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  چكيده 

هدف از .  استهاي صوتي و ترفندهاي گفتماني در متون تبليغات بازرگاني  راديويي مقالة حاضر در مورد بررسي كاركرد نشانه
اين تحقيقِ توصيفي اين بود كه ببينيم براي انتقال معاني صريح و ضمني اين متون از چه فنون و امكانات شنيداري بهره 

  .شود برداري مي
ايِ تبليغات راديويي،   نتايج حاصل از تجزيه و تحليل يازده نمونة تبليغ راديويي حاكي از آن است كه در طراحيِ متونِ چند اليه

هاي گفتار، موسيقي و صداهاي محيطي براي درك و نيز  هاي مختلفي كه خاص اين رسانه شنيداري است، يعني اليه اليه
شوند و نيز ترفندهاي گفتماني و نقش ترغيبي زبان در  كار گرفته مي ترغيب شنونده به خريد كاالها يا استفاده از خدمات، به

  .كنند اين ميان نقشي اساسي ايفا مي
 

  .متن، گفتمان، رسانة شنيداري، تبليغات بازرگاني، نقش ترغيبي تبليغات: ها د واژهكلي
       

  مقدمه . 1
به كارگيري عوامل متني و گفتماني در متون  3 وبارت2، پيرس1در اين پژوهش بر اساس نظريات سوسور

ي مؤثردر فرايند توليد و از آنجا كه ابزارهاي گفتماني يكي از راهبردها. تبليغات راديويي بررسي شده است
شوند، آگاهي سازندگان تبليغات راديويي از كيفيت كاركرد اين ترفندها باعث  دريافت متون پنداشته مي

اي كه  گونه  به خلق متوني جالب و قابل درك بپردازند؛ به تر شده، شود تا به نيازهاي مخاطبان خود حساس مي
  . از خدمات تبليغ شده منجر گرددبه ترغيب آنها به خريد كاال و يا استفاده

هاي متنوعي دربارة متون تبليغات مطبوعاتي و تلويزيوني صورت گرفته است؛ ولي  ها، پژوهش در حوزة رسانه
وري از عوامل متني و گفتماني در متون تبليغات راديويي  تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد، بررسي ميزان بهره

در اين جستار سعي شده است از طريق روش توصيفي، نقش اين . تاي است كه بررسي نشده اس زمينه
شناسانه در سبك و  هاي نشانه عوامل در اين نوع متون مورد بررسي قرار بگيرد و از اين رهگذر باب بررسي

  . سياق تبليغات راديويي گشوده شود
عي و دستيابي به رفاه اجتما تواند نقش مؤثري در شيوة زندگي، كسب آداب تبليغات و كاركردهاي آن مي

اگر طراحي متون تبليغاتي با توجه به فرهنگ و اجتماع ما صورت نگيرد، درك و تفسيرِ شنونده . داشته باشد
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تبليغ دهنده كه در پي كسب درآمد از طريق اين نوع  . از آن ناممكن شده، كارايي مطلوبي نخواهد داشت
تواند به اين هدف دست  تماني خاص اين رسانة شنيداري ميگيري از عوامل زباني و گف تبليغات است، با بهره

 .يابد
با توجه به اين كه راديو ابزاري است كه با استفاده از رسانة شنيداري، امكانات گفتار، موسيقي و صداهاي 
محيطي را در اختيار دارد و همچنين هدف اصلي از طراحي متون تبليغات راديويي ترغيب شنونده به خريد 

كنند؛ لذا  خواهيم ببينيم كه اين متون در ايفاي نقش ترغيبي زبان چگونه عمل مي بليغي است، ميكاالي ت
  :شوند از اين قرارند اهدافي كه در مطالعة حاضر دنبال مي

  بررسي تحليلي چگونگي عملكرد متن راديويي و به طور مشخص تبليغات راديويي؛ . 1
   نوع متون براي كمك به سازندگان تبليغات راديويي؛ عرضة توصيفي علمي از چگونگي كاركرد اين. 2
هاي موجود در اين  شناسي و كاربردي كردن نظريه اي در حوزة مطالعات زبان ارائة قلمرو پژوهشيِ تازه.3

  . ها حوزه
 
  روش تحقيق. 2

شناسي،  مباحثي مانند نشانه. و ميداني استفاده شده است ) اي كتابخانه(در اين پژوهش از دو شيوة نظري 
شناسي راديو و تبليغات با استفاده از روش نظري و تجزيه و تحليل متون تبليغات  نظرية گفتمان، نشانه

  .هاي توصيفي است راديويي با استفاده از روش موردي صورت گرفته است كه در زمرة روش
  
  هاي تحقيق فرضيه. 3
  .تبليغ راديويي، يك متن است. 1
كه همانا نقش  شان ـ ماني گفتار، موسيقي و صداهاي محيطي در كاربرد ويژهدر اين متن ترفندهاي گفت. 2

  .شوند ترغيبي است ـ به كارگرفته مي
  .زبان در تبليغات راديويي داراي نقش ترغيبي است كه ممكن است صريح و يا غيرصريح باشد. 3
  
  جامعة آماري. 4

 سراسري، جوان و پيام كه در دو ماه آذر و جامعة آماري تحقيق عبارت است از تبليغات راديويي سه شبكة
  .اند  پخش شده1383دي 

 

  حجم نمونه. 5
 تبليغ راديويي مورد تجزيه و تحليل قرار 11گيري تصادفي،  در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه

  .اند  گرفته
  
  هاي تحقيق محدوديت. 6
بررسي متون تبليغات راديويي و كمبود منابع به دليل تازه بودن زمينة تحقيق دربارة : محدوديت منابع. 1

  .شناسيِ راديو و تبليغات، به ويژه تبليغات راديويي، نگارنده براي تهية منابع با مشكالتي مواجه شد نشانه
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بنا به ضرورتِ عنوان اين مقاله، تعدادي از : ناهماهنگي شيوة تدوين مقاله با موضوع تبليغات شنيداري. 2
از آنجاكه شيوة تدوين پژوهش، نوشتاري بود بحثِ . ز رسانة شنيداريِ راديو ضبط شدتبليغات بازرگاني ا

هاي شنيداري گفتار از جمله كيفيت گفتار، لحن كالم گوينده و نيز موسيقي و صداهاي  كردنِ جنبه عنوان
  .رسد هاي اين تحقيق به نظر مي ديگر از محدوديت محيطي به شيوة نوشتاري، يكي

  
  يبحث و بررس. 7

شناسي آنها قرار گرفته  شناسي، گفتمان، راديو، تبليغات و نشانه هاي نشانه ساختار نظري اين تحقيق در حوزه
  .شود هاي مطرح شده، به شرح زير بيان مي كه مباحث مربوط به هر يك از حوزه

  
  شناسي   نشانه و نشانه7-1

هاي  دة افكارند و از اين رو با ساير دستگاهكنن هاست كه بيان سوسور معتقد است كه زبان، دستگاهي از نشانه
قابل مقايسه و مهمترينِ اين ... هاي اداي ادب و احترام و  ها، شيوه اي مثل خط، الفباي كر و الل نشانه

ها در  اي و نيز نقش نشانه هاي نشانه توان علم بررسي نظام شناسي را مي به اين ترتيب نشانه. هاست دستگاه
براي اينكه صداهاي زباني بتوانند ناقل . شناسي فقط بخشي از اين دانش عمومي است نجامعه دانست كه زبا

  )47:1382سجودي،. (افكار باشند، بايد بخشي از نظام قراردادي باشند كه صداها را به تصورات مربوط سازد
فاوت مطالعة آنها هاي مت هاي گوناگون را از هم متمايز كرده و شيوه هاي مختلف در حوزه شناسي، نشانه نشانه

هاي موسيقي، تبليغات، راديو و غيره از يك نوع نيستند و  ها در حوزه كند؛ مثالً نشانه را تدوين مي
هاي ارتباطي آنها باشد و ماهيت اختياري و  تواند به دنبال كشف قواعد حاكم بر نظام شناسي مي نشانه

  )50:1382سجودي،. (هاي آنها را روشن سازد قراردادي نشانه
، )صورت نشانه(نمود : شناسي الگويي سه وجهي را معرفي كرده است پيرس در خصوص نشانه و نشانه

  ). مرجع نشانه (و موضوع ) معناي نشانه(تفسير
گيرد كه همان موضوع نشانه است؛ ولي نشانه از همة جهات به جاي موضوع  نشانه به جاي چيزي قرار مي

پيرس اين تعامل بين . شود جانشين موضوع مي) زمينة نمود(نديشه نشيند؛ بلكه در ارجاع به نوعي، ا نمي
نامد؛ مثالً چراغ قرمز راهنمايي نمود،  مي) كليت فرايند معني سازي (" نشانگي"نمود، تفسير و موضوع را 

توقف خودروها موضوع و اين فكر كه چراغ قرمز به معني آن است كه خودروها بايد متوقف شوند، تفسير آن 
  ) 30:1382سجودي،. (است

  : كند پيرس سه نوع نشانه معرفي مي
  .دهند ـ كه صرفاً از طريق تقليدِ تصويري يا صوتي، تصورات از چيزها را به دست مي) مشابهات(ها  شمايل. 1
كنند و اين رابطه يا  ـ كه از طريق ارتباط فيزيكي يا علّي با چيزها، بر آنها داللت مي) ها نمايه(ها  شاخص. 2

  . مشاهده يا قابل استنتاج است؛ مثل رابطه دود با آتشقابل
اي  اند؛ مثل واژگان كه بر اساس رابطه ـ كه از طريق كاربرد با معنايشان پيوند يافته) هاي عام نشانه(نمادها . 3

  )33:1382سجودي،. (كنند قراردادي و دلبخواهي به مدلول داللت مي
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اي نمادين است، شمايلي است  اي پيوستاري قرار دارند و اينكه نشانه ها در رابطه البته اين سه مقوله از نشانه
  )40:1382سجودي،. (اي، به شيوه كاربرد آن نشانه وابسته است يا نمايه

ها را بررسي  پرداخته و ساز و كار اسطوره) سوية دروغين آنها(ها  و اما از نظر بارت كه به سوية ديگر نشانه
شناسي يافتن داللت  ه اسطوره ـ يعني رسانندة پيام ـ تبديل شود و كار نشانهتواند ب كند، همه چيز مي مي

ها كه از   مثابه نظامي از نشانه هر اسطوره به. پايان زندگي بشر امروزي است در گسترة بي) ضمني(معنايي 
طور   در آن بهها اي دارد و نشانه كند، ظاهر و باطن جداگانه اي ديگر، مثل زبان استفاده مي هاي نشانه نظام

شوند و شرايط فرهنگي و  بالقوه چند معنايي هستند و ممكن است بر حسب نوع متني كه در آنها مندرج مي
  .تاريخي شنونده، خواننده و بيننده، معاني مختلفي پيدا كنند

اسطوره نوعي نظام ارتباطي است؛ يك پيام است؛ يك منش داللت است؛ يك صورت است و : گويد بارت مي
  )110:1382سجودي،. (شناسي است شناسي زير مجموعة نشانه ورهاسط

خواهد با ساختار شكني كاركرد رمزها در متون به خصوص  هاي فرهنگي مي شناختي اسطوره تحليل نشانه
. شوند ها حمايت شده، برخي ديگر سركوب مي پسند نشان دهد كه چطور برخي نگرش عامه

  )116:1382سجودي،(
  
   تحليل گفتمان7-2

گيري معنا و پيام واحدهاي زباني در ارتباط با عوامل درون   تحليل گفتمان را چگونگي تبلور و شكل1فركالف
زباني  زباني، زمينة متن واحدهاي زباني، محيط بالفصل زباني مربوط و نيزكل نظام زباني و عوامل برون

  )8:1379فركالف،. (كند تعريف مي) هاي اجتماعي، فرهنگي و موقعيتي زمينه(
آنچه در تحليل كالم اهميت دارد، بررسي كاربرد زبان ـ چه در صورت گفتاري وچه در صورت نوشتاري ـ 

ور هنگام  ها واحد زبان فراتر از كلمه و جمله، يعني متن و كالم، است؛ زيرا آنچه گويش در اين بررسي. است
  .يابد ت كه در بافت، معنا ميآورد كالمي به هم پيوسته اس برقراري ارتباط با ديگران بر زبان مي

هاي فرعي ديگري هم برعهده دارد كه از  زبان عالوه بر برقراري ارتباط ـ كه نقش اصلي آن است ـ نقش
جمله، نقش ترغيبي آن عالوه بر نقش اطالعي در كاركرد متون تبليغات راديويي نقشي اساسي و بارز ايفا 

اين نقش زبان دراين متون، گاهي . كنند دادن كاري ترغيب ميكند؛ چراكه اين متون شنونده را به انجام  مي
  .شود اعمال مي) ضمني وپيچيده(و گاهي به طور غيرصريح ) درخواست ازشنونده(به صورت صريح 

  
   راديو7-3

محتواي پيام ازصورت خاصي كه . رسد ها به مخاطبان مي هايي هستند كه از طريق آنها پيام ها كانال رسانه
  )5:1381خجسته،. (تواند پيدا كند، جدايي ناپذيراست  ارتباط جمعي ميبرحسب وسيلة

و يا ) درفيلم يا تلويزيون(يا تصوير ) ها ها و روزنامه دركتاب(فرستندة پيام بايد پيام خود را در قالب يك متن 
  ) 3:1381كرايسل،. (ارسال كند) درراديو(صدا 
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داري شنيده  انجام گرفتن كارهاي ديگر مثل رانندگي يا خانهزمان با  هاي راديويي اغلب، هم از آنجا كه پيام
اين . پردازند شود، پس درك راديويي دركي ناقص است و شنوندگان با تخيالت خود به تكميل پيام مي مي

هاي آن پرداخته  سازي در راديو بسيار مهم است؛ چرا كه مخاطب به تفكر و تخيل در مورد پيام فرآيند تخيل
  )11:1381خجسته،. (خود را از آنها داردو تفسير خاص 

تصاوير ذهني كه شنونده از پيام راديويي دارد، بر حسب نوع صدا و لحن كالم و چگونگي اجراي گوينده و 
  .پذيرد ديگر عناصر برنامه تأثير مي

يد به شود و اين رموز از اين رسانة صوتي با رموز راديو صرفاً شنيداري و شامل كالم، موسيقي و اصوات مي
  .اي توليد شوند كه شنونده بتواند به راحتي آنها را تفسير كند شيوه

يكي خود واژه كه نماد چيزي : شناسي دو رمز دارند واژگان راديويي هميشه گفتاري هستند و از لحاظ نشانه
دة هاي گوين كند و شاخص شخص و يا ويژگي شود و ديگري صدايي كه اين كلمه را ادا مي است كه ارائه مي

شناختي دارند و داللت  آن است؛ به عبارت ديگر، عواملي مانند لحن كالم و تكيه بر كلمات، كاركردهاي نشانه
هايي كه داريم تغيير  پذير است كه همراه با بافت واژه و پيش فرض روندي بسيار انعطاف) معني و مفهوم(

  .كند مي
توانند در آنِ  اصوات مي. كنند ود دارد منتقل مياصوات در راديو شكلي از معني را كه در دنياي واقعي وج

هاي راديويي نقشي بسيار مهم دارد،   در توليد و ارسال پيام1با اينكه صداسازي. واحد چند معني را برسانند
تر  اين اشارات كالمي لنگر اصوات را قوي. ولي باز براي معني پيداكردن نياز به اشارات لفظي و كالمي دارد

   ) 67- 74: 1381كرايسل، . (قول بارت، معني و مفهوم بيشتري به اصوات مي دهدكند و به  مي
اي معنيِ خارج از كاركرد اصلي خود را كه روح  موسيقي در راديو با كلمات و اصوات همراه شده، به شيوه
  .رساند نوازي و نشاط بخشيدن به شنونده است به ذهن مخاطب مي

طور  كند و همين  مثابه معرّف و شاخص آن شبكه عمل مي ويي بهبه عالوه، موسيقي خاص هر شبكة رادي
اي موسيقي را  هاي بازرگاني ـ كاركرد شناسه موسيقي ثابت در ابتدا و انتهاي هر برنامه ـ از جمله پيام

  .نماياند مي
ر كند تا وي بتواند احساسات و افكا گاهي موسيقي فضايي عاطفي و احساسي را به ذهن شنونده متبادر مي

  )75- 79: 1381كرايسل، . (هاي برنامة راديويي را بهتر درك كند شخصيت
  
  شناسي راديو  نشانه7-4

اي  اي خود به بررسي چگونگي كاركرد راديو در حكم يك نظام نشانه شناسيِ اليه سجودي در تئوري نشانه
  .كند يپردازد و اصطالحات و عوامل مهم در توليد يا دريافت متن راديويي را تعريف م مي

هاي متفاوتي در كنش  هايي است كه هر يك از رمزگان نشيني بين اليه وي معتقد است كه متن، حاصل هم
 تبديل "هر چيزي "براي آنكه . اند و در تعامل و تأثر متقابل بر يكديگر قرار دارند ارتباطي، تحقق عيني يافته

شدن بر اساس دستگاهي رمزگاني را پيدا  واندهاي از متن و خ به نشانه شود بايد امكان تبديل شدن به اليه
  .كند

                                                 
1 - sound effects 
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اي توسط يكي از حواس قابل دريافت باشد؛ پس رسانة متن  براي اينكه متني عينيت يابد، بايد به گونه
  )201-202: 1382سجودي،. (باشد... تواند شنيداري يا ديداري يا  مي

انة گفتار، موسيقي و صداهاي محيطي تشكيل رسانة شنيداري كه با صوت سر و كار دارد، خود از سه زير رس
  .شود مي

اي خاص خود را داراست و از  هاي ارتباطي است ـ امكانات نشانه گفتار ـ كه مهمترين رسانة شنيداري نظام
گر  يابند؛ اما ظاهراً آنچه داللت شوند امكان تحقق مي طريق آن، متوني كه در رمزگان زبان توليد و دريافت مي

هاي زبر زنجيري و كيفيت فيزيكي كالم، مثل تمايزهاي جنسيتي و   گفتار است برخي ويژگيو خاص رسانة
تكيه، زيروبمي و درنگ، از . اي است رسانه هاي خاص درون شان حاصل تقابل گري سني است كه داللت

  ) 178-179: 1382سجودي،. (ترين واحدهاي زبرزنجيري كالم هستند عمده
اي دارند؛ مثالً  كنند، كاركرد  نشانه  متني راديويي نقشي اساسي ايفا ميصداهاي محيطي كه درتوليدات

گري قوي براي ايجاد  دار و با داللت اي نشان صداهاي محيطي شهر يا روستا در يك برنامة راديويي به گونه
ني عبارتي با قرارگرفتن اصوات محيطي در درون يا مجاورت يك الية مت به. روند كار مي تخيل محيطي به

. گري اصوات و ميزان دخالت آنها در دريافت متن بسيار متفاوت خواهد بود ديگر، نوع كار كرد داللت
  )187:1382سجودي،(

شدگي آن، رمزگان  موسيقي هم كه در توليداتِ راديويي، يك الية متنيِ ممكن است و تنها امكان متن
شناختي، آن اصواتي كه با توجه به  يدگاه نشانهاز د. اي داشته باشد تواند كاركرد نشانه موسيقايي است، مي

 وسيقايي كيفيت م هر حال  هاي متنيِ همنشين به مثابه موسيقي، ارائه يا دريافت شوند، موسيقي هستند؛ اليه
  )184:1382سجودي،. (داشته باشندكه ) متفاوتهاي بمي و زير  با( 

ها باشد كه  تواند يكي از اين اليه ار و يا گفتار ميدر اين رويكرد، متن صرفاً كالمي يا نوشتاري نيست و نوشت
. هاي ديگر بازي كند و يا نكند تري نسبت به اليه البته بسته به متن ممكن است اين اليه، نقش اصلي و مهم

  )160:1382سجودي،(
  .ندهايي دخالت دار پردازيم كه در توليد و دريافت يك متن راديويي چه اليه حال به بررسي اين مطلب مي

  
   عناوين7-4-1

دهي به انتظارات  سازند كه در شكل ها را در توليد متن مي اي از اليه افزايد كه عناوين، خود شبكه سجودي مي
اي دارند؛ مثالً عنوان شبكه، گروه و  كننده مخاطب و درچگونگي دريافت او از متنِ راديويي دخالت تعيين

كنيم و پيشاپيش  دار مي نوعي شبكه، گروه و برنامه را نشان  به در واقع"شبكة جوان"گوييم  وقتي مي: برنامه
 كه بنا دارد به مسائل "جوان وجامعه" درگروه "شبكة جوان"اي در  كنيم؛ يعني برنامه مخاطب را تعريف مي

  .جوانان درحوزة ازدواج بپردازد
  
   زمان7-4-2

هر ... برنامة صبحگاهي، عصرگاهي و. كند زمان پخش برنامة راديويي، خود در حكم يك الية متني عمل مي
كدام مناسبات خاص خود را دارد كه ناشي از شرايطي است كه زمان، تحميل و نيازهاي ارتباطي مخاطب را 

  .كند در ساعات متفاوت روز برآورده مي
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  )گونه( ژانر7-4-3
ي است، نمايشي است، آيا برنامة راديويي خبر. دهندة متن راديويي است هاي تشكيل ژانر نيز يكي از اليه

 قطعاً "شبكة جوان"برنامة خبري از . كنند دار مي نوعي ژانر را نشان عناوين به. رساني است سرگرمي يا اطالع
  . متفاوت است"شبكة پيام"با برنامة خبري از 
ها با رسانة شنيداريِ راديو وامكانات منحصر به فرد آن، مثل قابل حمل بودن، امكان  مجموعة اين اليه

آورد كه متن راديويي در  وجود مي تر را به اي بزرگ قرار گرفته، شبكه...  دادن به آن درشرايط متفاوت و گوش
  .شود دل آن توليد ودريافت مي

  :دهد هاي دخيل در متن راديويي را نشان مي نمودار زير شبكة كل ساختار اليه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )341-344: 1384سجودي، ( راديويي هاي دخيل در متن شبكة كل ساختار اليه: 1نمودار 

  
   تبليغات بازرگاني7-5

هاي قابل دسترس بودن،  تبليغات، عبارت است از هر گونه آگهي عمومي كه براي جلب توجه مردم به ويژگي
  )1،1:2002بيسلي ودنسي. (كيفيت و يا هزينة كاالها يا خدمات خاصي باشد

هدف از تبليغات، آگاهاندن مخاطبان و ترغيب آنان به عملي خاص، يعني خريد كاال يا خدمات تبليغ شده 
شود تا به اهداف  به سمت گيرندة پيام ارسال مي... اي از كلمات، تصاوير، موسيقي و است و به شكل مجموعه

  .خود نايل آيد
راديو و (هاي مختلف چاپي و موجي  ر رسانههاي اساسي در حوزة تاريخچة تبليغات د با توجه به گرايش

شود كه در اين حوزه استراتژي عقالنيت رو به كاهش و بالعكس  گونه استنباط مي ، اين)تلويزيون
كننده  چنان براي ذهن عقاليي مصرف گرايي رو به افزايش است؛ يعني تبليغات امروزي ديگر آن احساسات

أكيد آنچناني ندارد؛ بلكه بيشتر به حالت احساسي مصرف كننده، شود و بر كيفيت و قيمت كاال ت طراحي نمي
  .شود توجه مي) استراتژي غير عقاليي(شخصيت و سبك زندگي او 

                                                 
1 Beasley,Ron & Danesi Marcel 

  قابليت حمل و نقل 
  سهولت كاربري

  در دسترس بودن 

  خبر
  سرگرمي
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دارد كه براي دستيابي به نتيجة مطلوب از يك گفت و شنود كالمي، اصولي بايد رعايت   اظهار مي1گرايس
  :ارتند ازاين اصول عب. آميزي حاصل گردد شود تا ارتباط موفقيت

  .يعني اطالعات داده شده در كالم به اندازة كافي باشد: اصل كميت
  .اطالعات داده شده، صحيح و بر مبناي واقعيت باشد: اصل كيفيت

  .اطالعات با كلماتي رسا، عبارات مقبول و عاري از هرگونه پيچيدگي بيان شود: اصل شيوة بيان
  )2،32:1983يول و براون. (ع مربوط باشدشود بايد به موضو آنچه بيان مي: اصل مناسبت

شود؛ مثالً  گفتني است كه نقض اين اصول در تبليغات، گاهي موجب موفقيت و مطلوبيت تبليغ راديويي مي
 تكرار و اطناب كه ناقض اصل كميت در ارتباط كالمي است، "يك و يك، همان يك و يك است"در جملة 

  .شد  وجود اين تكرار ميسر نميآورد كه بدون معنايي را به ذهن مخاطب مي
كند  نمونة ديگر از نقض اين اصولِ ارتباطي، ترفندهايي است كه طراح تبليغ با اِعمال كردن آنها سعي مي

غذاي " يا "كيفيتي پيشرفته"مخاطب را وادار كند كه توصيف او را از تبليغ باور كند؛ مثالً بيان عبارات 
ه آنها را باور ندارد، بلكه مخاطب هم به آن اعتماد ندارد؛ يعني هر  مطالبي است كه نه فقط گويند"سالمتي

  .گويد تا مخاطب، كااليي را خريداري كند دانند كه مبلِّغ چيزي مي دو طرفِ اين ارتباط كالمي مي
كردن بافت زباني، استفاده از ابهام و قرار دادن معاني ضمني در متن  رعايت نكردن اصل شيوة بيان، پيچيده

شود؛ مثالً در تبليغ مايع ظرفشويي  ليغات نيز از جمله ترفندهاي موفق گفتماني در اين حوزه تلقي ميتب
اين آرزوي "شود   كه گفته مي"كرم آرزو" يا در تبليغ "ديگه جام اينجا نيست" قرار دادن ابهام "جام"

  ."شماست
شامپو "است؛ مثالً در ابتداي تبليغ هاي تحقق مقصود مبلِّغ  رعايت نكردن اصل مناسبت نيز يكي از راه

بينيم كه  مي. "باشد؟ دانيد گوشت سفيد حاوي چه ميزان پروتئين مي آيا مي": شود  گفته مي"پروتئينة صحت
  .كند زدن، خود در به يادسپاري نام شامپو در ذهن مخاطب كمك شاياني مي ربط حرف اين بي

، بسياري از تبليغات را در دو سطح روساخت و ژرف ساخت شناسي بارت با استفاده از ابزار نظري علم نشانه
هاي تبليغاتي از انواع عالئم، اشعار، رنگها و موسيقي  به اين ترتيب كه در روساخت، پيام. داند قابل تفسير مي

وجود آمدن سطح  شود و عناصر روساخت مرتبط با بافت، باعث به براي ابالغ پيام مورد نظر مبلّغ استفاده مي
  .هايي هستند كه وراي توجه مستقيم مخاطب هستند شوند و بيشتر آنها اسطوره مي در ژرف ساخت ميمنظ

دادنِ آرايش معاني پنهان در سطح زيرين متن، يعني  شناسي امروزي در مطالعة تبليغات، نشان هدف نشانه
هاي كالمي  ناسايي دالهاي تبليغاتي شاملِ ش شناختي از متن تجزيه و تحليل نشانه. نظام داللتي متن است

و كشف معاني ) ها، حركات بدني و لحن گفتار ژست(هاي غيركالمي  و دال) هاي زباني واژگان و ساير ساخت(
  .شود از متن تبليغي مي) هاي داللتي نظام(ضمني و تفاسير ممكن 

و لحن كالم او، عنوان ، شعار، متن تبليغي، گوينده )آرم(هاي داللتيِ نام كاال، لوگو   نظام طراحان تبليغات،
طور غيرمستقيم بر سطح ناخودآگاه ذهن  كنند كه به اي طراحي مي را به گونه... شبكه، زمان پخش تبليغ و 

  .كنند كننده استفاده مي  مثابه نيروي ترغيب  عوامل به مبلغان از اين. مخاطب تأثير بگذارند
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كنند تا از  تأكيد مي... ي، جواني، موفقيت، مد وها مثل خوشحال طراحان تبليغات بر برخي ازتفكرات و نگرش
  .طريق اين اشارات، مخاطبان را به خريد كاالهايشان ترغيب كنند

هايي چون صداي گويندة زن يا مرد، لحن كالم او، موسيقي، اصوات محيطي، كالم  در تبليغات راديويي دال
توانند آنها  شناسي، مي اين عقايد خاص نشانههمگي عناصر روساخت و قابل دريافت هستند و بنابر... تبليغ و 

  .را تحليل كنند
ها ـ مثل گويندة زن  هاي متضاد بين دال توانند بدون وجود ارتباط هاي داللتي در يك متن تبليغاتي نمي نظام

 شوند كه گونه باعث ايجاد روابط پيوندي و ارتباطي مي همچنين عناصر تبليغات به همين. يا مرد ـ ايجاد شوند
تواند در ارتباط با يك جنبة  تضاد صوتي گويندة زن و گويندة مرد مي. نشيني ناميد توان آنها را روابط هم مي

و  فضاي عاطفي و زنانه يا جدي و مردانه 2 يا سخت افزاري1متفاوت از يك تبليغ، مثالً نوع كاالي نرم افزاري
  .نشيني، تركيب شوند در اين الگوهاي هم

  . شمايل، نمايه و نماد: كند  مطرح شد پيرس سه نوع نشانة انساني را مطرح ميطور كه قبالً همان
آواها در تبليغات شنيداري؛ مثل  ها، استراتژي مهمي در تبليغات است؛ مثل كاربرد نام استفاده از شمايل

  ... .صداي قلپ قلپ؛ صداي پق به هنگام بازكردن در نوشابه و 
هاست؛ مثالً در تبليغات شنيداري، پخش صداي قوقوليِ  ستفاده از نمايهاستراتژي مهم ديگر در تبليغات، ا

  .كند اي از فضاي صبحگاهي و يا خوردن صبحانه را به ذهن شنونده متبادر مي خروس نمايه
اي  استفاده از نمادها در تبليغات بسيار فراگير است؛ مثالً كاربرد واژگان در متن تبليغات كه از طريق رابطه

 كه خود يك دال "پارس" به طور مثال اسطورة نام كاالهاي خانگي  يابند؛ با مدلولشان معنا ميقراردادي 
روساختي است همراه با صوت گويندة مرد و لحن كالم مردانه، جدي و پراُبهت او يادآور اسطورة پارسيان، 

ا عنوان و عرق ملّي پخش اي ب حال تصور كنيد اگر اين تبليغ در برنامه. هخامنشيان و عظمت ايرانيان است
در اصطالح، يك تبليغ، به دليل . بالند، تأثيرگذار است شود، مطمئناً بر ايرانيان كه بر گذشتة پرافتخار خود مي

تواند بيش از يك متن اصلي ارائه دهد كه باعث ايجاد يك معناي مشترك و لنگر انداختن  بينامتني بودن مي
  .شود رتباط به پيامِ تبليغ ميا آن در ذهن مخاطب و حذف معانيِ بي

اي در پيام تبليغاتي و  علمِ گنجاندن مفاهيم اسطوره: توان گفت تبليغات، علم و هنرِ معاني ضمني است مي
اي كه كارآمدي  گونه كند به اي كه اين پيام را ارسال مي هاي روساختي و امكانات خاص رسانه هنر تركيب دال

  .تر گردد تبليغ افزون
بعضي از اين . گيرند هاي كالمي بهره مي طور مؤثري از انواع روش هاي تبليغاتي به ي ايجاد متنمبلغان برا

مطمئن انتخاب "استفاده از اشعار و شعارهاي تبليغاتي، استفاده از حالت امري؛ مثلِ : ها عبارتند از روش
بك گفتماني؛ مثل مصاحبه با ، تكرار اصوات، استفاده از س"دريا همان درياست"، تكرار واژگان؛ مثلِ "كنيد

  ... .بخشي و  افراد، كاربرد واژه با معناي ديگر، استفاده از صنعت جان
هاي ديداري  دهند، به شمايل هاي كاالي تبليغي را نشان مي هاي تجاري و لوگوها كه برخي از ويژگي نام

 طنيني را به نام كاال آيد؛ چون   يك شمايل صوتي به حساب ميRitz Crackersمعروف هستند؛ ولي نام 

                                                 
 . وكار دارد  كااليي است كه با پاكي، تميزي و لطافت سر، كاالي نرم افزاري1
 . باشد  يستايي، دوام و سختي برخورداراز استحكام، ا كااليي است كه ، كاالي سخت افزاري2
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آوايي مثل قُلُپ قُلُپ  گونه، اشعار نام همين. شود ايجاد مي) شور بيسكويت(دهد كه از خوردن كراكر نمكي  مي
   ).61-62: 2002بيسلي و دنسي، . (دهد اي را نشان مي كه صداي توليد شده از نوشيدن نوشابه

  
  ها    تحليل داده.8

شناسي راديو و تبليغات، و تحليل گفتمان تجزيه و  شده در مباحث نشانهبا استفاده از اصول نظري مطرح 
كه از بخش صبحگاهي شبكة پيام » كرة اطلس طاليي«شناختي و گفتماني، تبليغ راديويي  تحليل نشانه

  : شود طور نمونه عرضه مي ضبط شده است، به
  

  . صداي هم زدن چاي در استكان:بافت موقعيتي
  :شعر تبليغ
  چاي  شيرين،  كره و  نون   تازه    و رو ياد چي  ميندازه  اين صدا ت

  همه جمعند دور سفره چه باصفا    اين يه رسميه  از  اون    قديما 
  يه  سنّت   خوبه  كه بايد  بمونه    خوردن صبحونه  توي هر  خونه 
  با      كرة       اطلس     طاليي    صبحونة  ايروني  نون  و   چايي 

  
هاست كه به ويژه در تبليغات راديويي  اي هم زدن چاي در استكان اسطوره، نظامي از نشانهمجدداً پخش صد

آنچه در اين تبليغ راديويي . برد  بهره مي1اي ديگر مثل زبان، عاليم صوتي و عوامل پيرازباني هاي نشانه از نظام
در آن زمان . دان دور استهايي نه چن ها در سال مورد تأكيد است، اسطورة فرهنگي و سنت قديمي ايراني

اي گسترده بود؛ يعني پدربزرگ و مادربزرگ، پدر و مادر و فرزندان در  معموالً نهاد خانواده به شكل خانواده
هاي  آور خانواده كه درآمد او تكافوي هزينه پدر يا به عبارتي نان. فضايي گرم و صميمي در كنار هم بودند

كرد؛ ولي امروزه با  انه را كه شامل نان تازه، كره و پنير بود، تهيه ميكرد، صبح زود وسايل صبح زندگي را مي
وجود مشكالت زندگي شهري، پدر تنها نان آور خانواده نيست؛ بلكه مادر و حتي گاهي فرزندان نيز در تأمين 

 و كره و اي از نان فريزري يا باگت ها، عجوالنه و با لقمه اعضاي خانواده، صبح. بودجة خانواده سهيم هستند
 و نيز آن "سفرة صبحونه، نون داغ، چاي شيرين، كره"شوند و ديگر از  پنير، عازم محل كار يا مدرسة خود مي

  . آرامش گذشته خبري نيست
تضاد بين زمان گذشته و . عنصري كه در طراحي اين تبليغ راديويي از آن بهره برده شده، عنصر تضاد است

نشيني آنها در اين تبليغ، سبب شده است تا الگويي پيوندي و  وزي و همهاي زندگي سنتي و امر حال و شيوه
به عبارتي، استفاده از عنصر غياب، يعني نوستالژي خانواده . ارتباطي بين فرهنگ گذشته و امروزي ايجاد شود

  . دهد به مفهوم سنتي آن، قدرت كاال را در برقراري ارتباط با فرهنگ، مورد توجه قرار مي
  : كنيم گونه بيان مي  شدن چگونگي ايجاد معنا در اين تبليغ، زنجيرة معاني ضمني آن را اينبراي روشن

                                                 
شود كه گوينده با  هاي صوتي چون زير و بمي، بلندي صدا، آهنگ، طنين و صداهاي غير كالمي گفته مي به ويژگي) زبر زنجيري(عوامل پيرازباني   1

  . بخشد استفاده از آنها كيفياتي وراي ساختار واجي و نحوي به گفتمان مي
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صرف نون تازه و چاي = جمع شدن اعضاي خانواده دور سفرة صبحانه=صبح=صبحانه=صداي هم زدن چاي
  ... . صفا و صميميت و= سنّت ايروني= شيرين و كره

 با استفاده از واژگاني ساده و قابل فهم براي شنوندگان، مثل الية متني زباني تبليغ به سبك شعري است و
/irooni/ و /sonnat/در اين الية متني، نقش ترغيبي زبان با . كند سازي پيام كمك مي  به نوعي در اسطوره

طوري كه از  استفاده از شعر و موسيقي سنتيِ تبليغ و سبك آواز خواننده، بسيار محرز اعمال شده است؛ به
اين ويژگي سنتي بودن كاركرد كاال، . شود هاي كاال چيزي شنيده نمي رجاعي زبان و بيان ويژگينقش ا

كند؛ چون بخشي از ساختار تركيبيِ نام كره، يعني اطلس،  اش تأييد مي كننده طراحي نام كاال را توسط توليد
  .  رنگ كرة مطلوب استاي استعارة دوران قديم و بخش ديگر آن، يعني صفت طاليي، نشان دهندة به گونه

خوانندة شعرِ تبليغ، مردي است كه صداي او را قبالً در تبلغات كاالهايي فرهنگي و سنتي مثل فرش ايراني 
نوع صدا و عوامل پيرازباني خاص آن، الية متني ديگري است كه به ابالغ پيام تبليغ كمك بسياري . ايم شنيده

اي   و انتهاي تبليغ، يعني صداي هم زدن چاي در استكان، نمايهالية متني صداهاي محيطي در ابتدا. كند مي
كند تا نوع كاالي تبليغي را بهتر تشخيص  از فضاي داخل اتاق و صرف صبحانه است كه به شنونده كمك مي

  . داده، آمادة شنيدن و دريافت متن تبليغ شود
 تأثيرگذاري بيشتر بر شنونده شايان ذكر است كه اليةفرعي متني زمان پخش اين تبليغ، نقش مهمي در

اين تبليغ از بخش صبحگاهي راديو و به عبارتي در زمان مناسب صرف صبحانه پخش شده است كه . دارد
  . شود اين خود موجب ترغيب بيشتر شنونده به خريد كاال در ساعات صبحگاهي مي

  
   نتيجه گيري .9

هاي سراسري، جوان و پيام، ضبط و مورد  لي از شبكههاي اص از بررسي يازده تبليغ راديويي كه به مثابه داده
  :اند اين نتايج به دست آمد تجزيه و تحليل قرار گرفته

هاي متعددي تشكيل شده است كه هر يك نمود عيني و متني يك نظام  متن تبليغات راديويي از اليه
قرار داشته، بر هم تأثيرگذارند و نشيني در تعامل با يكديگر  هاي متني بر روي محور هم اين اليه. اند رمزگاني

هاي متني متغير  تر تلقي شده و ديگر اليه هاي ديگر اصلي بسته به متن، يك يا چند اليه نسبت به اليه
  :ها كه در توليد و دريافت يك متن تبليغ راديويي دخالت دارند، عبارتند از اين اليه. هستند

  الية زباني؛ * 
  الية عوامل پيرازباني؛ * 
  ية موسيقايي؛ ال* 
  الية صداهاي محيطي؛* 
  الية عنوان شبكه، گروه و برنامه؛* 
  الية زمان پخش تبليغ؛* 
  .الية ژانر* 
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   تحليل نتايج.10
تجزيه و تحليل متون تبليغات راديويي در اين پژوهش نشان داد كه فرضية اول تحقيق تأييدكنندة اين . 1

شود؛ از انسجام منطقي برخوردار بوده، بر مبناي  حقق ميمدعاست كه تبليغ راديويي در قالب جمالت م
تر از آن  هاي مشترك گوينده و شنونده و اطالعات خارج از متن است؛ در پي انتقال اطالعات و مهم تجربه

ترغيب شنونده به خريد كاال و يا استفاده از خدمتي است و بدين سببب از عوامل زباني و پيرا زباني، موسيقي 
  .به عبارتِ ديگر در تبليغ، با يك متن منسجم مواجه هستيم. گيرد حيطي بهره ميو اصوات م

گردد كه در اين متن، ارتباطي  با توجه به نتايج به دست آمده، فرضية دوم تحقيق به اين صورت تأييد مي. 2
شود و به  د مياي ـ موقعيت شنيداري ـ تولي دارد و در يك بافت ويژة رسانه) شنونده(كه فرستنده با گيرنده 

يابد، كالم، موسيقي و صداهاي محيطي ترفندهايي هستند كه در كاربردهاي ويژة خود در  مخاطب انتقال مي
  .شوند كارگرفته مي تبليغات راديويي به

گونه كه در اين متن از جمله  اين نتايج حاصل از اين پژوهش تأييدكنندة فرضية سوم تحقيق است؛ به. 3
طور صريح و چه غير صريح ـ بسيار بارز است؛ چرا كه هدف از   ترغيبي آن ـ چه بههاي زباني، نقش نقش

طراحي اين متنِ تبليغيِ راديويي، ترغيب شنونده به انجام دادنِ كاري، خريد كااليي يا استفاده از خدماتي 
  .است

هاي بسياري در  رسد ويژگي نظر مي هاي انجام شده در اين پژوهش، به گفتني است كه با توجه به تحليل
توان به دانش پيشين مشتركِ گوينده  كاركرد متني و ارتباطيِ تبليغات راديويي دخيل باشند كه از جمله مي

هاي تصويري حاصل شده است و از ديدگاه گفتماني، عاملي بسيار مؤثر  و شنونده ـ كه از طريق ساير رمزگان
  طراحي شعار تبليغاتي، تأثير نقش ارجاعي و ترغيبي سازي نام كاال در ابتدا و انتهاي متن، است ـ برجسته

، كسب اعتبار از نهادهاي معتبر ...)علمي، نمايشي، ورزشي و (، ژانر تبليغ )نثر يا شعر(زبان، سبك عرضة متن 
خارجي و ايراني، جنسيت گوينده يا خوانندة تبليغ و عوامل زبرزنجيري خاص صداي او، نوع كاال يا خدمت 

،  )صبحگاهي، عصرگاهي، شامگاهي(، نام شبكه، زمان پخش تبليغ )افزاري يا سخت افزارينرم (تبليغي 
  .موسيقي و صداهاي محيطي اشاره كرد

  
  پيشنهاد تحقيق. 11

كارگيري صحيح  آگاهي يافتن نويسندگان متون راديوييِ تبليغي و غيرتبليغي از عوامل متني و ارتباطي و به
  .تر راديويي باشد هاي مطلوب ثر در خلق و توليد برنامهتواند از راهكارهاي مؤ آنها مي
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