
تبلیغات تجاري محصوالت بهداشتی دو شرکت داخلی   مقایسه
  اي شناسی الیه خارجی از دیدگاه نشانه و

  
  1کتایون رنجبر

  
  

  چکیده
شود  جا دیده می تبلیغات در همه. دکن امروزه صنعت تبلیغات نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسان ایفا می

بسیار تاثیرگذار  متوجه باشیم روزمره ما بدون آنکه و راه گریزي از آن وجود ندارد؛ از این رو در زندگی
آگهی  چهاربه عنوان یک برند ایرانی، و آگهی تبلیغاتی از شرکت گلرنگ،  چهاربدین منظور تعداد . است

. آوري شدندها و بیلبوردها جمعاز مجالت، وبگاهرجی ، به عنوان یک برند خا2تبلیغاتی از شرکت نیوا
و  اي بررسیشناسی الیهبه صورت جداگانه از دیدگاه نشانهت دو شرکت پوسترهاي تبلیغاتی محصوال

ها که در این نوع آگهی ش مشخص شدبر اساس نتایج پژوه. شوندمیتحلیل اي نتایج به صورت مقایسه
اند، اما هاي تصویر و زبان به عنوان دو الیه اصلی جهت برقراري ارتباط با مخاطب به کار گرفته شده الیه
همچنین . نیز در انتقال پیام نقش اساسی دارند... هایی چون رنگ، نوع قلم نوشتاري و  ه بر اینها الیهعالو

هاي یهاي نشان داد که شرکت خارجی در مقایسه با شرکت داخلی توجه بیشتري به البررسی مقایسه
  .، جذب و  تاثیرگذاري بر مخاطب خود داشته استمختلف در جهت انتقال پیام

  
  هاي تصویريالیه، تجاري اي، تبلیغات شناسی الیه نشانه :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه - 1

شود  جا دیده می تبلیغات در همه. دکن امروزه صنعت تبلیغات نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسان ایفا می
ار بسیار تاثیرگذ متوجه باشیم روزمره ما بدون آنکهدر زندگی  آن وجود ندارد؛ از این روو راه گریزي از 

  یکی به درستی و خالقانه طراحی شود، ما را ترغیب به بیان دیگر، اگر تبلیغات توسط ابزار گراف. است
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در تبلیغات تجاري . کاالیی را خریداري کنیم، کاندیدایی را انتخاب کنیم یا فرهنگی را بیاموزیمتا د کنمی
  .عنصر تصویر و زبان را نادیده گرفت نباید نقش مهم و تاثیرگذار دو

ممکن است در هر تصویر بیان کنیم و آنچه  دار می هاي اجتماعی خلق و معنیما تصاویر را در بافت
گاهی . کنیمهاي مختلف کنترل می و به روششود، روش بیان آن و شیوه تفسیر آن را به درجات مختلف 

ر رو است، مانند د شناسند و رابطه رو تولیدکننده و بیننده یکدیگر را می. تعامل مستقیم و سریع است
، یا وقتی که براي ول خود بگذاریم یا روي دیوار نصب کنیمگیریم تا در کیف پ از هم عکس میزمانی که 

اما وقتی بین  .)114:   2،2006و ون لیون 1کرس( کشیم به یکدیگر، نقشه راه را می نشان دادن مسیر
لق اثر حضور فیزیکی ندارد و بیننده با تصویر خادیگر بافت تولید تصویر و بافت دریافت آن جدایی بیافتد، 

 نویسندگان نیز معموالً. دهدمی چنین حالتی در نوشتار هم روي. تواند پاسخ متقابل بدهد ست و نمیا تنها
 بین بافت تولید و بافت دریافت اما درك نکات مشترك... هنگام خواندن اثرشان حضور فیزیکی ندارند

و شناخت که باعث تولید، درك ی است ارتباط ه تنهایی، دانش منبعتصویر ب: ارداست که اهمیت د
  ). 115- همان(کند  که تعامالت و روابط اجتماعی را در تصویر رمزگذاري میشود میهایی  روش

به عنوان مثال گاهی کمبود اعتماد و . آیدزبان نیز در تبلیغات تجاري عنصر مهمی به شمار می
در این . آورد به وجود می 4دهندهآگهی و مخاطب مشکالتی را براي 3رگ ارتباطهمکاري اجتماعی بین 

تا روابط باشد دهنده  آگهی حلی براي راه و به ویژه بازي با کلمات ممکن استگویی  شوخی و بذلهحالت 
دهنده شوخ طبعی و مخاطب به این نتیجه برسد که آگهیاگر . اجتماعی را با مخاطبانش توسعه دهد

 نقل ازبه  )1998(تاناکا. اعتمادي خود نسبت به وي تجدیدنظر کند ند، ممکن است در بیک گویی می بذله
  شرزر قل از ناو به . است» او را بخندان«ترین راهبردهاي تبلیغات  یکی از مهم گویدمیتون کرامپ
زبانی براي جذب و  شود ابزار ب به قصد شوخی مطرح میامروزه بازي با کلمات که اغل یسدنومینیز 

  :هاي تجاري فارسی است می در آگهیهاي کال هاي زیر برخی از شوخی لمثا. حفظ تمایل مخاطب است
 چون هزار جزیرهما خیلی پولداریم «، »!ک مو هم نباید از سر شما کم بشهحتی ی«، »مهرَچند گ نتُ هر«

   .)1386بشیر و جعفري، (»!هستیمدریا جام رو گرفتی؟ ما همیشه کنار «، »داریم
و اهداف مورد نظر توانند معانی  پردازان میسازان و ایده ، آگهیسیشنا گیري از دانش نشانهبا بهره

و به بهترین روش ممکن به مخاطب منتقل کنند، مخاطب خود را تحت تاثیر قرار دهند و  تر خود را سریع
ها ورت انجام این پژوهش در این پرسشضر. رفتار مخاطبانشان را به سمت هدف مورد نظر سوق دهند

اي و با شناسی الیهتوان معناي پنهان در پوسترهاي تبلیغاتی را بر اساس نشانهگونه مینهفته است که چ
 سازان ایرانی و خارجی از کدامآگهی پردازان وایده. هاي دخیل در آنها بررسی کرددر نظر گرفتن الیه

ت؟ بر این جویند و نقش الیه زبانی در تبلیغات چیسهایی براي رسیدن به اهداف خود بهره میالیه
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شناسی  اساس، تبلیغات تصویري دو برند ایرانی و خارجی تولید کننده محصوالت بهداشتی از دیدگاه نشانه
  . ندي تحلیل و با یکدیگر مقایسه شداالیه

  
  پیشینه پژوهش - 2

و همچنین کارهاي شناسی م شده در زمینه تبلیغات از منظر نشانهبعضی از تحقیقات انجادر این بخش 
  .شوداي ارائه می شناسی الیه نشانه شده درانجام 

هاي تجاري ایدئولوژي و معنا در  رمز گشایی از آگهیدر کتاب خود با عنوان ) 2002(1ویلیامسون
ترین و  این اثر به عنوان مهم. شناختی بررسی کرد منظر نشانههاي چاپی مجالت را از  آگهی ،تبلیغات

در این ویلیامسون  .هاي تجاري شناخته شده است تون آگهیم شناسی تاثیرگذارترین اثر موجود در نشانه
هاي مستتر در  شناسی بارت به کشف نظم معنایی ناپیدا یا نظام ارزش کارگیري الگوي نشانهکتاب با به 
  . پردازد تبلیغات می
هاي تبلیغاتی در  ، آگهیشناسی هاي نشانه دهد که چگونه با کمک دیدگاهنشان می) 2004(پارسا 

وي با استفاده از نظریه نشانه شناسی تصویري کرس و ون . شوند ت معنادار  و قابل درك میمجال
اکی بررسی فرایند ساخت معنا و تفسیر آن را توسط خواننده در سطح ادرتا  ندتالش کرد )2006(لیون

 آنهااي  و نظام نشانهشناسی تفسیر درج شده در مجالت را بر اساس نشانه دو آگهی تبلیغاتی نانآ. ندکن
 .کردندتحلیل 

» ر تحلیل متن هنرياي و کاربرد آن د شناسی الیه نشانه«در مقاله خود با عنوان ) 1383(سجودي
کار  »Fountain« مورد انتخاب شده. کنداي تحلیل می یهشناسی ال بر اساس نشانهرا هنري متن 

در . است) توالت فرنگی(یشابمارسل دوشان است و مجادله بر سر هنر بودن یا هنر نبودن این چینی پ
هاي رمزگانی، بینامتنی و درون متنی،  که در درون چه نظام شودئوال مطرح میاین س پژوهش وي

یابد و مجادله هنر بودن یا نبودن را در مورد  گیرد که به مثابه هنر ارزش می اي در موقعیتی قرار می پدیده
ء نه در کیفیت مادي دهد که این شی اي نشان می هشناسی الی سجودي با کمک نشانه. انگیزد خود برمی

کند و فرایندي  اي تازه پیدا می هاي متنی دارد، ارزش نشانه نشینی که با دیگر الیهبلکه در روابط هم
 .هاي متفاوت فرهنگی هاي همنشینی و رمزگان محصول روابط پیچیده تعاملی بین الیه ودش می
»Fountain «ًاشتی پیشاب است که در بافت نمایشگاه هنري قرار داده شده چینی بهد اثر دوشان صرفا

. مل زیباشناختی منتقل شده استسائل یا چیزهاي کاربردي به قلمرو تأو ء از قلمرواست، یعنی این شی
که در مدرنیسم  هرچند. ها به متن دانست توان نوعی فرایند تغییر شکل نامتن کل تاریخ مدرنیسم را می

واقع   کوشد آنچه را به ها از قلمروي هنر دارد و می دارد که گرایش به طرد متن جنبش دومی نیز وجود
در موارد آن مصنوع ) به جز امضا(در اثر دوشان هیچ تغییري). 78: 1390سنسون، (هنر است منزوي کند

  ). 79: همان(اند  هاي تفسیر تغییر کرده است و فقط روال داده نشده 
                                                
1- Williamson, j. 
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هاي تبلیغاتی توجه دارند و ابعاد فنی  شناسی در تحلیل پیامرد نظریه نشانهبه کارب) 1386(ري بشیر و جعف
شناسی جودیت ویلیامسون هتحلیل نشانآنان چارچوب مبناي پژوهش . کنند و فرهنگی آنها را بررسی می

هاي نظري روالند بارت و امبرتو اکو نیز مورد توجه و استفاده  همچنین دیدگاه. هاي تجاري است از آگهی
اي  گونه که در هر نظام نشانه همان. هاي تجاري حکم یک دال را دارد هر کاال در آگهی .گرفته استقرار 

یک دال بر یک مدلول داللت دارد، در هر آگهی نیز تصویر یک کاال داللت بر کیفیتی معین دارد و 
اي  این نظام نشانه گیريکار بازاریاب کاال از طریق به. تاي معنادار اس حاصل ترکیب دال و مدلول، نشانه

ها  کند و آن عبارت است از سوق دادن افراد به رفتاري خاص در واکنش به این نشانه هدفی را دنبال می
ارائه فنون  شناسی عالوه بر نشانه). صورت خرید کاال رخ دهد بازاریاب تمایل دارد این واکنش به(

هاي  دبی براي قوت بخشیدن به پیامشناختی نظیر تمهیدات ا تصویري و برخی از رویکردهاي زبان
هاي  زیرا آگهی. هاي مستتر در تبلیغات نیز کاربرد دارد تبلیغاتی در کشف نظام معنایی ناپیدا یا نظام ارزش

تجاري عالوه بر تاثیر مستقیمی که در معرفی و ترویج محصوالت و افزایش فروش آنها دارد، به صورت 
دار از طریق ایجاد ساختارهاي معنایی جدید بر باورها و  مدتغیرمستقیم و در یک فرایند پیچیده و 

این تاثیرگذاري در قالب گفتمان مسلط و حاکم ... هاي فرهنگی جامعه هدف نیز تاثیرگذار است ارزش
  .شود ر به تدریج بخشی از فرهنگ میو به علت تکرا هاي اجتماعی مطرح رخی گروهب

از منظر  آزمودن فریدون پسرانش را نگارهبررسی «عنوان  اي با در مقاله) 1384(ان حسنوند و همکار
از آثار نگارگري ایرانی اثر سلطان محمد نگارگر مکتب تبریز  اينمونهبه خوانش » اي نشانه شناسی الیه

در . این نگاره از یک جهان متنی ادبی یعنی شاهنامه فردوسی بیرون کشیده شده است. پرداخته است
هاي متفاوتی  شود و در نتیجه اثر را داراي الیه بندي در میان تصویر ظاهر می نگارگري ایرانی نوشتار

هاي بینامتنی در ها، محورها و در انتها داللتدر بررسی این نگاره نکاتی همچون انواع داللت. کند می
رون این روابط د. ها در تولید معنا مورد توجه قرار گرفته استشناسی تصویري و نقش این نظامنشانه

توانند  هاي خوانش یک متن اعم از تصویري یا نوشتاري حائز اهمیت است و میمتنی و بینامتنی در الیه
این  شودشناسی تالش میدر نشانه. ، مکتب یا سبک هنري را نیز در برگیرندنام و سبک شخصی هنرمند

تصویر با توجه به متن  اي در متنهاي نمایهدر نهایت نشانه. به دست آید و رمزگان کشف شودخوانش 
  .شوند روایتی و اشعار موجود در متن تصویري قابل خوانش می

 بررسی کارکردهاي متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیونامه خود با عنوان پایان در) 1384(رنامو
در این . یویی را بررسی کردزرگانی راداهاي صوتی و ترفندهاي گفتمانی در متون تبلیغات ب کارکرد نشانه

نتایج حاصل از . تالش شده است چگونگی انتقال معانی صریح و ضمنی در تبلیغات بررسی شود پژوهش
هاي  الیه تبلیغات رادیویی، الیه یازده نمونه تبلیغ رادیویی حاکی از آن است که در طراحی متون چند

صداهاي محیطی براي هاي گفتار، موسیقی و  مختلفی که خاص این رسانه شنیداري است، یعنی الیه
ترفندهاي گفتمانی . شوند ه از خدمات به کار گرفته میدرك و نیز ترغیب شنونده به خرید کاالها با استفاد

  .کنند و نقش ترغیبی زبان نیز در این میان نقشی اساسی ایفا می
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خبر ایران شبکه یک، شبکه دو و شبکه ( چگونگی ارائه خبر از چهار شبکه تلویزیونی) 1390(عظیمی فرد 
  شناسی هدفمند از منظر نشانهگیري ره زمانی چهار ماهه به شکل نمونهدر دورا ) 24و شبکه فرانس 

نتایج . هاي متنی خبر تلویزیون در سه الیه نوشتار، گفتار و تصویر بررسی شدند الیه. اي بررسی کردالیه
ین کمتر. هاي دیگر بود شبکهبیش از  24بررسی نشان داد که کاربرد جمالت کوتاه در شبکه فرانس

گیري در خبر است، در شبکه دو و بیشترین در شبکه یک  دهنده جهتهاي ارزشی که نشان میزان واژه
. هاي ارزشی به اخبار سیاسی اختصاص داشته است ها بیشترین میزان واژه در تمامی شبکه. مشاهده شد

   .نوع تصویر ثابت و متحرك بررسی شد در سطح الیه تصویر دو
ی سماع بندي سوم پیرس موسیق و با استفاده از دستهاي  شناسی الیه با رویکرد نشانه) 1391(مرتضوي

اي یک نشانه از  اي بیشتر به دنبال مطرح ساختن ارزش نشانه شناسی الیه نشانه. را بررسی و تحلیل کرد
سیقی را از قطعه مانند اینکه چه عواملی یک قطعه مو. هاي همنشین دیگر است طریق بررسی الیه

در این پژوهش آیین سماع که یکی از . بخشد غیرموسیقایی تفکیک و به آن ارزش و اعتبار موسیقایی می
شود که  نظر گرفته می اي در ارکان اصلی مکتب مولوي است، به مثابه یک متن و با یک نظام نشانه

س سماع، کالم در سماع و هاي متعددي از قبیل حرکات سماع، مکان سماع، لبا حاصل عملکرد الیه
هر کدام . هاي ذکر شده قابل تفسیر است این متن با اتکا به ارتباط بین الیه. ها در سماع است شخصیت

ها هم داراي  اند و این الیه هاي کوچکتري تشکیل شده هاي نامبرده در تجزیه و تحلیل از الیه از الیه
  .اندروابط درون متنی و بینامتنی

از را هاي قبور شهدا  دو الیه زبانی و غیر زبانی سنگ نوشتها روشی توصیفی تحلیلی ب )1391( دیانت
الیه زبانی شامل نوشتار در آغاز، مشخصات شهید، درجه . است سی کردهربراي شناسی الیهمنظر نشانه

ایج نت. ها، نقوش و رنگ قبور است طرح نامه و الیه غیرزبانی شامل نظامی شهید، شعار و بخشی از وصیت
هایی چون سبز، قرمز و سیاه هر کدام ها و رنگه نقوش به کار رفته در سنگ نوشتهپژوهش نشان داد ک

هاي زبانی تعامل الیه. کند و شهادت ایفا میهاي زبانی نقش مهمی در انتقال مفهوم شهید  در کنار نشانه
به ها به مثابه یک متن  هتها را شکل داده است و تحلیل این سنگ نوش و غیر زبانی کلیت سنگ نوشته

 . بستگی دارد ها توانش نشانه شناختی، بافت فرهنگی، محیط اجتماعی و روابط همنشینی و جانشینی الیه
ها و سازوکارهاي متنی به کار گرفته شده در ه خود با هدف تحلیل نشانهدر پایان نام) 1391(مردانی 

ا اعم از هبندي هاي دخیل در قابرغیبی و الیههران نقش تهاي مترو شهر ت تبلیغات محیطی ایستگاه
اي و  شناسی الیه چارچوب نظري این تحقیق برگرفته از نشانه. است نوشتاري و تصویري را بررسی کرده

هاي تبلیغاتی در ایجاد  هاي پژوهش معرف آن است که طراحان و بنگاه یافته. ناسی اجتماعی استش نشانه
اي، کارتونی و  هاي اسطورهاي مختلفی همانند ارجاع به شخصیت نهنقش ترغیبی از سازوکارهاي نشا

، عناصر طبیعی مانند زمین، آسمان و طبیعت در قالب نشانه، انسان ستانی که براي مخاطبان آشنا استبا
و این عناصر را در سه  استفاده به خصوص کودك و اعضاي بدن به عنوان عنصر اصلی بیلبورد مکرراً

  .اند می و روایی مفهومی عرضه نمودهسطح روایی، مفهو
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. هایی چون استفاده از طنز و شوخ طبعی، همگونی آوایی، تعریف، مقایسه در تبلیغات کاربرد دارد روش
کی از مشاغل را ی »کپی رایتینگ«در وب سایت شخصی خود  ،2پرداز تبلیغاتایده ،1شهیدي فرشید

  منظور از . ري بر مخاطب اصلی کاربرد داردشمارد که براي افزایش اثرگذاکلیدي در تبلیغات می
توان اثرگذاري تبلیغات را به حداکثر اي می کپی رایتینگ این است که چگونه، با چه زبانی و با چه ایده

چنین  »مزمز«و چگونگی انتخاب شعار تبلیغاتی برند  وي در معرفی یکی از کارهاي خود. ممکن رساند
  :کندبیان می

امحدود در تولید توان ن«: خواست بر یک مزیت رقابتی تازه تکیه کند می. دي داشتجدی» راهبرد«زمز م«
ی جالب  نکته. »زارهاي جهانحضور در با« مزمز این بود» انداز چشم«دیگر، از طرف  .»هاي مختلف طعم
د تولی«مزمز براي  :از زیر به هم مرتبط بودند» انداز چشم«و » راهبرد«این . توجه من را جلب کرد که

هاي جهان  وقتی ما از ذائقه. گرفت هاي پراکنده در جهان الهام می ، ناگزیر باید از ذائقه»هاي تازه طعم
کنیم؛  هم فراهم می» حضور در بازارهاي جهان«خود زمینه را براي  حال، خودبه گیریم، درعین الهام می

توانیم براي همان  همزمان میکنیم، بلکه  هاي جهان را به بازار داخل معرفی می چون نه تنها ذائقه
هایی  مزمز طعم«: توانست این باشد یعنی پیام ما می .ها در اطراف جهان، محصوالتی داشته باشیم ذائقه

و اصطالحاً  استفاده کردم» آرایی واج« روشاز  »الین تگ«براي نوشتن  ».دارد از همه جا و براي همه جا
تصویري   الین، باید از یک ایده ی این تگبراي معرف .»مرز هاي بدون مزمز، مزه«: مردنواز ک آن را گوش
کننده متوجه  براي اینکه مصرف» دیده شود«. الین جدید بهتر دیده و پسندیده شود شد تا تگ استفاده می

یکی از . »چیپس«و اما محصول اصلی مزمز چیست؟  ستااي  شود که گویا مزمز در آغاز دوران تازه
هاي ترد و  از دوران کودکی همیشه چیپس. شود است که راحت خرد می خصوصیات این محصول این

توانند آدم  ه میسازند و از جمل هاي مختلفی می خود شکل اند، چون خودبه من را جلب کرده  شکسته توجه
. تناسب داشت» هاي بدون مرز مزه«با » اطلس جهان«. جغرافیا یا اطلس جهان بیندازند  را به یاد نقشه

  . »تن نتیجه رسیدم که بهترین گزینه، استفاده از همین خصلت ذاتی محصول اسپس به ای
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  مالحظات نظري - 3
هاي زبانی  ماهیتی اجتماعی دارد و متشکل از نشانهبه اعتقاد سوسور زبان نظام بسته همزمانی است، 

ا معنی به ذات ندارد کنند و ارزش ی اي افتراقی و سلبی در درون این نظام ارزش پیدا می است که به گونه
فرهنگ سوسور زبان را مانند  ).188: 1393سجودي، (آورد و ارزش خود را از آنچه نیست به دست می

پس ارتباطات بین انسانی نیز محدود به . داند که هر فردي مجهز به یک نسخه از آن استی میلغت
مل متفاوت اجتماعی از جمله به این ترتیب همه عوا. معانی قطعی تعیین شده در آن فرهنگ لغت است

موقعیت اقتصادي، جایگاه اجتماعی، جنسیت، شغل، سن و غیره و عوامل بافتی حاضر در هر مورد ارتباط 
و نقشی که این شبکه ...) تر ارتباطی عوامل تصویري وهاي پیچیده و گفتاري؛ و در نظام اعم از نوشتاري(

هر به کلی نادیده کند، به ظا کنش ارتباطی بازي میهر تفاوت در کارکرد زبان در هاي م پیچیده رمزگان
که آیا ممکن است متن را  شوده میداي نشان دا الیه شناسینشانهدر ). 191: همان(شود انگاشته می

؛ آیا یابندهاي متنی مختلف تجلی میاي دانست که در قالب الیههاي مختلف نشانه حاصل عملکرد نظام
و یا  اي ممکن ساخته استنظام نشانهکه داشت هایی  افتی خارج از دریافتدری ،درست است که از بافت

اي است و به همان روند دریافت و  هاي نشانه یا نظام  ها آن که بافت نیز خود حاصل عملکرد رمزگان
). 5: همان(کند  ل ماهیتی متنی پیدا میشود و به همین دلی هاي دیگر دریافت و تفسیر می تفسیر نشانه

یجه نادیده است، نادیده گرفتن عامل انسانی و در نتشده شناسی سوسوري وارد د اساسی که به زبانانتقا
هاي  هاي زبانی و داللت در دیگر دستگاه داللتاي فرهنگی و اجتماعی دخیل در ه الیهگرفتن بسیاري از 

تزع و منفک و قائم به خود کلی من اي در کاربرد به گاه امکان ندارد نشانه هیچ). 192: همان(اي است  نشانه
شود و سپس براي  رو می با متن روبهگر ابتدا  است و تحلیل نشانه مفهومی تحلیلی. به کار برده شود

هاي  هاي دیگر در نظام  تحلیل متن ممکن است به ابزاري به نام نشانه و چگونگی همنشینی آن با نشانه
اي واحد تولید  هاي متعلق به یک نظام نشانه نشانه تصور اینکه متنی فقط از. متوسل شوداي دیگر  نشانه

پیوسته  رسد زیراشود نیز به نظر بعید می اي تفسیر  هاي آن نظام نشانه زششده باشد و فقط با اتکا به ار
از این رو  ).198: انهم(هاي همنشین در تفسیر متن دخالت دارند  اي دیگر به شکل الیه هاي نشانه نظام

  .پساساختگرایی نامید توان رویکردمیاي را  سی الیهشنا رویکرد نشانه
متن در هر کنش ارتباط عینی با . اي مفهوم متن استشناسی الیهیکی از مفاهیم مطرح در نشانه

اي باز است  گیرد و به همین دلیل پدیده هاي تشکیل دهنده آن که برخی متغیرند، شکل می توجه به الیه
 یک خود نمود عینی و متنی هاي متعددي تشکیل شده است که هر یهمتن از ال... و نه بسته و قطعی

ها یا حتی گاهی یک الیه نسبت به  برخی الیه ،تردیدي نیست که بسته به متن. اند نظام رمزگانی
حضور ثابت دارد هاي متفاوت متنی  شود و در تجلی تر تلقی می تر است یا اصلی هاي دیگر اصلی الیه

   ).200:  سجودي، همان(
هاي متنی  معتقد است که بافت یک رابطه است که ممکن است بین الیه )209: 1393(سجودي

یعنی به . زدا ساز باشد یا بافت این رابطه ممکن است بافت. برقرار باشد یا به نظر برسد که برقرار نیست
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و  هاي متنی ممکن است در جهت انتظاري که توسط دانش پیشین ها یا الیه عبارت دیگر نشانه
و یا ممکن است ) بافت ساز(شود بر روي محور همنشینی انتخاب شود  هاي ذهنی ما تایید می طرحواره

قرار زدا نسبت به یکدیگر  اي بافت انتظارات پیشین ما را به هم بزند که در آن صورت ظاهراٌ در رابطه
  . گیرند می

در متونی که در دنیاي . ی باشدشنیداري، دیداري، بساوایی، چشایی یا بویایرسانه متن ممکن است 
وجود رسانه یک الزام ... شود هاي شنیداري و دیداري استفاده می از رسانه شوند، عمدتاً معاصر تولید می

پس رسانه از متن جدایی ناپذیر است و تصور متن بدون رسانه ناممکن ... تخطی ناپذیر تحقق متن است
اي دیداري را  به دو گروه عمده نوشتار و تصویر ه سجودي رسانه) . 219-218: 1393سجودي،(است 

تواند و ممکن است در  آید می در مورد رسانه تصویر باید گفت هر آنچه به چشم می. کند تقسیم می
چند در مواردي نیز  هر. اي متنی تبدیل شود و نقش داللتگر را به عهده گیرد ارتباطات بین انسانی به الیه

را از هاي صوري  داري زبان است و ویژگینوشتار تجلی دی ...شان داشته باشدن بی ممکن است جنبه کامالً
ها، عالئم سجاوندي و هندسه کلی متن مثال  هاي شکلی، کاربرد رنگ، نوع قلم، اندازه نوشته جمله ویژگی

ت اي کامال نسبی است و وابسته اس در واقع پدیده متن و نشانه و تصویر پدیده. شود در شعر را شامل می
 ).237-231: همان(آورند  هاي متنی که در کلیت خود متن کالن را به وجود می به الیه

کنش  د و معنی حاصل برهمممکن است اثرگذار باشبه یک اندازه  ها همه الیه هاي متن در داللت
زبانی اي اعم از  لذا هر نشانه. است... هاي فرعی و ها، رمزگان هاي متنی، دانش پیشین، رمزگان بین الیه

: همان(کند اي از عوامل متعامل معنی پیدا می یا غیرزبانی در یک کنش ارتباطی در دل نظام پیچیده
دهد، بعضی بینندگان ممکن است فرض کنند  تبلیغی که چهره زنی را نشان میبه عنوان مثال در  .)250

صویر مورد نظر نشانگر کنند که تطور کلی است، گروهی دیگر تصور می  که این تصویر نمایانگر زن به
کنند را به عنوان شخص خاصی شناسایی مییک نوع، نقش یا گروه خاص است، و اما گروهی هم او 

معرفی  2را اولین بار رونالد بارت 1مفهوم لنگر .آیداست که مفهوم لنگر به کار میاینج). 72 :2007چندلر ،(
کنند تا زنجیره شناور میتر تصویر عمل به عنوان لنگر در جهت خوانش به صر زبانیعنا یعنی .کرد

کار برد اما این مفهوم در سایر   بارت این مفهوم را در اصل در رابطه با تبلیغات به. ها را تثبیت کنند نشانه
هاي مصور کاربرد دارد  ها و داستان هاي مستند، کارتون ها، فیلم ها، نقشه ژانرها از جمله در شرح عکس

  .کنندکه ابهام را برطرف می صر تاثیرگذار و اصلی در متن استمنظور از لنگر عنادر واقع ). 204: همان(
که فقط به رمزگان زبان  سوسور در حالی. شناسی ساختاري است رمزگان از مفاهیم بنیادي نشانه

ی ها به تنهایی معنادار نیستند، بلکه فقط هنگام پردازد، به این نکته نیز توجه دارد که نشانه می) النگ(
ها، که  مفاهیم زمان و توالی نشانه .)147:  2002چندلر،(یابند که در ارتباط با یگدیگر تفسیر شوند  معنا می

اند، زیرا  معنی بی) یا به بیان امروز رمزگان(اي النگ  شوند، در نظام نشانه به محور همنشینی مربوط می
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کیفیت  د و بدیهی است که خود اصوالًآور وجود می  رمزگان دستگاهی است که امکان تولید متن را به
اي انتخاب شد و در یک کنش  مفهوم نشانه به این قلمرو تعلق دارد؛ زیرا هرگاه نشانه. متن را ندارد

زیرا . اي از یک متن است، نه نشانه ارتباطی واقعی به کار رفت، دیگر متن است یا به عبارت بهتر الیه
هاي متنی همنشین معنی  گیرد، در تعامل با دیگر الیه ي میاعالوه بر آنکه از رمزگان ارزش نشانه

  .یابد گفتمانی می
از نظر تاریخی . شناسی دارد مفهوم استعاره، هم از نظر تاریخی و هم از نظر تحلیلی، ریشه در نشانه

هاي  از نظر تحلیلی استعاره به مطالعه نشانه. گردد هاي استعاره به دوره ارسطو برمی سنت طوالنی نظریه
پذیر  امکان اللفظی اصالً که آیا معناي تحت آورد وجود می  اساسی را به والئپردازد و این س تمثیلی می

ها کاربرد روزمره دارند و  کند که کدام استعاره قدرت روابط اجتماعی تعیین می .)128: 1995 ،ثنو(است
کودکان نیز مانند . شوند خنثی می شوند و سپس طبیعی و اي قراردادي محسوب می در نظام نشانه

از . اندهاي معمول فرهنگ و استعاره کودکان کمتر مقید به. ها نقش دارند بزرگساالن در ساختن استعاره
کند   هاي آنها کمتر کاربرد عام پیدا می دارند، استعاره تري قرار سوي دیگر چون در جایگاه قدرت پایین

هاي مختلفی از استعاره موجود است، اما ایده عمومی بر این است  تعریف). 8 :2006 کرس و ون لیون،(
یک مفهوم به دیگري  ها از که استعاره نوعی تشبیه است که بر پایه شباهت شکل گرفته و در آن ویژگی

. شناسی شناختی نقش مهم استعاره در زبان و تفکر است هاي مهم معنی یکی از ویژگی. شود منتقل می
). 360-259: 2009سعید، (در زبان روزمره حضور دارد  ی معتقدند که استعاره هموارهمعنی شناسان شناخت

اي ایستا باشد یک رابطه است، رابطه معتقد است که استعاره قبل از آنکه هستی) 260: 1393(سجودي
  .شود از آن سخن گفت هاي متنی می که فقط در درون متن و با دخالت الیه

  
  ها هروش تحقیق و تحلیل داد - 4

این تبلیغات . اي تبلیغات یک شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی بوداین پژوهش بررسی مقایسههدف از 
  هاي از میان شرکت. ها گرداوري شدندها از مجالت، بیلبوردها و وبگاهداده .شدتیزرها را شامل نمی

بیشتر یافت  »گلرنگ« و »نیوا«هاي تجاري مربوط به دو شرکت کننده محصوالت بهداشتی، آگهیتولید
اي تجاري این دو هتیجه آگهیدر ن. اندعالوه بر این، این دو شرکت هر دو در ایران شناخته شده. شدند

هاي تبلیغاتی به طور  متن هاي ناظر بر اي رمزگان شناسی الیه و بر اساس رویکرد نشانه شرکت انتخاب
  .جداگانه بررسی و  تحلیل شدند

الت بهداشتی صورت و بدن است که متعلق به شرکت آلمانی نام تجاري محصو »نیوا«
تاسیس  1882این شرکت در سال . کند است که در حوزه آرایشی و بهداشتی فعالیت می »بایرسدورف«

  .است »به سفیدي برف«آن معنی است و  التین NIVEAریشه  . شد
اشت پوست، بهداشت بدن از برندهاي متعلق به گروه محصوالت بهد  »سافتلن«و  »اوه«، »گلرنگ«

و متعلق به گروه صنعتی  دنگرد تولید می »پاکشو«است که در شرکت  حصوالت شویندهو همچنین م
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  تبلیغات تجاري بررسی  هاي همنشین و رمزگان دخیل در تولید متن الیهدر ادامه  .است» گلرنگ«

   .شودمی
  

  تبلیغاتی نیوا هايپوستر - 4-1
ن و تصویر در کنار یکدیگر به منظور تاثیرگذاري بر مخاطب به کار گرفته هاي متنی زباالیه 1 در تصویر
ر یکدیگر قرار دو قطب مخالف در کنا. شود دو باتري در مرکز تصویر مشاهده می 1در تصویر . شده است

اما عبارت . ین تبلیغ باتري باشدشاید در نگاه اول ا. روي آنها نوشته شده است »نیوا«اند که نام  گرفته
»Recharge your skin « که در گوشه پایین سمت راست درج شده همچون لنگري عمل کرده  و

در اینجا این دو . آید در واقع الیه زبان به کمک الیه تصویر می. نماید ها را تثبیت می زنجیره شناور مدلول
  .روند هاي اصلی به شمار می ه، الیهالی

در اینجا محصول نیوا ،کرم . دهد کننده می به مصرف باتري منبعی از انرژي است که انرژي خود را
در واقع . دهد، به باتري تشبیه شده استآقایان که خشکی پوست را کاهش می مرطوب کننده مخصوص

ه از این کند که استفاد کار رفته است، این معنا را القا می این شعار تبلیغاتی که به صورت استعاري به
  حس تازگی به آن کند و  د، پوست را دوباره زنده و با طراوت میبخشمحصول به پوست انرژي می

  .دهدمی
از آنجایی که این محصول براي مردان طراحی شده است، طرح باتري انتخابی هوشمندانه به نظر 

که در گوشه پایین سمت راست درج شده نیز بر این نکته  »NIVEA MEN«عبارت زبانی . رسدمی
  .مخصوص آقایان استتاکید دارد که این محصول 

در واقع . براي محصوالت بهداشتی و براي نشان دادن لطافت و نرمی کاربرد دارد معموالً فونت نرم
  .دهد نوع نوشتار  نیز به تنهایی یک الیه متنی را تشکیل می

 رنگ آبی پیش زمینه بر رنگ برند نیوا تاکید دارد و تکرار این رنگ در تبلیغات مختلف نیوا، این تاثیر
به طور کلی در این . تداعی شود» نیوا«هرگاه این رنگ را ببیند  گذارد که را ناخودآگاه بر مخاطب می

تبلیغ انتخاب درست و بجاي تصویر و همنشینی این الیه متنی  با الیه زبانی موجب  انتقال معناي مورد 
  .ترین روش ممکن به مخاطب و جذب و ترغیب او شده است نظر به ساده
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  1 تصویر

  
شیوه قرار گرفتن در و پایه . دهد ، قوطی کرم نیوا در مرکز، الیه تصویري را تشکیل می2 در تصویر

لطافت،  صافی، ،رنگ سفید کرم. تداعی گرددشود شکل ماه براي بیننده اعث میجعبه  در کنار یکدیگر ب
تواند این معنا را القا کند که کرم  و تیرگی پس زمینه می شکل ماه. دهدتازگی و نرمی را نشان می

شود در شب نیز چون ماه بدرخشید، اما در پس  مخصوص شب است و اینکه استفاده از این کرم باعث می
مانان لکه مخاطب این تبلیغ مسدهنده این است زمینه تصویر گنبد مساجد نیز نمایان است که نشان

  .هستند
» Ramadan Kareem رمضان کریم«یشرفت متن بنا نهاده شده، عبارت ت پالیه زبانی نیز در جه

اشاره به ماه مبارك رمضان دارد و حتی کرم نیوا نیز که به شکل ماه نشان داده شده نمادي از ماه رمضان 
هدف از نوشتن این عبارت به دو زبان عربی و  .شودتلقی می زا هاي متن بافت در نتیجه رابطه الیه. است

از آنجایی که اسالم . چه در کشورهاي عربی و چه در دیگر کشورها است مسلمانانتوجه  انگلیسی جلب
گونه تبلیغات گروه بیشتري از مخاطبان را جذب دومین دین پرجمعیت جهان است، نیوا تالش دارد با این

  .نماید
ی که در کند که با اهمیت دادن و توجه کردن به ماه رمضان، ماه در واقع سازنده آگهی تالش می

اي قائل است تا بدین  اي دارد، نشان دهد که براي مسلمانان ارزش ویژه میان مسلمانان جایگاه ویژه
  .ترتیب اثر مثبتی بر مخاطبان خود بگذارد و آنها را به استفاده از محصوالت نیوا تشویق کند

در نتیجه با . گرددتیره است و رنگ دیگري اضافه نمی در این تبلیغ نیز دوباره رنگ پس زمینه آبی
  .  شود براي او تداعی می مشاهده این رنگ در هر بافت مکانی یا زمانی دیگري، ناخودآگاه برند نیوا 
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  2 تصویر

  
در این تصویر برعکس دو . نیوا مدنظر است) دئودورانت(سوم تبلیغ اسپري خوشبو کننده  در تصویر

  .ر مرکز و تصویر در پایین قرار داردتصویر پیشین عبارت زبانی د
با اندازه بزرگ در  »…There is something I need to tell you «در الیه زبانی عبارت 

دهد که  این جمله ابهام برانگیز که داخل نشانه نقل قول قرار گرفته، نشان می. کند مرکز جلب توجه می
انگیزد   جکاوي مخاطب را برمیکند؛ این عبارت کن  یگفته خود نیوا نیست و نیوا این گفته را نقل قول م

ار معنایی منفی از آنجایی که این عبارت تا حدودي داراي ب. »چه چیزي الزم است به او گفته شود«که 
کاربرد استعاري این جمله در این تبلیغ یادآور . کندنچه در بافتی به کار رود، استرس ایجاد می است چنا

، امواجی که نمایانگر در پایین تصویر. ی از تاثیرات استرس عرق کردن استیک. شرایط پرتنش است
ایده . روند یاین امواج با رسیدن به اسپري خوشبو کننده نیوا از بین م. شوداسترس است نشان داده می

آمیز نشان دهد که مصرف کننده اسپري خوشبو کننده نیوا تا  خواهد به صورتی اغراقپرداز این تبلیغ می
رنگ سفید . شود ساعت در برابر تعریق یا بوي بدن که نتیجه استرس و اضطراب است، محافظت می 48

  .اسپري نیز بر ایجاد آرامش برقرار شده تاکید دارد
  هايعبارت الیه زبانی دیگر

 »IN CASE OF SUDDEN STRESS «  
    »STRESS PROTECT DEODORANT«   

شته شده، در حکم لنگري است که معنا را براي مخاطب که با حروف بزرگ به منظور جلب توجه نو
  .کنید و نیوا راه حل این مشکل است عرق میوقتی که در شرایط استرس زا هستید شما : کند تر می واضح

  .تکرار رنگ آبی پیش زمینه در این تبلیغ باز هم تاکید بر رنگ برند است
آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد و تاکید که در محصوالت  فونت نرم استنوع فونت به کار رفته 

  .دوباره بر ایجاد حس نرمی و لطافت در نتیجه استفاده از این برند دارد
شود، متن  هاي متعدد ایجاد می هاي متفاوت که به کمک رمزگان رابطه همنشینی بین الیهاز این رو 

  .دهد سازد و معنا را انتقال می را می
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  3 تصویر

  
شود که با لبخندي طنزآلود به دوربین نگاه مشاهده می ، تصویر صورت مردي4 تصویردر مرکز 

اي برقرار  توان با مخاطب ارتباط دوستانهطنز می با. هایش یخ زده است نهکند در حالیکه گونه و چا می
این آگهی مردان مخاطب مورد نظر در . شود نمود؛ در نتیجه امکان تاثیرگذاري بر مخاطب بیشتر می

شناسی، تصویر از نماي نزدیک به منظور جلب توجه بیننده به موردي خاص استفاده  در نشانه .هستند
در اینجا فقط صورت این شخص مورد تاکید است چون محصول مورد تبلیغ، لوسیون بعد از . شود می

در واقع . شحال استاش، خوچهره این شخص با وجود صورت یخ زده. اصالح صورت براي آقایان است
اس این همچنین لب .کند خواهد حس لذت بخش خنکی در پوست صورت را القا طراح این تبلیغ می

ست که این شخص به لباسش پیراهن سفید و کراوات نماد این ا. شخص خود یک الیه متنی است
باز هم تداعی  رنگ آبی کراوات. کند دهد، پس محصوالتی با کیفیت باالیی را انتخاب میاهمیت می

دهنده الیه متنی نشانهاي سرد به کار رفته در تصویر به عنوان رنگ .کننده رنگ اصلی برند است
معتقدند که بین تصاویري که در آن شخص ) 117: 2006(لیون کرس و  ون .خنکی، پاکی و تمیزي است

فاوت ري که اینگونه نیستند، تکند و تصاوی هاي بیننده نگاه می به چشم مستقیماً  1کننده در تصویر شرکت
  به بیننده متصل یننده نگاه کند، مسیر دید او کننده در تصویر به بوقتی شرکت. اساسی وجود دارد

عالوه بر این ممکن . شود، حتی اگر تنها در سطح تخیلی باشد در این حالت ارتباط برقرار می. گرددمی
بندي ظاهري  چنین ترکیب. جهت شکل بگیرد هایی در همیناست مسیرهاي ارتباطی بیشتري با ژست

آشکارا به بیننده توجه  ،کند اري خطاب مستقیم را ایجاد میاول اینکه صورت دید .دو عملکرد مرتبط دارد
کننده تولید. کند ایجاد می 2تصویر -دوم اینکه کار. دهد دیداري خطاب قرار می »تو«با یک  کند و او را می

 3به این دلیل این نوع تصاویر را درخواستی. ا از بیننده بخواهد کاري انجام دهدکند ت از تصویر استفاده می
کند،  کننده چیزي را از بیننده درخواست می ، نگاه خیره شرکت)1985(بر طبق نظر هلیدي .نامندمی

                                                
1- represented participant 
2- image act 
3- demand 
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ده ممکن است لبخند بزند که در این حالت از بینن... خواهد که بیینده وارد رابطه تخیلی با او شود می
  . خواسته است وارد رابطه شباهت اجتماعی با او شود

 Be ready to control emotions with new cooling«عبارت  4 تصویر در الیه زبانی
post shave balm «  آمیز است و احتماال  البته این جمله نیز اغراق. کند افترشیو بالم را معرفی می

س از اصالح نیوا  تحریک و التهاب پوست ناشی از اصالح منظور سازنده آگهی این است که لوسیون پ
پس آماده باشید  .کند در نتیجه حس شادي و سرخوشی زیادي در شما ایجاد می. برد صورت را از بین می

  .که احساسات خود را کنترل کنید
هرچند که . شود الیه تصویر نیز نمایانگر این است که این حس خنکی باعث شادي و سرحالی می

  .توانست پیام را بهتر منتقل کند و تاثیر بهتري بر مخاطب بگذارد نتخاب شعار تبلیغاتی بهتري میا
  

 
  4 تصویر

  
  پوسترهاي تبلیغاتی گلرنگ  - 4-2

در این بخش تبلیغات مربوط به محصوالت گروه صنعتی گلرنگ که برند ایرانی است در دو الیه اصلی 
  .گردد حلیل میزبانی و تصویري ت

. زند و سرحال است که لبخند می کند در حالی اي نگاه می چهره مرد جوانی است که به نقطه 5تصویر 
یعنی چنین . این تصویر مدلول جذابیت، گیرایی و شیک بودن است. هدف این تبلیغ مخاطبان مرد است
استفاده کنید این حس در شما  کنند و چنانچه شما نیز از این محصول گروهی از این محصول استفاده می

نده در تبلیغ کني شما نیز مانند موهاي شخص شرکتهمچنین با کمک این شامپو موها. شود ایجاد می
 .شود، نماد ایجاد انرژي است هاله قرمزي که در کادر وسط مشاهده می .شودسالم و خوش حالت می

  .کند یزي را القا میرنگ آبی پس زمینه حس آرامش و تم
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  سه عبارت کوتاه  الیه زبانی پیام در
 »Men«     

 » Luxurious revitalizing «  
 » Ave hair Shampoo «  

عت ادبی مثل ها به سادگی و به دور از هرگونه صن که در واقع این عبارت در وسط تصویر قرار گرفته است
است و معادل فارسی آن در  اما این عبارت به زبان انگلیسی. کنداستعاره یا کنایه محصول را معرفی می

از . محصول نیز ایرانی نیستن محصول خارجی است زیرا حتی نام شود؛ گویی ای تصویر مشاهده نمی
اند و  هاي اخیر شامپوهاي خارجی به دلیل کیفیت باالتر بازار داخلی را در دست گرفته آنجایی که در سال

ارند،  استفاده از زبان انگلیسی مدلول این خصوص در میان طبقه متوسط باال د  طرفداران بیشتري به
به بیان دیگر این تبلیغ این مفهوم را . است که این محصول نیز مثل شامپوهاي خارجی با کیفیت است

ست که این محصول با برندهاي جهانی در رقابت ا خواهد منتقل کند که کیفیت این برند چنان باال می
برد و با میزندگی را باال  اال سطح ارزشید که استفاده از این ککن است و همچنین چنین حسی را القا می

سازان در یکی از راهکارهاي آگهی. گیرد کننده به طبقه اجتماعی باالتر تعلق میمصرف آن مصرف
آن کاال  ،هاي تبلیغاتی خودکنندگان به استفاده از کاالي مورد نظر این است که در آگهیتشویق مصرف

اال از آن احساس برخوردار در نتیجه خریدار با خرید آن ک. اندمطلوب مورد نظر کردهرا جایگزین احساس 
، راحتی یا آرامش را با پول خرید، با خرید کاالهایی که زیباییتوان به عنوان مثال اگرچه نمی. شودمی

به بیان . توان از همه این مواهب برخوردار شد شوند، می خود عین زیبایی، راحتی یا آرامش محسوب می
  .توان با پول آن را خرید دیگر برخورداري از کاال یعنی برخورداري از قدرتی که نمی

  .در این تبلیغ تالشی در جهت حفظ هویت ایرانی صورت نگرفته است
  

 
  5 تصویر
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شود  شاهده میشویی سفیدي م در الیه تصویر لباس. شویی سافتلن است تبلیغ پودر ماشین لباس 6تصویر
هایی که از  پارچه. نمایان است درخشند، هایی که می که بر روي در آن تصویر آسمان شب و ماه و ستاره

یزي را القا ها حس تم ها و حباب روي پارچهاند، ستاره ده و در هوا معلق شدهشویی بیرون آم لباس محفظه
  .در پایین تصویر نیز محصول سافتلن معرفی شده است. کنندمی

عبارت . کند ن تصویر جلب توجه میدر الیه زبانی دو عبارت یکی در باالي تصویر و یکی در پایی
که به سادگی به  »و پود البسه محافظ تار پودر ماشین لباسشویی،«و » سافتلنهاي رویایی با  لحظه«

از جهان  منظور سازنده آگهی این است که مصرف کاال برابر است با گذر. پردازد معرفی محصول می
ها و مشکالت جهان  تیبخش و دور از سخ واقعی و تجربه لحظات رویایی در دنیایی خیالی که لذت

ر نیز نمادي از رویایی بودن هاي درخشان در تصوی ستاره. آمیز است که این به نوعی اغراق واقعیت است
  .کنند در واقع الیه تصویر و الیه زبان یکدیگر را تقویت می. است

در این تصویر قصد بر . »اه مهمانی خدا مباركرمضان م«. نی دیگر عبارت پایین تصویر استالیه زبا
هاي دینی نیز  ه ارزشو این برند ب اده شود که مخاطب این محصول مسلمانان هستندنشان د آن است تا
ارکان به همین دلیل کیفیت باالي محصول و جلوگیري از هرگونه تقلب در تهیه محصول از  .پایبند است

  .کند اساسی این محصول است و در نتیجه مخاطبان را ناخودآگاه جذب این برند می
یی هر دو در جهت پیشرفت متن شو همچنین پیام تبریک ماه رمضان و تصویر ماه بر روي در لباس

  .هاي متن بافت ساز است در نتیجه رابطه الیه. است
  .ذکر شد نمادي از نرمی و لطافت محصول است طور که قبال ها فونت نرم است که همان فونت نوشته

  

 
  6 تصویر
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اي از مایع ظرفشویی نمایان است که  در مرکز تصویر قطره. مایع ظرفشویی اوه است 7تصویر تبلیغاتی 
در این تصویر ایده تبلیغاتی . دهد، که همان نماد ماه رمضان است انتهاي قطره هالل ماه را نشان می

  .الیه زبانی نیز باز بر ماه رمضان تاکید دارد. شود خاصی مشاهده نمی
 

  
  7 تصویر

  
دهند، اما  اند دو الیه همنشین تصویري را نشان می دو تصویر که از یکدیگر متمایز شده 8 در تصویر

  . دهد االتر را نشان میفاصله مشخص بین دو تصویر جدایی محصول گلرنگ را از عبارت زبانی در شکل ب
به جاي واژه صابون از شمایل آن استفاده  »روزي که صابون کسی به تنت بخوره واي از«در الیه زبانی

درون الیه زبانی گنجانده شده تا به نوعی جلب توجه کند و نقطه  ،به بیانی دیگر الیه تصویر. شده است
کنایه از ضرر و زیان  »صابون کسی به تنت بخورهروزي که  واي از«اصطالح  . اکید جمله را نشان دهدت

در اینجا معناي اصلی این اصطالح مدنظر است نه مفهوم کنایی آن، چون در الیه متنی . دیدن است
  .شودشامپو صورت و بدن گلرنگ معرفی می فاصلهپایینی بال

و به است گرفته  هاي مختلف در کنار هم قرار محصوالت گلرنگ با عصاره در الیه تصویر تعدادي از
  .پردازد اي به معرفی محصول می شکل ساده

  .رنگ آبی پیش زمینه نشان از پاکی و آرامش دارد
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  8 تصویر       

  
  گیري نتیجه - 5

ر تحلیل این طور دهاي تجاري و همیندر طراحی آگهی ايشناسی الیهشد نشانه طور که مشاهدههمان
شود با کمک رمزگان زبان و رمزگان  در پوسترهاي تبلیغاتی تالش می. کندمیایفا همی ها نقش مآگهی

هاي کالمی ابهام آفرینی، بازي. تصویر در کمترین زمان ممکن بیشترین اطالعات به مخاطب ارائه گردد
- ار میو استفاده از استعاره در زبان راهکارهایی هوشمندانه در جهت جلب توجه و جذب بینندگان به شم

توانند تاثیرگذارتر هاي مختلف در کنار یکدیگر و هماهنگ با یکدیگر به کار روند، میچنانچه الیه. آیند
تحلیل پوسترهاي تبلیغاتی دو شرکت خارجی و ایرانی نشان داد که شرکت خارجی در تبلیغ . باشند

کرم ان مثال در تبلیغ ، به عنوها داشته استرتباط بین این الیهصوالت خود توجه بیشتري به احم
دو الیه زبان  و تصویر  »Recharge your skin«باتري و عبارت  مرطوب کننده این شرکت، تصویر

دهند و این دو الیه نیز همگام و هماهنگ با یکدیگر در راستاي تبلیغ این محصول عمل را تشکیل می
 بلیغ محصوالت خود هم از الیهبه عبارت دیگر شرکت خارجی بیشتر سعی داشته به منظور ت .کنندمی

در واقع . تکی بر الیه تصویر استزبانی و هم از الیه تصویر بهره جوید، درحالیکه شرکت ایرانی بیشتر م
در تبلیغات شرکت ایرانی جمالت و . لحاظ تمرکز بر الیه زبانی شرکت خارجی عملکرد بهتري داشت به

. شداي مشاهده نمیموارد نیز ایده تبلیغاتی بکر و خالقانه تر بودند و در بیشترعبارات به کار رفته ساده
کار رفته در پوسترهاي تبلیغاتی شرکت خارجی معنایی این در حالی است که بیشتر جمالت و عبارات به

  .  ندانو حس کنجکاوي مخاطبان را برانگیز داشتند تا بتوانند جلب توجه کنند ضمنی را با خود همراه
عنوان مثال این  به. هاي جانبی دیگر نیز بهره جسته استت خارجی از الیهعالوه بر این شرک

گیري هوشمندانه از رنگ آبی تیره در بیشتر تبلیغات خود در تالش است این رنگ را شرکت با بهره
سمبل برند شرکت خود کند به طوري که بیننده با دیدن این رنگ نیز به یاد محصوالت این شرکت 
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تر بود و در بیشتر موارد ایده تبلیغاتی جدید یا  حالی است که تبلیغات شرکت ایرانی ساده این در. بیافتد
  .اي پشت این تبلیغات مشاهده نشد خالقانه

هاي سنتی و ابتدایی بر مخاطبان  توانند تنها با اتکا به روش در عصر حاضر، آگهی سازان دیگر نمی
، خالقانه و هوشمندانه نبض هاي بکر کارگیري ایده د با بهاننتو هاي رقیب می اثرگذار باشند چرا که شرکت

شناسی یکی از راهکارهایی است که به آگهی سازان در جهت  آشنایی با نشانه. بازار را در اختیار بگیرند
گیري از تمام راهکارها امید است که آگهی سازان ایرانی نیز بتوانند با بهره. کند انتقال بهتر معنا کمک می

در نتیجه مصرف و  طح بازار پررقیب جهانی معرفیت ایرانی را نه تنها در ایران بلکه در سمحصوال
  .جذب کنندکنندگان بیشتري 
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