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 66منتشر شده در پاییز و زمستان 

 26/21/66: تاریخ دریافت
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 با مخاطب زن و مرد تلویزیونی ایران بازرگانی هایآگهی یو فرازبان یزبانتحلیل 

 

 reabdi@uma.ac.irشناسی کاربردی، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشیار زبان ،(نویسنده مسئول)،رضا عبدی

 serene_n11@yahoo.com، شناسی، دانشگاه محقق اردبیلیکارشناسی ارشد زباندانشجوی ندا منتی، 

 

 

ها با اقبال پژوهشگران و جامعۀ علمی روبرو شده های گوناگون آنای برای آشکارسازی الیهمطالعۀ انتقادی آثار رسانه: چکیده

انتقادی تبلیغات تجاری تلویزیونی ایران بر اساس نوع  مطالعۀتحلیلی است که به ـتوصیفیای  حاضر مطالعه پژوهش.  است

شده از تلویزیون ایران بر فقره آگهی تلویزیونی تجاری اخیر پخش 22برای این منظور تعداد .  مخاطب زن و مرد پرداخته است

تلویزیونی از  هایآگهی تحقیق بیانگر آن است که در هاییافتهتحلیل .  اساس دیدگاه کوک مورد مطالعه قرار گرفته است

نمایی، جناس و غیره برای جلب توجه مخاطب به کاالی المثل، استعاره، تکرار، کنایه، بزرگزبانی نظیر شعر، ضربابزارهای 

م تولیدکنندگان به زعمحصولی است که فروش هدف آن  شودمیتبلیغ  وقتی کاالیی.  شودتبلیغی و انتقال مفهوم استفاده می

-چنین با برانگیختن برخی ویژگیهم.  کندتر میتر و راحتکارها را برای مخاطبان سادهانتخاب کردن و انجام در بیشتر موارد 

 انهای جنسیتی خاص مردهای جنسیتی مختص به جنس زن نظیر زیبایی، آراستگی، کدبانوگری و مانکنیسم و برخی ویژگی

کنندگی مرد، مخاطب را به خرید محصول  نظیر تناسب اندام، کسب مقبولیت بیشتر در محیط کاری، تأکید بر نقش تأمین

میان مخاطبان زن و  هایآگهیهای بکاررفته در های جنسیتی در جامعه، در ایدئولوژیبه دلیل وجود تفاوت.  کندترغیب می

عناصر زبانی از طریق  های جنسیتی در مخاطب زن و مردتفاوتهای تحقیق، افتهبر اساس ی.  وجود داردهایی مرد نیز تفاوت

مورد  طرز بیانو پیام نهفته در تبلیغ، لحن، صدا، ، ایدئولوژیمانند زبانی های نحوی، آوایی، معنایی و عناصر فراویژگیمانند 

 .های بازرگانی قرار گرفته استتوجه سازندگان آگهی

 

  ، جنسیتتحلیل فرازبانیزبانی،  عناصرتحلیل گفتمان انتقادی، های بازرگانی، آگهی: کلیدی گانواژ
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 مقدمه

، 1فرکالف)مورد استقبال محققان قرار گرفته است به طور عام  2گفتمانانتقادی  گفتمان و تحلیل تحلیل

در  غرباست که در شکل دادن به تفکر فلسفی، اجتماعی و سیاسی می جمله مفاهی گفتمان از.  (1226

مفهوم در ادبیات فلسفی  ینا.  (1221)یورگنسن و فیلیپس ) قرن بیستم نقش بسزایی داشته استطول 

.  توان یافتمی 7و روسو 2هابزی ها آن را در نوشتههای که نمونهاجتماعی دوران مدرن کاربرد فراوانی داشته 

و  4ژاک دریدا، 6میشل فوکو ، بنونیست چونآفرینی فیلسوفانی با نقشدر چند دهۀ اخیر مفهوم گفتمان اما 

 .  دیگر متفکران برجستۀ معاصر غربی، معنایی متفاوت به خود گرفته است

های تجاری آگهیهای متعدد مورد مطالعه در تحلیل گفتمان و تحلیل انتقادی گفتمان، از میان حوزه

جهان مدرن است که توسط  ای در های گفتمان متون رسانه ترین مباحث تحلیل برانگیز یکی از چالش

اربابی، ؛ 2261؛ شاهرخی یگانه،2262روشندل و سطوتی، )گیرد مورد مطالعه قرار میمتعددی پژوهشگران 

  بهتوان تبلیغ را در مفهوم عام آن، رساندن پیام به دیگران کلی می طور  به.  (2236زادگان، ؛ شریف2 22

گیرنده و رفتار مخاطبان دانست که بر سه عنصر پیامایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش  منظور

صرف رساندن بر این اساس تبلیغات .  مبتنی است ،(تبلیغ) پیامو محتوای ( رسانه)دهنده ، پیام(مخاطب)

گیری از القای مفاهیم از طریق زبان با بهرهخاصی انتخاب مخاطب برای یک ایده نیست بلکه اقناع یا ترغیب 

 .  (2232، پور کریمی) و فرازبان است

پرداخته ی تبلیغات شناختنشانهداری به مطالعۀ از موضع ایدئولوژیک ضد سرمایه( 2643) 3ویلیامسون

از نظر او ساختارهای معنایی در تصاویر تبلیغاتی عالوه بر نقشی که در ترغیب مخاطب به خرید .  است

 6به اعتقاد گیس.  امون تأثیرگذار هستندمحصول دارند، بر شیوۀ نگرش او نسبت به خود و جهان پیر

مورد نظر ایدۀ    پوشیده و غیرمستقیم، ۀ هنرمندانه از زبانکنندگان با گرایش به استفادتبلیغ  ، نیز (2631)

تبلیغات تجاری هم معتقد هست که (  263)وسترگارد و شرودر .  کنندمیانتزاعی خود را به شکلی ذهنی و 

 .  های متفاوت باشدجهت اعمال ایدئولوژیتواند ابزاری مناسب می

به عنوان مثال، عموزاده .  های بازرگانی انجام شده استبر روی آگهیهم مطالعات معدودی در ایران 

های فرهنگی در پژوهش خود به این نتیجه رسیده است که تبلیغات قبل از انقالب تحت تأثیر باور( 1221)

که تبلیغات بعد از انقالب سعی در ترسیم  حالی در  کشد،نی را به تصویر نمیای ایراهای جامعهواقعیت   غربی،

-ـبر این باور است که بعد از انقالب گفتمان مذهبی(  223)البته، بهرامی کمیل .  ها دارداین واقعیت

تمرکز  با( 2261)انتظاری ملکی .  امنیتی قبل از انقالب شده استـایدئولوژیک جایگزین گفتمان اطالعاتی

گفتمان تبلیغاتی دارای کارکردهای القایی چون است که یافته رسیده این  هببر عناصر زبانی و فرازبانی 

در مطالعۀ نیز ( 2262)قانع .  است.. .و سازیسازی، مالکیت، اسطورهارجاع، تقابل، تکرار، انباشتگی، برجسته
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نقش مهمی در انتخاب حوزه مبدأ و فرهنگی ـاجتماعیعوامل به این نتیجه رسیده است که خود 

 .  سازی عناصر خاصی از آن دارند برجسته

 

 طرح مسئله

شناختی موجود ها از روندهای جامعهتواند تصویری از ذهنیت سازندگان آگهیها میمطالعه تحلیلی آگهی

میزان صحت ذهنیت توان به البته، در صورت مطالعه میزان موفقیت فروش می.  در بین مخاطبان ارایه کند

پژوهش به دنبال آن هستیم که  در این.  استهای جدید سازندگان پی برد که این امر نیازمند پژوهش

پردازند، از میتلویزیونی های بازرگانی تلویزیونی که به معرفی کاال یا خدمات به بینندگان دریابیم در آگهی

و وقتی یک کاال در تلویزیون مورد تبلیغ  شودده میمخاطب استفاترغیب چه عناصر زبانی و فرازبانی برای 

تا او را وادار  شودگیرد، چه ایدئولوژی و پیامی از طریق زبان و تصویر به مخاطب زن و مرد منتقل میقرار می

مطالعۀ بار ایدئولوژیک موجود در تبلیغات تجاری و  هدف از انجام این پژوهش.  کندبه خرید محصول 

 .  استترغیب انتخاب کاال ها برای گرفته شده در آن به کاری و فرازبانی مطالعۀ فنون زبان

 

 های بازرگانی و جنسیتتحلیل آگهیچارچوب نظری 

تبلیغات است متون ها در تحلیل گفتمان ترین شخصیتکه یکی از برجسته( 2662، 2663)   گای کوک

چه کسی با چه کسی و با چه هدفی در چه ) مان عالوه بر زبان، بافت ارتباطیمعتقد است که در تحلیل گفت

و این که چه نوع ارتباط و کنش ( کندبرقرار می تی از طریق کدام وسیله ارتباطای و در چه موقعیجامعه

که ایده  این.  گیردها با یکدیگر مورد مطالعه قرار میچنین روابط اینکار گرفته شده است و همارتباطی به 

شوند، های درونی به هیچ طریق دیگری بجز از راه تحلیل گفتمان درک نمیروال های ارتباطی خاص وکنش

واژ، نحو، ساخت)زبان  -2: شاملهمچنین از نظر کوک گفتمان تبلیغات .  افزایدمیبر پیچیدگی این رویکرد 

( ر نوشتارها، حرکات صورت درگفتار، انتخاب نوع و اندازه حرف دکیفیت صدا، ژست) فرازبان –1( آوا، معنا

 در قالبتوان این رویکرد را می.  (21:2663کوک ) است (گیرنده فرستنده،)مشارکین  -7موقعیت  -2

 .  نمودار زیر نشان داد
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های بازرگانی مد نظر و در آگهیشده یکی از عوامل اجتماعی بسیار مهم که باعث ایجاد تنوع زبانی 

در این پژوهش در کنار مدل گای کوک مطالعه  که (76:2634) 22کریستال)گیرد جنسیت است قرار می

عللی را که باعث تفاوت گفتار مردانه و زنانه شده، به شش دسته ( 2667: 6) 2122بریجبین.  شده است

اجتماعی بین  ۀشناختی، شخصیتی، فرهنگی، نقشی، تسلط مرد و فاصل های زیست تفاوت: تقسیم کرده است

های  اجتماعی بین زنان و مردان بیشتر باشد، تفاوت ۀخی معتقدند که هر چه فاصلبر.  گروه زنان و مردان

اجتماعی بین  حبت کنند و مردان با مردان، فاصلۀاگر زنان با زنان ص.  نیز بیشتر خواهد شد ها آنزبانی بین 

های دیگر زبان یک  در این صورت تغییراتی که در واژگان یا جنبه.  شود زبانی می منجر به ایجاد فاصلۀ ها آن

 (.62:2233زاده، آقاگل)دهد  ندرت زبان جنس دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد، به  جنس رخ می

 روش انجام پژوهش

با های بازرگانی تلویزیونی ایران  توصیفی به مطالعۀ پیامـاین پژوهش با استفاده از روش تحلیلیدر 

-های تجاری تلویزیونی که در سالمورد از آگهی 22برای این منظور تعداد .  پردازیممخاطب زن و مرد می

های مورد از آگهی  مخاطبان .  اند به روش تصادفی انتخاب گردیدندهای اخیر از تلویزیون پخش شده

های بازرگانی شده در آگهیهای تبادلهمۀ صحبت.  اندمورد دیگر مردان بوده  تجاری انتخاب شده زنان و 

.  دقیق قرار گرفتندمطالعه مورد ... ها و ها، سکانسهای فرازبانی شامل تصاویر، محیطهمچنین همۀ ویژگی و

 .  بوده است( 2663) اساس نظریه کوکعمدتا بر مطالعه شده در این چارچوب نظری دنبال

همچنین  وو معرفی عناصر زبانی و فرازبانی این دیدگاه ( 2663)دیدگاه کوک بیشتر رای تبیین ب

 استرننظریه  ،در بینامتنیت( 1222) 27گدارداز الگوهای ها با مخاطبان زن و مرد های آگهیمطالعه تفاوت

، و بخشی به مخاطبینهویتمورد در ( 2667)وسترگارد و شرودر نظریه ، انگاشتپیشدر مورد ( 2667)

بهره ( 2232) 26مک کوایل، و (2237) هدایتی، ( 223) یندهپا، (2636)  2میشلهای همچنین دیدگاه

 .گرفته شده است
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 های تحقیقتحلیل داده

 های تلویزیونی با مخاطب زن آگهی

با توجه به .  ه استآگهی مورد مطالعه قرار گرفت  های بازرگانی با مخاطبان زن تعداد در بخش پیام

 آگهی تلویزیونیآورده شده است و فقط  3تا  2جداول ها در مورد از آگهی 7تشابه موارد، خالصۀ تحلیل 

 .  شودمیبه تفصیل بحث کننده اتک، کف تمیز

: 1نمای .  دختر با زحمت زیاد و سختی و با آب و اسکاچ درحال پاک کردن فرش اتاق است: 2نمای 

 «!کنی، خیلی سخته؟ مامان چجوری این فرشو تمیز می»: دختر: 2نمای .  شود سالی وارد خانه می زن میان

در :  نمای  «!فرش اتک که هیچ احتیاجی هم به مخلوط کردن با آب نداره ۀکنندبا کف تمیز»: مادر: 7نمای 

بعد هم از کف تمیزکننده .  اول سطل و دستکش رو کنار بذار»کنندۀ اتک در دست مادر کادر یک تمیز

اتک برای پاک کردن فرش دختر در حال استفاده از تمیزکنندۀ فرش : 6نمای .  «فرش اتک استفاده کن

ریزیم، بعد اونو با دستمال  ابتدا کف رو روی فرش می»: مادر: 4نمای .  است در حالی که لبخند به لب دارد

چقدر »: گوید اتک در دست دارد با لبخند می ۀدختر در حالی که یک تمیزکنند: 3نمای .  «کنیم تمیز می

نمای  «...های قدیمی هم راه حل داره، پس هر ین بردن لکهاتک برای از ب»: مادر: 6نمای  «!راحت تمیز شد

یک : 22نمای  «می دونم، هر اتک را بهر کاری ساختند»: گوید کند و می دختر حرف مادر را قطع می: 22

 «آسایش خانواده با محصوالت اتک، اتک پاک کنندۀ تک»: اتک در وسط کادر و صدای راوی مرد کنندۀتمیز

کنند، یک زن جوان که با سختی و  ای از عناصر ایفای نقش می تلویزیونی، مجموعه در این پیام تبلیغی

ها  ها و نوع خطاب آن سال که از رابطه میان آن ناراحتی در حال پاک کردن فرش اتاق است و یک زن میان

کاری روند آگهی در محیط بستۀ یک اتاق در حال جریان بوده و به .  یابیم که مادر و دختر هستند درمی

 ،پس.  داری اختصاص داردمثل پاک کردن محیط منزل، پاکیزگی خانه و تمیز کردن فرش از لکه و خانه

 .مخاطب آگهی حاضر با توجه به محصول و کار کردن آن، زنان هستند

در نمای اول دختر با سختی و ناراحتی در حالی .  نما تشکیل شده است 22این آگهی در مجموع از 

ت دارد، با استفاده از سطل آب و اسکاچ در حال پاک کردن فرش اتاق است، محیط که دستکش در دس

خانه، محیطی مدرن و شیک مطابق زندگی امروزی است و حتی فرش نیز دارای طرحی جدید و مدرن است 

کند که در محیطی که  پس آگهی این پیام را به مخاطب زن القا می.  و یک فرش با طرحی سنتی نیست

های سنتی به انجام کارهای خانه پرداخت و مخاطب  روز و مدرن هستند، نباید با روش ندگی به همه چیز ز

توانند  یمیا اش ،( 223) یندهپاطبق نظر .  روز و همراه با تکنولوژی روز به انجام امور بپردازد پیام نیز باید به

با خرید کاالهای مدرن احساس جامعه و افراد  یر قرار دهندتأثرا تحت هویت فردی و اجتماعی افراد جامعه 

.  شود گرایی به مخاطب زن القا میگرایی و دوری از سنتدر این مورد ایدۀ مصرف.  کنند ارزشمندی پیدا می

در این نما ناراحتی و سختی را با خود به همراه دارد و در ( آب و اسکاچ)چنین، استفاده از روش سنتی هم
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راحتی و با لبخند مشغول کار است که این ذهنیت  اتک، به  ۀا کف تمیزکنندنماهای بعدی دختر هنگام کار ب

آید، باعث  گرایی برای مخاطب حاصل میکه استفاده از تکنولوژی جدید که با مصرف شود به مخاطب القا می

 .شود راحتی و آسایش و سرعت بخشیدن به کارهای منزل می

و  (مادر و دختر)که متعلق به دو نسل مختلف هستند  کنند در این پیام تبلیغی دو زن ایفای نقش می

این است که ذهنیت یک زن چه نسل قدیم و چه نسل  شود پیامی که از این آگهی به مخاطب زن القا می

بر اساس نظر .  شود ها مشاهده نمی و در این دو نسل تفاوتی در دیدگاهاست داری و نظافت منزل جدید خانه

های بازرگانی در هویت بخشی به مخاطبین منظور نشان دادن نقش آگهی ، به (2667)وسترگارد و شرودر 

داری و مراقبت های بازرگانی تلویزیونی بیشتر وظیفه آشپزی، خانهزن مشخص شده است که زنان در آگهی

گانی های بازرای در آگهی صورت افرادی منفعل و دارای نقش حاشیه از فرزندان را بر عهده دارند و اغلب به 

در مجموع این آگهی در محیط بستۀ خانه .  استای زنان در جامعه  که این جزو نقش کلیشه گردند ظاهر می

نیز، ( 2237) بر اساس نظر هدایتی.  کند دهد و زنان را افرادی محدود در این محیط توصیف می روی می

خانگی و درون خانه نشان داده  های وردهفرآدر شده و ظاهر  ها در بیشتر آگهی دار یا مادرخانه صورت به زنان 

 .داری زنان تأکید داردای خانه شوند که این امر بر نقش کلیشه می

مرحله دوم در تحلیل آگهی، تحلیل عناصر زبانی آگهی است که برای سنجش هر کدام از این عناصر 

 .آیدمتغیرهایی نیز در نظر گرفته شده است که به تفصیل در زیر می

ای العادههای بازرگانی اهمیت فوقانگاشت در آگهی، پیش(2667) استرنبر اساس نظریۀ : انگاشتپیش

و محصول مورد نظر به  شود در تبلیغ یک محصول گاهی مشکلی برای مخاطب مطرح می.  کندپیدا می

خواهد  ه میک شود انگاشت در آگهی شامل آن بخش میو پیش شود حل مشکل پیشنهاد می عنوان تنها راه 

در نمای سوم آگهی، دختر که مشغول پاک .  کندیک مشکل را با فرض قبلی به مخاطب مورد نظر القا 

کاربرد « کنی، خیلی سخته مامان چجوری این فرش و تمیز می»: گوید کردن فرش است، با دیدن مادر می

د که انجام کار منزل نظیر کنانگاشت ساختاری را در ذهن مخاطب ایجاد میاین جمله در آگهی این پیش

کردن فرش کاری مشکل است و زن در خانه به دنبال یافتن راه حلی برای آسان نمودن این کار و رفع پاک

کند که  کردن فرش ارائه میتر برای پاک مشکل خویش است که مادر با معرفی محصول راهی بهتر و راحت

کند که قبل از بکارگیری این  اتک را پیشنهاد می ۀنندمادر در جواب کف تمیزک.  اطالع است دختر از آن بی

کند، یعنی راحتی  گیرد و وقتی مادر به این محصول اشاره می سختی و با ناراحتی انجام می محصول کارها به 

.  شود کند که نتیجه این پیشنهاد، در لبخند دختر هنگام کار نمایان می و آسانی را به دختر پیشنهاد می

انگاشت ساختاری است؛ از موارد پیش( 2666) 24یول که در این آگهی بکار رفته مطابق نظریۀانگاشتی پیش

موجب آن بخشی از یک ساختار حاوی اطالعاتی است که برای مخاطب مشخص و معلوم تلقی  فرضی که به 

ایجاد انگاشتی را در ذهن مخاطب ، پیش«اول سطل و دستکش رو بذار کنار»چنین، در جملۀ هم.  شودمی
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کند که مگر استفاده از سطل و دستکش چه مشکل و ایرادی دارد که باید آن را کنار بگذارد؟ و چگونه  می

داند و وی پیشنهاد استفاده  توان به پاکیزگی فرش کمک کرد که دوباره راه حل این مشکل را نیز مادر می می

کند که با کاربرد  ذهن مخاطب ایجاد میفرض را در دهد و این پیش از کف تمیزکنندۀ اتک را به دختر می

 .داری نخواهید داشتهای سنتی برای خانه این محصول دیگر نیازی به استفاده از روش

اتک که هیچ احتیاجی هم به مخلوط کردن با  کنندۀبا کف تمیز»در جمله : کاربرد قیدهای تاکیدی

-این است که در سایر محصوالت مشابه، مواد پاک دهندۀ، در این جمله نشان«هیچ»کاربرد قید « آب نداره

در این محصول احتیاجی به انجام این کار نیست؛ یعنی استفاده از این .  کننده را باید با آب مخلوط نمود

ماند،  چه برای مخاطب برجای میتر شده است و با کاربرد این محصول آن محصول برای مخاطب آسان

های سنتی برای انجام کارها به مخاطب زن پیشنهاد  ا ایدۀ دوری از روشجدر این.  راحتی و لبخند است

های سنتی نیازمند تهیۀ وسایل و ابزار  تا آسایش بیشتری برای وی فراهم آید و برای دوری از روش شود می

 .  مدرن است

ضعیت خواهیم در مورد مشکل و یا و ، در بینامتنیت بیشتر می(1222) مطابق نظر گدارد: بینامتنیت

مطلوبی که وجود داشته صحبت کنیم و این مفهوم را به مخاطب منتقل نماییم که با کاربرد محصول مورد نا

عنوان یک راه حل صحیح برای مشکل  تبلیغ، مشکل مطرح شده از بین رفته است و استفاده از محصول را به 

در متن آگهی به « ا بهر کاری ساختندهر کسی ر»المثل معروف  جا از ضربدر این.   مشابه پیشنهاد نماییم

استفاده شده است تا از طریق تکنیک بینامتنیت نزدیکی ذهنی « هر اتک را بهر کاری ساختند»صورت  

و به مخاطب که برای پاکیزگی منزل و محل زندگی خود دچار  شودبیشتر میان مخاطب و محصول ایجاد 

حصول برای هر کاری راه حلی دارد پس یک انتخاب کند که این م مشکل شده است این ایده را القا می

 .صحیح برای رفع مشکل وی کافی خواهد بود

در بخش تحلیل نماها و تحلیل  آگهی دیگر 7این آگهی و مربوط به  هایها و تحلیلخالصه یافته

 .آمده است 3تا  2به اختصار در جداول عناصر زبانی 

  جدول 

 سر گلرنگکنندۀ موی تحلیل نماهای آگهی نرم 

نمای بکار رفته  

 در تبلیغ
 های القایی به مخاطبارزش

 (.2237هدایتی، ) شودهای خارج از منزل تاکید میو دوری از فعالیتداری و خانهمحیط خانه بودن به محدود   1و  2نمای  2

 (.2636میشل، ) کننده را بر عهده دارددهنده و مرد نقش تامینزن نقش سرویس  1نمای  1

  6نمای  2
و زن وظیفه راهنمایی کردن سایرین را تنها در  استدر این آگهی نیز زن مسوول حفظ سالمت افراد خانواده هم 

 (.2636میشل، )تواند بر عهده داشته باشد اهمیت، میاموری که محدود به محیط خانه و مسائل کم

 .( 223پاینده، )شود گرایی ترغیب میمخاطب زن به مصرف  3نمای  7
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 2جدول 

 کنندۀ موی سر گلرنگتحلیل عناصر زبانی آگهی نرم

عناصر  

 زبانی
 جمله بکار رفته در آگهی های القایی به مخاطبارزش

 انگاشتپیش 2
احساس نزدیکی میان مخاطب و محصول برای کاربرد آن و در نتیجه ایجاد 

 (.1222گدارد، )شود گرایی در مخاطب زن اقدام میحس مصرف

قدر کننده موی سر رو اینچرا نرم

 !!بزرگ نوشتی

 تشبیه 1
حس زیبایی دوستی ظاهری در مخاطب زن برانگیخته شده است 

 (.2667وسترگارد و شرودر، )
 گلرنگ

 داللت ضمنی 2

شود و سپس با ابتدا زن به سمت توجه به ظاهر زیبای مو سوق داده می

ایجاد کند حس زیبایی تواند نشان دادن وضعیت مطلوبی که محصول می

 (. 2667وسترگارد و شرودر، ) شوددوستی مخاطب تحریک می

 ( داللت منفی)شاخه شدن مو دو

ویتامینه بودن، خوب تغذیه کردن، 

 ( داللت مثبت.. )تثبیت کردن رنگ و 

 3جدول 

 تحلیل نماهای آگهی چرخ گوشت پارس خزر

 4جدول 

 تحلیل عناصر زبانی آگهی چرخ گوشت پارس خزر

عناصر  

 زبانی
 جمله بکار رفته در آگهی های القایی به مخاطبارزش

 انگاشتپیش 2

 داری جزء وظایف زنان در خانه است وکه خانه شوداین ایده القا می

توانند برای انجام امور آشپزخانه از تکنولوژی جدید نیز بهره میها آن

 (.2636میشل، )بگیرند 

ها، آشپزخونه به یک جور موقعتو این

 دستیار خوب احتیاج داره

1 
داللت 

 ضمنی

ابتدا با القای تاثیر نامطلوب زن را به سمت دوری از وضعیت موجود و 

نشان دادن وضعیت دهد و سپس با یافتن راه حل مشکل سوق می

 .( 223پاینده، )دارد مطلوب وی را به خرید کاال وا می

( داللت منفی)شلوغ شدن، احتیاج داشتن 

پیشنهاد کردن، دستیار آشپزخونه، ساختن، 

 ( داللت مثبت)توانستن، دستیارخوب 

 تشخیص 7
در شده و ظاهر  هادر آگهی دار یا مادربه صورت خانهبیشتر زن 

که این امر بر  شوندخانگی و درون خانه نشان داده می محصوالت

 .آشپزخونه به یک دستیار خوب احتیاج داره

خزر یه دستیار خوب به آشپزخونه پارس

نمای بکار رفته  

 در تبلیغ
 های القایی به مخاطب ارزش

 6و  7، 2نمای  2
داری زنان تاکید های خارج از منزل و نقش خانهمحدود کردن زن در محیط خانه و دوری مخاطب زن از فعالیت

 (.2237هدایتی، )شود داری به مخاطب زن القا میای خانهو با کاربرد این کلمات نقش کلیشه شودمی

 (.2636میشل، )دهنده را بر عهده دارد زن نقش سرویس 2نمای  1

 نمای کلی 2

که نیازی نیست یک زن امروزی مانند زنان سنتی گذشته تمام بکارگیری تکنولوژی روز به مخاطب زن و این

در این  های اجتماعی بپردازدتواند به فعالیتداری صرف کند و میوقت خود را در آشپزخانه برای وظایف خانه

 .آگهی مورد تاکید قرار گرفته است
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 .کنهشما پیشنهاد می (.2237هدایتی، )داری زنان تاکید دارد ای خانهنقش کلیشه

 

 5جدول 

 تاکتحلیل نماهای آگهی کفش تن

نمای بکار رفته  

 تبلیغ در
 های القایی به مخاطب ارزش

  22و  2نمای  2
ایده شرکت ( 2636)میشل  ای زن مواجه هستیم که بر خالف نظرشکنی در نقش کلیشهدر اینجا با نوعی هنجار

 .شودای کدبانوگری به مخاطب زن القا میهای اجتماعی و دوری از نقش کلیشهدر فعالیت

  22نمای  1
 23ای زن مواجه هستیم که بر خالف نظر یورگنسن و فیلیپسشکنی در نقش کلیشههنجاردر اینجا با نوعی 

 .شودمشارکت زن در اجتماع و همچنین هدایت سایر افراد به مخاطب زن داده می ۀاید( 1221)

  22نمای  2
این پیام را ( 2636)میشل  ای زن مواجه هستیم که بر خالف نظرشکنی در نقش کلیشهدر اینجا با نوعی هنجار

 .تواند قدرتمند، هدایتگر و راهنمای دیگران باشد و فقط فرمانبردار نباشددهد که زن میبه مخاطب زن می

  14نمای  7
ناپذیر باشد، تواند در اجتماع خستگیای زن مواجه هستیم و زن میشکنی در نقش کلیشهدر اینجا با نوعی هنجار

 .ام آن خیلی زود به ستوه آیندفعالیتی که دیگران ممکن است با انج

 6جدول 

 تاکتحلیل عناصر زبانی آگهی کفش تن

عناصر  

 زبانی
 جمله بکار رفته در آگهی های القایی به مخاطبارزش

 .شودگرایی به مخاطب زن القا میمصرف، ( 223)پاینده بر اساس نظر  انگاشتپیش 2

اونا که کفش نیست، بذار برسه، 

کفش واقعی بینی که خودت می

 .چیه

1 
داللت 

 ضمنی

با کاربرد کلماتی که بار مثبت و مطلوب روی ذهن مخاطب زن دارد ایده 

مطلوب ابتدا با نمایان ساختن شرایط نا. شودگرایی به مخاطب القا میمصرف

حل برای  موجود ذهن مخاطب را به سمت جدایی از این وضعیت و یافتن راه

با کاربرد عبارات مثبت و تاثیرگذار، ذهن  دهد سپسغلبه بر مشکل سوق می

دهد تا وی را های تاثیرگذار محصول سوق میمخاطب را به سمت ویژگی

 (.1222گدارد، ) کندگرایی وادار به خرید محصول و مصرف

روی، مگه با این پا میشه رفت پیاده

 تقصیر کفشمه، پامو زد،

 ( داللت منفی)چقدر زود جا زدین 

 تاک باشه میشهتنکفش واقعی، اگه 

 بدون احساس خستگی 

 تاک عجب کفشیه باورت نمیشهتن

 ( داللت مثبت)خستگی معنا نداره 

 اغراق 2

شکنی در روابط های سنتی، شاهد هنجاردر اینجا ما برخالف دیدگاه

شود که با استفاده از این اجتماعی هستیم و این ایده به مخاطب زن القا می

ناپذیری، مثبت در مخاطب مانند خستگیمحصول بسیاری خصوصیات 

و مخاطب زن از  شودهای اجتماعی در وی بارور میشرکت در فعالیت

 .شودگیری و محصور بودن در منزل جدا شده و به اجتماع وارد میگوشه

-مگه با این پا هم میشه رفت پیاده

 روی

 تاک خستگی معنا ندارهبا تن
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 بینامتنیت 7

شوند، میظاهر  هادر آگهی دار یا مادربه صورت خانه در تبلیغات بیشترزنان 

های سنتی، شاهد هنجارشکنی در روابط اما در اینجا بر خالف دیدگاه

تواند به شود که زن میاجتماعی هستیم و این ایده را به مخاطب زن القا می

های اجتماعی خارج از منزل بپردازد و از نقشی محدود به فردی فعالیت

 (.2237هدایتی، ) شودگذار با نگرشی باز در جامعه تبدیل تاثیر

مادر جون کفش به چه درد من 

 میخوره؟

 7جدول 

 تحلیل نماهای آگهی کرم رژودرم

نمای بکار رفته در  

 تبلیغ
 های های القایی به مخاطبارزش

 (.2667وسترگارد و شرودر، )، توجه به زیبایی ظاهری است شودایده اصلی که به مخاطب زن القا می  6نمای  2

1 
 نمای کلی 

 

های مطلوب کاالی مورد ها در نظر مخاطب، و ارائه فکتورمطلوب جلوه دادن آنها و نابا معرفی برخی فاکتور

 .( 223پاینده، )کند نظر، مخاطب را به خرید محصول ترغیب می

  6و  1نمای  2

و  دخترانو بر عهده دارد پذیر را فردی مطیع و فرمان، زن در خانواده نقش (2636)میشل  بر اساس نظر

کنند، خود را زنان با افزایش زیبایی ظاهری خود سعی می. شوندو منفعل نشان داده میوابسته  زنان افرادی

 (.2636میشل، )در جامعه کانون توجهات قرار داده و بر اهمیت خود بیفزاید 

 

 8جدول 

 رژودرمتحلیل عناصر زبانی آگهی کرم 

عناصر  

 زبانی
 جمله بکار رفته در آگهی های القایی به مخاطبارزش

 انگاشتپیش 2

ایده اصلی القایی به مخاطب زن توجه به ، (2667)وسترگارد و شرودر طبق نظر 

ایجاد لطافت و شادابی در پوست و توجه به عنصر زیبایی . زیبایی ظاهری است

های تبلیغی است که با بزرگ جلوه دادن ای زنان در پیاماز مظاهر نقش کلیشه

 .آن در نظر مخاطب توجه وی به این مسئله جلب شده است

 پاکسازی و افزایش لطافت پوست

 داللت ضمنی 1

در این . در اینجا نیز ایده توجه به زیبایی ظاهری مورد اهمیت قرار گرفته است

پیام نیز به نقش زیبایی ظاهری در مهم جلوه دادن زن، به عنوان یک انسان 

 . بیشتر از شخصیت اجتماعی وی اهمیت داده شده است

های زبری پوست، جای جوش، پینه

 ( داللت منفی)قدیمی 

 افت پوست وپاکسازی و افزایش لط

 ( داللت مثبت)برداری بسیار ویژه الیه
 

 

 

 های تلویزیونی با مخاطب مرد  آگهی

 7آگهی مورد تحلیل قرار گرفته است و با توجه به تشابه موارد، خالصۀ تحلیل   در این بخش نیز 

پز پلین در کبابها، یعنی آگهی تلویزیونی ها در جداول آورده شده است و فقط یکی از پیاممورد از آگهی

 .شده استاین قسمت به تفصیل بحث 
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.  پدر در حال درست کردن کباب با منقل و زغال است و دود فراوانی به راه انداخته است: 2نمای 

شود  پدر از بیرون وارد خانه می: 2نمای .  اند بقیه افراد خانواده در کنار کیک تولد در منزل نشسته: 1نمای 

این هم شام تولد پسر، ».  را آماده کرده و سر و صورت او از دود زغال سیاه شده استها  در حالی که کباب

یه شام پر زحمت به دست پدر، امیدوارم خوشمزه شده باشه، فقط یه کمیش ریخته، شما به بزرگی خودتون 

ندیدن همۀ افراد خانواده اعم از پدربزرگ، مادربزرگ، همسر مرد و پسر شروع به خ: 7نمای .  «ببخشید

خوای کباب درست کنی همین بساطه، این همه مشقت پسرم تو هر وقت می»: پدربزرگ:  نمای .  کنند می

چند وقت بعد تولد : 6نمای « برای درست کردن یک کباب ساده الزم نیست، راه خیلی بهتری هم هست

بزرگ شما به بابا چه کادویی بابا»: نوه: 3نمای « پسرم شام تولدت تقریباً حاضره»: پدربزرگ: 4نمای . ..پدر

نشان دادن کباب پز پلین در : 22نمای .  «!نگاه کن عزیزم، این کباب پز پلینه»: پدربزرگ: 6نمای « دادین؟

: پدربزرگ: 21نمای .  ها توسط پدر فوت کردن شمع: 22نمای .  ها های کباب و پخت آن حال چرخاندن سیخ

: راوی مرد: 22نمای « رو بخورین، بعدش میایم سراغ کیک تولدپخت هدیه تولد بابا  خوب، حاال اول دست»

سوزه، هم به گاز شهری وصل این کباب پز دوگانه.  گیرهای کوچکه که جای کمی می کباب پز پلین وسیله»

چنین، پلین میشه و هم در صورت رفتن به پیک نیک می تونید از زغال و کپسول هم استفاده کنید، هم

پز داره چیزی که کباب ای کباب کوبیده و هفت سیخ استیل برای جوجه، باد بزن و انبرهفت سیخ استیل بر

اش وصل میشه و باعث  ها به بدنه کند، موتوریه که برای چرخوندن سیخ پلین رو یک محصول شاخص می

و با  تر از همیشه بشه، کافیه تلفن رو بردارید صورت یکسان بپزه و ترد و خوشمزه میشه دو طرف کباب به 

-ای هم می تماس بگیرید، در صورت اشغال بودن خطوط و یا خرید سامانه 212-33126262شماره تلفن 

پز فرصت رو از دست ندید، کباب»: راوی مرد: 27نمای « پیامک بزنید 22226262را به سامانه  6تونید عدد 

 .«پلین

بازیگر مرد و دو بازیگر زن و یک کنند، دو  ای از عناصر ایفای نقش می در این پیام تبلیغی مجموعه

گونه نقشی در متن آگهی بر عهده  ین آگهی دو بازیگر زن کامالً در حاشیه قرار دارند و هیچدر ا ؛کودک پسر

طور معمول فعالیتی مردانه  با توجه به این که موضوع آگهی درست کردن کباب است که به .  ندارند

مردان تشکیل  ت بگیرد، مخاطب این آگهی را جامعۀنه صورو باید در خارج از محیط خا شود محسوب می

نما تشکیل شده است و به فعالیت درست کردن کباب در خارج خانه  27این آگهی درمجموع از .  دهند می

شود که دارای سختی و  سنتی آن نمایش داده می ۀدر این آگهی ابتدا طبخ کباب به شیو.  اختصاص دارد

در .  ه بر آن کثیفی و آلودگی در معرض دود قرار گرفتن را نیز به همراه داردمشکالت زیادی است و عالو

گونه معایب شود که هیچ روز به معرض نمایش گذارده می ای جدید و به روش دوم آماده کردن کباب با وسیله

در این .  توان با استفاده از آن کباب را پخت سر میدرد دارد و بسیار راحت و بیو مشکالت روش سنتی را ن

.  ما شاهد حضور سه نسل متفاوت از مردان در آگهی هستیم.  ، پدر و پسرحضور دارندپدربزرگآگهی 
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گیرد، پدری که به روش سنتی  روز بوده و برای انجام کار، از تکنولوژی و ابزار جدید بهره می ی که بهپدربزرگ

خود است و به دنبال یافتن الگوی صحیح  گپدربزرپردازد و پسری که شاهد عملکرد پدر و  به انجام کار می

گر روند گونه ایفای نقشی درآگهی ندارند و در حاشیه نظاره زنان حاضر در این آگهی هیچ.  در زندگی است

و بر عهده دارد پذیر را زن در خانواده نقش فردی مطیع و فرمان ،(2636) میشل مطابق نظر.  آگهی هستند

بر  های مهم و اساسی خانواده د و نقششون و در حاشیه و منفعل نشان داده می وابسته و زنان افرادی دختران

گر ای که راهنما و هدایت دهد به گونه اساس و ستون خانواده را تشکیل می پدربزرگ.  عهدۀ مردان است

اخته و که متعلق به نسل گذشته است اما خود را با تکنولوژی جدید همراه سبا این ؛سایر افراد خانواده است

روزی که دارد هنوز  با اطالعات به ؛شوداجازه نداده که به فردی سنتی با دیدگاهی منسوخ و قدیمی تبدیل 

و پسر خود را نیز به سمت بکارگیری تکنولوژی روز و بروز شدن  ؛کنندۀ خانواده را بر عهده داردنقش هدایت

گیرنده اجتماعی، دارای تحرک و تصمیم افرادی فعال،مردان ، (2636) میشل مطابق نظر.  کند دعوت می

 .هستند

در این .  اما ساختار سنتی سلطه پدربزرگ بر پدر و سلطه پدر بر پسر در آگهی رعایت شده است

را در کنار خود حفظ ( مادربزرگو  پدربزرگ)سال  آگهی خانواده ساختار سنتی خود یعنی حضور افراد بزرگ

گشای ها راه مادربزرگ در خانواده حضور دارند بلکه هنوز نظر و عقیدۀ آننموده است و نه تنها پدربزرگ و 

گیرند و افراد  خوبی بهرۀ الزم را می ها به  ها و نظرات آن مسائل خانواده است و اعضای خانواده از مشورت آن

 .اند سال مانند جوامع امروزی دور ازمحیط خانه و خانه سالمندان ترسیم نشده کهن

مردان اصل و اساس خانواده را .  انی، نظام مردساالری حفظ شده استسنتی ایر ۀاددر این خانو

خورد و  ها هم اثری در آگهی به چشم نمی دهند و زنان در حاشیه هستند و حتی از نظرات آن تشکیل می

سیم فرد بزرگ خانواده روشنفکر و متمدن تر.  دهند گر و راهنمای خانواده را مردان تشکیل مینقش هدایت

 .ای مردساالرانه دارد شده است در حالی که ساختار خانواده سنتی است و خانواده هسته

 .پردازیمدر این مرحله به تحلیل عناصر زبانی آگهی فوق می

راه خیلی .  این همه مشقت برای درست کردن یک کباب ساده الزم نیست» در جملۀ: انگاشتپیش

کند که درست کردن کباب به روش سنتی کاری  طب خطور می، این مفهوم به ذهن مخا«بهتری هم هست

.  استتری بود که راه حل این مشکل استفاده از محصول مورد تبلیغ  مشکل است پس باید به فکر راه آسان

تر برای انجام کار خرید محصول  دهد که راه رسیدن به روش آسان پس مخاطب را به این سمت سوق می

توان از زغال  و هم می شود پز پلین که هم به گاز شهری متصل میبه معرفی کبابدر ادامه .  استمورد نظر 

این .  داد انجامرا توان کاری دشوار  شود که با کاربردی راحت و آسان می در آن استفاده کرد پرداخته می

مراقبت از کند و نیازی به  های کباب هم می طور خودکار اقدام به چرخاندن سیخ راحتی و به  محصول به 

 .  آورد ها نیست، پس با کاربردی آسان، راحتی و آسایش را به ارمغان می کباب برای جلوگیری از سوختن آن
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« زحمت، ریخته شدن کباب، مشقت انجام کارشام پر»این آگهی با کلماتی نظیر  در: داللت ضمنی

تنهایی و بدون استفاده از  ا به رساند که انجام برخی کاره مواجه هستیم که این مفهوم را به مخاطب می

تکنولوژی دشوار و سخت است و این عبارات تأثیر منفی و سختی کار را در ذهن مخاطب افزایش داده و 

سپس با کاربرد عباراتی خاص برای محصول مورد .  دهد انجام کار در روش سنتی را امری نامطلوب جلوه می

سوز، کاربردبا زغال و کپسول، داشتن سیخ و باد بزن و انبر، جا، دوگانهای کوچک و کم وسیله»نظر مانند 

گذارد و  تأثیری مطلوب و مثبت بر مخاطب می« ها یکسان پختن دو طرف کباب موتور برای چرخاندن سیخ

های خاصی که دارد باعث سهولت و راحتی در  که محصول مورد نظر با ویژگی کند بر این مفهوم تاکید می

 .  کنند تر از همیشه را برای شما آماده می کبابی ترد و خوشمزه شود و انجام کار می

-نوعی برجسته« کنهپز پلین رو یک محصول شاخص میچیزی که کباب»در عبارت : سازیبرجسته

در این عبارت سعی شده است که داشتن موتور برای چرخاندن .  کار رفته استنمایی به سازی و بزرگ

عنوان یک  ها را باد زد، به  های کباب فاقد آن هستند و باید با بادبزن کباب لهای کباب که سایر منق سیخ

عنوان یک شاخصه و فاکتور مهم یاد شده است که  و از آن به  شودفرد برای محصول عنوان ویژگی منحصربه

 .  شود محصولی شاخص ارائه شود که با سایر محصوالت کامالً متفاوت است باعث می

با مخاطبان مرد در بخش تحلیل  آگهی دیگر 7این آگهی و مربوط به های و تحلیل هاخالصه یافته

 .آورده شده است 26تا  6جداول نماها و تحلیل عناصر زبانی در 

 

 9جدول 

 شوی صحتتحلیل نماهای آگهی شامپوی بدن 

نمای بکار  

 رفته 
 کندهایی که آگهی در مخاطب ایجاد میارزش

 7نمای  2

شوند و این ذهنیت در های فیزیکی و تجاری نشان داده میخارج از منزل و در حال انجام فعالیتمردان در 

که انجام کارهای خارج از منزل از وظایف مرد است و زن نباید درخارج از منزل شود مخاطب مرد ایجاد می

 (.2667)وسترگارد و شرودر ) کندفعالیت 

1 
و  4، 6، 2نمای 

22  
 (.2667)وسترگارد و شرودر )دهنده را دارد ننده و زن نقش سرویسکمرد نقش تامین

 (.2237)هدایتی )ای مرد تاکید دارد که مرد باید در بیرون خانه فعالیت کند بر نقش کلیشه 4و  2نمای  2

 22و  4نمای  7
زیادی است دهند که دارای خستگی و زحمت هایی پر از سختی و تالش را انجام میمردان همیشه فعالیت

 (.2636) میشل)دهند اهمیت را انجام میای و کمهای حاشیهولی زنان کار

 1نمای   

-کننده را ایفا میگر و تامینسلطهبر عهده دارد و پدر نقش پذیر را زن در خانواده نقش فردی مطیع و فرمان

گیرنده هستند، این پیام را به افرادی فعال، اجتماعی، دارای تحرک و تصمیمپسران و مردان همچنین . کند

 (.2636) میشل)کند که مردان توانمند و قدرتمند و خستگی ناپذیرند مخاطب مرد القا می



  55 

  ... های بازرگانیتحلیل زبانی و فرازبانی آگهی
 

 

   جدول 

 شوی صحتتحلیل عناصر زبانی آگهی شامپوی بدن 

 جمله بکار رفته در آگهی های القایی به مخاطب ارزش عناصر زبانی 

 داللت ضمنی 2

ذهنیت منفی نسبت به شرایط موجود در مخاطب ابتدا با ایجاد 

دهد و سپس با مرد ذهن وی را به دنبال یافتن راه حل سوق می

کاربرد عبارات مطلوب، مخاطب را برای دست یافتن به این 

 کند، احساسات مطلوب و مثبت، به خرید محصول ترغیب می

-تعرق زیاد، خستگی زیاد، انجام کار به 

 ( داللت منفی)تنهایی 

تمیز و مرتب، شادی سرزندگی، حاوی 

گیاه گوار و گلیسیرین، بیرون رفتن 

 ( داللت مثبت)خستگی 

 ایهام 1
مخاطب مرد را به مصرف کاالی سالمت با عنوان صحت ترغیب 

 (. 223پاینده، ) کندمی
 (نام تجاری و مفهوم سالمت)صحت 

   جدول 

 تاکتحلیل نماهای آگهی دستگاه دراز و نشست تن 

نمای بکار رفته در  

 تبلیغ
 کندهایی که آگهی در مخاطب ایجاد میارزش

 (.2237هدایتی، )ای مرد یعنی فعالیت در خارج از منزل تاکید شده است بر نقش کلیشه  1نمای  2

 .آیندمردان در جامعه بیشتر در حال فعالیت و زنان بیشتر در حالت سکون به تصویر در می  4نمای 1

 (.2636میشل، )گیرنده هستند افرادی فعال، اجتماعی، دارای تحرک و تصمیممردان   1نمای  2

 (.2636میشل، ) مردان معموال فعال و پرکار و زنان منفعل و ساکن نشان داده می شود  2نمای  7

 .شودگرایی انجام میرویج مصرف، ت( 223)طبق نظر پاینده   4نمای  

 .گیر است پس باید از تکنولوژی جدید استفاده کردهمیشه مشکل و وقت های سنتیکاربرد روش   نمای  6

 نمای کلی  4
روز نشان داده گیرنده هستند، مردان مدرن و بهافرادی فعال، اجتماعی، دارای تحرک و تصمیممردان 

 (.2636میشل، ) های اجتماعی و موثر خارج از منزل هستندشوند که مشغول فعالیتمی

 2 جدول 

 تاکتحلیل عناصر زبانی آگهی دستگاه دراز و نشست تن

 جمله بکار رفته در آگهی های القایی به مخاطب مردارزش عناصر زبانی 

 انگاشتپیش 2

، شودگرایی به مخاطب القا میایده مصرف

گرایی همچنین مدرنیته و دوری از سنت

 .( 223پاینده، ) شودترویج می

 اندامی با تناسب داشته باشنخواد ها دلشون میهمه آدم

 کردم و اندام متناسبی نداشتمتا وقتی ورزش نمی

 دونم شکم بزرگ چیزی نیست که آدم بهش افتخار کنهبله می

 داللت ضمنی 1

های رسانه با تغییر نگرش به دوری از روش

سنتی و کاربرد تکنولوژی جدید تشویق 

مهم جلوه دادن ظاهر و توجه . کندمی

 .شودابعاد دیگر القا مینکردن به 

تحرکی، چربی اشباع شده در شکم، نداشتن اندام زیبا، شکم کم

 ( داللت منفی)بزرگ 

اندام متناسب و زیبا، احساس خوب و دلپذیر ، کوچک کردن 

 ( داللت مثبت)شکم، پس اعتماد به نفس 

 3 جدول 

 تحلیل نماهای آگهی محصوالت غذایی دلپذیر
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نمای بکار رفته  

 تبلیغدر 
 کندهایی که آگهی در مخاطب ایجاد میارزش

 .ای زنان است، روش سنتی آشپزی جز وظایف کلیشه(2636)میشل  طبق نظر  7نمای  2

 (.2232کوایل، مک)گیر است ، انجام کارها به روش سنتی مشکل و وقت(2232)طبق نظر مک کوایل   7و  2نمای  1

 (.2232کوایل، مک)آسایش را به ارمغان خواهد آورد  کاربرد تکنولوژی راحتی و   نمای  2

 (.2667وسترگارد و شرودر، )های اجتماعی خارج از منزل از وظایف مردان است انجام فعالیت  7نمای  7

 (.2232کوایل، مک)شود گرایی به مخاطب مرد القا میزندگی به سبک غربی و مصرف  7نمای   

 (.2232کوایل، مک) شودزندگی ماشینی تشویق میمخاطب مرد به سمت   7نمای  6

 4 جدول 

 تحلیل عناصر زبانی آگهی محصوالت غذایی دلپذیر

 جمله بکار رفته در آگهی های القایی به مخاطب ارزش عناصر زبانی 

 داللت ضمنی 2
گرایی و روی آوردن به زندگی گرایی بیشتر و دوری از سنتمصرف

 (.2232کوایل، مک)شود مرد القا میماشینی و صنعتی به مخاطب 

محصوالت جدید، طعم لذیذ، آشپزی 

 ( داللت مثبت)با دل و جان، حال خوب 

 استعاره 1
گرایی و سبک زندگی غربی به ، مصرف(2232)طبق نظر مک کوایل 

 (.2232کوایل، مک) شودمخاطب مرد پیشنهاد می
 میدونم که وقت نداری

 ایهام 2
توان از خارج از منزل و محیط بیرون مواد شود که میاین ایده القا می

 .های سنتی نیستمورد نیاز را تهیه کرد و نیازی به استفاده از روش
 دلپذیر

 تجانس آوایی 7
یرگذاری بیشتری در نشان دادن بهتر طعم محصوالت دلپذیر و تأث

 .ی شودممصرف گرایی به مخاطب القا 

 حاال غذا چه دلپذیره

 لذیذهطعمش رو بچش 

 5 جدول 

 تحلیل نماهای آگهی برنج کمال ملکی

نمای بکار رفته در  

 تبلیغ
 کندهایی که آگهی در مخاطب ایجاد میارزش

2 
  7نمای 

دهنده و فعالیت در داخل شکنی هستیم و مرد نقش سرویس، شاهد هنجار(2636)میشل  بر خالف نظر

 .منزل و محیط آشپزخانه را برعهده دارد

1 
  4نمای 

فکری بیشتری میان اعضای ، صمیمیت، مشارکت و هم(1221)بر خالف دیدگاه یورگنسن و فیلیپس 

 .بردار پدر خانواده هستندخانواده حاکم است، برخالف خانواده سنتی که اعضا فرمان

 (.2636)میشل ) پذیر را برعهده دارندهای سنتی پدر نقش فرمانده و اعضا نقش فرماندر خانواده  نمای  2

7 
  7نمای 

، رسانه با تغییر نگرش افراد جامعه سبک خاصی از زندگی را به مخاطب (2232)طبق نظر مک کوایل 

 .شودهای سنتی و قدیمی حاکم بر افکار مخاطب مرد دچار تزلزل میکند و الگوها و کلیشهالقا می

 .هنجارگریزی در وظایف سنتی مخاطب مرد هستیم، شاهد نوعی (2237)برخالف دیدگاه هدایتی   7نمای   

  6نمای  6
توانند در محیط خارج از منزل فعالیت کنند و نقش ، زنان هم می(2237)برخالف دیدگاه هدایتی 

 .کدبانوگری صرف را برعهده نداشته باشند

 6 جدول 
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 تحلیل عناصر زبانی آگهی برنج کمال ملکی

 آگهیجمله بکار رفته در  های القایی به مخاطب ارزش عناصر زبانی 

 (.2636میشل، )شود گرایی به مخاطب القا میمصرف داللت ضمنی 2
ری، دانه بلند، سفید، صدفی، خوش

 ( داللت مثبت)طعم، برنج تک خوش

 انگاشتپیش 1

که در دیدگاه فکری مخاطب تغییرات روی  شوداین ایده القا می

ای مردان دگرگون شده و همکاری با داده است و نقش کلیشه

 . ( 223پاینده، )شود همسر در محیط داخل منزل انجام می

برنجش چقدر خوبه از کدوم رستوران 

 گرفتین

 کمال ملکی گرایی گذاری بر ذهن مخاطب و ترویج مصرفتاثیر تکرار 2
 

 

 گیرینتیجه

شعر، انگاشت، بیامتنیت، داللت ضمنی، پیشهای بازرگانی تلویزیونی از ابزارهای زبانی نظیر در آگهی

نمایی، جناس و غیره برای جلب توجه مخاطب به کاالی تبلیغی و المثل، استعاره، تکرار، کنایه، بزرگ ضرب

های جنسیتی مختص به جنس زن  ویژگیچنین، با برانگیختن برخی هم.  شود انتقال مفهوم استفاده می

های جنسیتی خاص جنس مرد نظیر تناسب  نظیر زیبایی، آراستگی، کدبانوگری و مانکنیسم و برخی ویژگی

کنندگی مرد، مخاطب را به خرید محصول اندام، کسب مقبولیت بیشتر در محیط کاری، تأکید بر نقش تأمین

های های بکاررفته در آگهی یتی در جامعه، در ایدئولوژیهای جنس به دلیل وجود تفاوت.  کند ترغیب می

با استفاده از عناصر زبانی ها هایی هستیم که این تفاوت بازرگانی میان مخاطبان زن و مرد نیز شاهد تفاوت

آوایی و معنایی، و در بخش عناصر فرا زبانی از طریق ایدئولوژی، پیام نهفته در ، های نحوی مانند ویژگی

 .القا شده است. ..لحن، صدا، طرز بیان و تبلیغ، 

های بازرگانی با مخاطب زن در  طور کلی از پیام هایی که به  ایدئولوژی، (2663)بر اساس نظریۀ کوک 

بیشتر به محورهای تأمین سالمتی و بهداشت، توجه با ظاهر، و راحتی انجام کارهای  شود جامعه ارائه می

گرا سوق داده ای مصرف نان با مهم جلوه دادن این موارد به سمت جامعهجامعۀ ز.  منزل اختصاص یافته است

و محیطی هم که آگهی در آن شکل گرفته، بیشتر به محیط خانه و انجام (  226 ،26بارتلز)شده است 

ای  ها به تصویر کشیده شده است خانه ای که در همه آگهی محیط خانه.  کارهای خانه اختصاص یافته است

اثری از فرهنگ ایرانی و ملی در آن به کمتر است که روز و سبک چیدمان غربی  مدرن، شیک، با وسایلی به

آرایی، نظافت و تمیزی، آرایش و حفظ زنان در این محیط به کارهایی نظیر پخت و پز، گل.  خورد چشم می

شود بیشتر الگوی مصرف، توجه به نکات  ها الگویی که به زنان ارائه می در این آگهی.  مشغول هستند زیبایی

 ،شود طور خاص یک کاال یا محصول تبلیغ می به که  در هر آگهی ضمن این.  ریز و ظواهر زندگی است

مورد تبلیغ واقع طور نامحسوس  به سبک چیدمان منزل، نوع لباس پوشیدن، توجه به زیبایی ظاهر نیز 

 .  شود می
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ارتباط با دیگران نشان داده شده بدون زن در بیشتر موارد در محیط خانه در محیطی دور از جامعه و 

اند، همگی دارای  کنند همگی به زیبایی لباس پوشیده ها ایفای نقش می زنانی هم که در این آگهی.  است

در .  کنند ای زندگی می گونه دغدغهمدرن و بدون هیچ هایی شیک و چهره و اندامی زیبا هستند و در خانه

زندگی ندارند که این ظاهری ای جز توجه به مسائل  وظیفهکه زنان  شودها چنین وانمود میاین آگهی

 .زنان جامعه مغایرت دارد ۀمسئله با زندگی عادی و روزمر

هایی که به  آگهیچنین در .  ها زن در محیطی بیرون از خانه نشان داده شده است در برخی از آگهی

زنان و زیبایی اختصاص دارد وقتی قرار است از یک متخصص برای تائید فواید محصول نام برده شود، 

متخصص یک مرد است و از زنان برای نشان دادن کارکردهای اجتماعی بیرون از خانه، مشاغل تخصصی و 

هایی  دهند، آگهی ها را زنان تشکیل می آن هایی که مخاطب بیشتر آگهی.  ای استفاده نشده است حرفه

نیز آگهی  موسیقی، محیط، لحن راوی و بازیگران.  شود هستند که سناریوی تبلیغ با روندی آرام دنبال می

در این .  دهد آرام و بدون تحرک و هیجان است و در کل مخاطب را به سکون و آرامش ظاهری سوق می

مواردی  در.  ین صورت نیستنده ازنان چه در محیط منزل و چه در اجتماع همگی ب ۀکه جامعحالی است 

ای  عنوان عنصری حاضر در اجتماع معرفی شده است که نقش کلیشه به زن  ،های بازرگانی از پیاممحدود 

حذف نشده است و هر دو نقش بر عهده زن داری خانهنقش اغلب کدبانوگری در تضاد است هر چند که 

 .است

( 2663)کوک  اساس نظریۀبر تلویزیونی که به مخاطب مرد اختصاص دارند،  های بازرگانیآگهیدر اما 

تحرکی را های فیزیکی و پر مردان فعالیت.  مردان در حال انجام امور مهم، مشکل و حساس جامعه هستند

های اجتماعی مهمی  فعالیتمردان در جامعه مشغول .  ها عاجز هستند دهند که زنان از انجام آن انجام می

دهی به وی و رسیدگی و سرویس ۀشوند، زن در محیط منزل وظیف هستند که وقتی به محیط منزل وارد می

طور که در محیط  مردان همان.  چنین آماده کردن محیطی آرام برای استراحت وی را بر عهده داردهم

.  باشند مدیر و هدایتگر سایر افراد خانواده میبیرون منزل مدیرانی موفق هستند در محیط داخل منزل نیز 

.  مرد در رأس امور مدیریتی منزل قرار دارد و زن و فرزندان نقش کارمندانی مطیع را بر عهده دارند ،در واقع

گر رویدادها هستند و یا در مختص به مردان معموالً در حاشیه بوده و فقط نظاره های بازرگانیآگهیزنان در 

های  در آگهی.  دهی به سایر افراد را بر عهده دارندداری و سرویسای خود یعنی خانه نقش کلیشهحال انجام 

در .  اند طور معمول نهی شده به کننده را بر عهده دارند و از انجام امور منزل شده مردان نقش تأمینمطالعه 

-ر انجام کارها، دوری از سنتگیری تکنولوژی جدید برای سهولت دبکاربه ها روی آوردن مرد  این آگهی

گرایی، حفظ سیاست مردساالرانه در محیط خانه، حفظ پرستیژ و شخصیت اجتماعی گرایی، ترویج مصرف

 .های اجتماعی خارج از منزل تأکید شده است برای انجام بهتر فعالیت



  58 

  ... های بازرگانیتحلیل زبانی و فرازبانی آگهی
 

 

.  هستیمشکنی در دیدگاه سنتی مردساالرانه های مورد تحلیل نیز شاهد نوعی هنجار در برخی از آگهی

چنین مواردی در کنار .  بر عهده دارددر محیط منزل دهنده را مرد در غیاب زن نقش کدبانوگری و سرویس

-شاننباشند های که مخاطب آنان زنان میدر تعداد محدودی از آگهینقش خارج از محیط منزل برای زنان 

الگوی سنتی تقسیم نقش زنان و مردان در حال تغییر  مروزی به سمتا ۀاست که جامعروند این  ۀدهند

مرد در غیاب یا زن رسد این الگو در حال پیاده شدن است که در افق پیش رو، به نظر می.  حرکت است

های جدید خود که تا حاال به به شکل سنتی به ایفای نقش ۀآمادباید  ،یکی یا حتی در شرایط حضور هر دو

 .دیگر بوده است باشندعهدۀ جنس 

 

 هانوشتپی

                                                 
  Discourse 

  Fairclough 

  Hobbes 

  Rousseau 

  Benveniste 

  Foucault 

  Derrida 

   Willimason 

  Geis 

   Guy Cook 

   Crystal 

   Bainbridge 

   Bainbridge 

    Godard 

   Mitchell 

    McQuail 

   Yule 

    Jorgensen & Philips 

    Bartels 
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 (.چاپ دوم) ها و راهبردهای زبانشناسینظریه های رادیو، بر پایۀتحلـیل گفتمـان. (2233. )زاده، فآقاگل

 .طرح آینده: تهران

 دانشکدۀ علوم ارتباطات: تهران. تبلیغات تجاری(. 2 22. )ع. اربابی، م

-زباننامۀ کارشناسی ارشد پایان. بررسی کارکرد القایی نظام گفتمانی تبلیغاتی(. 2261. )انتظاری ملکی، س

 .احد تهران مرکزوشناسی همگانی، دانشگاه ازاد اسالمی ، 

جنون گاوی، تغییراقلیم جهانی و ایدئولوژی های  ;مصرف در بریتانیا رسانه و سیاست (. 226. )، دبارتلز

 .2-22، (2)22 ،مجلۀ جهانی رسانه. مرگبار

علوم . شناسی گفتمان حاکم بر قوانین و مقررات تبلیغات بازرگانیآسیب(.  223. )بهرامی کمیل، ن
 .  2-233، 22، (دانشگاه عالمۀ طباطبائی)اجتماعی 

 .روزنگار: تهران .هی های تجاری در تلوِیزیون ایرانقرائتی نقادانه از آگ(.  223. )ح پاینده،

، صلنامۀ پژوهش و سنجش صدا و سیماف. تبلیغات رسانه ای و تغییر نگرش مخاطبان(. 2232. )پورکریمی، ر

22 ،227-221. 

. مطالعه آثار تبلیغات تجاری تلویزیون ایران بر انگیزشهای سرمایه گذاری(. 2262. )؛ سطوتی، ف.روشندل، ط

 .6 2-267، (1)4 ،مجلۀ جهانی رسانه

 .نشر نی: تهران .قدرت گفتمان و زبان. (2234) .سلطانی، ع

. تحقیق پیرامون سیر تحول تیزرهای تبلیغاتی تلویزیون ایران در دهه اخیر(. 2261. )شاهرخی یگانه، آ

 .نامۀ کارشناسی ارشد هنر، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزپایان

های ارتباط در تبلیغات تلویزیون بانک های کشور؛ یژگیهای متقاعدگرانه مولفه(. 2236. )زادگان، حشریف

نامۀ کارشناسی پایان. های ملی و ملتپیام، منبع و مخاطب در تبلیغات بانکهای مربوط به بررسی مولفه

 .ارشد تبلیغات تلویزیونی و بازاریابی، دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

مرکز مطالعات و : تهران(. 2234) ترجمۀ گروه مترجمان. ، تحلیل انتقادی گفتمان(1226. )فرکالف، ن

 .هاتحقیقات رسانه

نامۀ کارشناسی پایان. های تلویزیون ایران رویکردی انتقادی ـ شناختی به استعاره در آگهی(. 2262. )انع، زق

 .های خارجی، دانشگاه اصفهاندانشکدهۀزبان. شناسی همگانیارشد زبان

مرکز مطالعات و : تهران(. 2234)ترجمۀ مهدی منتظر قائم . شناسیمخاطب(. 2664. )کوایل، دمک

 .هاتحقیقات رسانه

 .انتشارات نگاه: تهران (.2246) ترجمه محمدجعفر پوینده .پیکار با تبعیض جنسیتی .(2636) .میشل، آ

: تهران(. 2236)ترجمۀ هادی جلیلی . نظریه و روش در تحلیل گفتمان(. 1221. )؛ فیلیپس، ل.یورگنسن، م

 .نشر نی

 .ینشر ن: تهران. اصول تبلیغات(. 2237. )هدایتی، ر

 .سمت: تهران. ( 223) ترجمه محمد عموزاده و منوچهر توانگر  .کاربردشناسی زبان(. 2666. )ج  یول،
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