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ند براي ارتباط با کوش می کنندگان تبلیغ.اند ا را فراگرفتهدر جوامع امروزي تبلیغات همه ج

تهران و  رو، بیلبوردهاي تبلیغاتیِ در پژوهش پیشِ.کنندراهبردهایی را ایجاد کنندگان مصرف

ا،ه داده.اند بررسی شده)1994(چنگ  بندي طبقهبراساسي فرهنگی ها ارزشلندن از منظر 

میدانی گردآوري و  ةشیو به1392-93که در زمستان هستندانگلیسیفارسی و بیلبورد صد

.اند مورد بررسی قرار گرفته از بعد زبانی ها صرفاًلبوردیباین .اند تحلیلی بررسی شده روش به

دو زبان کاربرد در هراقتصاد ومدرنیتهي فرهنگی ها ارزشکه دهند ها نشان می یافته

ادب، پاکیزگی، احترام به ي ها ارزشماا.انداي تشابهاند و از این نظر دار چشمگیري داشته

فراغت، خرد و ي فرهنگیِها ارزشصرفاً در بیلبوردهاي تهران و ، تکنولوژي و کار سالمندان

آسودگی و ي فرهنگیِها ارزشآن افزون بر.ندابیلبوردهاي لندن کاربرد داشتهصرفاً در  مهرورزي

.دهند در بیلبوردهاي این دو شهر نشان میین تفاوت را به لحاظ بسامد وقوع بیشترکیفیت

هاي فرهنگی دو  ها بازتاب تفاوت ي فرهنگی و میزان کاربرد آنها ارزشوجود تفاوت در انواع 

نقش  ،ویژه بیلبوردهاي تبلیغاتی به ،هاي بازرگانی آگهی.است تهران و لندنزبانی  ۀجامع

 یعنی .نکات فرهنگی جدید دارند ۀاعسزایی در بازنمایی نکات فرهنگی موجود و ترویج و اش به
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ظر قرار نلذا این مهم باید در تبلیغات مد.ساز هستند هم ابزار خوانش فرهنگ و هم فرهنگ

.شودي بدان معطوف بیشترتوجه  گیرد و

.ي فرهنگیها ارزشزبان تبلیغات، بیلبوردهاي تهران، بیلبوردهاي لندن،:ها واژهکلید

مقدمه -1

شود که براي  و تابلوهاي تبلیغاتی بسیاري مشاهده می ها1کنار شهر، بیلبورد و امروزه در گوشه

کنندگان براي تشویق و ترغیب  تبلیغ.اند خرید کاال ایجاد و نصب شدهدرنتیجه، جلب مخاطب و 

کنند و  هاي مختلفی استفاده می ها از روش استفاده از محصوالتشان و نفوذ در آن بهمخاطب 

فرهنگی و  سب براي ترغیب مخاطب، بستگی به شرایط اقتصادي،انتخاب یک روش منا

 ةدهند هر کشور نشان تبلیغات بازرگانیِ)1998(2از نگاه گودارد.اجتماعی یک جامعه دارد

نبود در نتیجه، .دیگر تفاوت دارد ۀاي به جامع آن کشور است که از هر جامعه ةفرهنگ سازند

کنندگی  هر جامعه اثربخشی و اقناع ةویژ ي فرهنگیِها ارزشتوجه کافی به رعایت هنجارها و 

.الزم را در مخاطب به دنبال نخواهد داشت

یافته، چنین به نظر  دیگر کشورهاي توسعه ۀسطحی با بیلبوردهاي خالقان ۀدر یک مقایس

شود، این  هاي هنگفتی که صرف بیلبوردهاي سطح کشور می رسد که گاهی در قبال هزینه می

از کیفیت و جذابیت کافی براي متقاعدسازي مشتري به انتخاب یک کاال از میان محیطی  ۀرسان

که به موجب آن تأثیر  ددارو نقاط ضعفی  نیستانبوه کاالهاي مشابه موجود در بازار، برخوردار 

تطبیقی بیلبوردهاي فارسی و  بررسی بهدر این پژوهش  ،منظور بدین.شودمطلوب حاصل نمی

ي فرهنگی پرداختیم تا به نقاط اشتراك و افتراق این دو زبان در ها زشارانگلیسی از منظر 

یک از کدام یم که بیلبوردهاي داخلی و خارجیکنپی ببریم و مشخص  ها ارزشتوزیع و کاربرد 

.اند ي فرهنگی و به چه میزان بهره گرفتهها ارزشاز 

صد نمونه بیلبورد، 1393تا زمستان  1392زمانی زمستان  ةدر پژوهش پیش رو، در دور

منظر از3برداري عکساز پس،پنجاه نمونه از سطح شهر تهران و پنجاه نمونه از سطح شهر لندن

1. billboard
2. A. Goddard

Andrew)که از آقاي اندرو کازینز دانیممیوظیفۀ خود.3 Cousins) برداري از بیلبوردهاي  که زحمت عکس

.ها یاري نمود، تشکر و قدردانی کنیم چشمداشت ما را در گردآوري داده شهر لندن را متحمل شد و بی
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 ةشیو بهها  این داده.اند تحلیل شده)1994(1چنگبندي طبقهبراساسي فرهنگیها ارزش

فات فرهنگی و دلیل اختال بهگفتنی است که.اند تحلیلی بررسی شده روش بهمیدانی گردآوري و 

، بیلبوردهاي شامل تابوهاي فرهنگی و گیري در نمونه دو کشور مورد بررسی،نمذهبی بی

روش تصادفی ساده طی دو ازي این پژوهش ها در انتخاب آگهی.اعتقادي کنار گذاشته شد

تصادفی ساده، روشی علمی  گیري نمونه)1385:311(سکاران  باور به.استفاده شده است مرحله

معتقد است )1376:291(فر منصور.ها در آن زیاد است یافته يپذیر  عتبر است و تعمیمو م

احتماالت  صورت بهاعضا ۀساده، کافی است که کلی تصادفیِنمونۀ   یک  آوردنِدستبراي به

تعداد زیادي از از ،هاي زمانی و مکانی متفاوت در بازهابتدا  ،روایناز.گرفته شوند درنظر  مساوي 

میان ازبعد،  ۀدر مرحل .برداري شد در تهران و لندن عکس ساده تصادفیِ روش بهبیلبوردها 

100ساده تصادفیِ گیري نمونه روش بهمجدداً )شدهگردآوري تصویرِ 200حدود (ها عکس

 که بیلبوردها براي مدت زمان نسبتاً این دلیل بهو  شد  آگهی براي تحلیل و بررسی انتخاب 

با این (ها استفاده شد آگهی زمانی یک ساله براي گزینش ةمی شوند، بازطوالنی نصب 

،انین میدر ا).بیشتر خواهد بود ها تر باشد، تنوع نمونهزمانی وسیع ةفرض که هرچه گسترپیش

هایی از لندن  ویژه ارزش سنت، نمونه به ،ي فرهنگی در دو کشورها ارزشکاربرد  ۀمقایس منظور به

 اما.برداري شد در زمان سال نو عکسو سال نو میالدي و بیلبوردهاي تهران  در زمان کریسمس

 با وجود.خاص، مالك عمل قرار نگرفت صورت بهبندي موضوعی  بیلبوردها دسته در انتخاب

ي متفاوت قابل بررسی است و ها جنبهازو تصاویر مربوط به بیلبورد  ها عکس ۀکه مطالعنیا

ر اقناع مخاطب اثرگذارند، در این پژوهش بنا به گستردگی مطالب، د يتصویرها به میزان زیاد

اصلی  ۀلذا درونمای.اند رسی قرار گرفتهشناختی، مورد بر بعد زبانی و نه نشانهازصرفاً  ها داده

.است)نوشتاري(متن یا متون کالمی  ،پژوهش

پژوهش ۀپیشین-2

تبلیغات کشورهاي مختلف  ۀو مقایس ي فرهنگیها ارزشةحوزهاي گوناگونی در تاکنون پژوهش

هایی از آثار داخلی و خارجی در این  در این قسمت از پژوهش به نمونه.صورت گرفته است

.یمکنزمینه اشاره می

1. H. Cheng
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مطالعات خارجی ۀپیشین-2-1

آمریکا و هند  ةهاي ایالت متحد تبلیغات مجله فرهنگیِ به تحلیل محتواي میان )1996(1احمد

هاي بدیع مستقیم،  نتایج نشان داده است که تبلیغات آمریکایی از سبک.پرداخته است

در.اند گرفته ي بهرهبیشتراي  هاي فردي، تصاویر جنسیتی زنان و رویکردهاي مقایسه حالت

اي و  هاي جمعی و تصاویر کلیشه هاي بدیع غیرمستقیم، حالت مقابل، تبلیغات هندي از سبک

ي ها ارزشتطبیقی  بررسی به)2005(3و چان 2مون.اند کرده استفاده بیشترمعمول زنان 

4کنگ و کره در چارچوب الگوي فرهنگی هافستد فرهنگی در تبلیغات تلویزیونی دو کشور هنگ

زنانه و  هايجنبهها حاکی از این بوده است که این دو کشور در  یافته.اند پرداخته)1980(

از رفتار مردانه و سخت  بیشترکنگ  هنگ صورتبدین .اند هشتین تفاوت را دابیشترردانه م

 هاي رفتاري  جنبهبهره گرفته است اما کشور کره از قبیل انجام کار، در تبلیغات تلویزیونیاز

5یون.هاي بازرگانی استفاده کرده است در آگهی)امور مربوط به خانواده و مهرورزي(زنانه و نرم 

ي فرهنگی را در تبلیغات معاصر کشور کره ها ارزشردگان، با تأکید بر تصاویر سالخو)2003(

ین بیشترهاي برگزیده  در نمونه »خانواده«اند که ارزش  نتایج نشان داده.بررسی کرده است

 ۀبه مطالع يدارهیک ضدسرمایدئولوژیاز موضع ا)1978(6امسونیلیو.کاربرد را داشته است

بر نقشی که در عالوه یغاتیر تبلیدر تصاو ییمعنا يهاساختار ،نظر اواز.استغات پرداختهیتبل

سبت به خود و جهان پیرامون نگرش او ن ةب به خرید محصول دارند، بر شیوترغیب مخاط

.گذارندتأثیر

او تبلیغات .پرداخته است هاي فرهنگی آینه عنوان بهتبلیغات بررسی به)2009(7کمالوویک

.اي تحلیل کرده است طور مقایسهو بریتانیاي کبیر را بهدانمارك  در 8چاپی نوشیدنی کارلزبرگ

 ها ارزشرسد، اما با  نظر میفرهنگ این دو کشور شبیه به هم بهنتایج نشان داده است که گرچه 

از دو فرهنگ  )1990(10و هال9هالبندي  شوند که در دسته و هنجارهاي متفاوتی کنترل می

عی و جزئی از اي اجتما پدیده عنوان بهف این نوشیدنی در هر دو فرهنگ، مصر.نمود یافته است

گرچه چون .شود همراه دیگران و براي استراحت و آرامش مصرف میهویت ملی است که به

1. N. Ahmed 6. J. Williamson
2. Y. S. Moon 7. A. Cemalovic
3. K. Chan 8. Carlsberg
4. G. Hofstede 9. E. T. Hall
5. H. C. Yoon 10. M. R. Hall
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.وجود دارد هاي تبلیغاتی آن تفاوت بنابراین در جاذبه ،مصرف آن وابسته به فرهنگ است

گرمی و صمیمیت اي براي  نشانهعنوان هببرخالف تبلیغات دانمارکی که مصرف این نوشیدنی را 

 اند و کیفیت باالي آن تمرکز داشتهفردي  بهبر منحصر بیشتراند، تبلیغات بریتانیایی  نمایش داده

دانمارك منطبق است که براي جمع  ۀبسیار زنان بندي هافستد از فرهنگ و این نتیجه با دسته

ي ها ارزشدلیل بهر، دیگر، بریتانیاي کبی طرفاز.دهد ارزش قائل است و به دیگران اهمیت می

کارلزبرگ تصویري پیچیده و .داردفردي آن تمرکزبسیار بر کیفیت و منحصربه ،اش مردانه

یید کرده است که فرهنگ و این تحلیل تأ ،کلیطوربه.شیدنی را ارائه داده استتجملی از این نو

ي فرهنگی ملی در تبلیغات نشان داده ها ارزشناپذیر با هم پیوند دارند و ییجدا طور بهتبلیغات

.اند شده

در تبلیغات تلویزیونی عربی و  شدهي فرهنگی منعکسها ارزش)2007(2و جنتري 1کالینی

هاي این پژوهش نشان داده است که گرچه این کشورها  یافته.اند آمریکایی را بررسی کرده

 از بیشها  ت تلویزیونی، شباهتدر محتواي تبلیغاهاي فرهنگی ملموسی دارند، تفاوت

هاي دینی اسالم و  تواند ناشی از این باشد که بسیاري از آموزه ها می این شباهت.هاست تفاوت

3الزوویچ.اند ها نقش مهمی در محتواي تبلیغاتی داشته مسیحیت مشترك هستند و این آموزه

وي نتیجه گرفته .استهاي مختلف پرداخته  به تحلیل محتواي تبلیغات در فرهنگ)2012(

و هنجارهاي  ها ارزشتوانند  است که تبلیغات جزئی از ارتباطات فرهنگی هستند و بنابراین می

زبان تبلیغ و متون تبلیغاتی )2006(4وایچنونینه.فرهنگی مخاطب هدف را آشکار کنند

در انگلیسی و  هدف از این مقاله تحلیل زبان تبلیغ.لیتوانیایی و انگلیسی را بررسی کرده است

هاي خاص ژانر تبلیغات در دو نظام زبانی و فرهنگی متفاوت  برآورد ویژگی منظور بهلیتوانیایی 

اند که با وجود هدف ارتباطی اقناعی، هر دو زبان در  ها نشان داده این تحلیل.بوده است

 ةاربرد گستردک این است که از موارد شباهت.هایی دارند ها و شباهت هاي زبانی تفاوت ویژگی

عالقه و غافلگیري مخاطب ایجاد ابزارهاي بدیعی در تبلیغات انگلیسی و لیتوانیایی به جذب، 

بخشی،  ویژه تکرار، اختصار، حذف، بازي کلمات، زبان استعاري، جان به.کمک کرده است

1. M. Kalliny
2. L. Gentry
3. V. Lazović 
4. J. Vaičenonienė 
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اي از  و از موارد اختالف آن است که هیچ نمونهاند تشبیه رایج بودهو  استفهام انکاري، اغراق

،)1986(1همچنین پوالي.است ده نشدهیددر لیتوانیایی  شدهجناس در مجموعه موارد بررسی

ی،فرهنگ يها ارزشخصوص درنیز )2012(4و اید)1390(و دیگران  3، لوتمان)2011(2واف

.اند هایی را انجام داده پژوهش

مطالعات داخلی ۀپیشین-2-2

سوم سیماي  ۀهاي تبلیغات بازرگانی در شبک ی تکنیکتطبیق بررسی به)1385(محمدي  خان

آمده، مشخصعمل با بررسی به.آلمان پرداخته است 5و کانال وکسجمهوري اسالمی ایران 

تنهایی در میزان  توانند به هاي تبلیغات بازرگانی تلویزیونی می کدام از تکنیکشده است که هر

تطبیقی تبلیغات  بررسی به)1386(خدایار .تأثیرگذاري آگهی بر مخاطب، نقش داشته باشند

ان ان انگلستان، سی 6سی بی هاي بی اول سیماي جمهوري اسالمی ایران با شبکه ۀشبک بازرگانیِ
 نتایج نشان داده است که تبلیغات.عربستان پرداخته است 9سی بی ترکیه و ام 8تی آر آمریکا، تی7

در  همچنینایی و ساختاري استاندارد هستند و ها داراي شباهت محتو از این شبکه شدهپخش

کارگیري طنز و مطاییه، وجود  رفته، هماهنگی تصویر و موضوع، بهکارهاي گفتاري به نوع قالب

ها   ها، تقریباً یکسانی و شباهت در آن گرایی، نوع نقش مرد و معانی ضمنی آگهی تجمل و مصرف

ماي جمهوري اسالمی ایران در متغیرهایی اول سی ۀیغات بازرگانی شبکاما تبل.موجود است

سن بازیگران مؤنث و مذکر، نوع موسیقی  ةغالب، محدود ۀنظیر قالب آگهی، رنگ و اندازه و زاوی

و کاربرد حرکات موزون، نوع زبان آگهی، نوع کاالي تبلیغی به لحاظ تداوم، گرایش به فردگرایی 

در)1391(میرانی  .ها داراست ا دیگر شبکهرا ب ین تفاوتبیشترگرایی و نوع نقش زن،  و جمع

از سیماي جمهوري اسالمی ایران با  شدهساختار تیزرهاي تبلیغاتی پخش ۀپژوهشی به مقایس

هدف این تحقیق شناخت .المللی تبلیغات پرداخته است هاي بینتیزرهاي منتخب جشنواره

سالمی ایران از طریق از سیماي جمهوري ا شدهپخش وضعیت ساختاري تیزرهاي تبلیغاتیِ

.المللی تبلیغات است هاي بین تعدادي از تیزرهاي ایرانی با تیزرهاي منتخب جشنواره ۀمقایس

1. R. W. Pollay 6. BBC
2. J. P. Waugh 7. CNN
3. Y. Lotman 8. TRT
4. M. Eid 9. MBC
5. VOX
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از موارد  ياریها در بس یسیها و انگل ییکایکند که آمر ذکر می )1382:20(تهرانی بلوریان

غات یروش تبل.گر متفاوت استیکدیغات آنان با یگر مشترك هستند، اما تبلیکدیبا  یفرهنگ

 ۀک جامعیةدهند نشان یسیغات انگلیسبک تبل.تر است قیتر و دق تر، ماهرانه رکانهیها، ز یسیانگل

تري بر گروه  د و تمرکز کمکن یک زن و شوهر تمرکز میا یالعاده فردگراست و معموالً بر فرد  فوق

مرد و جنس مذکر مورد  ت و قدرتیکا اهمین جامعه مانند آمریدارد که در ا وي بیان می.دارد

یجوانان قدرتی برابر یا حتها جوان و مستقل هستند و  یز آگها ياریبس انمخاطب.د استیتأک

خاص  طور بهبریتانیایی  يها یاز آگه یکه بعض ه استاو نتیجه گرفت.بزرگساالن دارند از بیش

.دنشو یغ نمیها تبل فروش در آن سخت يد و کاالهانشو یدرآمد ساخته م طبقات کم يبرا

ي فرهنگی و اجتماعی، محتواي تبلیغات تجاري رادیو ها ارزشبا تأکید بر )1390(جعفرآبادي 

دست آمده بیانگر آن است که با وجود تأکید  نتایج به.است هکردرا تحلیل  1389جوان در سال 

از رادیو  شدهپخش ي اخالقی و مذهبی، تبلیغات تجاريِها ارزشنهادهاي ایدئولوژیک جامعه بر 

دهند و  و گسترش می کنند می ي رفاه را ترویجها ارزشي مبتنی بر کسب ثروت و ها ارزش

در)1390(کهنگی کنکوه.ي ترویجی را دارا بوده استها ارزشین سهم از کمترارزش دیانت 

با محوریت (تجاري تبلیغاتارشد خود به تحلیل کاربردشناختی زبانکارشناسیۀ نامپایان

گفتاري و مفروضات آن، به کنش ۀاین تحقیق در چارچوب نظری.پرداخته است)غات متروتبلی

هدف اصلی این پژوهش، بررسی زبان .غیرمستقیم، انجام گرفته استگفتاريویژه کنش

غیرمستقیم در تأثیرگذاري تبلیغات و اقناع مخاطب گفتاريتجاري و نقش کنشتبلیغات

.است

هاي بازرگانی تلویزیونی  تطبیقی آگهی ۀشناسی به مقایس رد نشانهبا رویک)1390(فرامرزي 

انی مردان هاي ایر اي پرداخته و نتیجه گرفته است که در آگهی اي ماهوارههایران و شبکه

ین نقش را دارند و بیشترهاي غیرایرانی زنان  که در آگهی در حالی ،ین نقش را دارندبیشتر

بیشتربازنمود نقش زن در تبلیغات ایرانی .دان حضور ندارندنوجوانان در تبلیغات ایرانی چن

شود، اما در تبلیغات  دار مطرح می عضوي از خانواده، داراي نقش مادري و خانه صورت به

فرهنگ  ۀرابط بررسی به)1383(یرشاهیم.هاي تبلیغ حضور دارد غیرایرانی زن در تمامی الیه

به  د فرهنگیتولدر باز ينقش تجارتحت عنوان اي  هنامنایدر پا يو.است غات پرداخته یبا تبل

 يکردیرو عنوان بهون یزیتلو يغاتی تجاریمتون تبل نیروابط ب یو معرف يغات تجاریمسأله تبل
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)1391(عبداللهیان و حسنی .است غات و فرهنگ پرداخته یخلق معنا و اثرات متقابل تبل يبرا

سوم سیماي جمهوري اسالمی ایران  ۀزیونی شبکهاي تلوی آگهی شناختیِ نشانه بررسی به

ها از مفاهیم دینی و ها نشان داده است که گرچه در محتواي آگهیتحلیل آگهی.اند پرداخته

ي دینی به شکل استفاده ها ارزش، اما این موضوع در مورد است نمادهاي فرهنگی استفاده شده

ي ها ارزش، ایشانهاي مورد بررسی هیاز سوي دیگر، در آگ.ابزاري بوده است و نه محتوایی

ایران  ۀکه در حال گذار بودن جامع اند ایران بازنمایی شده ۀي فرهنگی جامعها ارزشغربی و نیز 

ارشد خود کارشناسیۀ نامدر پایان)1393(نوري .از سنت به سوي مدرنیته را نشان داده است

:سیماي جمهوري اسالمی ایرانبازنمایی جنسیت در تبلیغات تلویزیونی صداوتحت عنوان

ت پرداخته ین شبکه از منظر جنسیاز ا شدهتبلیغات پخش بررسی به،سوم ۀموردي شبک ۀمطالع

نحوي هاي مورد مطالعه، به ارد که آگهید نیز اضافه می)1389(عبداللهیان و حسنی .است

د که با ماهیت ان گرایی در میان مخاطبان شده غیرمستقیم، سبب برانگیختن و ترویج مصرف

میراحسانی .د، مغایرت داردنگرایی تأکید دار احکام اسالمی که بر پرهیز از دنیاجویی و مادي

هاي  یک سیاق کالم، درصدد یافتن نقش عنوان بههاي تبلیغاتی  آگهی گرفتنِدرنظر  با )1382(

گلیسی و فارسی هاي ان ها در آگهی این پیام دستوريِ-هاي لغوي ها، و ویژگی کالمی، استراتژي

این سیاق کالم به استثناي  هاي کالمیِ در پایان، محقق نتیجه گرفته است که نقش.بوده است

که این مسئله به خالقیت و انعطاف نویسنده در  هستندجایی در کل آگهی  دو مورد، قابل جابه

یرد و هاي فرهنگی نشأت بگ گردد که ممکن است از تفاوت هاي فارسی برمی نوشتن این پیام

قدم و  در پژوهش دیگري، پیش.دکنآموزان ایرانی مشکل ایجاد  شاید همین مسأله براي زبان

در زبان تبلیغات مجالت انگلیسی و فارسی »استدالل«کنش گفتاري  بررسی به)1393(عطاران 

تبلیغات ادعامحور و  بیشتراند که تبلیغات ایرانی  اند و در این راستا به این نتیجه رسیده پرداخته

کارکرد بررسی بهاي  هدر مقال )1394(يو جعفر یکاظم .هستندمحور  داده بیشترلیسی انگ

.اند هجنسیت در متون اقناعی مطبوعات زبان فارسی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادي پرداخت

 هاي مختصِکردن و تاکید بر برخی ویژگیآنها حاکی از آن است که با مطرح نتایج پژوهش

نظیر  ،هاي خاص مردانو همچنین برخی ویژگی ،کدبانوگري و نظیر زیبایی، آراستگی ،نزنا

کنندگی در متون تأمینپذیري و نقش تناسب اندام، وجهه و مقبولیت اجتماعی، مسئولیت

نقش جنسیت در  ،روایناز.شوندها، مخاطبان به خرید محصول ترغیب می اقناعی روزنامه
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قابل انکار وط به تبلیغات و تجارت در زبان فارسی بسیار اثرگذار و غیرساختار متون اقناعی مرب

گفتنی .مردمحور هستند بیشترکه متون اقناعی تبلیغاتی  اند ها مبین این واقعیت یافته.است

نظیر استعاره،  ،خاصی شناختیِهاي ادبی و ابزارهاي زبان است در این متون از صورت

براي انتقال مفاهیم مورد نظر و جلب توجه  ،نمایی و جناسگبینامتنیت، داللت ضمنی، بزر

هاي جنسیتی در قالب شود و تفاوت مخاطب به کاالي تبلیغی با توجه به جنسیت استفاده می

هاي معنایی، نحوي، آوایی، و دیگر عناصر فرازبانی خاص شامل ایدئولوژي، فرهنگ و ویژگی

هفتخوانی  عالوه بر این، بشیر و جعفري.استغیره در تبلیغات نمود یافته و منعکس شده 

.اند نیز در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده)1387(و عبداللهیان و منفرد )1386(

چارچوب نظري-3

 ةهاي ویژ ها و آموزه پیام ةبه معناي رسانند)مشتق آن(به معناي رسانندگی و مبلغ  ة تبلیغواژ

هاي  در زبان انگلیسی براي رسانیدن این معنا واژه).1388:23باهنر و همایون، (تبلیغی است 

است که از فعل التین advertisementةها، واژ از جمله این معادل.متعددي وجود دارد

advertere  ریشه گرفته است و براي اشاره به تبلیغات  »1گردیدن به سویی«و به معناي

propagareالتین  ةاست که از واژ)propaganda(ا دیگر، پروپاگاند ةواژ.رود کار می بازرگانی به

کردن و چیزي را شناساندن است کردن، منتشراست و از نظر لغوي به معناي پخش گرفته شده

یافته و تأثیر بر عقیده  يتر امروزه این واژه معناي دقیق.بر تبلیغات سیاسی داللت دارد بیشترو 

دهی به افکار  هاي خاص و اعمال نظر در جهت آگاهیرساند و در حقیقت به معناي دادنِ را می

تبلیغ را )1384(آرا  حکیم.عمومی با استفاده از وسایلی مانند زبان، خط، تصویر و نمایش است

تبلیغات را صورت )1996(یس دیفلور و دن.داند می دکنندهبراي برقراري ارتباط متقاع کوششی

کوشد مخاطب را به خرید کاالیی یا  هایی می و جاذبهدانند که با فنون  ارتباطات می ةشدکنترل

ال برقراري یک از اشکنیز تبلیغات را کاربرد هر)1387(کاویانی .دکناستفاده از خدماتی اقناع 

داري استوار باشد و در جهت تأثیر بر افکار، احساسات ریزي هدف برنامه ۀپایداند که بر ارتباط می

.یردانجام پذري خاص هاي معین به منظو و اعمال گروه

1. Turn toward
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 ۀزمانی، رسان ۀرسان اصلیِ ۀها به سه دست ، رسانه)1384(بنا بر تعریف سورین و تانکارد 

هاي محیطی خود داراي انواع تبلیغات بیرونی و  رسانه.شوند چاپی تقسیم می ۀمحیطی و رسان

ات بیرونی هاي تبلیغ ترین رسانه تابلوهاي تبلیغات شهري، مهم تبلیغات درونی هستند که

هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی به   نما در واژه بیلبورد یا آگهی.شوند محسوب می

ةواژ.استآمد  و رفتهاي پر ها و خیابان ی در بزرگراهنصب آگه ةویژ بزرگ ةمعناي لوح یا ساز

بورد  به معناي صورت حساب، قبض، سند یا اسکناس و)Bill(بیلبورد مرکب از دو تکواژ بیل 

)Board( و تابلویی  بیلبورد به تخته ةبنابراین واژ.استبه معناي تابلو، تخته یا هر چیز مسطح

ترین و  بیلبوردها ابتدایی ).1،1974:18همینگوي(شودشود، اطالق می که اجاره داده می

و خالصه و با توانند موضوع مورد تبلیغ را با زبان موجز  زیرا می.اند ترین وسایل تبلیغاتی ساده

صدرمحمدي ).1371:8کاتوزیان، (گیري از عوامل و عناصر بصري مناسب، نشان دهند  بهره

کند که بیلبوردها، تابلوهاي بزرگ تبلیغاتی هستند که براي رؤیت از  بیان می)1387(

تحرك، ثابت و دائمی،انواع م داراياند و  طراحی شده)متر 20از بیشمعموالً (هاي دور  فاصله

.ندهستبرجسته تصاویر نقش و آگهی-نما

اي در  فرهنگ نقش اصلی و پیچیده کند که بیان می)1989(2به نقل از تسه )2003(یون 

دهی انگیزه، سبک زندگی و انتخاب محصول  شکلدر ي فرهنگی، ها ارزشو  تبلیغات دارد

، هنجارها و سایر هاایده ،ها ارزشاي از توان مجموعه فرهنگ را می.هستندموثر کنندگان  مصرف

، تفسیر کنند و دیگران کند تا ارتباط برقرار کننددار دانست که به افراد کمک مینمادهاي معنا

اگرفتنی  و رفتارهاي فر ها ارزشاي از  فرهنگ مجموعه.اعضاي جامعه ارزیابی کنند عنوان بهرا 

شود هر جامعه از این منظر مییابد و موجب است که از نسلی به نسلی دیگر انتقال می

،3گیدنز(دهند  اصلی فرهنگ را تشکیل می ۀي فرهنگی، هستها ارزشفرد باشد و بهمنحصر

1387:56-55.(

باید  ،که تبلیغی تأثیرگذار باشد اي، براي این اصول حرفه براساس،)1386(اسماعیلی  باور به

از سوي دیگر، تبلیغات تجاري بر .هدي مشترك را بازتاب دها ارزشبراي مخاطب جذاب باشد و 

د و آنان را نها، آرزوها و آداب و رسوم مخاطبان تأثیري ژرف اما ناخودآگاه دار باورها، عادت

1. B. Hemingway
2. D. Tse
3. A. Giddens
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 ۀنیز تبلیغات را آین)1986(پوالي .دنساز طلب، جویاي رفاه و داراي حق انتخاب برتر می تنوع

.داند هر جامعه می

)1994(چنگ  بندي طبقهي فرهنگی، ها ارزشمطالعاتیِموجود در حوزه يالگوهایکی از 

این .شده است الهام گرفته)1983(1است که در آن به میزان زیادي از مطالعات پوالي

:ي فرهنگی متفاوت به شرح ذیل استها ارزششامل  بندي طبقه

یت، و این ارزش بر این اشاره دارد که استفاده از محصول موجب زیبایی، جذاب:زیبایی.1

.شودبرازندگی فرد می

.نمونه، گروه مرجع است طور بهبا دیگران و تأکید در اینجا بر فرد در ارتباط :2گراییجمع.2

.شونداعضاي گروه نشان داده می عنوان بهافراد 

دسترس است و استفاده از آن آسان ش بر این اشاره دارد که محصول دراین ارز:3آسودگی.3

.است

برخورد، ادب و صمیمیت نسبت به  گرفتن از زبانی مبادي آداب و خوشبهرهاب :4ادب.4

.شود کننده نشان داده می مصرف

 مشتریان تأکیداستطاعت  در حدصرفه و بهارزش، بر ماهیت ارزان، مقرون این :اقتصاد.5

.کند می

.به قدرت و توانایی محصول اشاره دارد :سودمندي.6

چنین تبلیغی، .ه زندگی خانوادگی و اعضاي خانواده تأکید دارداین ارزش ب :خانواده.7

بودن را درمنزل و مصاحبت خواهر و برادر، خویشاونديهاي خانوادگی مانند ازدواج،  صحنه

.دهد و اشاره بر این دارد که محصول براي کل خانواده مفید است برجسته نشان می

ده از محصول موجب افزایش شادابی، کند که استفا این ارزش پیشنهاد می:سالمتی.8

.شودتندرستی، قدرت و تنومندي بدن می

وفردي متمایز عنوان بهنفس فردي یا شخص بر خودکفایی و اعتمادبه اینجادر:فردگرایی.9

.شودشباهت به دیگران تأکید می بی

1. R. W. Pollay
2. collectivism
3. convenience
4. courtesy
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، به چنینهم.شودت تأکید میدهنده و آموزشی یک محصول یا خدم بر نقش اطالع:دانش.10

کنند، استفاده از آن هوشمندانه است و پیشنهاد  ن از آن استفاده میااین دلیل که متخصص

.شود می

.آورد محصول، تعطیالت یا آسایش و تفریح را فراهم می:فراغت.11

.دشوآساي محصول تأکید می هیت معجزهبر تأثیر و ما:جادو.12

روز و فراتر از زمان بودن مورد تأکید قرار به و اصرمع و جا مفاهیم جدیددر این:مدرنتیه .13

.ها و اسامی خارجی در یک تبلیغ نیز به این دسته اشاره دارد کارگیري واژه به.گیردمی

.گیرد خاصیت محصول و نقش آن در تمیزي و آراستگی مورد تأکید قرار می:پاکیزگی.14

.ول اشاره دارداین ارزش به ماهیت و نقش تزئینی محص:تزئینی.15

عشق و وفاداري به ملیت یک فرد که در ماهیت یا استفاده از یک محصول  :پرستیمیهن.16

.شود پیشنهاد می

کنندگان اشاره  به رسمیت و مقبولیت جهانی محصول توسط مصرف اینجادر :محبوبیت.17

.شود می

.محصول اشاره دارد ةکار به ماهیت و نقش مفید و همه:کاربردي.18

یا  مدال ةشود برند تأکید بر برتري و ماندگاري محصول است که معموالً ادعا می:کیفیت.19

.مجوز مهم رسمی است

یا نظرسنجی و  سالمندیک مانکن گیري از چنین تبلیغی با بهره :سالمنداناحترام به .20

.دهد گذاشتن به آنان را نمایش می، احترامسالمنداناد و نصیحت از تقاضاي پیشنه

.شودبر ماهیت قابل اعتماد و ایمن محصول تأکید می:امنیت.21

بردن جایگاه و منزلت شما د که استفاده از محصول موجب باالشو ادعا می:شأن اجتماعی.22

.بخشد شود و به شما احساس پرستیژ و غرور می دیگران می درنظر  

پیچیده براي مهندسی و تولید  هاي فنی پیشرفته و این ارزش بر مهارت:تکنولوژي.23

.محصول اشاره دارد

تاریخی، قدمت و .شودآداب و رسوم احترام گذاشته میبه تجارب گذشته و:سنت .24

.»تولید ۀبا هشتاد سال سابق«براي مثال .گیردمورد احترام قرار میمحصول اي بودن افسانه
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.شود نظیر محصول اشاره می همتا و بی رقیب، بی ماهیت بیبه:منحصر به فردي.25

کند که  این ارزش بر کامیابی، ثروتمندي و دولتمندي اشاره دارد و پیشنهاد می:ثروت.26

.سازد محصول یا خدماتی کاربر را غنی و ثروتمند می

ده تر به تصویر کشیهاي جوانتر از طریق نمایش مانکنستایش نسل جوان :جوانی.27

دوباره جوانی را احساس «شود؛ براي مثال محصول برجسته می کنندگیِ مزایاي جوان.شود می

.»!کنید

برند یا  ها بهره می چنین تبلیغاتی از زیبایی، جذابیت و فریبندگی مانکن:جنسیت.28

.اي عاشقانه دارند زمینه پس

.به شجاعت، دلیري و هیجان اشاره دارد:ماجراجویی.29

که در  حالیدر.شود ول از همتایانش اشاره میهاي شدید، به تمایز محص با مقایسه:ابترق.30

هایی  هاي غیرمستقیم از واژه هاي صریح ممکن است نام رقیب ذکر شود، در مقایسه مقایسه

.شود استفاده می »پیشرو«یا  »شماره یک«مانند 

.سازد حال میکند که محصول، کاربرش را شاد و خوش پیشنهاد می:لذت.31

با ارجاع به عناصر، حیوانات، گیاهان، یا مواد معدنی بین بشر و طبیعت هماهنگی :طبیعی.32

.کنند ایجاد می

افراد ضعیف، ناتوان، جوان یا مسن از به خیررسانی، کمک، حمایت و دلجویی :1مهرورزي.33

.شود تأکید می

.شوند ص، یا تجربه احترام قائل میاین ارزش فرهنگی، براي دانش، هوش، تخصبا:خرد.34

هاي فرد احترام قائل  این ارزش فرهنگی براي پشتکار و فداکاري شغلی و مهارت:کار.35

.شود می

ها دادهتحلیل  -4

را در چارچوب و سپس لندن در شهر تهران  شدهابتدا بیلبوردهاي نصب ،در این قسمت

نمونه  100یعنی  ها گفتنی است کل داده.کنیمتحلیل می)1994(ي فرهنگی چنگ ها ارزش

1. nurturance
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استخراج  شدهبررسینمونۀ   100و نتایج حاصل از  اند هبیلبورد، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت

 داده هاي ه اي ازوننم عنوان بهمعدود  چند آگهیاما با توجه به محدودیت مقاله، .ه استشد  

:می آیدلیدر ذ تحلیل

آگهی چاي گلستان

.استارزش کیفیت  ةدهند شود که نشان می تأکیدبر ماندگاري محصولن آگهی، در ای

شانس «این آگهی، با ذکر .محصول به ارزش سنت اشاره دارد ۀسال سابق 50بیان  همچنین

کند که خدماتش کاربر را غنی و ثروتمند  پیشنهاد می ،و نمایش سکه و وجه نقدي »هدیه

کننده را  ، ادب و قدردانی نسبت به مصرف»ال اعتمادس 50به پاس «عالوه،  به.سازد می

،سنت، کیفیت، ثروت:توان براي آن برشمرد را مینگی زیر ههاي فر ارزشدرنتیجه، .رساند می

.ادب

یانگ آگهی خودروي سانگ

.دهدمدرنیته را نشان می ،هاي خارجی واژه کارگیريِ و به NEWتوصیفیِ ةآگهی باال، واژدر 

 درنظر  شباهت به دیگران  فردي متمایز و بی عنوان بهمخاطب را  »براي افراد خاص«عبارت 

به  »آفرود ۀبلند کوپ تنها شاسی«عبارت  همچنین.کند گیرد و به ارزش فردگرایی تأکید می می

به عالوه .نظیر محصول اشاره دارد همتا و بی رقیب، بی بی ماهیتActyon، نام تجاري محصول 

بیان .به ارزش جوانی ارجاع دارد، است شده ساختهyoungوactionهاي  از ترکیب واژه که

رفته کار ي فرهنگی بهها ارزشبنابراین .کند بر هیجان و ماجراجویی تأکید می »هزار راه نرفته«

.ه فرديفردگرایی، مدرنیته، ماجراجویی، جوانی، منحصر ب:در این آگهی عبارتند از
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آگهی بانک اقتصاد نوین

کند که خدماتش کاربر را غنی و ثروتمند  این آگهی، با ذکر درصد سود پیشنهاد می

 همچنین.ها و اسامی خارجی در یک تبلیغ به مدرنیته اشاره دارد کارگیري واژه به.سازد می

متایانش اشاره به تمایز خدمات از ه »نخستین بانک خصوصی جمهوري اسالمی ایران«عبارت 

.شونداعضاي گروه نشان داده می عنوان بهافراد  »با هم، براي هم«عالوه، عبارت  به.شده است

.گرایی مدرنیته، رقابت، ثروت، جمع:گونه نشان داد ي فرهنگی را اینها ارزشتوان  پس می

لمنآگهی قرص وِ

و مواد معدنی بین بشر و طبیعت هماهنگی ایجاد  میناتدر آگهی فوق، با ارجاع به انواع وی

موجب افزایش شادابی، تندرستی  ،کند که استفاده از محصول این آگهی پیشنهاد می.شده است

به  »هاي سراسر کشور قابل تهیه در داروخانه«عالوه، ذکر عبارت  به.شودو قدرت بدنی می

ر فواید و توانایی محصول، ارزش ذک.محصول و ارزش آسودگی اشاره دارد بودنِدسترسدر
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ها و اسامی خارجی در این تبلیغ نیز به مدرنیته  واژه کارگیريِ به .دهد سودمندي را نشان می

 ۀبا مقایس.بهره گرفته شده است و به جنسیت مرد اشاره دارد از جذابیت مانکن.اشاره دارد

UK’sغیرمستقیم و عبارت  No ، همچنین.شود اشاره میبه تمایز محصول از همتایانش  1

SCIENCEبیان  OF HEALTHY LIVING به ارزش دانش ارجاع دارد و استفاده از

کیفیت محصول را  »با مجوز رسمی وزارت بهداشت«ذکر  .داند محصول را هوشمندانه می

تصویر کشیده شده است تا هاي مانکن جوان بهاز طریق نمایشتر  ستایش نسل جوان .رساند می

ي فرهنگی موجود در ها ارزشاساس، مجموع براین.شودکنندگی محصول برجسته  وانمزایاي ج

جوانی، طبیعی، مدرنیته، دانش، سالمتی، سودمندي، رقابت، کیفیت،  :آگهی فوق عبارت است از

.جنسیت، آسودگی

تصویري گلدیران-آگهی لوازم خانگی و صوتی

 ۀصرفهببر ماهیت مقرونتخفیف نوروزي و هدایاي ویژه  ها، در آگهی فوق، کاهش قیمت

 این تبلیغتصاویر .به نوروز و آداب و رسوم اشاره شده استهمچنینخرید کاال تأکید دارد، 

هاي  که در ورزشگاه »...ها متشکریم بچه«.دنده هیجان و لذت تماشاي فوتبال را نمایش می

، و به ازاي هر گل تیم است هشد  کنان تیم ملی ذکر شود، خطاب به بازی ایران بسیار شنیده می

بنابراین .گردد پرستی بازمی شود که این به ارزش میهن هدایا و تخفیف داده میملی در برزیل

.پرستی، اقتصاد، لذت سنت، میهن :کار رفته در این آگهی عبارتند از ي فرهنگی بهها ارزش
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اخوانرِآگهی ف

، بر همچنین.محصول اشاره دارد ةکار آگهی، به ارزش کاربردي و نقش مفید و همه این

اسامی خارجی  ها و کارگیري واژه در اینجا به .کند ماهیت قابل اعتماد و ایمن محصول تأکید می

هاي فنی پیشرفته  این ارزش بر مهارت .کاال به مدرنیته اشاره دارد بودنِروزو مفاهیم جدید و به

ترین قطعات و  پیشرفته«عالوه،  به.یده براي مهندسی و تولید محصول اشاره داردو پیچ

بر  ها و مجوزها نیز تصاویري از مدال.کند ارزش تکنولوژي را بیان می »تکنولوژي روز دنیا

ذیل نشان  صورت بهتوان  رفته را میکار به ي فرهنگیِها ارزشپس .دنکیفیت محصول تأکید دار

.مدرنیته، تکنولوژي، کاربردي، کیفیت، امنیت:داد

آگهی تلویزیون سامسونگ

به تجارب گذشته و همچنینخرید کاال اشاره دارد،  ۀصرفبهگرفتن بر ماهیت مقرونعیدي

تبال برزیل نیز بر هیجان و ماجراجویی فو این تبلیغ.آداب و رسوم احترام گذاشته شده است
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 10در بیلبورد سونی .اي رقابت با بیلبورد سونی است گونه نگارنده به عتقاداتأکید دارد که به

.رسیده است 100به  مسافر برزیل ذکر شده بود، اما در بیلبورد سونی این عدد

.سنت، اقتصاد، ماجراجویی، رقابت:ي فرهنگیها ارزش

رفته در بیلبوردهاي شهر کار ي فرهنگی بهها ارزش، انواع، تعداد و توزیع فراوانی  1نمودار در 

ي فرهنگی که فراوانی ها ارزش،الزم به ذکر است در این نمودار.داده شده استتهران نشان 

.ها صفر بوده، نمایش داده نشده است آن

ي فرهنگی در بیلبوردهاي شهر تهرانها ارزشانواع، تعداد و توزیع  -1نمودار 

:کنیم دهاي شهر لندن را ارائه میهاي مربوط به بیلبور در این بخش، تحلیل

Co-opآگهی 

محصول به  بودنِدسترسانگلستان وجود دارند و در هاي این محصول در سرتاسر فروشگاه

به عید کریسمس و سنت خرید شکالت و بیسکویت در این زمان .ارزش آسودگی اشاره دارد

ي فرهنگی این ها ارزشتیجه، درن.به کمک و حمایت تأکید داردآگهی .ارجاع داده شده است

.آسودگی، سنت، مهرورزي:آگهی عبارتند از
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Googleآگهی  Play

 بودنبیان رایگان.این خدمات آسان استتبلیغ فوق بر این نکته اشاره دارد که استفاده از 

کند که  د میاین آگهی پیشنها .خدمات و ارزش اقتصاد تأکید دارد ۀصرف به مقرونبر ماهیت 

millionsعالوه، عبارت  به.شود محصول، موجب لذت و خوشحالی کاربرش می more to

discover این آگهی را  ي فرهنگیِها ارزشتوان  پس می.به هیجان ماجراجویی اشاره دارد

.اقتصاد، لذت، ماجراجویی، آسودگی:گونه نشان داد این

Londonآگهی  Eye

این آگهی با  .خدمات و ارزش اقتصاد تأکید دارد ۀصرف به مقرونبر ماهیت ن تخفیف بیا

 کند که محصول موجب لذت و خوشحالیِ و ذکر امکانات خدمات، پیشنهاد می funةکاربرد واژ

در این تبلیغ به  EDFخارجی  ةواژ کارگیريِ ، تصویر بیلبورد و بههمچنین.شود کاربرش می

کند که موجبات تفریح مخاطب را  آگهی با ذکر امکانات تفریحی ادعا می.مدرنیته اشاره دارد

اقتصاد، لذت،  :کار رفته در این آگهی عبارتند از ي فرهنگی بهها ارزشپس .آورد فراهم می

.، فراغتمدرنیته
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آگهی سامسونگ

ند موجب برانگیختن توا احساس داللت دارد که داشتن محصول می شعار تبلیغاتی بر این

، به ارزش کاربردي و همچنین.بخشد و غرور میپرستیژ حسادت دیگران شود و به مخاطب 

کند که استفاده از آن  ذکر می Easyتوصیفی  ةواژ .محصول اشاره دارد ةکار نقش مفید و همه

کاربردي، :دنشو ذیل در این آگهی مشاهده می ي فرهنگیها ارزشبنابراین .استآسان 

.آسودگی، شأن اجتماعی

Creditآگهی  Suisse

.هاي هواپیمایی آسیا به ارزش اقتصاد اشاره دارد در بین شرکت ین هزینهکمتردریافت 

آسایش مخاطب را محصول، دهد که کند و نشان می تصویر بیلبورد بر ارزش آسودگی تأکید می

تبلیغ به شرکت هواپیمایی آسیا، ارزش  کمک شرکت مورد، همچنین.فراهم آورده است

توان  رفته در این آگهی را میکار به ي فرهنگیِها ارزشدرنتیجه،.کند مهرورزي را یادآوري می

.اقتصاد، آسودگی، فراغت، مهرورزي:گونه ذکر کرد این
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OUآگهی 

این تبلیغ با استفاده از تصاویر .ندا اعضاي گروه نشان داده شده عنوان بهآگهی، افراد  در این

براي  ،همچنین.سازد کند که این خدمات، کاربرش را خوشحال می شاد دانشجویان پیشنهاد می

دهنده و آموزشی این خدمات  عالوه، بر نقش اطالع به.دانش و هوش احترام قائل شده است

گرایی، دانش،  جمع:رتند ازدر این آگهی عباشده  مشاهدهي ها ارزشبنابراین .تأکید شده است

.لذت، خرد

Threeآگهی 

تصویر بیلبورد و این پیشنهاد که .به ارزش اقتصاد اشاره داردرایگان  تماسِ دادنِاختصاص

آلوده، ژولیده و بدون کیف پول، کارت بانکی را با یک تماس تعویض  توان در آرامش، خواب می

خدمات، خدمات تأکید دارد و اشاره بر این دارد که بودنِو دردسترسآسان  ةکرد، بر استفاد

خدمات و  بودنِ، جدیدnewتوصیفی  ةعالوه، واژ به .آسایش مخاطب را فراهم آورده است
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Unlike، عبارت همچنین.رساند مدرنیته را می other networks فرد و  بهبر ماهیت منحصر

توان  در این آگهی را می شدهمشاهده ي فرهنگیِها ارزشبنابراین .خدمات تأکید دارد رقیبِ بی

.فردي، مدرنیته اقتصاد، آسودگی، فراغت، منحصربه :کردچنین بیان 

ي فرهنگی در بیلبوردهاي شهر لندن  ها ارزش، انواع، تعداد و توزیع فراوانی  2نمودار در  

ها صفر ي فرهنگی که فراوانی آنها ارزشمودار الزم به ذکر است در این ن.اده شده استنشان د

.اند ، نمایش داده نشدهاست بوده

ي فرهنگی در بیلبوردهاي شهر لندنها ارزشانواع، تعداد و توزیع  -2نمودار 

گیري نتیجه -5

تعدادي از بیلبوردهاي تبلیغاتی در سطح شهر تهران  شناختیِجستار حاضر با هدف بررسی زبان

تحلیل  ،ي فرهنگیها ارزشاز منظر  ،شدهبیلبوردهاي گردآوري ه وتحریر درآمد ۀرشت و لندن به

مبنا و اساس تحلیل )1994(چنگ  ي فرهنگیِها ارزشمدل  ،در این پژوهش.اند هو بررسی شد

ي فرهنگی که براي ها ارزشهاي فارسی و انگلیسی،  طی تحلیل نمونه.ه استها قرار گرفت داده

هاي فارسی و انگلیسی،  آگهینمونۀ   ، در هستندیغات بسیار حائز اهمیت اقناع مخاطب تبل

، موارد تشابه و نیز تفاوتدو کشور مورد بررسیهاي فرهنگی در  و با وجود تفاوت ندشد  مشاهده 

تبلیغات فارسی و میان یکی از موارد تشابه .ي فرهنگی مشاهده شدها ارزشدر میزان توزیع 

پرستی، پاکیزگی، تزئینی، خرد،  ه، کاربرد متغیرهاي مدرنیته، اقتصاد، میهنمورد مطالع انگلیسیِ

شباهت در توزیع فراوانی .شود کار، شأن اجتماعی و جنسیت است که در هردو مشاهده می

نتایج حاصل از تحلیل .باشد هاي انگلیسی  محدودیت در انتخاب داده دلیل بهتواند  جنسیت، می

رد یکسان نیستند، بکه در میزان کاراین با وجود ،که مدرنیته و اقتصاد ها حاکی از آن است داده

اند و از این نظر  شتهکاربرد چشمگیري دا ،ي فرهنگی هستند که در هر دو زبانها ارزش

.اند مشابه
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کاربرد انواع  لحاظمورد بررسی، تفاوت به از موارد تفاوت تبلیغات فارسی و انگلیسیِ

ي فرهنگی فراغت، خرد و مهرورزي در تبلیغات انگلیسی ها ارزشکه تصوربدین.ستها ارزش

ي ادب، پاکیزگی، ها ارزش،همچنین.شود هاي فارسی دیده نمی اما در نمونه است کاررفته به

کار رفته اما در ژي و کار در بیلبوردهاي فارسی به، جادو، تکنولوسالمندانتزئینی، احترام به 

اشاره  ها ارزشتوان به میزان کاربرد انواع  از دیگر موارد تفاوت، می.تانگلیسی کاربرد نداشته اس

به ترتیب در (درصد 24درصد و  8بدین شکل که ارزش فرهنگی آسودگی با بسامد وقوع .کرد

)انگلیسیدر فارسی و(درصد 22و درصد 6و کیفیت با بسامد وقوع )فارسی و انگلیسی

هنگی در ي فرها ارزشکته نیز حائز اهمیت است که گرچه این ن.دهند ها را نشان می تفاوت

اي و قابل  اغلب کلیشه ها ارزشکاربرد این ولی د، نخور چشم میهاي فارسی به تمامی آگهی

.اند که در تبلیغات مختلف تکرار شده استبینی  پیش

ي ها زشارها باالترین میزان کاربرد توان افزود که در آن در مورد بیلبوردهاي فارسی می

اختصاص  درصد 26و سپس، سنت با فراوانی  درصد 38فرهنگی به ارزش مدرنیته با فراوانی 

از  درصد 12منظور کاربرد ارزش مدرنیته،  الزم به ذکر است در بیلبوردهاي شهر تهران، به.دارد

.هاي خارجی استفاده شده است از واژه درصد 32و  »جدید«اي  کلیشه ةهاي واژ معادل

ز تأکید در بیلبوردهاي فارسی، بر سنت و مناسبت عید نورو ها ارزشدرصد 22، همچنین

 از بیشدست آمده، کاربرد ارزش مدرنیته در بیلبوردهاي شهر تهران طبق نتایج به.اند داشته

تواند بیانگر تمایل  هاي خارجی می ارزش سنت بوده است که با توجه به میزان کاربرد واژه

ي فردگرایی، دانش، جادو، ها ارزششایان توجه است که در این تبلیغات، .باشد جامعه به غرب

گرایی و ارزش  ارزش جمع برتري.ندرت مشاهده شده استپرستی، کاربرد و جنسیت به میهن

مبین  ،همچنین ،نتایج.گراي ایران باشد جمع ۀتواند بازتاب جامع خانواده به ارزش فردگرایی می

ي فرهنگی در بیلبوردهاي انگلیسی به ارزش ها ارزشین میزان کاربرد این نکته است که باالتر

.اختصاص دارد درصد 24و سپس، ارزش آسودگی با فراوانی  درصد 32اقتصاد با فراوانی 

 و محبوبیت، ثروت، جنسیت پرستی، مورد بررسی، ارزش میهن همچنین در تبلیغات انگلیسیِ

.ندرت مشاهده شده استرقابت به

با تا که در هر بیلبورد سعی شده است  کردتوان ادعا  می ،هاي پژوهش د به یافتهبا استنا

شکالی متنوع، پیام به مخاطب به ا ،ي فرهنگی متفاوت جامعهها ارزشکاربرد زبانی ویژه در قالب 
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 ةدهند ها نشان ي فرهنگی و میزان کاربرد آنها ارزشوجود تفاوت در انواع .شودو ارائه  القا

هاي بازرگانی و از  آگهی کنندگانِ تبلیغ.است مورد بررسیزبانی  ۀدو جامع فرهنگیِ هاي تفاوت

رو با تأکید بر  از این.سزایی در بازنمایی نکات فرهنگی دارند نقش به ،جمله بیلبوردهاي تبلیغاتی

توانند در تبلیغ کاالهاي  نکات فرهنگی مثبت و ملحوظ داشتن هنجارهاي فرهنگی جامعه می

توان اي هر عصر، می، با تأمل در محصوالت رسانهبه نظر می رسد.تر باشند خود موفقمصرفی 

ویژه  هاي بازرگانی، به چرا که آگهی.دست دادهاي هر جامعه را به دها و واقعیتتصویري از رویدا

.فرهنگی عصر خود هستند -وضعیت اجتماعی ةکنندبه خوبی منعکس ،بیلبوردهاي تبلیغاتی

یکی از  عنوان بهتوان  هاي تبلیغاتی در بیلبوردهاي سطح شهر میآگهیهمچنین به 

زندگی  ةمصرفی مردم، بلکه بر شیو ساز نیز نگریست که نه تنها بر فرهنگ فرهنگهايپدیده

به بیانی دیگر، از یک سو بیلبوردهاي تبلیغاتی را باید یکی از ابزارهاي .آنان نیز تأثیرگذار است

هاي فرهنگی جامعه توان بسیاري از داللت که از طریق آن می کردتلقی  خوانش فرهنگ موجود

که این بیلبوردها در ترویج و  کردتوجه باید را مورد تحلیل و واکاوي قرار داد و از سوي دیگر، 

.نکات فرهنگی جدید اثرگذارند ۀاشاع
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