ايران به مدت 

هــاي  ار زن بــا لبــاسچهــ ،ايــن آگهــي
  هـاي متفـاوت،   ولي در رنـگ ، شكل يك
كشي محصـوالت   شركت در قرعهة نحو
در . گذارنـد  كـر را بـه نمـايش مـي     هوم
كـه   ،زني با لباس گلبهي روشـن  ،ابتدا

با باال آوردن سر خـود و نگـاه مسـتقيم بـه دوربـين بـا صـدايي رسـا و شـاد           ،سرش پايين است
نشـان   بعد دوربين زني با لباس آبي را .»ماه كر، هر كشي هوم هانگيز قرع شروع هيجان«: گويد مي
بـه يـك مجتمـع     كر قرار دارد و بـا چرخانـدن   شويي هوم دهد كه در دست او يك پودر رخت مي

سپس دوربـين زنـي    .»مبلهة خواب ك دستگاه آپارتمان دوي«: گويد مي شود و آپارتماني تبديل مي
كـر قـرار دارد و بـا     شويي هوم برابر او يك ظرف مايع لباسدهد كه در  با لباس قرمز را نشان مي

يـك  «: گويـد  زمـان مـي   شود و هـم  تبديل مي 206دست زن به يك دستگاه خودروي پژو ة اشار
دهد كه يك جعبه  رنگ را نشان مي سپس دوربين زني با لباس كرم .»206دستگاه خودروي پژو 

كنـد و   پودر را به سمت پايين خم مـي ة كر در دست راستش گرفته و جعب شويي هوم پودر رخت
 »و دويست ميليون ريال پول نقـد «: گويد ريزد و مي هاي طال از آن بيرون مي به جاي پودر سكه

: گويـد  اين جملـه را مـي   ،خود را باال گرفتهة كه انگشت اشار صورتي در ،و با حركت دست چپش
تن دارد را با زني كـه لبـاس    هي برسپس دوربين دوباره زني كه لباس گلب. »هر سه به نفر اول«

ة تـر ايسـتاده و زاويـ    زن بـا لبـاس قرمـز عقـب     ،در اين تصوير. دهد قرمز پوشيده است نشان مي
و  نگاهي نيـز بـه دوربـين دارد    دهد كه نيم متبسم نشان مية رخ با چهر دوربين او را از نماي نيم
سـر خـود را بـه سـمت دوربـين       ،دشـو  رخ ديـده مـي   اي نيم كه از زاويه ،زن با لباس گلبهي هم

رنـگ   زني كه لبـاس كـرم   ،در تصوير بعدي .»نفر دوم يك دستگاه خودرو«: گويد برگردانده و مي
كه لبخند بر لب دارد و نگاهش به سـمت دوربـين اسـت بـه      درحالي؛ تر ايستاده دارد كمي عقب

 250 نفر سـوم «: گويد مي ،مستقيم دوربين ايستادهة حالي كه در زاوي در ،همراه زن با لباس آبي
دهد كه بـا   دوباره دوربين زني كه لباس گلبهي به تن دارد را نشان مي و» ميليون ريال پول نقد

دوربين زن با لباس آبي ، بار اين .»بهار آزادية و صدها سك«: گويد بردن دست راست خود مي باال
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تـر   بـا لبـاس قرمـز كمـي عقـب     كه زن  حالي در ،كشد را به همراه زن با لباس قرمز به تصوير مي
شـويي   زني كه لباس آبـي بـر تـن دارد يـك پـودر رخـت       .ايستاده و همچنان لبخند بر لب دارد

بـراي  «: گويد ميو  واقعي آن استة تر از انداز پودر خيلي بزرگة كر در دست گرفته كه جعب هوم
كـه كـد كـاال    اشاره به قسمتي ( »كشي، فقط كافيست اين قسمت را پاك كنيد قرعه شركت در

دهـد   تنهايي نشـان مـي   بار زني را كه لباس قرمز به تن دارد به سپس دوربين اين). پوشانده شده
بفرستيد و يـا   ...ة كد روي محصول را به شمارة و شمار«: گويد صحبت زن قبلي مية كه در ادام
تأكيـد  ة نشـان  پيام بود با حركت سر بـه ة كنند زني كه شروع ،در آخر» .پيامك كنيد... ة به شمار

اي از جـوايز را بـه همـراه عالمـت تجـاري       سپس دوربين صحنه ».اي برنده !!فكر نكن«: گويد مي
 با وصداي زني كه در تصوير نيست  در انتها. دهد سمت راست تصوير نشان مية كر در گوش هوم

  ».كر، نهايت پاكيزگي هوم«: گويد مي ،صداي چهار زن حاضر در آگهي متفاوت است

  بررسي نقد و
 بـارة شده در يك از جمالتي كه گفته هيچ شد،طور كه مالحظه  همان ،در طول اين آگهي تجاري

كـر و   كشي محصـوالت هـوم   شركت در قرعهة كيفيت يا برتري كاالي مورد نظر نيست، بلكه نحو
جـوايز بـه قـدري    . شـود  اين محصوالت بيان مي ةانگيز شركت توليدكنند جوايز نفيس و وسوسه

ايـن نـوع رويكـرد    . دهد اي را به سمت مصرف اين محصوالت سوق مي ت كه هر بينندهنفيس اس
به تبليغات همان رويكرد منفي به تبليغات تجاري است كـه تبليغـات، بيننـده و مخاطـب را بـا      

بـا   فقـط كند كه رفع نيازهاي انسان  بلكه به وي چنين القا مي ،دكن هاي مختلف آشنا نمي گزينه
كنندگان به اين ترتيب به بازارسـازي بـراي عرضـه و فـروش      پذير است و تبليغ خريد كاال امكان

اسـتفاده   ،حائز اهميت ديگر در اين آگهـي  ةنكت. پردازند نهايت، كسب سود بيشتر مي بيشتر و در
هـاي بسـيار شـاد و     شكل در رنـگ  هاي يك هاي الغر، لباس هايي زيبا و بدن از چهار زن با چهره

كنند بسـيار شـبيه فضـاهايي اسـت كـه       ه اين زنان در آن ايفاي نقش ميفضايي ك. استمتنوع 
پردازند و اين تغيير در رونـد توليـد تبليغـات جديـد نشـان از       ها به تبليغ انواع كاال مي مدلينگ

م از تصاوير سـنتي  فمنيسخرسندي جنبش ناهاي تجاري به  توجه بعضي از توليدكنندگان آگهي
 ،ا تصوير زني كه نگاه خود را به زمين دوخته و با پخش موسـيقي آگهي ب. زنان در تبليغات است

و  »كـر  كشي هوم انگيز قرعه  شروع هيجان«: گويد و مي آورد ميبا ريتم بسيار شاد، سر خود را باال 
هيجان موجود در صـداي زن در مقـام   . شود شروع مي زند اين هيجان نيز در صداي زن موج مي

شود كه اين امـر مبـين داللـت     ل را در مقام مدلول موجب ميدال، رضايت زن از كيفيت محصو
تواند به دالي در داللـت ثانويـه منجـر شـود و      اين رضايت زن از كيفيت محصول مي. اوليه است

 القا كند كه زنـي بـا ايـن زيبـايي     ،خصوص مخاطبان زن هب ،طور ضمني اين امر را به مخاطب به
بودن كـاالي   نقص پس اين بي، ين محصول رضايت داردوقتي از ا) استپسند هم  احتماالً مشكل(
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بـودن زن بـه كيفيـت كـاال پيونـد       نقص زيبايي ظاهري و بي ،واقع در. دهد شده را نشان مي تبليغ
 »مسـتقيم «ة نگاه اول، ممكن است به نظر آيد كه اين صحنه از زاويـ  تصوير زير دردر  .خورد مي
ة دوربين نسبت به زن حاضر در صحنه زاويـ  ةزاوي ،ولي وقتي دقت كنيم. برداري شده است فيلم

ة كـر، زاويـ   و نسـبت بـه آرم هـوم    )زن در پشـت سـر او گـواه بـر ايـن ادعاسـت      ة ساي( »از باال«
كه دوربـين   حالي شود كه دال بر حقارت اوست، در زن از منظري نشان داده مي. است »مستقيم«
كاال را در مقابـل   و اي شبيه آسمان زمينه با پس» كر هوم«عالمت تجاري بزرگ  »چشم در چشم«

  دهد ميانسان در موضع برتر يا غالب نشان داده 
  

  

  
كر با خطوط فوقاني و تحتـاني   عالمت تجاري هوم ،شود طور كه در تصاوير مشاهده مي همان

كه زن از پايين با خط تحتاني نما ممـاس شـده و از بـاال بـا خطـوط       حالي در ؛تصوير فاصله دارد
. بـا يكـديگر اسـت   ) زن و كـاال (اين دو ة رابطة دهند مند و نشان كه داللت ني نما فاصله داردفوقا

در ( »از بـاال « )به نسـبت كـاال  (شود كه در اين تصوير انسان  گذاري متفاوت باعث مي اين فاصله
. داشـته باشـد  نشان داده شود و متقابالً كاال موضعي مقتدرانه و مسلط بر انسـان   )حالتي ضعيف

  .است كه روي سر زن جاي گرفته است »كر هوم«نمادين اين تسلط، عالمت تجاري ة شانن
هايي از اين آگهي دو زن در تصوير است كه يكي نگـاه مسـتقيم بـه     عالوه بر اين، در قسمت

گـر اسـت و زن    تر ايستاده و فقـط نظـاره   كه لبخند بر لب دارد كمي عقب حالي دوربين دارد و در
وجـود ايـن زن   . كنـد  شـود صـحبت مـي    تر ديده مـي  ر دوربين كمي نزديكديگري كه در تصوي

شـدة   كه لبخند بر لب دارد، در تصوير در مقام دال، رضايت زن از جوايز تبليغ حالي ، در)گر نظاره(
دهد كه اين همان داللت  كند نشان مي اين كاال از سوي زني را كه اين شرايط جوايز را بازگو مي

تواند به دالي در داللت ثانويه تبديل شـود كـه عبـارت از     مي) رضايت زن(نه اين نشا. اوليه است
ها را متوجه ژست ايستادن، اندام  لبخندي است كه به زيبايي زن افزوده و سكوت اين زن كه نگاه

و اين همان استفادة ابزاري از زنان براي فروش بيشـتر كـاال و كسـب سـود     . كند زيباي خود مي
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چنيني از زنان شايد در ظاهر امـر نگـاه سـنتي، تصـاوير سـنتي و دادن       ة ايناستفاد. بيشتر است
جنسـي بـراي    عنوان سـوژة   اي به زنان را كاهش داده است، همچنان زنان را به هاي كليشه نقش

  .كند استفادة ابزاري از آنان براي حض بصري و فروش بيشتر كاال، همچنان در اين نقش ابقا مي
نماي «و در نماي » نماي درشت«از جمله  ـنماة ل را دارد و انواع اندازنما حكم يك داة انداز

ـ  ( تمهيـداتي فنـي هسـتند كـه امكـان رمزگـذاريِ مجـدد بـر واقعيـت          ـ»بسيار درشت ة يـا ارائ
هـاي تلويزيـوني،    در آگهـي  .كننـد  را فراهم مي) مند هاي آشنا به شكلي متفاوت و داللت واقعيت

نزديك و صميمي بين دو شخصيت يـا يـك شخصـيت و يـك      ةنماي درشت عموماً دال بر رابط
  .]36[رود  اي حساس به كار مي است و نماي بسيار درشت براي نمايش عواطف يا لحظه ءشي

كـر در   كـر و آرم هـوم   شـويي هـوم   كنيد، قوطي پـودر رخـت   طور كه در تصاوير مشاهده مي همان
ي بـين يـك شخصـيت و يـك شـيء      اندازة درشت، دالي است كه مدلول آن رابطة نزديـك و صـميم  

  .دهند كه بسيار نزديك است كر و زن را نشان مي شويي هوم اين تصاوير رابطة بين پودر رخت. است
همچنـان پيونـد    ،دهـد  شو نشان نميو با اينكه زن را در خانه و در حال شستدر اين آگهي، 

اي زن  ان نقش كليشـه كند و اين هم اين پودر را حكايت مية ها به وسيل بين زن و شستن لباس
لبخنـد  . شـده باشـد   ظـاهر آزاد  حتي اگر در قالب يك زن مدرن و به؛ است كه همچنان با اوست
  .كنند ميرضايت زنان از كيفيت كااليي است كه استفاده ة دهند زنان در اين تصاوير نشان

  گيري نتيجه
. ماني به تبليغات اسـت حاضر به تبليغات، رويكردي منفي و تا حدودي رويكرد گفتة رويكرد مقال

را  گفتمـان  فرهنـگ تلويزيـون  جان فيسـك در كتـاب   . ندا نوعي گفتمانة آورند وجود هها ب آگهي
اجتماعي برآمده ة گفتمان نوعي زبان يا نظام بازنمايي است كه از زمين«: كند گونه تعريف مي اين

 ».رد و اشـاعه دهـد  موضوعي معيني بـه وجـود آو  ة حوزة منسجمي از معاني را دربارة تا مجموع
، تأكيدي است بر اينكه هر گفتماني منافع »اجتماعية زمين«فيسك به برآمدن گفتمان از ة اشار

  كنــد يــا ايــدئولوژي خاصــي را طبقــات يــا اقشــار معينــي را در جامعــه حفــظ يــا تقويــت مــي 
  .]8[دهد  اشاعه مي
هـا   سـاير آگهـي   ازي كه ظاهراً رويكـرد متفـاوت  ، در اين دو آگهي ،دشطور كه مالحظه  همان

دادن بيننـدگان بـه خريـد كـاال، مبـين       اند، عالوه بر ترفندهاي تبليغاتي براي سـوق  اتخاذ كرده
گفتمان فرهنگيِ خاصي در  ،به عبارت ديگر. امروز ما هستندة هاي فرهنگيِ غالب در جامع ارزش

در . كننـد  رغيـب مـي  ها و الگوهاي رفتاري معيني ت مخاطبان را به اتخاذ نگرش ها پس اين آگهي
، ابزاري براي جذب مخاطب اسـتفاده شـده اسـت    منزلة كه از زنان و بدن ايشان به، اين دو آگهي

آل  هايشان بسيار ايده نقص و بدن هايشان كامالً بي اند كه چهره معموالً زناني را به نمايش گذاشته
نـد  ا بينيم يا بسيار چـاق  زار ميبا واقعيت زناني كه ما در اطرافمان در كوچه و كه در حالي در. است
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در . هاي بزرگ دارند هايي با لك و بيني هايي كامالً معمولي؛ پوست يا بيش از حد الغر و با چهره
زنـان معمـولي    ،آورنـد  به نمايش درميرا كه تصاوير دور از واقعيت ، ها جريان اين بازنمايي رسانه

خود را در معرض  ،طور ناخودآگاه به ،ندا ونترين قشرهاي تماشاي تلويزي پربيننده ءجامعه كه جز
شـوند و همـين    دهند و از وضعيت ظاهري خود مأيوس و نااميد مـي  مقايسه با اين زنان قرار مي

كـه در مقـام مقايسـه     ،بسـياري از ايـن زنـان    .شود باعث از دست رفتن اعتماد به نفس زنان مي
هـاي زيبـايي تـا حـد      عمـل  نداد با انجـام هاي الغري و  كنند با گرفتن رژيم سعي مي ،اند برآمده

ة ولي مضامين پشت پـرد  ،اين ظاهر اين دو آگهي است. ممكن خود را به شكل اين زنان درآورند
داري  اين دو آگهي نيز زنان را در ارتباط مستقيم با كاالهايي نشان داده كه به امور خانه و خانـه 

تـوان همـان اسـتدالل كلـي      ن زنـان را مـي  داد مربوط است و نيز تسلط كاال بر زن و حقير جلوه
مهم ديگـر  ة نكت. خالصه كرد »فناي نمادين زنان«ة هاي جمعي در انديش م در نقد رسانهفمنيس

با توجه به مصـوبات  . گفتمان تبليغات در كشور ماستة شد كتمانهاي  در اين دو آگهي، تناقض
سـيماي جمهـوري اسـالمي     و اهـاي بازرگـاني صـد    قانون اساسي در مورد ضوابط و مقررات آگهي

جنسـي  ة سوژ منزلة كه در اين دو آگهي زن به حالي در. استابزاري از زنان ممنوع  ةايران، استفاد
هاي زنان را در زيباتر بـودن   دغدغه همةگونه تبليغات،  اين. داري درآمده است در خدمت سرمايه

ي اسـت كـه بـراي رضـايت     گيرد كه جسم كنند و اين انديشه در زن جوان شكل مي خالصه مي
  .مرد، بايد زيبا و زيباتر باشد
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