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  چکيده
ير براي معرفي و فروش محصوالت و شناساندن  تبليغات در زندگي روزمره، شيوه اي ناگز
خدمات مختلف به مخاطب مي باشد. تبليغات بدون در نظر گرفتن مخاطب و توانايي فهم 

يك از وجوه آن، از  جمله اعالن و تابلو هاي شهري از او، بي اثر جلوه مي كند. تبليغات در هر
ين شيوه عرضه  فنون متعدد بصري استفاده مي كند و بر پايه دانش بصري تالش دارد مناسب تر

پيام را به كار گيرد.  
این مقاله با هدف دستیبابی و شناسایی نشانه ها و اسطوره های حاکم بر تبلیغات مواد غذایی 

ام شده است. بدین منظور نمونه هایی از بیلبورد های شهر تهران و نظام نشانه شناسانه آن انج
در فاصله زمانی یک دهه اخیر بررسی شده است.سطح شهر تهران به عنوان کالن شهر   

ین نتیجه حاصل از اين تحقيق مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی انجام گرفته است  و مهم تر
یری ومتنی بکار رفت عبارت است از ر تبلیغات گرافیکی محصوالت ه دشناسایی نشانه های تصو

يري و متني نقش موثري در اقناع مخاطب  در ایران با توجه به اینکه نشانه هاي غذایی موثر تصو
در تبليغ محصوالت  را دارا مي باشند. همچنين استفاده از نشانه هايي كه با سالمت بدن  در 

يد مي شوند.  ارتباط هستند باعث اقناع مخاطب و افزايش خر  

 
الیه تبليغات گرافيکي، اعالن ، تابلو هاي شهري، نشانه شناسي، نشانه شناسي   :یكليد یها اژهو
ای  
  مقدمه

 
موضوع نشانه شناسی بررسی شیوه تولید نظام های معنابخش است که در متنهای گوناگون اعم از 

ین این نشانه ها، نشانه های تصو یر ... ظاهر می گردد. یکی از مهم تر یر است که در نوشته، تصو
هنرهای تجسمی نقش اساسی دارد ولیکن گاه این نشانه ها، به تنهایی نمی توانند داللت گر معنا باشند 

چراکه به نشانه های دیگری چون نوشتار و نور، حرکت و غیره وابسته اند.   
متنوع و  زندگي امروز در جوامع مدرن، مشحون از پيام هاي تبليغاتي است. اين پيام ها در قالب هاي

متعدد از زندگي روزمره تا زندگي كاري افراد را تحت تاثير قرار مي دهد. از هدف گيري مصرف 
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يکي گرفته تا تبليغات پيچيده تر در زمينه هاي اجتماعي به منظور ارائه توليدات و  كاالهاي فيز
تبليغاتي  خوراك فكري همگي جزء جدا نشدني زندگي مدرن انسانهاست. توليد و ارائه پيام هاي

همانند بسياري از پديده هاي صنعتي امروز، يك فعاليت چند رشته اي و حاصل دانش هاي متنوعي 
چون روان شناسي، جامعه شناسي، نشانه شناسي، است و به مدد روش ها و فنون متعددي انجام مي 

شود.  

ريف و مفاهيم پايه در پرداختن به نشانه شناسي محصول و پژوهش پيرامون آن، توجه به برخي از تعا
كه در علم نشانه شناسي كاربرد دارد، الزامي است. نشانه شناسي مي آموزد كه در جهاني از نشانه ها 
يق نشانه ها و رمزگاني كه اين چيز ها در آن  زندگي مي كنيم و هيچ راهي براي فهم چيزها جز از طر

يم. واسازي و چالش كشيدن و اقعيت نشا نه ها معلوم مي سازد كه چه واقعيت سامان يافته اند  ندار
هايي در موقعيت برتر قرار گرفته است و چه موقعيت هايي سركوب شده است.  

از جمله وظايف پيش روي نشانه شناسي آن است كه نشانه هاي مختلف را از هم متمايز كرده و 
ي كند تا بازنمايي را شيوه هاي متفاوت مطالعه آنها را تدوين نمايد. در اين ميان نشانه شناسي كمك م

بازتاب واقعيت قلمداد نشود و ما را قادر مي سازد تا آنها را از هم جدا كرده و بفهميم اين واقعياتي كه 
)  1384،33آنها نشان گر شان مي باشند چه هستند. (بارت  

روش پژوهش  
ه نشاندر این پژوهش برای روشن شدن مباحث، ابتدا در مباحث نظری به معرفی الگوهای 

بان شناس سوئيسي، فردينان  دو سوسور آراءشناختی در  يکايي چارلز و  ١ز يه فيلسوف آمر نظر
یر مطرح شده،٢رسسندرس پي پرداخته می شود و سپس در  ٣و روالن بارت  دو نشانه شناس تصو

پیکره ی مطالعاتی آثار تبلیغاتی مواد غذایی مورد تحلیل عملکردهای این الگوها قرار خواهد گرفت.  
وش تحقیق در این مقاله روش تحلیلی ـ توصیفی  و نحوه گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای و ر

یر از بیلبوردهای سطح شهر تهران به صورت عکاسی،  ٢٠در این مقاله حدود اینترنتی می باشد.  تصو
جمع آوری شده و مورد تحلیل و مداقه قرار گرفته است.  

 
تعریف نشانه شناسی -  

بان فارسي معادل دو اصطالح مختلف، اما هم معنا، به » ينشانه شناس«   اصطالحي است كه در ز
است كه زبان شناس  سوئيسي، فردينان دو سوسور آن را » semiology «كار مي رود؛ هم معادله واژه 

يکايي چارلز سندرس پيرس. » semiotics« به كار مي برد؛ و هم معادل واژه  يه فيلسوف آمر در نظر
د توجه داشت كه نشانه شناسي مورد نظر اين دو نفر كامالً يکسان نيست، مباني هر دو به گرچه با ي

بي به هدف اين مقاله خو يعني كاربرد نشانه شناسي در تبليغات تجاري ارتباط مي يابد. -  
بان ها، رمزگان، نظامهای  نشانه شناسی علمی است که به مطالعه نظام های نشانه ای نظیر ز

می پردازد. بر اساس این تعریف، زبان، بخشی از نشانه شناسی است. نشانه شناسی نه عالمتی و غیر 
فقط با ارتباطات، بلکه با انتصاب معنا به هر چیز در جهان سر و کار دارد.  

1_ ferdinand de saussure  
2_Charles Sanders Peirce  
3_ Roland Barthes  
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بان شناسی گفته است:  سوسور در تعریف واژه نشانه شناسی و ارتباط برای نشان دادن «آن با ز

ین«سوسور زبان را » ماهیت مسئله نشانه شناسی هیچ چیز بهتر از مطالعه زبان نیست نظام » مهم تر
را به خاطر محدودیت » غیر گفتمانی«نشانه ای می دانست. النگر اما به جای آن که رسانه های 

ید آنها پیچیده بیان «تر و دقیق تر از زبان های گفتاری هستند و بخصوص  هایشان کنار بگذارد، می گو
)35، ص1386(چندلر ،». ایده هایی که در برابر فرافکنی زبان مقاومت می کنند مناسب اند  

باید صورت بندی سوسوری را وارونه کرد و «روالن بارت تفکری متفاوت با سوسور داشت: 
بان شناسی است نشانه شناسی را باید نوعی  )38(همان. ص». گفت نشانه شناسی شاخه ای از ز

یق خوانش عالئم و نشانه ها حاصل می  یافت پدیده های جهان دانست که از طر دانش و درک و در
آمد. در این چارچوب می توان جهان را منظومه ای از مناسبات تلقی نمود، که واحد اصلی آن را 

یح.نشانه تشکیل می دهد .به نظر بارت، نشانه عبارت است ا ز شکلی از داللت و معنای صر  
  انواع نشانه

:تقسیم بندی نشانه ها از نظر پیرس عبارتند از  
الفـ نشانه های شمایلی  
  ب ـ نشانه های نمادین
ج ـ نشانه های نمایه ای  

١نشانه های شمایلیـ  الف  
طه ی مبتنی بر اولین نوع نشانه، در طبقه بندی سه گانه ی پیرس نشانه ی شمایلی است، استوار بر راب

یر ساده  شباهت بین دال و مدلول و یا بین دال و مصداق، یک طرح پیکره ای ، یک عکس، یک تصو
شده که نمایانگر یک درخت یا یک خانه باشد، در صورتی که به درخت یا خانه شبیه باشد شمایل 

محسوب می شود.   
٢ـ نشانه ی نمادین  ب  

ای نمادین اند. نشانه هایی که به موضوع از راه قرار داد یا دومین نوع نشانه از نگاه پیرس، نشانه ه
یق همبستگی با ایده های کلی مرتبط اند و در رده  نشانه های نمادین قرار می  قاعده ای محکم و از طر
گیرند. نمادهای کالسیک مانند پرچم ها، کبوتر صلح، نشانه های زبانی (گفتاری و نوشتاری)، عالیم 

موسیقی و الفبای موسيقي همچون نظامی از نشانه های قراردادی در نظر گرفته  راهنمایی، نت های
شده و در این طبقه بندی قرار دارند. نشانه های نمادین بیش از دیگر نشانه ها کاربرد اجتماعی دارند. 

)207، ص1387(سجودی   
٣نشانه ی نمایه ای ـ  ج  

اری بین دال و مدلول استوارند. یعنی بر اساس سومین نوع، نشانه های نمایه ای بر یک رابطه ی همجو
گونه ای نسبت درونی، شکلی از پیوستگی معنایی (و گاه علت و معلولی) میان موضوع و نشانه، طبق 

یعنی به نشانه ی بر جای  تعریف پیرس نمایه، نشانه ای است که از موضوع خود تاثیر گرفته باشد.
ی   )207، ص1387(سجودی . یممانده از گونه ای، موضوع، نمایه می گو

5_ Immali 
6_ symbolic 
7_ Indexic  
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ـ معنای صریح و معنای ضمنی   

یر در آمده  یح با مدلولی رو به رو هستیم که به صورت عینی و چنان که هست به تصو در داللت صر
است. یعنی مدلول خود شیء یا پدیده با مشخصات ظاهری آن است اما داللت ضمنی به آن دسته 

ارزش های و ویژگی های ذهنی اشاره دارند که به وسیله صورت و نقشی که نشانه ایفا می کند به آن  از
یح به درجه و کار یک شخص، و از  منسوب شده اند. برای نمونه یک یونیفورم از یک سو داللتی صر

سوی دیگر داللتی ضمنی بر اعتبار و اقتدار همراه با آن دارد.  
هر دو نوع داللت حضور دارند اما بر حسب این که کدامیک از این دو نقش  اگر چه در اغلب پیامدها

غالب و مسلط را داشته باشند می توان و دو دسته پیام را از هم متمایز کرد. در حوزه علم (مثل 
یح نقش مسلط را دارند اما در حوزه هنر و ادبیات نقش  یک، شیمی و ریاضیات) داللت های صر فیز

ی ضمنی است.غالب با داللت ها  
یح، موجب بروز چند معنایی می شود. رمزگان هنری  اصوالً وجود داللت ضمنی در کنار داللت صر
فراوانند. در عرضه علم (مثالً زیست شناسی) کلمات خر و گاو تک معنا بوده و هر کدام در طبقه 

ضمنی پیدا می  بندی جانواران جایگاه خاصی را می گیرند اما در زبان غیر علمی هر دو یک معنای
کنند و به نوعی هم معنا می شوند. چند معنا بودن نشانه ها نباید یا چند معنا بودن پیام ها اشتباه 
گرفت. در واقع ابهام نشانه ی چند معنا دریافت از بین می رود و اصوالً در چارچوب پیام فقط یک 

معنا دارد.  
منی ارتباط بسیار دارد. معموالً ما اسطوره را نامیده است با داللت ض» اسطوره«آنچه را که در بارت 

با افسانه های کهن در مورد خدایان و قهرمانان مرتبط می دانیم. اما بارت باز نظری تازه به مفهوم 
داده است. از دید او اسطوره ها ایدئولوژی های غالب دوران ما هستند.» اسطوره«  

ی«بارت معتقد است که مراتب داللت، یعنی داللت  در تلفیق با یکدیگر » ح و داللت تضمینیصر
ایدئولوژی را تولید می کنند که دیگران (و البته نه خود بارت) آن را مرتبه ی سوم داللت دانسته 

).86، ص1387به نقل از سجودی  287، ص1944، اسولیوان 43، ص1978(فیسک   
طبیعت است. روالن بارت فرضیه ی اصلی او این است که اسطوره همواره در کنار تبدیل تاریخ به 

یان استقرار در جامعه خود به پدیده ای طبیعی تبدیل می شوند  مدعی است که اسطوره ها در جر
).123(ضیمران، ص  

اسطوره نوعی نظام ارتباطی است. یعنی یک پیام است. بر این اساس به این «بارت معتقد است که 
وم یا یک فکر باشد، بلکه اسطوره یک نقش دریافت می رسیم که اسطوره نمی تواند یک شیء یک مفه

74، صص1987}، 1975داللت یا یک صورت (فرم) است (بارت { ، 1387به نقش از سجودی  117-
) به بیان دیگر هر اسطوره با مردم زمان خود ارتباطی را برقرار می کند که یک خبر، با این تفاوت 86ص

سطوره ها برای مردمان فردا دیگر در حد یک که پس از گذشت یک دوره زمانی طوالنی مدت، پیام ا
پیام عادی روشن نیست.  

 
 

8_ Dentotation and Comunication  
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رمزگان و نماد  

مفهوم رمز در زبان شناسی کم و بیش مفهومی جدید و بسیار بنیادی است سوسور با رمزگان زبانی 
نیستند و فقط وقتی که در ارتباط با سر و کار داشت و تاکید می کرد که نشانه ها به تنهایی معنادار 

بان شناسان ساختارگرا بود که تاکید  بسن از دیگر ز پذیر می باشند. رومن جاکو یکدیگرند در تفسیر
داشت تولید و تفسیر متون به وجود رمزگان با قراردادهای ارتباطی بستگی دارد. بنابراین معنی نشانه به 

بی را به وجود می آورد که طی این نشانه ها رمزی که در آن قرار گرفته بستگی دارد. ر مزگان چارچو
معنا می یابند. در واقع نمی توان چیزی را که در قلمرو رمزگان نیست نشانه باشد. به عالوه نگرش 
وابسته ی میان دال و مدلول را اختیاری فرض کنیم، آنگاه روشن است که تفسیر معنای موجود نشانه 

بی از قراردادها می باشد. رمزگان نشانه ها را به نشانه های معنادار مستلزم با مجموعه های مناس
تبدیل می سازد و بدین ترتیب باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول می گردد قراردادهای رمزگان 
نشانگر بُعدی اجتماعی در نشانه شناسی هستند. یک رمز مجموعه ای از فرایندهاست که کاربران 

ند. در واقع همان طور که استبوارت حال گفته بدون کارکرد یک رمز هیچ گفتمان رسانه با آن مانوس ا
قابل ادراکی وجود ندارد. مفهوم جامعه به وجود این نشانه های داللتی وابسته است. وقتی نشانه 
شناسان به مطالعه ی فرایندهای فرهنگی می پردازند یا اشتباه به فراکنش هایی که برای گروه های 

معنا دارند به عنوان نشانه برخورد می کنند و به دنبال درک نقش  ها یا قراردادهای فرایند فرهنگی 
تولید معنا در فرهنگی می باشند. فهم رمزگان روابط میان آنها و که به آن تعلق دارند باعث می شود 

یم.  که تبدیل به عضو یک فرهنگ خاص شو  
 

نشانه شناسي تبليغات  
ارتباط مستقيمي بين نشانه معنا شناسي و تبليغات و بازاريابي برقرار كرد.  شايد در نگاه اول نتوان

و مسئوالن تبليغاتي و امر بازاريابي اين شاخه مديران  1960دود سال هاي اما بايد اذعان داشت كه از ح
يه و تحليل بازار يك كاال ، ايجاد شرايط بهتر فروش آن، بررسي نق اط از علم زبان شناسي را براي تجز

ضعف در تبليغات  يك كاال در رقابت با بازارهاي كاالهاي ديگر و ديگر منظور ها بکار گرفتند. در 
حال حاضر، در غرب آژانس هاي تبليغاتي با استخدام معنا شناسان دانشگاهي جلوه اي كامال علمي 

يق گامي در جهت هر چه بيشتر گرم كردن بازار كاال  به امر بازار يابي و تبليغات داده اند و بدين طر
هاي خود برداشته اند.  

نقش نشانه در فرایند ارتباط  
بسن یه ی رومن جاکو باره ی ارتباط ارائه شده اند، نظر یه های گوناگونی که تاکنون در که  ٩میان نظر

یه، کارکرد ارتباط کالمی  ین بحث محسوب می شود. بنابراین نظر درباره ارتباط کالمی است کامل تر
:صر اصلی داردشش جنبه یا عن  
: سوژه ای اندیشمند که می تواند پیامی با معنا و قابل تحلیل را برای گیرنده با گیرندگانی فرستنده پیام

ارسال کند. فرستنده را می توان کارگردان، نقاش، عکاس، یا طراح گرافیک فرض کرد اینان مؤلف اثری 
هستند که پیام اصلی را در آن ارائه می دهند.   

 
9_Roman Jakobson  
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  .: که وجه معنایی و نهایی ارتباط استپیام 

.که گاه فردی مشخص و شناخته شده و گاهی توده ای عظیم از مردم است گیرنده یا مخاطب پیام:  
بسن است. هر پیام در بافتی ویژه فرستاده می شود. بافت یه ی ارتباط جاکو : چهارمین عنصر در نظر

ه موقعیت های تاریخی، اجتماعی، فلسفی و روان شناسی، اخالقی و در بافتی که به روزگار پیام، یعنی ب
نهایت به افق داللت های فرهنگی ویژه ای وابسته است.   

یه است. یک شعر در قالب رمزگان زبانی جای میگیرد و به کاربرد رمزگان : پنجمین عنصر این نظر
 ه فقط باید آن زبان و قاعده های آن راقاعده های ویژه ای وابسته است. برای درک کامل این رمزگان، ن

دانست، بلکه باید سنت های ادبی و عناصر مسلط در ادبیات آن زبان را نیز شناخت.   
یافت پیام که به شکل های گوناگون و از راه های متفاوت ممکن می شود یک قطعه مجرا : یعنی در

یق دست خط شاعر به ما برسد، یا آن را با ص یم.شعر می تواند از طر دای کسی دیگر بشنو  
مفهوم تبلیغات -  

برای استفاده صحیح از تبلیغات و نیز محتوای پیام تبلیغات، باید شناخت صحیح و علمی و همه 
جانبه داشته باشیم و آشنایی کامل با زمینه های فرهنگی مخاطبان از جمله عوامل تعیین کننده در اثر 

گذاری تبلیغ است.  
یافت، دست کاری تبلیغ کوششی است تعمدی و  حساب شده که ب منظور شکل دادن به در

کردن ادارک و همسو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر مبلغ صورت می گیرد.  
انواع تبلیغ  

انواع تبلیغات را این گونه شرح می دهد و روی چهار نوع عمده آن تاکید دارد:» الول«  
تبلیغات سیاسی و جامعه شناختیـ  الف تبلیغات سیاسي زمانی بیان می شود » الول«ه از دیدگا -

معموال یک دولت یا یکی از موسسه های دولتی که گروهی یه های اعمال نفوذ استفاده می کند  - از شو
تا به اهدافی قابل تشخیص و کامالً دقیق دست یابد.  

بگرانه و جذب کنندهـ  ب تبلیغات آشو یان - بگرانه معموال مخرب و ستیزه جو ه تبلیغات آشو
است و شاید هدف از آن سرنگون کردن یک دولت یا بر هم زدن یک نظم تثبیت شده باشد، اما 
به استفاده کنند و اگر بخواهند  دولت ها مثال در زمان جنگ نیز می تواندن به همان اندازه از این حر

.سدهای روان شناختی عادت و اعتقاد و قضاوت را در هم بشکنند  
قیتبلیغات عمودی و افـ  ج  تبلیغ عمودی می تواند از رهبری نشات بگیرد که قصد نفوذ بر توده  -

با تبلیغ افقی یعنی تبلیغی در درون گروهی آن هم گروهی که از باال به پایین به وجود  ها را داشته باشد و
آمده باشد، بلکه گروهی که در آن به طور اصولی همه افراد با هم برابرند و رهبری در بین آنها نیست.  

تبلیغات عقالنی و غیر عقالنیـ  ه بین تبليغات عقالنی و غیر عقالنی فرق گذاشته شده است تا  -
بدین وسیله این عقیده عمومی که میان اطالعات واقعی و تبلیغات تفاوت اساسی وجود دارد، از میان 

اسات و برود. اطالعات واقعی روی سخنش با عقل و منطق است حال آن که تبلیغات همواره با احس
عواطف سروکار دارد.  
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تبلیغات و اقناع مخاطب   
١٠ جلب توجه  

ین وظیفه هر تبلیغی، جلب توجه است. تا کسی نداند که وجود دارید، حتی نمی نخ ستین و مهمتر
توانید به او سالم کنید. بنابراین شما برای آن که پیام خود را به مخاطب انتقال دهید باید بتوانید توجه 

ود جلب کنید. این موضوع قدرت خالقیت و هنر شما را مشخص می کند. توجه داشته او را به خ
باشید که مخاطب تبلیغ در ابتدا احتماالً با بی میلی و عدم توجه تبلیغ را مشاهده می کند و حواس او 

یر متفاوت می تواند توجه  او متمرکز تبلیغ و پیام تبلیغ نیست،  اما یک تیتر جالب توجه و یا یک تصو
را به خود جلب کند. پس از جلب توجه اولیه شما راحت تر می توانید  پیام خود را انتقال دهید در 
یر اولیه و کلی  یک تبلیغ تجاری آن چیزی که در نگاه اول مورد توجه قرار می گیرد تیتر کوتاه و تصو

  تبلیغ است.
١١ایجاد عالقه  

متناسب با محتوی و پیام تبلیغ است.  پس از جلب توجه اولیه، قدم بعدی ایجاد حس عاطفی
مسلماً این مرحله اندکی سخت تر از مرحله اول است. اگر جلب توجه اولیه متناسب با ایجاد 
یان و مخاطبین تبلیغ چه  عالقه پیام آگهی در مخاطب نباشد، کار مشکل تر هم می شود. این که مشتر

که دراین مرحله کاربرد بسیار فراوانی کسانی  هستند و دارای چه خصوصیاتی هستند سوالی است 
دارد چرا که کلیت تبلیغ می بایست با نگرشها و عالیق گروه مخاطب تناسب داشته باشد. بهتر آن 
بان  بان باشد و از حیث محتوی مورد نرظ همز است که تبلیغ ارایه شده با مشتری مورد نظر همز

ط حسی مثبت برقرار کندباشد واز حیث محتوی و ارایه نیز بتواند با وی ارتبا  
١٢ تحریک، تمایل  

هدف نهایی از ارایه یک تبلغی تجاری چیست؟  
اغلب فروش. همانطور که اشاره گردید، تبلیغ بخشی از برنامه بازار یابی است که هدف نهایی آن 
ید تحریک کند.  فروش است. بنابراین یک تبلیغ موفق می بایست بتواند که مشتری را برای خر

ید یک محصول سودی عایدش می شود ودر صورت عدم  مشتری  می بایست احساس کند که با خر
ید، فرصتی را از دست می دهد. در این مرحله، آگهی تجاری دقیقاً این حس را به ناخود آگاه  خر
مشتری به صورتی غیر مستقیم القا می کند. (البته در بیشتر مواقع به انتقال احساس داشتن و به دست 

موثرتر است) آوردن چیزی  
١٣ عمل برای خرید  

این مرحله نهایی از این فرمول کاربردی است. این مرحله نتیجه بخش بودن یک تبلیغ را مشخص می 
کند. چنانچه ما در ارایه مراحل قبلی یعنی جلب توجه، ایجاد عالقه و تحریک تمایل، عالی عمل کرده 

رت نداده ایم. یادمان باشد که نحوه عمل در باشیم و در این مرحله ضعیف باشیم، در واقع کاری صو
حرکت زنجیره وار و به هم پیوسته مراحل است. ما نمی توانیم هر مرحله را جدای از  AIDAفرمول 

ید است. مراحل دیگر در نظر داشته باشیم. سه مرحله قبل زمینه ساز مرحله عمل برای خر  
 

10_Attention  
11_Interest  
12_ Desire  
13_Action  
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یر را همانند هر واقعیت مادی هرگز نمی توان بدیهی و د انش نشانه شناسی معتقد است که تصو

یق یک نظام معنایی  مسلم فرض کرد و معنای آن را بر انسان ها تحمیل کرد. واقعیت همیشه از طر
ب ه خاص ساخته و برای انسان اه قابل درک می شود. برخی نیز معتقدند در هر فرایند ارتباطی یا تجر

یه پردازان اعتقاد داشته اند که نشانه  معنایی، پای  نشانه ها در میان است. به همین دلیل برخی از نظر
، 1385را آشکار می سازد (والکر و چاپلین، » منطق فرهنگ«بدانیم که » دانشی«شناسی را بهتر است 

).219ص   
نشانه شناسی و تحلیل تبليغات تجاری -  
ختی به تبليغات تجاريبرخی رویکردهای نشانه شنا-  

ینی متون فرهنگی است،  از آنجا که نشانه شناسی ابزاری کارآمد برای بررسی چگونگی معنا آفر
یری وجود دارد. خواه این متون، آگهی تجاری  رویکردهایی از این دیدگاه به تحلیل پیام های تصو

یونی و حتی نحو یز یی ویا تلو یری باشند، خواه تیزر رادیو ین مکتوب یا تصو یتر ه چیدمان یک کاال در و
یح متون فرهنگی نظر دارد و هم به  یک فروشگاه، در چنین بررسی هایی نشانه شناس، هم به معانی صر
معانی ضمنی آن ها؛ زیرا متون فرهنگی، همانند واژه ها، هم واجد معنای تحت اللفظی و هم واجد 

یکردهای نشانه شناختی بر این  برخی معانی است که در هیچ فرهنگ لغتی ذکر نشده است. این رو
یق به رمز درآوردن و رمز گشایی یک پیام حاصل می شود و روالن  فرض استوار است که ارتباط از طر
ین محققانی است که زبان تبلیغات را با چنین دیدگاهی  بارت چنان گفته شد، یکی از شاخص تر

شمندان نیز آثار زیادی در خصوص نشانه بررسی کرده است. هر جند امبرتو اکو و شماری از دیگر اندی
یسد،  ین و راهگشا « های دیداری تدوین کرده اند، آنچنان که جان استوری می نو بی تردید تأثیرگذارتر

یری در مطالعات فرهنگی را روالن بارت  ین کار پژوهشی در خصوص فرهنگ عامه پسندانه تصو تر
.)210، ص1386(استوری، » انجام داده است  

کردهای زبان شناختی در آگهی های تجاریبرخی روی  
یکردهای زبان  یسندگان مختلفی در قالب روش ها و فنون مورد مطالعه در تبلیغات تجاری به رو نو

، »بالغت های شاعرانه«یا » تمهیدات ادبی و سخنورانه«و » بازی با کلمات«شناختی اشاره کرده اند. 
شود گاهی کمبود اعتماد و همکاری اجتماعی بین ارتباط  از این نمونه ها که مختصر به آن ها اشاره می

یی و به ویژه « گر و مخاطب، مشکالتی را برای آگهی دهنده به وجود می آورد که  شوخی و بذله گو
می توانند راه حلی باشد که آگهی دهنده تالش کند تا روابط اجتماعی را با » بازی با کلمات

) تمهیدهای سخنورانه را با عنوان بالغت و شاعرانگی Tanaka, 1998,p.59مخاطبانش توسعه دهد. (
یری به شرح زیر بر می شمرند: یک.  که به شدت در عکاسی های تبلیغاتی رایج است و  تشبیهتصو

یر صورت می گیرد به گونه ای که  معموالً به واسطه کنار هم قرار دادن در چیز در یک قاب تصو
یحی به بینند نظیر کنار هم چیدن و نمایش  استعارهه القاء می شود و دو شباهت آن ها به طور تلو

کالهای طراحی شده کمیاب که استعاره ای از کیفیت کارایی و مدرنیته است.( والکر و چاپلین 
193، صص1385( مرسل جزء به کل نظیر نمایش تاج به پادشاهی ویا  مجاز؛ چهار.  کنایه) سه. 199-

که در تبلیغات به شیوه بزرگ نمایی و کوچک نمایی غالباً اغراق دست به جای کارگران کارخانه؛ پنج.  
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تبلیغات محیطی اسنک یامی: ٢شكل تبلیغات محیطی برنج آفتاب                                     : ١ شکل  

 
یر  تجانساستفاده می گردد؛ شش.   یا هم جنس و هم شکل بودن بین دو یا چند نمادی که در تصو

شکل متضاد مثل سفید، نظیر کنار هم قرار دادن دو مفهوم یا تقابل یا تضادفته است؛ هفت. به کار ر  
سیاه، فقیر غنی، دردمند - آسوده، پیاده - سواره، باال - که مستلزم  هم قافیه بودنپایین، و...؛ هشت. -

باهنگ ببخشد؛ نظیر تکرار الگوهای رنگ یر است که به آن ضر ی، شکل تکرار یک یا چند نماد در تصو
ها، و سایه ها. مثل تکرار جند شیشه نوشابه در کنار هم روی میز که هم قافیه گی را می نمایاند؛ 

بیب چیدن کلمات یا تصاویر در یکدیگر است؛ (پاینده،  تقاطقنه. 1385به معنای تر و 9ب، ص -
Tanaka, 1998, p.83(  

در ايرانه اخیر در یک دهتبليغات گرافيکي (اعالن و بيلبوردهاي ) مواد غذايي   
يژگي كنندگان هر روزه تحت فشار روزافزون و بمباران  هاي زندگي مدرن آن است كه مصرف يکي از و

هاي اينترنت قرار دارند.  وسيع تبليغات توليد كنندگان، صادركنندگان، وارد كنندگان، دالالن و شبکه
يق، تحريك و حتي اغواي الحيل متعدد در  اي و با لطايف آنها با ابزارهاي گوناگون رسانه صدد تشو

يده و به مصرف شخصي برسانند.از طرفي  مصرف كنندگان هستند، تا در نتيجه كاالهاي آنان را خر
يق  اكثريت مصرف كنندگان بر اين باورند كه هر گاه توليد كنندگان و شبکة اقماري آنان از طر

يون به تبل مطبوعات و رسانه يز پردازند، و يا  يغات كاالهاي خود ميهاي گروهي مخصوصاً راديو و تلو
زنند، در واقع متعهد هستند كه كاالهاي مطمئن،  حتي بر چسب استاندارد را بر كاالهاي خود مي

ضرر را به جامعة مصرف كنندگان ارزاني دارند.  سالم، بهداشتي، و بي  
تبليغ بايد چنان عمل آنچه در تبليغات بيلبورد و پوستر كاالهاي مواد غذايي اهميت دارد آن است كه 

كند كه فرد را بطرف مغازه ببرد و كليه اطالعات و تصاويري كه به اين موضوع كمك مي كند، 
و گرايش به   بايستي فراهم آورد تا در عرض چند ثانيه اين امر صورت گيرد. مسأله ديگر اينكه در ميل

تعقل و دور انديشي آنان  سوي مصرف كااليي خاص، نگرش افراد كه كه حاكي از احساسات و بعضاً
هاي خوشايند يا ناخوشايند است كه در  مي باشد بسيار مؤثر است. ويژگي احساسي، بعضي احساس

شود تا نگرش   شود. در بيلبورد هاي تبليغاتي مواد غذايي سعي مي وقت فعال شدن نگرش برانگيخته مي
هاي  توليد مواد غذايي بتوانند  گر شركتافراد نسبت به نوعي كاال و يا خدمات تغيير كند.براي مثال ا

نظر افراد را نسبت به توليدات خود جلب نمايند امکان دارد كه آن نگرش به نوعي رفتار مطلوب 
منجر شود (از ديدگاه شركت توليد مواد غذايي) و مردم يکي از آن  محصوالت را بخرند. با توجه به  
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تبلیغات محیطی ماست میهن: 5شکل تبلیغات محیطی خیارشور شمشاد  :4شکل  تبلیغات محیطی سس مهرام : 3شکل   

  
 

لذا نگرش و رفتار خود را  متناسب با نيازهايشان در اقالم  اينكه افراد از نظر نوع نگرش، ثبات دارند 
مصرفي هماهنگ مي نمايند.   

های تبلیغاتی در تبلیغات مواد غذایی یک دهه اخیرراهبرد   
منظور از اغراق، افراد ، مبالغه و زیاده روی، در مدح کسی ر یک خصوصیت ویژه  راهبرد اغراق د ـ ١

). در زمانی که بیان دقیق و عین واقع، توانایی اثر بخشی بر 1،1360،308یا چیزی است(معین ج.
ینه ای  موثر، با درجاتی از اغراق و بزرگ نمایی آن را  مخاطبان را نداشته باشد می توان به عنوان گز

)١شکل ( ز نمود و بدین گونه بر تاثیر گذاری آن افزود.بار  
ـ٢  ریتوان از تصو یراهبرد م نیدر اکودکانه   یساز ریکودک درون با تصو ختنیراهبرد  برانگ-

موضوع را با  دیمنظور با نیکودکانه بهره برد .بد یها یاز نقاش ماًیمستق ایکودکانه و  وهیبه ش یساز
انجام  یر سازیخواست تا در آن رابطه تصو ینموده و از و نییکودک تب یساده و قابل فهم برا یانیب

نمود تا او بتواند  انیکودک ب یبرا یموضوع را به گونه ا دیمطلوب تر با جهیدهد. جهت حصول نت
)٢(شکل .دینما ریخالقانه اش را تصو التیو تخ التیتما ،یدرون تیآزاد، شخص یانیبا ب  
ـ٣ مقصود از تحریف در اینجا، تغییر، تبدیل ، عوض کردن و تغییر زدایی راهبرد تحریف و آشنایی -

).چرا 1،1360،1307دادن چیزی از وضع و حالت اصلی خود و عوض کردن معنی آن است (معین ج . 
نیست، آنچه ما آن را واقعی یا تحریف شده می دانیم به که دنیای واقعیت برای تمام مخاطبان یکسان

به های گذشته، خوا   )٣شکل ( سته های کنونی و امیدهای آینده ما بستگی دارد.تجر
در این راهبرد، هدف رساندن پیامی منطقی به مخاطبان و راهبرد ارائه ی توجیه منطقی ـ ۴

 شناساندن عملکرد واقعی محصول یا خدمات به آنها بوده و سعی بر آن است تا تنها با خلق یک
یر جذاب و یا یک شعار پر تحرک و پر  جاذبه به جذب مشتری اقدام نگردد، بلکه همراه با تصو

یان واقعیت کاال قرار گیرند.  )۴(شکل منطق، استدالل م بیان واقعیت ها، مخاطبان در جر  
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تبلیغات محیطی محصوالت زمزم: 8نبات پیرادل    شکل تبلیغات محیطی : 7شکل     اتبلیغات محیطی محصوالت ب.: 6شکل   

 

توان از  یم شانیقانع نمودن مخاطبان و جلب اعتماد ا یبرا اده از اعتبار افراد معروفراهبرد استفـ ۵
 نیجهت تحت نفوذ گرفتن مخاطبان استفاده نمود، بد یاعتبار افراد مورد اعتماد، به عنوان راه حل

 ایو  دهند یارزش و اعتبار بوده قرار م یمخاطبان دارا یکه برا یرا در کنار فرد غیمنظور موضوع تبل
آن  یرایلذا مخاطبان پذ ند،ینما یم یکه به نائل آمدن بدان مشتاقند، معرف یهدافآرمان ها و ا ریدر مس

 دیتقل ی هیو برخوردار از دانش اندک، با روح ازمندیافراد محروم، ن انیراهبرد در م نیشوند. ا یم
اعتبار افراد معروف و  توان با توصل به یجوامع م نیو عدم اعتماد به نفس مؤثر است در ا یگر
بان ا تیفیک انیآنها به  ب تیثینمودن ح نهیهز که استفاده  اندینما نگونهیپرداخته و ا شانیمحصول از ز

آنها داشته است  تیدر موفق ینقش بارز میمستق ریغ ای میخدمات فوق به طور مستق ایاز محصول 
مردم  یبرا یو ی هیم بودن اقتدارش، توصنافذ بودن کالم آن فرد و مورد احترا لیصورت به دل نیدر ا

)۵(شکل  .شوند یآن م یرایحجت بوده و پذ  
استفاده غیر مستقیم از نشانه ها و نمادها از دیگر راهبردهای  راهبرد بیان استعاره و غیر مستقیمـ ۶

ی تبلیغات در اعالن می باشد. انسان به دلیل مکانیزم دفاعی روانی خود از پذیرش پیام های دستور
یانی دارد دراین راهبرد سعی براین  مستقیم خود داری نموده و سعی در مقاومت در برابر چنین جر
است که پیام نیز در راستای مورد پذیرش واقع شدن، تا حد ممکن به صورت غیرمستقیم و با استفاده 

و ساخته و  است فنون روانشناختی ، غنی از استعاره و به دور از رویکرد دستوری و یا نصیحت گونه
)۶(شکل  پرداخته شده که شاهد حداکثر تاثیر گذاری بر مخاطبان خواهیم بود.  

در مقابل تبلیغ با استفاده از جاذبه منطقی، تبلیغ با استفاده از جاذبه  راهبرد بر انگیختن احساسات ـ ٧
قیقی احساسی قرار دارد. در این راهبرد به جای تکیه بر جذابیت های منطقی و برتری های ح

 محصول، خدمات یا فردی خاص سعی  هدف از این شیوه ایجاد و برقراری ارتباطی احساسی میان
کاال یا فرد با مصرف کننده یا مخاطب است که آن را راهبرد اتصال نیز می توان نامید. تبلیغ با این 

عات کافی و شیوه، علی رغم احتمال درک بیشتر پیام توسط مخاطبان و تأثیر گذاری افزون تر، اطال
)٧(شکل  مفیدی را به ایشان منتقل نمی نماید.  
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تبلیغات محیطی چای گلستان: ١٠تبلیغات محیطی محصوالت کالھ                                                  شکل: ٩شكل   

  
ـ٨  اب و هنرهای بومی و مردمی که ریشه های عمیق  و استواری در آد راهبرد رواج فرهنگ بومی -

رسوم، سنن، عادات اعتقادات و فرهنگ هر سرزمینی دارند، همواره تأمین کننده ی بخشی از نیازهای 
یری هنرمندان آن جامعه هستند. این نقوش که در طی قرون و اعصار متمادی شکل گرفته اند و از  تصو

یق هنرمندان سینه به سینه به عنوان میراثی گرانقدر تا به امروز تکامل یافت )٨(شکل  ه اند .طر  
٩ـ از نوشتار به طور مطلق  ستفادها یبصر یبر ارتباط نوشتار دیدر تأک نینو یشناس ییبایراهبرد ز-

 تیراهبرد، هدف حساس نیاعالن است. در ا یدر طراح یگریمفهوم، راهبرد د ایبر شکل و  دیبا تأک
دور  ای کیهم نمودن، نزد سر ایمجزا  نش،یدر چ رییتغ جادیا قیبه نوشتار است که از طر دنیبخش

در  رییتغ یحت ایحروف، و  ییواناو خ یبردن کرس نیبزرگ ساختن کلمات، از ب ایکردن، کوچک 
نو  یاز حروف و کلمات ، از راه ها یناش یشناس بایبه ز لیشود تا م یم جادیکلمات ا یینها بیترک

فرض ها ،  شینار گذاشتن پمخاطبان و ک قیتشو یبرا بیترت نیشود. بد ینیو باز آفر یجان بخش
و لذت بردن از چالش  یبصر یها تیقابل صیدر جهت تشخ یکاربرد یدرباره کلمات به عنوان عمل

  .شود یمخاطبان گشوده م یرو شینو پ ییحروف ، افق ها یطراح یها
 یدیتجر یو به عنوان هنر ردیگ یبه نوشتار صورت م یباشناختیکامالً ز یراهبرد نگاه نیواقع در ا در
صورت اگر  نیطلبد. در ا یو مفهوم را م یجدا از معن یشود. که نگرش یبا خط بر خورد م یانتزاع ای

 کیتوانند  یم یینبوده و حروف به تنها ریبه تصو یازیحروف کامل شود، ن بیبا ترک ینظام ارتباط
(شکل .دیمل نمامخاطبان ع تیهدا یدر راستا ریقدرتمند تر از تصاو یاعالن را به وجود آورند و حت

٩(  
جاذبه ی شکلی بدون توجه به محتوا و  استفاده از  راهبرد شکل گرایی و القای پدیده های جدیدـ ١٠

یکرد توجه تنها در شکل و ترکیب بندی  مفهوم راهبرد دیگری است که می توان از آن نام برد. دراین رو
یبایی ها و  جذابیتهای بوده و توجه کمتری بر انتقال ظاهری و ایجاد ترکیبی شکل گرایانه با تأکید بر ز

یکردی می تواند ظهور  معانی، تعامل با مخاطبان و اطالع رسانی صورت می پذیرد. حاصل چنین رو
)١٠(شکل پر تعداد اعالن هایی بی محتوا و سطحی  در راستای القای پدیده های جدید باشد.  

ر، می توان نقش های جدیدی خلق گبه عنوان راهبردی دیمعرف شخصیت تبلیغاتی راهبرد ـ ١١
 ترویج نموده و به عنوان نشانی از محصول و یا خدمات مورد نظر در تمامی اعالن ها و تبلیغاتو

مداوم و مستمر به کار برد. به عنوان مثال می توان به میمون مورد استفاده در تبلیغات چی توز یا گاو  
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تبلیغات محیطی محصوالت چی توز: ١٢شکل                     تبلیغات محیطی محصوالت کالھ         : ١١شكل   

 
در تبلیغات روزانه اشاره نمود که می توانند به وجود آورنده  هویت منحصر به فرد برای یک  

)١٢(شکل محصول باشند و همین امر سبب پیشرفت و موفقیت بازار فروش آن محصول می گردد.  
نخستین راهبرد موثر تبلیغاتی در اعالن، می توان از رعایت  به عنوانراهبرد رعایت سادگی ـ ١٢

یح تر و هدف، مشخص تر باشد درک آن آسان تر  سادگی نام برد. چرا که هر چه پیام در اعالن صر
)١١(شکل بوده و جمع بیشتری از مخاطبان، رمزگشایی خواهد شد.  

 
بحث و نتیجه گیری  

یری شناسی نشانه عناصر تعدادی از استفاده با پژوهش این در : چون نوشتاری و تصو
یح های داللت جانشینی، و همنشینی محورهای  تحلیل به تا است شده سعی... ضمنی و صر

 این وجوه برخی بر که است شده سبب مسئله این. شود پرداخته تبلیغاتی های متن و تصاویر
یر: چون ها متن .شود انگاشته هنادید ها آن از برخی و شود بیشتری تاکید... و رنگ،تصو  

ید به میل و کاال بدیل بی منزلت  اجتماعی جایگاه کسب هدف با و نیاز  رفع برای  آن خر
یدار به کاال که  تبلیغات در است شده معاصر فرهنگ بارز های شاخص از بخشد، می خر

یر هیبتی چنان با کاال تجاری یی که شود می تصو  ای مرتبه با شدنی قیاس ای مرتبه واجد گو
 سالمت و بهداشت به توجهی بی حدی تا حتی مادی عمیقا نگرش این بر تاکید.است نیانسا

-جامعه  و نوشابه پفک، چیپس، انواع تبلیغات با جامعه بهداشت مسوالن همیشگی دعوا که
-است آن نشانگر مضر، تبلیغات دیگر  تجاری تبلیغات در طبیعی واقعیت یک صورت به که 

.است شده پذیرفته  
شناسی تبلیغات عالوه بر آنکه حوزه ای کلی و جهان شمول است بر اساس بافت  حوزه نشانه

(مقتضیات فرهنگی، اجتماعی،...)دارای ویژگیهای است که در نظر گرفتن آین ویژگی ها در 
 نمونه ساختاری و نیف ابعاد بررسی بلیغاتی بی تاثیر نیست. باخوانش و تحلیل ما از متنهای ت

 نشانه تحلیل برای که شد حاصل نتیجه اینالیه ای  شناسی نشانه از استفاده با شده ارائه های
 توسط شده طراحی پیام با و دارد قرار مرکزیت در فرهنگ و شناخت به توجه شناسی
 تفسیر. است تماعیاج نهادهای در عالئم و ها نشانه از استفاده. دارد رابطه گیرنده و فرستنده
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یژگی و مخاطب به شرایط، و موقعیت و پیام و متن بر عالوه نشانه  است، مرتبط نیز او های و
  .دهد می قرار نظر مد را انبوه مخاطب رسانه بلکه نیست فرد یک هدف، مخاطب
 در تبلیغاتی های پیام به بخشیدن قوت برای نوشتاری های نشانه رویکردهای از برخی بررسی
یرا دارد، کاربرد تبلیغات در مستتر های ارزش نظام یا ناپیدا معنایی های نظام کشف  عناوین ز
 ها آن فروش افزایش و محصوالت ترویج و معرفی در که مستقیمی تاثیر بر عالوه نوشتاری

یق از مستقیم غیر صورت به دارد،  و جدید باورهای جدید، معنایی ساختارهای ایجاد طر
.است گذار تاثیر نیز معهجا فرهنگی های ارزش  
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