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چکیده

تبلیغات نوعی گفتمان است که در آن گوینده یدیکوشده ادا اسدتفاد ا

اازارهای گفتمانی اه ترغیب یخاطب اپردا د .این یقاله اه اررسی اازارها یا

شیو های گفتمدانی ادهکاررفتده در تبلیغدات رن نایدههدا ن یلد ت ادان

فارسی ار اساس الگوی نند ( )2006که شایل الگوهای صوتی ،انتخدا

کلمات ،ساختار جم ت نکارارد یعنایی است ،ییپردا د تا یعلوم گدردد

کهام یک ا آنها در تبلیغات یطبوعات اان فارسی کارارد دارنه ن ییزان

این کارارد چقهر است .ارای این ینظدور ،ا یلد ت یوفقیدت ،خدانواد ،
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،کیهان ن اط عات هر کدهام د عدهد ،جمعد عا تعدهاد چهدل یللده ن چهدل

رن نایه ا سالهای هشتاد ن نه ن نود انتخا ن اهرنش توصدیفی-تحلیلدی
اررسی شه است .نتایج نشان ییدهه که همۀ الگوهای نند در تبلیغدات

نوشتاری اان فارسی استفاد نمیشود ،یث ع شیو های «جاناخشی اه اشدیا
ن یا الگوهای صوتی» کاراردی نهارد .سایر شیو هدا نیدز کدارارد یکسدانی

نهارنه« .صفت عالی ن شخصیسا ی» اهطوریسانی دارای ااالترین ییدزان

کارارد اود « ،ریت » کمترین کدارارد ن سدایر شدیو هدا ادین ایدن دن ،رنی
پیوستار قرار ییگیرنه.

واژههاای کلیاادی تبلیغددات ،گفتمدان ،ترغیددب یخاطدب ،شددیو هددای
گفتمانی ،الگوی نند

 .1مقدمه
گفتمان ا یفاهی یهمدی اسدت کده در شدکلگیدری تفکدرات انسدانهدا نقدد دارد .نند

1

( ) )1:2006ار اساس دیهگا نقدگرایی ،آن را اینگونه تعریف ییکنه« :گفتمان،کدارارد
اان است ،کارارد اان ناقعی که یردم ناقعی آن را در دنیای ناقعی اه کدار یدیارنده» .نی
(همان )3 :ایان ییکنه که نمونههای اسیار یتفانتی ا یتون اانی در یطالعۀ گفتمدان نجدود
دارد .این یتون ،شایل یکالمه ،نایه،گزارش ،یادداشدت ،عندانین رن نایده ،یصداببه ن بتدی

تبلیغ ییااشه .در یورد تحلیل گفتمان نیز تعاریف یختلفی نجدود دارد .اسدتااز)1 : 1983( 2
تحلیل گفتمان را دارای سه نیژگی ییدانده -1 :درادارة کدارارد ادان فراتدر ا یدک جملده
است؛  -2دراارة رنااط درننی این اان ن جایعده اسدت؛  -3درادارة نیژگدیهدای گفتداری
ارتباطات رن یر یی ااشه .تحلیل گفتمان ،عناصدر ادانی را کده در اجتمدا یدورد اسدتفاد
قرار ییگیرد ،اررسی ییکنه.
ایرن تبلیغات در همۀ جواید دنیدا یدورد اسدتفاد اسدت .تلویزیدون ،رادیدو ،یلد ت،
رن نایهها ،تاالوهای دیواری ،اینترنت ن بتی کتا ها ،خودکارهدا ن ...ندوعی ا تبلیغدات را
Woods
Stubbs
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در خود جای داد انه .تبلیغات جریانی نه  ،فعالیتی اقتصادی ،صنعتی یدا برفدهای اسدت ن
جزئی ا یحتوای رسانههاست .تحلیلگران گفتمان اهدنبال رنشی هستنهکه اهیهد آن اتواننه
یعنی ساختهشهة درنن یتن ن نیزآن یعنی را که ا خود یتن اه دست ییآیه ،ایاانده .تحلیدل
گفتمان تبلیغات اه اررسی شیو هایی ییپدردا د کده در پیدامهدای یختلدف اا رگدانی ادرای
یتقاعه کردن یخاطب اه کار گرفته ییشدونه .ایدن پیدامهدا یمکدن اسدت اده صدورتهدای
گفتدداری ن نوشددتاری ارائددهگردندده .گفتمددان تبلیغددات یملددو ا شددیو هددای ترغیددبکنندده ن
ا قبلطرحریزیشه ن سا یانیافته است .نند ( )2006یعتقه اسدت کده سداختار تبلیغدات،
یعنی رنشهایی که یتن تبلیغ ار اساس آنها ساخته ن پرداخته ییشدود ،در ترغیدب یخاطدب
نقد دارنه .این رنشها عبارتنه ا  -1 :الگوهای صوتی که ندوعی ادا ی ادا صدهاها ن شدیوة

شاعری است؛ یاننه تکرار ،ریدت  ،قافیده ن نمداد صدوتی1؛  -2انتخدا کلمدات کده اسدتفادة
ادانشناسدانه ا کلمددات ادان اسدت؛ ا قبیددل کلمدات وده ن نقددی

 ،2یبالغده ،3ایدان یددواد

تشکیلدهنه ن استفاد ا صفات؛ یاننده صدفت«جهیده»؛  -3سداختار جمد ت یثدل صدفت

عالی در جمله ،صیغۀ ایری ،ساخت سهقسمتی ،4چنهکلمه اهنن الگوی دستوری ،صفت یدا

قیه یقایسهای ن سد ال ا غدی5؛  -4کدارارد یعندایی یثدل شخصدیسدا ی ،6پدیدانگداری ن

جاناخشی اه اشیا .7هر یک ا این شیو ها در اخد اررسی الگوهای نند در ادان فارسدی
توویح داد خواهه شه.
در ایران در یورد اان تبلیغات ،اا استفاد ا الگوهدای یتفدانت پدژنهدهدایی صدورت
گرفته که اه یه ترین آنها اشار ییگدردد .پایداننایدۀ نهاایدان ( )1376ادا عندوان «تبلیغدات
اا رگانی ا دیهگا اانشناسی» ،اه اررسی اعضی ا ساختارهای نحوی ،ناژگانی ن آنایدی
اان تبلیغات اا رگانی که در ترغیب یخاطب نقد دارنه ،ییپردا د ن اا طبقهاندهی کدردن

داد ها ار اساس انوا ارجستهسا ی (هنلارگریزی ن قاعه افزایی) در نمودار لدی  ،8اده ایدن
1
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نتیله یی رسهکه انوا یختلف هنلارگریزی (سبکی ،نحوی ن ناژگدانی ،یعندایی ،خطدی-
اانی ،نوشتاری ن گویشی -اانی) ن انوا قاعه افزایی (توا ن آنایدی ،ناژگدانی ن نحدوی)
در تبلیغات فارسی رایج است .اه اعتقاد نی ،جناس ن استعار نقد قاالتدوجهی در ترغیدب
کردن یخاطب نهارنه .خوشنویس یرادی ( )1378در پایاننایۀ خدود ادا عندوان «یبتهاسدا ی
در تبلیغات اا رگدانی نوشدتاری فارسدی» ،تبلیغدات نیا یندهیهدای رن نایدۀ همشدهری را ادا
رنیکرد تحلیل ک م یورد اررسی قرار ییدهه .نی اه شد ساختار یبتهایی دست یدییااده
ن اه این نتیله ییرسه که این ساختارها در جلب توجه ن ایلاد انگیز ادرای یخاطدب ید ر
است .اسهی ( )1380در پایاننایۀ خود ادا عندوان «یقایسدۀآگهیهدای اا رگدانی گفتداری ن
نوشتاری» ،تبلیغات نوشتاری رن نایۀ ایران ن تبلیغات شفاهی تلویزیون ن رادیو را ادر اسداس
ارجستهسا ی لی (هنلارگریزی ن توا ن) ا چهار اُعه کاراردشناختی ،نحدوی ،ناژگدانی ن
آنایی ،اا ه یقایسه ن اه این نتیله ییرسه که در تبلیغ نوشتاری ،هنلارگریزی نوشدتاری ن
در تبلیغ گفتاری ،هنلارگریزی آنایی ن لهلهای رایج است .در پایداننایدۀ «کارگفدتهدای
ترغیبی در تبلیغات» نوشتۀ توفیقی(،)1383کارگفتهای ترغیبی تبلیغدات اا رگدانی یرادو

اه یحصوالت خوراکی ،لوا م خانگی ن لوا م آرایشی -اههاشتی ار اساس دیهگا سدرل 1ن

رنیکرد اانشناسی اجتماعی یورد اررسی قرار ییگیرد ن این نتیله باصل یدیشدودکه در
این نو تبلیغات ،کارگفتهای ترغیبی غیریستقی ایشتر ا کارگفدتهدای ترغیبدی یسدتقی
استفاد ییشونه .عمو اد یههیرجی ( )1384در یقالهای اا نام «اررسدی یقایسدهای اسدتعار
در نددامهددای تلدداری قبددل ن اعدده ا انق د

اس د یی» ،اددر اسدداس اعضددی ا دیددهگا هددای

اانشناختی ،انوا استعار های تلاری قبل ن اعه ا انقد

اسد یی را یدورد اررسدی قدرار

ییدهه .یقایسۀ داد ها نشان ییدهه که نو نحو ،نجه ن تضمن اهکارگرفتهشه در نامهای
تلاری قبل ا انق
اعه ا انق

 ،ا انوا یشااه خود در اعه ا انق

ساد تر اسدت ن رننده داد هدای

تأکیه ار نحو استعارة یرکب دارد .همچنین ار اساس چارچو ساختارگرایی

یاکواسن ،2تو ی داد ها در دن دنر اا تمایز این استعار ن یلا تبیین یدیگردنده ن تحلیدل
اانشناسی اجتماعی ا آنها ایانگر این یطلب است که درک استعار نیدا اده داندد پیشدینۀ
Searle
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فرهنگی ایشتری نسبت اه یلا دارد .فقیهیان ( )1389در پایاننایدۀ خدود ادا عندوان «اررسدی
کاراردشددناختی ارخددی اشددارات تضددمنی در تبلیغددات تلدداری فارسددی» ،تبلیغددات تلدداری

تلویزیون ن رن نایه ن یل ت فارسی را ار اساس چارچو نظری گرایس 1تلزیه ن تحلیدل

ییکنه ن اه این نتیله یدیرسدهکه در تبلیغدات ا تضدمنهدای یکالمدهای باصدل ا نقد
راهکارها ،ایشتر استفاد ییشود ن نیز این که اازارهای ک یی (ادهخصدو

تضدمنهدا) در

تبلیغات تلاری رن نایهها ،پیچیه تر ا تبلیغات تلاری تلویزیون است.
ایا تاکنون شیو های گفتمانی تبلیغات ار اساس الگوی نند یورد اررسدی قدرار نگرفتده
است که در این یقاله اه آن پرداخته خواهه شه .در ایدن یقالده ،گفتمدان تبلیغدات نوشدتاری
چهل رن نایه ن چهل یلله که اهطور اتفاقی ا یل ت یوفقیدت ،خدانواد  ،خدانوادة سدبز ن
رن های نهگی ،ن رن نایههای جام ج  ،همشهری،کیهان ن اط عات ا هرکهام د عدهد،
ا سالهای هشتاد ن نده ن ندود انتخدا شده انده ،اراسداس الگدوی نند ()2006کده شدایل
الگوهددای صددوتی ،انتخددا کلمددات ،سدداختار جم د ت نکددارارد یعنددایی اسددت ،ادده رنش
توصیفی -تحلیلی یورد اررسی قرارییگیرد تا یعلوم گدردد کدهاییک ا آنهدا در تبلیغدات
یطبوعات اان فارسی کارارد دارد ن ییزان آن چقهر اسدت هده

ایدن اسدت کده نحدوة

کارارد شیو های گفتمانی یورد نظر ،در این یتون یعلوم گدردد ن ییدزان اسدتفاد ا آنهدا ادا
یکهیگر یورد یقایسه قرار گیرد .سا یاندهی یطالب اده ایدن صدورت اسدت کده در ادایده،
یختصری در یورد گفتمان تبلیغات ایان ییشود ،آنگا هر یک ا گرن ها ن یرگرن هدای
الگوی نند یطرح ن کارارد آنها در اان فارسی اررسی ییگردد ن در نهایت اده احدو ن
نتیلهگیری پرداخته ییشود.
 .2گفتما تبلیغات

تبلیغات نوعی گفتمان است که در آن گوینه ییکوشه اا استفاد ا اازارهای گفتمدانی اده

ترغیب یخاطب اپردا د .در یتون یختلف تعاریف یتعهدی ا تبلیغات آیه اسدت ،اده طدور
یثال اینکه «تبلیغات فراینه رنشمنه ارائۀ اط عات یناسدب در یدورد کاالهدا ن خدهیات اده
Grice
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یشتریان ن ترغیدب ن یتقاعده کدردن ید ر یصدر کنندهگان اده خریده کاالهدا ن خدهیات
ییااشه» (یتولی .)3 :1372 ،در تعریفی دیگر ،تبلیغدات را ارائدۀ غیرشخصدی اط عدات کده
یعموالع ارای آن پول پرداخت ییشود ن اغلب اا هه

ترغیب ارای خریه کاالها ،خدهیات

ن یا ایه ا سوی افرادی یشخص ن توسط رسدانههدای یختلدف انلدام یدیپدییرد ،تعریدف

نمود انه (تافلینگر.)4 :1996 ،1

کوک )8 :2001( 2ار این اانر است که تبلیغات ،نوعی گفتمدان اسدت کده شدایل یعندی

خود تبلیغ (یتن یورد نظر) ن اافتی است که افراد اه تبلیغ جوا ییدهنده .نی یعتقده اسدت
که تبلیغ ،نقشی ترغیبکننه دارد ن ایدان یدیکنده کده درگفتمدان تبلیغدات ،ادرای ترغیدب
کددردن یخاطددب ،ا اددان اددهصددورت خ قاندده اسددتفاد یددیشددود .همچنددین نیژگددیهددای
اانشناختی ،ا جمله یسائل نحدوی (ندو جمد ت) ،اسدتفاد ا ودمایر یختلدف ،انتخدا

ناژگان ن غیر  ،یدورد اسدتفاد قدرار یدیگیدرد (سیمپسدون )9 :2001 ،3اظهدار یدیدارد کده
تبلیغات فرصت اسیار خوای ارای اانشناس است تا اتوانه ادانی را کده اسدتفاد یدیشدود
یورد یطالعه قرار دهه؛ همچنین رنش های گفتمدان را کده ادرای ترغیدب یخاطدب اده کدار
ییرننه،کشف کنه .در ناق  ،ان نیز ار ایدن ادانر اسدت کده ادا توجده اده کداالی تبلیغدی ،ا
نیژگیهای یتفانت اانشناختی استفاد ییشود .یث ع در تبلیغاتی که ارای سد یتی هسدتنه
(اهعنوان یثال قر

یسکن) ،ایشتر ا کلمههای راطی (یثل سدپس ،نقتدی کده ن )...اسدتفاد

ییگردد.
ندد ( )3:2006در یورد گفتمان تبلیغات ایان ییکنه که اکثر فرهنگنایههدا اساسداع ادر
رنی نقد ن کارارد تبلیغات اهعنوان آگهی یا اع ییهای عمویی توجه دارنه ،ایا ادهنودوح
ییتوان دیده کده هندر تبلیغدات اسدیار فراتدر ا ایدن اسدت .تبلیغدات اندوا یختلفدی دارد ،ا
پیامهای اا رگانی تلویزیون گرفته تا ایلبوردها .همۀ این تبلیغات نقت ن ت ش اسیار یدادی
ال م دارنه .اعضی ا تبلیغات اهصورت یستقی ن اعضی ادهصدورت غیریسدتقی  ،خواننده را
یورد خطا قرار ییدهنه .تبلیغات ،نیرنی برکتی پشت فرهنگ یصدرفی یخاطدب اسدت.
1
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کارکرد تبلیغات ،رن اه رشه ن ترقی است یرا ه توجه یخاطب را اه خود جلب ییکنه ن
ه اینکه یوجودیت ن یطلوایت یک کداال یدا یدک ع یدت تلداری را در ذهدن یخاطدب
سا یان ییدهه .ارای رسیهن اه این نقد ،تبلیغ اایه در ااتها ،یخاطب یورد نظرش را ایااده،
آنگا آن یخاطب را اا یک پیام جیا ن اهیادیانهنی ،جی کنه .قهرت تبلیغات ،ا اان
اهکارگرفتهشه در آن اه دست ییآیه.
 .3کارارد الگوهای وودز در تبلیغات مجالت و روزنامههای ااریی
در این قسمت ،الگوهای یورد نظر نند شایل الگوهای صوتی ،انتخدا کلمدات ،سداختار
جم ت ،کاراردهای یعنایی ن یرگرن های هر کهام در تبلیغات رن نایهها ن یل ت ادان
فارسی یورد اررسی قرار خواهه گرفت.
 .1 .3الگوهای صوتی

الگوهای صوتی که درناق نوعی اا ی اا صهاها ن شیوة شاعری است ،ااعو ییشونه کده
توجه یخاطب جلب شود ن پیامها یانهگارتر گردنه .همچنین ااعدو ار ش دادن اده کداال ن
خهیات ییشونه .همانطورکه اعضی ا یحصوالت اا لوگدوی آنهدا قاادلتشدخیص هسدتنه
(یاننه :یارک اپل ،آرم انز نآدیهاس) ،اعضی ا یحصوالت ه ادا اازارهدای ادانشدناختی
شعارها قاالتشخیص هستنه .نهتنها لوگوها ،الکه صهاها ه یعانی (یا داللتهای ودمنی) را
ینعکس ییکننه ن ااعو تهاعی یعانی ییشونه .این الگوهای صدوتی شدایل تکدرار ،ریدت ،
قافیه ن نماد صوتی هستنه.
 .1 .1 .3تکرار

تکرار صایتها ن یصوتها کمک ییکنه که یحصوالت در ذهن یدا جدای اگیرنده .یدک
نمونه ،تکرار صایتهای آغا ین 1یا تکرار یک صایت خا

در ااتهای چنه کلمدۀ یتدوالی

ییااشه.
initialism

1
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یثال - :دنرة آیو شی یهیریت فدرنش ن اا اریداای :ایشدتر افرنشدیه( .یللدۀ یوفقیدت،
شمارة  ،208سال ،90صفحۀ )24
در این یثال ،صایت « » در ااتهای هر دن کلمۀ یتوالی آیه است.
 .2 .1 .3ریتم

ریت نقتی است که یک شعار تبلیغاتی ،آهنگ یوسدیقیایی دارد ن طندین تشدکیل یدیدهده.
تبلیغکننه ییکوشه اا استفاد ا کلمات ،آهنگی یو نن ایلاد کنه .اسدتفاد ا ایدن شدیو
ااعو ییشود که کاالی تبلیغشه  ،ایشتر در ذهن امانه.
یثال - :رایک دنست ازرگ ن کوچک (یللۀ خانواد  ،شمارة  ،436سال  ،90صفحۀ ) 50
این شعار تبلیغاتی آهنگدی یدو نن دارد ن ادا اسدتفاد ا ریدت ن آهندگ یدو نن ،بدس
خوشاینهی ایلاد ییکنه که اه یخاطب انگیز ییدهه تا این یحصول را اخرد.
 .3 .1 .3قاایه

قافیه شیو ای است که تبلیغکننه اا استفاد ا کلمدات هد قافیده ،آنهدا را در ذهدن یدا پیونده
ییدهه ،ن ا این طریق ،کاالها سری تر یادآنری ییشونه.
یثال:
 الکترناستیل :ظرافت ن یبایی د کیفیت ن کارایی (رن های نهگی ،شمارة  ،350سال ،89صفحۀ)11
 نستل :نستل ،فنانری یکهل (یللۀ خانوادة سبز ،شمارة  ،285سال ،90صفحۀ )11ترکیب «ظرافت ن یبایی» اا «کیفیدت ن کداراآیی» هد قافیده هسدتنه .همچندین دن کلمدۀ
«نستل ن یکهل» ااه ه قافیهانه .این ه قافیه اودن ،یبایی خاصی اه نجدود یدیآنرد کده
ذهن یخاطب را اه آن جلب ییکنه ن آن شعار را اهیادیانهنیتر ییکنه.
 .4 .1 .3نماد صوتی

در رنش نماد صوتی ،اا استفاد ا نامآناها ،اه صهاها یعنی ن یفهدوم ن یدا بتدی ابساسدات
خا

داد ییشود .کلمات ندامآنا ،صدهاهای غیر ادانی را ادهصدورتهدای گفتداری ارائده
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اه نجود ییآنرنه .در ناق اا اسدتفاد ا ایدن شدیو  ،یبلغدان

ییدهنه ن تهاعی یعانی خا

اانر دارنه که صهاها قهرت دارنه ن شرکتهای تبلیغاتی ا این قهرت در ادهنجدودآنردن
ع یتهای تلاری استفاد ییکننه .این شیو در تبلیغات گفتاری کارارد دارد ن ا آنلا کده
این اررسی ار رنی تبلیغات نوشتاری صورت گرفته ،نمونهای ا آن در داد ها یافت نشه.
 .2 .3انتخاب کلمات

انتخا کلمات ،استفادة ادانشناسدانه ا کلمدات ادان اسدت .یکدی ا شدیو هدایی کده در
انتخا کلمات در تبلیغ ،ییتوان نام ارد ،استفاد ا صفات ن قیود ییااشه .تبلیغکنندهگان،

در تبلیغددات خددود همیشدده ا کلمددات توصددیفی اسددتفاد یددیکنندده تددا یحصددوالت خددود را
ارجستهتر کننه ن آن را اینظیر جلو دهنه .یکی ا صفاتی که در تبلیغات اا درصده اداالیی
یورد استفاد قرار ییگیرد ،صفت «جهیه» است که اتوانه بس تلهدگرایی را در یخاطب
تحریک کنه .یبالغه ،رنش دیگری است که در انتخا کلمات اه کار ییرند .یبالغه یعندی
ازرگ کردن چیزی فراتر ا آنچه که هست .تبلیغکننهگان ،اغلب ا یتراد هدا ادهصدورت
یبالغه استفاد ییکننه .رنش دیگر اسدتفاد ا کلمدات وده ن نقدی
نقی

اسدت.کلمات وده ن

کلمات یتناقضی هستنه که در کنار ه ییآینه ن اا ه ترکیب ییشونه تا این بدس

را ایلاد کننه که یحصول تبلیغشه کاالیی یتمایز اا دن نیژگی یتضداد اسدت .شدیوة دیگدر
ایان یواد تشکیلدهنهة یحصول است تا اهین نسیله تفکر علمدی ادودن سداخت کداال را اده
یخاطب القا ن ان را یتقاعه سا نه .در ادایه اه تشریح کاراردهای این شیو ها پرداخته ییشود.
 .1 .2 .3لغت اختراعی

1

تبلیغکننهگان اهدنبال کلمات جهیه ن نو هستنه ،تا اه کمک آن یحصوالت خود را تدرنیج
دهنه چرا که ییداننه خواننه ا شنیهن شعارهای قهیمی خسته ییشود .انااراین ،در هنگام
جستلوی اصط بات جهیه ،اغلب سعی ییکننه کلمات جهیده یدا فدرمهدای جهیدهی ا
کلمات را اه نجود آنرنه یا آنها را همچون شکارچی اسیار قوی ،ا یناا یختلف شکار کننه.
neologism

1
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یثال -:دکتدر ااوالفضدل یحمدودی :کاشدت یدوی نده ن دائمدی ،یزنپشدیا ،یزنلیفدت،
یزنفت (یوفقیت ،شمارة  ،208سال ،90صفحۀ )98
در این تبلیغ ا سه کلمه که اصط بات پزشکی است (یزنپشیا ،یزنلیفدت ،یزنفدت) ن
ارای همه یخاطبان آشنا نیست ،استفاد شه تا بس کنلکانی یخاطب را ارانگیدزد ن ان را
تشویق اه خریه کنه.
 .2 .2 .3ااهام واژگانی

رنش دیگری که تبلیغکننهگان اه کار ییگیرنه این است کده ادا اازارهدای یختلدف ،ااهدام
ناژگانی اه نجود ییآنرنه .ااهام ناژگانی اه چنهین رنش است -1 :استفاد ا یدک کلمده
اا چنهین یعنی یراو اه ه  ،یثل «پا»که ه اه یعنی یا این ساق ،ه نابه طول ن ه پایین
کو است؛  -2استفاد ا کلماتی که ا نظر نوشتاری یکسان نلدی یعندی یتفدانت دارنده یدا

ه نویسه 1هستنه؛ یثال ،lead :که ه یک نو فلز است ن ه افسدار بیواندات؛  -3اسدتفاد
2

ا کلمات ه آنا کده تلفدی یکسدان ،ایدا یعندی یتفدانت دارنده؛ یثدال threw :ن through

(نند  .)20 :2006 ،نمونهای ا این شیو در داد ها یافت نشه.
 .3 .2 .3صفات و قیود -ایتفاده از صفت «جدید»
شیوة دیگری که در تبلیغات اه کار ییرند ،استفاد ا صفات ن قیود است .تبلیدغکنندهگان،
در تبلیغددات خددود همیشدده ا کلمددات توصددیفی اسددتفاد یددیکنندده تددا یحصددوالت خددود را
ارجستهتر کننه ن همچنین آن را اینظیر جلو دهنه ،تبلیغدات ادا درصده اداالیی ا صدفات،

چنهین الیۀ توصیفی جهت ترقی دادن اجناس خود ،اه نجود ییآنرنده .نند ()20 :2006
ایان ییکنه که تحقیقات یادی در یورد استفاد ا صدفات در گفتمدان تبلیغدات آیریکدا ن
اریتانیددا انلددام شدده اسددت .اددا اررسددی بددهنداع دنیسددت تبلیددغ آیریکددایی یعلددوم شدده کدده

تبلیغکننهگان ،استفادة ایشتری ا د صفت «جهیه ،یبا ،اهتر ،آ اد ،اودافی ،خدو  ،تدا ،
ازرگ ،تمیز ن سبک» ییکننه ،در بدالی کده در اریتانیدا ،ایشدتر ا د صدفت «جهیده ،پدر،
homography
homophone

1
2
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خو  ،اهتر ،اهترین ،یطمئن ،آ اد ،تمیز ،تا  ،اعلا انگیدز ،خوشدمز ن خدا » اسدتفاد
ییکننه .نند ایان ییکنه که اعضی ا صفات یاننه « یبا ،ازرگ ،اعلا انگیز ،خوشمز

ن خا » دارای یبالغه ن اغراق ییااشنه.

شیو ای که در تبلیغات اان فارسی ایشتر کارارد دارد ،استفاد ا صفت «جهیه» اسدت.

تبلیغکننهگان ا صفت «جهیه» استفاد ییکننه تا بس نوخدواهی ن تلدهدگرایی یخاطدب
را ارانگیزنه ،بتی ارای یحصوالتی که سالها پید ه نجود داشتهانده .یخاطدب ادا دیدهن

کلمۀ «جهیه» ،ناخود آگا ترغیب اه خریه ییشود؛ اا نجود ایدنکده یمکدن اسدت کداالی

تبلیغشه اا کاالی قبلی هی تفانتی نهاشته ااشه.

یثال -:چای لیپتون :طعمی جهیده ا لیپتدون (یللدۀ خدانوادة سبز،شدمارة  ،277سدال،90

صفحۀ )2

در این یثال ا «طع جهیه» استفاد شه یرا تبلیغکننه ییدانده کده یعمدوالع انسدانهدا

اهدنبال تنو ن تلراۀ طع های جهیه هستنه ،انااراین ایدنگونده یخاطدب خدود را تحریدک
ییکنه تا ارای طعمی جهیه ،چای لیپتون را ایتحان کنه.

یثال -:ارانن :خ قیت در آشپزی اا یولتی کوئیک جهیه ارانن (یللۀ یوفقیت ،شدمارة

 ،185سال ،90صفحۀ )121

در این تبلیغ نیز اسدتفاد ا کلمدۀ «جهیده» ادرای «یدولتی کوئیدک» ،یخاطدب را ترغیدب

ییکنه تا آن را در آشپزخانه استفاد کنه ن خ قیت ن هنر خود را اا این نسیله نشان دهه.
یثال -:ندپز تفال :ندپز جهیه تفال (خانوادة سبز ،شمارة  ،274سال ،89صفحۀ )33

در این یثال صفت «جهیه» اههمرا ندپز اه کار رفته است ن هدی چیدز دیگدری گفتده

نشه اسدت کده یدث ع ایدن ندپدز جهیده چده تفدانتی ادا یدهل قبلدی دارد .در نتیلده ،بدس

کنلکانی یخاطب ارانگیخته ییشود ن تشویق ییشود تا ابینه این یهل اا ندپزهدای قبلدی

چه تفانتی دارد.

 .4 .2 .3مبالغه
یبالغه رنش دیگری است که در گفتمان تبلیغات اه کار ییرند .یبالغه ،یعنی ازرگ کدردن
چیزی فراتر ا آنچه که هست .تبلیغکنندهگان ،اغلدب ا کلمداتی کده کیفیدت کداال را ایدان
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ییکننه اهصورت یبالغه استفاد ییکننه؛ یاننه «عالی ،خدارق العداد  ،شدگفتآنر» (نند ،

.)15 :2006
یثال:

 آیو شگا عطر یاس :آیو شها  %100تضمینی (یللۀ رن های نهگی ،شمارة ، 380سال  ،90صفحۀ ) 64
 -دستمال کاغیی فاین %100 :الیا

اکر (یللدۀ خدانوادة سدبز ،شدمارة  ،285سدال ،90

صفحۀ )43
 یوسسۀ تریی یوی پهیهة جدوان :تدریی یدو ،ادا یوهدای صده در صده طبیعدی (یللدۀرن های نهگی ،شمارة  ،350سال  ،89صفحۀ )76
در این نمونهها ،اهطور یبالغهآییز ا عبارت «صه در صه» استفاد شده اسدت« :صده در
صه الیا

اکر» ن یا «اا یوهای صه در صه طبیعدی» تدا اده یخاطدب اطمیندان داد شدود کده

یحصول یا فراینه تبلیغشه کای ع خو است ن ا آن راوی خواهه اود.
 .5 .2 .3زاا کنایهای

1

ع ن ار اان توصیفی ،اان کنایهای ه در تبلیغات اه کار ییرند .اان کنایهای این اشدیا

ن یفاهیمی که اهظاهر اا ه هی ارتباطی نهارنه ،شباهتها ن ارتباطاتی اده نجدود یدیآنرد.
اان کنایهای استفاد ا صنعت تشبیه ن صنعت استعار است .صدنعت تشدبیه ایدن اسدت کده
چیزی را یثل ن یاننه چیز دیگر اهانی  ،یث ع اهجای اینکه اگویی «یرد اا صهای النده فریداد
د» اگویی «یرد یاننه شیر غریه» .در اینلا ،فریاد یرد اه «غرش شیر» تشبیه شده اسدت .ایدا
در صنعت استعار  ،اهجدای یقایسده کدردن شدیء ،ناقعده یدا عمدل را یثدل ن یاننده دیگدری
ییدانی تا شباهت آن را ارجسته ن نمایان کنی .
یثال -:پژنهنهگان را داند :اا ارنایهریزی نیدژ  ،قادرخواهیده ادود ادا سدی ن پدنج رن
یطالعه ،ار غول ریاوی ن فیزیک غلبه کنیه( .یللۀ یوفقیت ،شمارة  ،203سال  ،89صفحۀ )33
در این یثال در ترکیب «غول ریاوی ن فیزیک» ریاوی ن فیزیک را هماننه غول دانسته
تا سخت اودن آنها را نشان دهه.
figurative

1
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 .6 .2 .3نوشتن حروف آغازین عبارات

این شیو که در ناق کنار ه قرار دادن برن

انل یک عبدارت اسدت ،در تبلیغدات ادرای

جلب توجه یخاطب استفاد ییشود .در بالیکه این شیو  ،ارای صرفهجویی در فضا یدورد
استفاد قرار ییگیرد ،ییتوانه ارتبا شخصی نیز این نویسنه ن یخاطب اده نجدود آنرد ن
ان را ترغیب نمایه.
یثال- :کاشدت یدو ،یرکدز پزشدکی یبدایی)Medical Aesthetic Center()M.A.C( :

(یوفقیت ،شمارة  ،186سال  ،89صفحۀ )165
 .7 .2 .3ایا کرد مواد تشکیلدهندۀ محصول

این شیو  ،یخاطب را این گونه تحتتأ یر قرار ییدهه که ان را ا نوعیت علمدی یحصدول
آگا ییکنه ن این فکر را القا یی کنده کده تحقیقداتی در یدورد یحصدول انلدام شده ن در
نتیله ،یحصول خو ن ااکیفیت است .یحصوالت آرایشی ن اههاشتی ا این شیو اسدتفاد
ییکننه .یث ع ارای شایپوها اینگونه تبلیغ ییکننه کده شدایل نیتدایینهاسدت ،یدا در یدورد
یرطو کننه ها ،ییگوینه که شایل آنتیاکسیهان ن غیر ییااشنه.
یثال:
 یحصوالت «یای» ارای یو :بانی کافئین ن ایوتین (خدانوادة سدبز ،شدمارة  ،274سدال ،89صفحۀ ) 193
کپسول ژالتینی ایریکن سوپر یمدورکس کمدپلکس :کایدلتدرین فریوالسدیون جهدتتقویددت بافظدده ،تمرکددز ن قددهرت یددادگیری ،یلموعددهای ا جینکوایلواددا ،جددین سددنگ،
فسفر،کلسی  ،ینیزی  ،ینک ،نیتایینهای گرن

ن اسیه فولیک( .یللۀ رن های نهگی،

شمارة  ،380سال  ،90صفحۀ )80
اا نجود این که یخاطب اعضی ا یواد تشکیلدهنهة یحصدول را هد نمدیشناسده ،ایدا
ترغیب اه خریه ییشود یرا اه ان چنین القا شه که اسدتفاد ا ایدن یدواد ادرای سد یتی ن
یبایی یفیه است.
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 .8 .2 .3واژههای مبهم
استفاد ا کلمات علمی ن فنی ،تبلیغکننهگانِ یحصوالت یبدایی در تبلیدغ
گاهی ار خ

خود ا ناژ های یبه استفاد ییکننه .یث ع در یوردکرمهای یبایی ایان ییکننه که شایل
یواد طبیعی است که ا پیر شهن پوست جلوگیری ییکنه ،ایا آن یادة طبیعی ،نده توصدیف

ییشود ن نه هی توویحی در یورد آن داد ییشود .استفاد ا این ناژ های یبه  ،اررسدی

این یسئله را که آیا یحصول تبلیغشه در دریان ایماری هدی گونده تدأ یری داشدته یدا خیدر،

غیریمکن یی سا د .یک نمونۀ اسدتفاد ا ناژ هدای یدبه  ،اسدتفاد ا بسدن تعبیدر 1اسدت.
بسن تعبیر کلمات ن عباراتی هستنه که تبلیغکنندهگان ادهجدای گفتدار یسدتقی کده یمکدن

است ااعو خلالت یا اذیت ن آ ار شخص اشود ،ا آنها استفاد ییکننه .ا این کلمدات ن

عبارات ایشتر در لوا م اههاشتی نانه اسدتفاد یدیشدود .یثدالی در ایدن یدورد در یلد ت ن
رن نایههای فارسی یورد اررسی یافت نشه.

 .9 .2 .3کلمات ضد و نقیض
در این شیو  ،تبلیغکننه دن کلمه را که اا هد در تنداق

هسدتنه ترکیدب یدیکنده .ادا ایدن

رنش ،اه یخاطب القا ییشود که کاالی تبلیغشه  ،دن نیژگی یتضداد دارد ن ادالطب دارای

کیفیتی خا
یثال:

ییااشه.

-کلینیک ترک اعتیاد ،دکتر قلی اد  :دریان سری ن تهریلی (یللدۀ خدانواد  ،شدمارة

 ،427سال  ،89صفحۀ )90

 -آیو ش تخصصی ریاویات اهفرن  :اگر دیدهن رناادط یثلثداتی در یسدائل شدما را اده

هراس ییانها د ،یک اار ارای همیشه ،یثلثات را اهطور کایل فرا اگیریه( .یللدۀ یوفقیدت،

شمارة  ،208سال  ،90صفحۀ )33

در یثال انل ،ا دن کلمۀ «سری ن تدهریلی» ن در یثدال دنم ،ا دن کلمدۀ «یدک ادار» ن

«همیشه» که اا ه در تناق

تبلیغشه دارای نیژگی خا

هستنه ،استفاد شه است تا اه یخاطب القا شود که فراینههای
ن یتفانت اا سایر رنشهاست.

euphemism

1
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 .3 .3یاختار جمله در گفتما تبلیغات

یعموالع ترتیبدهی ن سا یاندهی کلمات ن عبارات در تبلیغات ،ساد است .یا در تبلیغدات،

جم ت ن گفتارهای پیچیه ای که شایل قسمتهای یدادی ااشدنه پیدها نمدیکندی  ،الکده
ایشتر ا ساختارهای کوتا ن ساد استفاد یدیشدود تدا آسدانتدر ن سدری تدر فهمیده شدونه.
ساختارهای یتفانتی که در گفتمان تبلیغات اه کدار یدیرننده ،عبارتنده ا  :اسدتفاد ا یدک
صفت کلی ن چنه کلمۀ دیگر اهنن الگوی دستوری خا ؛ صیغۀ ایری یاننه «سعی کنیده،
انتخا کنیه ،اسدتفاد کنیده»؛ اسدتفاد ا «سدئوال ا غدی» کده ادرای جدوا دادن پرسدیه
نمیشونه ،الکه ارای ایان نکتهای خدا

ن یدا ادرای ایدنکده ا در خاصدی ادر رنی یخاطدب

ایلادکننه؛ ساختار یقایسهای یبه که ا طریدق اسدتفاد ا صدفات ن قیدود یقایسدهای ادعدا
ییکنه که یک یحصول اهتر ا دیگری است ن آخرین شیو  ،استفاد ا سه عبارت شبیه اه
ه در تبلیغ است که ساختار سهقسمتی نام دارد .در ادایه اه توویح یوارد یختلدف پرداختده
ییشود.
 .1 .3 .3صفت جامع ادو ایتفاده از هیچ دیتوری

در این ساختار ،ا یک صفت جای  ،اهنن اسدتفاد ا هدی دسدتور خاصدی اده اودافۀ چنده
کلمه دیگر ،که اهطور هنرینهانه کیفیت یحصول را ایان ییکننه ،استفاد ییشود.
یثال  -:آدیهاس ،قهرت ن سرعت افزنن (رن نایدۀ جدام جد  ،شدمارة  ،5545سدال،90
صفحۀ )9
در ایددن تبلیددغ ،اددهنن الگددوی دسددتوری خاص دی ا ترکیددب «قددهرت ن سددرعت افددزنن»
اهصورت کلمات پیدرپی استفاد شه است.
 .2 .3 .3صیغۀ امری

ساختار دیگری که در گفتمان تبلیغات یاد استفاد یی شود ،استفاد ا صیغۀ ایدری اسدت.

استفاد ا صورت ایری ،نمونۀ اسدیار یناسدبی ادرای سدبکهدای سداد اسدت کده در شدعار
تبلیغاتی اه کار ییرند .اا این شیو  ،یخاطب اهطور یستقی یورد خطا
ترغیب ییشود؛ یاننه «سعی کنیه ،انتخا کنیه ،استفاد کنیه ن غیر ».

قرار یدیگیدرد ن
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یثال:
کپسول نوترکس :اا یک تماس الغری را آغا کنیه( .یللۀ رن های ندهگی ،شدمارة ، 380سال ،90صفحۀ )45
آیددو ش انگلیسددی اددا رنش اعلددا انگیددز  : Xانگلیسددی را یتفددانت ایایو یدده( .یللددۀرن های نهگی ،شمارة  ،350سال  ،89صفحۀ )27
در این نمونهها ،ا صیغۀ ایری «آغا کنیه» ن «ایایو یه» استفاد شده اسدت تدا ابسداس
رااطۀ یستقی ن نزدیک در یخاطب ایلاد کنه.
 سینک ظرفشویی :دقیق نگا کن! (خانوادة سبز ،شمارة  ،285سال ،90صفحۀ ) 97ا آنلا که دقت در اررسی یک یحصول ،نقا وعف ن قوت آن را یشخص یینمایه،
تبلیغکننه  ،ع ن ار ایلاد بس صمیمیت ا طریق خطا یسدتقی دنم شدخص یفدرد ،ادا
دعوت اه نگا کردن دقیدق یدی خواهده یحصدوالت یشدااه را اده یبدار دعدوت کنده ن اده
یخاطب القا کنه که اه قهری یحصول یتمایز ن ارجسته است که یدیتوانده ادا نگدا کدردن
دریااه که یحصول ارتری است.
 .3 .3 .3یئوال االغی

ساختار دیگری که یورد ع قۀ تبلیغکننهگان است ،استفاد ا «سئوال ا غدی یدا رتوریدک»
است .سئواالت ا غی ،سئواالتی هستنه که ارای جوا دادن پرسیه نمیشونه  ،الکه ارای
ایان نکات خاصی که پیشنهادی ومنی در اردارنه ن یدا ادرای ایدنکده ا در خاصدی ادررنی
یخاطب ایلادکننه ،استفاد ییشونه.
یثال - :تخت خوا اادی :نیمی ا عمر در خواای  ،چرا رابت نخواای

(خانوادة سدبز،

شمارة  ،282سال ،90صفحۀ )91
این سئوال که در ناق اا هه

ارائۀ پیشنهاد اهطور غیر یستقی پرسیه شه  ،یخاطدب را

ترغیب ییکنه که اه فکر رابتی خود ن در نتیله خریه تخت خوا اادی ااشه.
یثددال - :یسددواک سددیگنال :فکددر نمددیکنددی خیلددی نقددت پددید اایدده یددک یسددواک نددو
ییگرفتی (یللۀ رن های نهگی ،شمارة ،380سال ،صفحۀ )98
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در این تبلیغ ،سعی شه اا پرسیهن سئوالی ای پاسخ ،اه یخاطب القا نمایده کده یسدواک
قبلید کهنه شه ن ارای دنهانهاید ورر دارد .در ناق اا پیشنهادی غیریستقی  ،ییخواهه
ان را ترغیب اه خریه یسواک سیگنال کنه.
 .4 .3 .3مقایسه

تبلیغ کننهگان ا طریق استفاد ا صفات ن قیود یقایسهای ،ادعا ییکننه که یحصول اهتری
را ارائه داد انه ،ایا اهنهرت ییگوینه که اهتر ا چه چیزی .همین یبه اودن ادرای ترغیدب
یخاطب کافی است تا بس کنلکانی ان را ارانگیزد.
یثال:
 خمیر دنهان سیگنال :لبخنهی سفیهتر تنها در دن هفتده (یللدۀ یوفقیدت ،شدمارة ،195سال ،89صفحۀ ) 99
 خمیر دنهان کلو آپ  :نفسی تا تر اا کلو آپ (یللۀ یوفقیدت :شدمارة  ،186سدال ،89صفحۀ )3
 ااتری دنراسل  10:اراار ایشتر عمدر ییکنده (رن هدای ندهگی ،شدمارة ،350سدال،89صفحۀ)41
در این نمونهها ا صفات «سفیهتر ن تا تر» ن یا قیه «ایشتر» استفاد شه  ،نلی ایان نشه
است که تا تر ن سفیهتر ن ایشتر ا چه چیزی تا اهین صدورت بدس کنلکدانی یخاطدب
ارانگیخته شود ن اهدنبال سئوالی که در ذهند ایلاد شه ارند.
 .5 .3 .3صفت عالی

صفت عالی ،ارتری یک شخص ن یا یک شیء را نسبت اده چنده شدخص ن یدا چنده شدیء

نشان ییدهه .اا این شیوة گفتمانی ،تبلیغکننهگان چنین القا ییکننه که کاالی آنهدا ا همدۀ
کاالهای ه نو ارتر است.
یثال:
 ظرفشویی اینه یت :نهایدت پداکیزگی ،ادا کمتدرین یصدرنهگی ،شمارة ،380سال ،90صفحۀ )11

اندرژی (یللدۀ رن هدای
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 -یحصوالت نیوا :انلین افترشدیو دنکدار (رن نایدۀ همشدهری ،شدمارة  ،4359سدال،90

صفحۀ )90

در این نمونهها ا صفات عالی «کمترین» ن «انلین» استفاد شه تا ارتر اودن یحصول را

نسبت اه همۀ یحصوالت یشااه قبلی ارسانه.

 .6 .3 .3یه قسمتی
ساختار سه قسمتی شیوة دیگری در ساختار جمله است کده کلیدت ،جایعیدت ن تدک ادودن
یحصول را نشان ییدهه .در این شیو  ،اا استفاد ا سه کلمدۀ توصدیفی کده ادا هد اده کدار

ییرننه ،تبلیغکننه سعی دارد کایل ن جای ادودن کداال را نشدان دهده ن اده یخاطدب القدا

کنهکه یک کاالی تمام ن کمال را اه ان یعرفی ییکنه .این شیو در ساختار یقالهها نیدز اده
کار گرفته ییشود ن ایه ها اهصورت «سه قسمتی» ایان ییشونه ،درست یثدل داسدتان ،کده

شرن  ،نسط ن پایان دارد.
یثال:

 -همورنئیه ،شقاق ،کیست یویی .دکتر هدرا سدعادتی ادا لیدزر :ادهنن درد ،ایهوشدی ن

استری (یللۀ یوفقیت ،شمارة  ،192سال  ،89صفحۀ )54

 -یرکز تخصصی کاشت ن پیونه یوی طبیعی آرین سیما :کیفیت عالی ،قیمدت یناسدب،

یشانرة رایگان (یللۀ یوفقیت ،شمارة  ،185سال ،89صفحۀ )45

در یثال انل ا سه کلمۀ یرکب اهصورت «قیه +اس »« ،ادهنن درد ،ایهوشدی ن اسدتری»

استفاد شه نکلمۀ «اهنن» ا انل دنکلمۀ «ایهوشی ن استری» اا قریندۀ لفظدی بدی

شده

است .در یثال دنم ا سه عبارت توصیفی ،اهصورت ترکیب «اس +صفت» استفاد شه اسدت.

این نمونهها اه یخاطب القا ییکننه که یواردی کایل ن اهنن عیب اه ان یعرفی شه است.

اا توجه اه شیو هایی که در ساختار جم ت در تبلیغ اه کدار گرفتده یدیشدونه ،یشداهه

ییگردد که جملهها اسیار کوتا  ،یفیه ،ساد ن خ صهشه هستنه.

 .4 .3کاراردهای معنایی
کارارد یعنایی ،استفاد ا شیو هایی است که ارای رسیهن اه یعنا در گفتمان تبلیغات اه کار
ییرننه .این شیو ها عبارتنه ا  :شخصیسا ی ،پیدانگاری ن جاناخشی اه اشیا.

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 25 /

 .1 .4 .3شخصییازی
تبلیغکننهگان ارای این که افراد ایشتری را جدی کننده سدعی یدیکننده در یخاطبدان ،ایدن
ابساس را اه نجود آنرنه کده ادا آنهدا ادهصدورت شخصدی صدحبت شده اسدت .یکدی ا

رنشهایی که ارای شخصیسا ی استفاد ییکننه ،استفاد ا ومیر «شما» ن «یا» ییااشه .

یثال -:یای دستشویی سیو :یرطو کننهة پوست دستان شما ،یدای دسدتشدویی سدیو

در کنار شماست( .یللۀ یوفقیت ،شمارة  ،185سال  ،89صفحۀ )50

در این نمونه ،در دن ترکیب «دسدتان شدما» ن «کندار شدما» ،ادا اسدتفاد ا ودمیر«شدما»،

تبلیغکننه  ،یخاطب را یستقیما یورد خطا قرار ییدهه ن اده ایدن صدورت ادا ان رااطدهای
نزدیک ارقرار ییکنه.

یثال - :رنگ یوی ناریان :را بل نیدژ ای ادرای شدما دارید ( .یللدۀ خدانواد  ،شدمارة

 ،437سال  ،90صفحۀ )71

در این تبلیغ نیز ،اا استفاد ا ومیر «شما» ،اا یخداطبی کده نگدران یوهدای سدفیه خدود

است اهطور یستقی صحبت شه ن ارای القای ایدن فکدر کده را بلدی یتفدانت ا دیگدران
دارد ،سعی شه رااطهای عاطفی اا یخاطب ایلاد نمایه.

 .2 .4 .3پیش انگاری
پیدانگاری یکی دیگر ا شیو های یعنایی است .این ساختار اه یخاطب ایکان یدیدهده تدا

اهصورت ومنی چیزهایی یتوجه شود که اهصورت غیریستقی ایان شه اسدت .ایدن اشدارة

یعنددایی ،ادده صددورتی در گفتمددان تبلیغددات ادده کددار یددیرند کدده ایددان یدیکندده تبلیددغکنندده

یلموعهای ا اط عات شخصی در یورد یخاطب دارد ن انااراین رااطۀ آشنایی ومنی ادین

تولیهکننه ن یصر کننه اه نجود ییآیه.

یثال- :کرم وه ترک اهن ن شک هیهرندرم :دیگر نگران ترکهای اهن خدود نباشدیه

(یللۀ یوفقیت ،شمارة  ،214سال ،90صفحۀ )47

در این تبلیغ اا استفاد ا پیدانگاری ،اهصورت غیریستقی اه یخاطب ییگویه کده یدا

ییدانی اهن تو دارای ترک است ن تو نگران آن هستی ،یدا ایدن نگراندی را درک ن ادرای
آن را بل انهیشیه ای  .اهین نسیلۀ ارتبدا عداطفی ادا یخاطدب ارقدرار ن ان را تشدویق اده

استفاد ا یحصول ییکنه.

 / 26شیوههای گفتمانی تبلیغات روزنامهها و مجالت زبان فارسی

 .3 .4 .3جا اخشی اه اشیا
شیوة یعنایی دیگر جاناخشی اه اشدیا ،اده ایدن یفهدوم اسدت کده نیژگدیهدا ن خصوصدیات

انسانها اه یوجودات ایجان ،نسدبت داد شدود .ایدن نیژگدیهدا شدایل ابساسدات ،اییدال،
برکددات فیزیکددی ن بالددت چهددر ن بتددی قددهرت سددخن گفددتن یددیشددود .ایددن شددیو  ،ادده
یصر کننه این ایکان را ییدهه تا طبیعیتر اا یک شیء ایجان ارتبا ارقدرار کنده ن اده

تبلیغکننهگان فرصت ایشتری ییدهه تا خصوصیات ن نیژگیهای یحصوالت را پدر رق ن
ارقتر ن ارجستهتر نشان دهنه .در این یورد یثدالی در رن نایدههدا ن یلد ت یدورد اررسدی

یافت نشه .این شیو ایشتر در تبلیغات گفتاری رادیو ن تلویزیون اه کار ییرند.

 .5 .3زما حال
نگارنهگان در تبلیغات اان فارسی ادا الگدویی یواجده شدهنه کده در نظریدات نند نجدود
نهاشت نلی در تبلیغات اا رگانی نوشتاری اه ییزان نسبتاع ااال اه کار رفته اود ن آن ،اسدتفاد

ا یان بال اود .تبلیغکننهگان ا این یورد استفاد ییکننه تا اه یخاطبدان خدود ایدنگونده

القا کننه که یا هموار اا شما ن همرا شما هستی ن یا یحصول یا چیدزی اسدت کده همیشده
یورد استفاد است ن یا یشکل شما را خیلی ند بل خواهه کرد.

یثال - :خهیات رنانشناسی :یا کمکتان ییکنی تا اا همداهنگی دن نیمکدرة یغزتدان اده

فردی یثبت ن یوفق تبهیل شویه( .یللۀ یوفقیت ،شمارة  ،203سال  ،89صفحۀ )24

در این یثال ،تبلیغکننهگان ادا اسدتفاد ا افعدالی کده یدان بدال را نشدان یدی دهنده اده

یخاطب یادآنر ییشونه که ا هد اکندون یدیتوانده شدرن کنده ن خدهیات رنانشناسدی

هموار در کنار انست.

یثال - :رنگ یوی گارنیه :ترکیب نیژة این رنگ یو اهدلیل رنغدن یتدون یوجدود در

آن فیبر یوهای شما را تقویت کرد ن آنها را نرم ن لطیف ییکنه؛ اه این ترتیدب ا یوهدای

شما بفاظت ییشود( .یللۀ رن های نهگی ،شمارة  ،371سال ،90صفحۀ)50

در این یثال ،اهجای استفاد ا یان آینه که در ناق ا رگیاری یحصدول در آن یدان

است ،ا یان بال «ییکنه ن ییشود» استفاد شه است تا القا کنهکده ایدن یحصدول هد
ند ا ر ییکنه ن ه هموار ییتوانه لطیفکننه ن بفاظتکننه ااشه.
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یثال- :کرمپودر وه چرنک کداپریس :دارای فیلترهدای قدوی کده ا پوسدت در اراادر
اشعههای یانبار خورشیه یحافظت ییکنه؛ یحتوی پلیسدیلیکونهدا کده عیدو پوسدت را
اهنن ایلاد خطو ن وخایت ییپوشانه ن سطح آن را صا

ن یکهست ییکنه( .خانوادة

سبز ،شمارة  ،277سال  ،90صفحۀ )33
در این یثال ا سه یان بال «یحافظت ییکنه ،ییپوشانه ن یکهست ییکنده» اسدتفاد
شه است .ا آنلا که چین ن چرنکهای پوست ارای افراد خوشاینه نیست ،اهدنبال راهدی
هستنه که هرچه ندتر اه نتیله ارسه .این تبلیغ اا استفاد ا یان بال ادعا یدیکنده کده در
یان بال این چین ن چرنکها را ا این ییارد ،اا نجود این که ا رات ابتمدالی یحصدول
یراو اه آینه است.
اازارهای جلب یخاطدب در تبلیغدات رن نایدههدا ن یلد ت فارسدی ن نتدایج باصدل ا
اررسی ن اسایه آنها درشکل یر نشان داد شه است.

شکل 1اسایه اهکارگیری اازارهای گفتمانی جلب یخاطب در رن نایهها ن یل ت فارسی

همانطورکه در نمودار فوق یشاهه ییشدود «صدفت عدالی ن شخصدیسدا ی» ادهطدور
یسانی دارای ااالترین ییزان کارارد اود انه .اه عبدارت دیگدر ،در تبلیغدات نوشدتاری ادان
فارسی %20/49 ،درصده ا «صدفت عدالی ن شخصدیسدا ی» اسدتفاد یدیشدود ،اعده ا آن
 %13/17ا «صددیغۀ ایددری» ن اقیدده ادده ترتیددب  %10/73ا « سددهقسددمتی» %10 ،ا «اسددتفاد ا
کلمات اهنن هی الگوی دستوری خا » %6/58 ،ا «یبالغده» %5/85 ،ا «یقایسده»%3/09 ،
ا «استفاد ا صدفت «جهیده»» %3/17 ،ا «سدئوال ا غدی» %1/95 ،ا «یدواد تشدکیلدهندهة
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یحصول» %1/71 ،ا «قافیده» %1/21 ،ا «پدیدانگداری» %0/49،ا «کلمدات وده ن نقدی

»،

 %0/24ا «ریت » ن ا «جاناخشی اه اشیا ،نماد صوتی ،بسن تعبیر ،ااهدام نا گدانی ن تشدبیه»
در تبلیغات یل ت ن رن نایهها استفاد نشه است.
 .4احث و نتیج هگیری

در این یقاله سعی شه اازارهای گفتمانی که ادرای ترغیدب یخاطدب در تبلیغدات یلد ت ن
رن نایههای فارسی استفاد یی شود ،ار اسداس الگوهدای «نند » شناسدایی ن یدورد اررسدی
قرارگیرد .اا نتدایج ادهدسدتآیده  ،یشدخص گردیهکده همدۀ الگوهدای«نند » در تبلیغدات
نوشتاری اان فارسی استفاد نمیشود .یاهیت ارخی ا ایدن شدیو هدا همچدون شدیوة «نمداد
صوتی» ن «جاناخشی اه اشیا» ،آنها را ارای تبلیغات گفتاری یناسدب یدیسدا د ن در نوشدتار
کاراردی نهارد .استفاد ا «صفت عالی» ن «شخصیسا ی» اا ااالترین ییدزان کدارارد نشدان
ییدهه که تبلیغکننهگان اهخوای ا رنبیات ن انگیز هدای رنانشدناختی افدراد جایعده کده
هموار اه دنبال اهترین چیزها هستنه ،آگاهنه ن سعی یدیکننده ادا تحریدک ن ارودای ایدن
بس یخاطب ،ان را ترغیب اه خریه کننه .همینطور ا این اصل رنانشناختی آگاهنده کده
هر چه این گوینه ن یخاطب رااطۀ نزدیکتدر ن صدمیمیتدری نجدود داشدته ااشده ،سدخن
گوینه تأ یر ایشتری ار یخاطب خواهه داشت ،انااراین ییکوشنه اا استفاد ا ودمایر «تدو
ن شما» اهصورت یتصل ن ینفصل ن اهخصو

ومیر یتصل دنم شخص یفرد ،اه یخاطدب

نزدیک شه  ،بس صمیمیت ن خودیانی اودن ن درک یتقاال را در ان ارانگیزنه تدا رغبدت
ایشتری اه کاالی تبلیغشه داشته ااشه .اعه ا آن اسدتفاد ا «صدیغۀ ایدری» کدارارد اداالیی
دارد چون این بس را در یخاطب ایلاد ییکنه که گرن  ،ی سسه یدا کسدانی کده داندد ن
تلراه ایشتر ن اهتری نسبت اه ان یا آشدنایان ان دارنده ،ادا پیشدنهادات یفیده ،ان را راهنمدایی
ییکننه .این بس اه این علت است که یعموالع کسی که ا یفیه ن ی ر اودن یک پیشدنهاد
اطمینان دارد ن ا نظر سن ن تلراه ه ااالتر ا یخاطب است اه شیوة ایری سخن ییگویده
ن تبلیغکننهگان اا این شیو چنین نانمود ییکننه که دارای آگاهی ن تلراه یدادی هسدتنه
ن اه آنچه ییگوینه اطمینان دارنه .ع ن ادر ایدن ادا ایدن رنش تبلیدغکنندهگان یدیکوشدنه
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اهصورت یستقی یخاطب را یورد خطا قدرار دهنده (یاننده :سدعی کنیده ،انتخدا کنیده،
استفاد کنیه) چون خطا یستقی ا ر ایشتری ار یخاطب خواهه داشدت .شدیوة سدهقسدمتی
نیز کارارد نسبتاع ااالیی را اه خود اختصا

داد است .این ایدر ،ادهین دلیدل اسدت کده هد

ا نظر یبایی شناختی ،کارارد یبا ن یاهرانهای ا اان است ن ه یثل هر رننه کدایلی کده
دارای آغا  ،نسط ن پایان است ،دارای رننهی تکمیلی اسدت ن ایدن ابسداس را اده نجدود
ییآنرد که یسئله یا کاالی تبلیغشه رننه کایلی را طی کرد است .چیزی که در تبلیغدات
نوشتاری اان فارسی کارارد نسدبتاع اداالیی داشدت نلدی در الگوهدای نند اشدار ای اده آن
نشه اود ،استفاد ا « یان بال» است .نگارنهگان یعتقهنده اده ایدن دلیدل کده یخاطدب در
یان بال اهدنبال یافتن را بلی ارای یشک ت خود ن یا خریه یحصوالت یورد نیا خدود
جستلو ییکنه ن ییخواهه در همین یان اه نتیله ارسه ،استفاد ا

یان بدال یدیتوانده

ار ان تأ یرگیار ااشه .تبلیغکننهگان ا این یدان کده ادرای بدال باودر ن یدا آینده خیلدی
نزدیک است ،استفاد ییکننه تا چنین القا کننه که اه نیا فوری یخاطدب پاسدخ یدیدهنده
گرچه ایشتر ا راتی که تبلیغ ییکننه اه فدر

هد کده اتفداق ایافتده در یدان آیندهة تقریبداع

دنری خواهه اود .انااراین استفاد ا یان بال شگرد یهمی ا سوی تبلیدغکنندهگان اسدت
که یی توانه اه الگوی نند اوافه شود تا ار ییزان کارارد آن ادرای یدوارد یشدااه ایافزایده.
«یقایسه» ن «یبالغه» درصه یتوسطی داشتهانه ،چون گرچه صفت ارتر اه انها ة صدفت عدالی
در تبلیغ کارسا نیست ،ایا اا توجه اه یقایسۀ یحصدول ن یدا فراینده خدا

ادا یدوارد یشدااه

قبلی ،ارتر اودن یحصول فعلی را تبلیغ ییکنه ن اه یخاطب القا ییکنه کده یحصدول یدورد
نظر اهتر ن ی رتر ا سایر یوارد است،گرچه ایان نشه ااشه که اا چده چیدزی یقایسده شده
است .سایر شیو ها نیز همچون «ریت ،کلمات وهننقی

 ،پید انگاری ،قافیه ،یواد تشدکیل

دهنه ی یحصول ،سئوال ا غی ن استفاد ا صفت «جهیه» که درصه نسبتاع کمی دارنه ،اده
صورتهدای یختلدف درصدهد جدی یخاطدب هسدتنه .ادهطدور خ صده ،اایده گفدت کده
تبلیغکننهگان ارای استفاد ا هدر یدک ا ایدن اازارهدای ادانی ،انگیدز هدا ن خواسدتههدای
یخاطبین ن ییزان تحریکپییری این انگیز ها را اا هر یک ا اازارهای ادانی تبلیدغ در نظدر
ییگیرنه تا اازارهای قویتر ن ی رتر را شناسایی ن آنها را ایشتر یورد اسدتفاد قدرار دهنده.

 / 30شیوههای گفتمانی تبلیغات روزنامهها و مجالت زبان فارسی

در عین بال ارای ایلاد تنو ن تا گی ن پیشگیری ا تکراری ن ی لآنر شهن یک شدیو ،
ا همۀ اازارها اه ییزان یختلف اسدتفاد یدیک ننده ن ا هدر شدگرد جهیدهی هد کده اتوانده
تأ یرگیار ااشه ،هر چنه ه این تأ یر ک ااشه ،غافل نیستنه.
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