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چکیده
تبليغات نوعی گفتمان است که در آن گوینده میکوشد با استفاده از ابزارهای گفتمانی به ترغيب مخاطب بپردازد .این مقاله به بررسی
ابزارها یا شيوههای گفتمانی بهکاررفته در تبليغات روزنامهها و مجالت زبان فارسی بر اسا

الگوی وودز ( )2006که شامل الگوهای

صوتی ،انتخاب کلمات ،ساختار جمالت وکاربرد معنایی است ،میپردازد تا معلوم گردد کدام یک از آنها در تبليغات مطبوعات زبان
فارسی کاربرد دارند و ميزان این کاربرد چقدر است .برای این منظور ،از مجالت موفقيت ،خانواده ،خانوادة سبز و روزهای زندگی ،و
نيز روزنامههای جام جم ،همشهری ،کيهان و اطالعات هر کدام ده عدد ،جمعاً تعداد چهل مجله و چهل روزنامه از سالهای هشتاد و نه
و نود انتخاب و بهروش توصيفی-تحليلی بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که همۀ الگوهای وودز در تبليغات نوشتاری زبان فارسی
استفاده نمیشود ،مثالً شيوههای «جانبخشی به اشيا و یا الگوهای صوتی» کاربردی ندارد .سایر شيوهها نيز کاربرد یکسانی ندارند.
«صفت عالی و شخصیسازی» بهطورمساوی دارای باالترین ميزان کاربرد بوده« ،ریتم» کمترین کاربرد و سایر شيوهها بين این دو ،روی
پيوستار قرار میگيرند.
واژههای کلیدی :تبليغات ،گفتمان ،ترغيب مخاطب ،شيوههای گفتمانی ،الگوی وودز

 .1مقدمه
گفتمان از مفاهيم مهمی است که در شکلگيری تفکرات انسانها نقش دارد .وودز ) )1:2006( 3بر اسا

دیدگاه نقش

گرایی ،آن را این گونه تعریف میکند« :گفتمان،کاربرد زبان است ،کاربرد زبان واقعی که مردم واقعی آن را در دنيای واقعی
به کار میبرند» .وی (همان )3 :بيان میکند که نمونههای بسيار متفاوتی از متون زبانی در مطالعۀ گفتمان وجود دارد .این
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متون ،شامل مکالمه ،نامه،گزارش ،یادداشت ،عناوین روزنامه ،مصاحبه و حتی تبليغ میباشد .در مورد تحليل گفتمان نيز
تعاریف مختلفی وجود دارد .استابز )1 : 1983( 1تحليل گفتمان را دارای سه ویژگی میداند -1 :دربارة کاربرد زبان فراتر از
یک جمله است؛  -2دربارة روابط درونی بين زبان و جامعه است؛  -3دربارة ویژگیهای گفتاری ارتباطات روزمره میباشد.
تحليل گفتمان ،عناصر زبانی را که در اجتماع مورد استفاده قرار میگيرد ،بررسی میکند.
امروزه تبليغات در همۀ جوامع دنيا مورد استفاده است .تلویزیون ،رادیو ،مجالت ،روزنامهها ،تابلوهای دیواری،
اینترنت و حتی کتابها ،خودکارها و  ...نوعی از تبليغات را در خود جای دادهاند .تبليغات جریانی زنده ،فعاليتی اقتصادی،
صنعتی یا حرفهای است و جزئی از محتوای رسانههاست .تحليلگران گفتمان بهدنبال روشی هستندکه بهمدد آن بتوانند معنی
ساختهشدة درون متن و نيزآن معنی را که از خود متن به دست میآید ،بيابند .تحليل گفتمان تبليغات به بررسی شيوههایی می
پردازد که در پيامهای مختلف بازرگانی برای متقاعد کردن مخاطب به کار گرفته میشوند .این پيامها ممکن است به
صورتهای گفتاری و نوشتاری ارائهگردند .گفتمان تبليغات مملو از شيوههای ترغيبکننده و ازقبلطرحریزیشده و سازمان
یافته است .وودز ( )2006معتقد است که ساختار تبليغات ،یعنی روشهایی که متن تبليغ بر اسا

آنها ساخته و پرداخته

میشود ،در ترغيب مخاطب نقش دارند .این روشها عبارتند از -1 :الگوهای صوتی که نوعی بازی با صداها و شيوة شاعری
است؛ مانند تکرار ،ریتم ،قافيه و نماد صوتی2؛  -2انتخاب کلمات که استفادة زبانشناسانه از کلمات زبان است؛ از قبيل
کلمات ضد و نقيض ،3مبالغه ،4بيان مواد تشکيلدهنده و استفاده از صفات؛ مانند صفت«جدید»؛  -3ساختار جمالت مثل
صفت عالی در جمله ،صيغۀ امری ،ساخت سهقسمتی ،5چندکلمه بدون الگوی دستوری ،صفت یا قيد مقایسهای و سؤال
بالغی 6؛  -4کاربرد معنایی مثل شخصیسازی ،7پيشانگاری و جانبخشی به اشيا  . 8هر یک از این شيوهها در بخش بررسی
الگوهای وودز در زبان فارسی توضيح داده خواهد شد.
در ایران در مورد زبان تبليغات ،با استفاده از الگوهای متفاوت پژوهشهایی صورت گرفته که به مهمترین آنها
اشاره میگردد .پایاننامۀ وهابيان ( )1376با عنوان «تبليغات بازرگانی از دیدگاه زبانشناسی» ،به بررسی بعضی از ساختارهای
نحوی ،واژگانی و آوایی زبان تبليغات بازرگانی که در ترغيب مخاطب نقش دارند ،میپردازد و با طبقهبندی کردن دادهها بر
اسا

انواع برجستهسازی (هنجارگریزی و قاعدهافزایی) در نمودار ليچ ،9به این نتيجه میرسدکه انواع مختلف هنجارگریزی

(سبکی ،نحوی و واژگانی ،معنایی ،خطی_ زبانی ،نوشتاری و گویشی _ زبانی) و انواع قاعدهافزایی (توازن آوایی ،واژگانی و
نحوی) در تبليغات فارسی رایج است .به اعتقاد وی ،جنا

و استعاره نقش قابلتوجهی در ترغيب کردن مخاطب ندارند.

خوشنویس مرادی ( )1378در پایاننامۀ خود با عنوان «مبتداسازی در تبليغات بازرگانی نوشتاری فارسی» ،تبليغات
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نيازمندیهای روزنامۀ همشهری را با رویکرد تحليل کالم مورد بررسی قرار میدهد .وی به شش ساختار مبتدایی دست
مییابد و به این نتيجه می رسد که این ساختارها در جلب توجه و ایجاد انگيزه برای مخاطب مؤثر است .اسدی ( )1380در
پایاننامۀ خود با عنوان «مقایسۀآگهیهای بازرگانی گفتاری و نوشتاری» ،تبليغات نوشتاری روزنامۀ ایران و تبليغات شفاهی
تلویزیون و رادیو را بر اسا

برجستهسازی ليچ (هنجارگریزی و توازن) از چهار بُعد کاربردشناختی ،نحوی ،واژگانی و

آوایی ،با هم مقایسه و به این نتيجه می رسد که در تبليغ نوشتاری ،هنجارگریزی نوشتاری و در تبليغ گفتاری ،هنجارگریزی
آوایی و لهجهای رایج است .در پایاننامۀ «کارگفتهای ترغيبی در تبليغات» نوشتۀ توفيقی(،)1383کارگفتهای ترغيبی
تبليغات بازرگانی مربوط به محصوالت خوراکی ،لوازم خانگی و لوازم آرایشی– بهداشتی بر اسا

دیدگاه سرل 1و رویکرد

زبانشناسی اجتماعی مورد بررسی قرار میگيرد و این نتيجه حاصل میشودکه در این نوع تبليغات ،کارگفتهای ترغيبی
غيرمستقيم بيشتر از کارگفتهای ترغيبی مستقيم استفاده میشوند .عموزاده مهدیرجی ( )1384درمقالهای با نام «بررسی
مقایسهای استعاره درنامهای تجاری قبل و بعد از انقالب اسالمی»  ،بر اسا

بعضی از دیدگاههای زبانشناختی ،انواع

استعارههای تجاری قبل و بعد از انقالب اسالمی را مورد بررسی قرار میدهد .مقایسۀ دادهها نشان میدهد که نوع نحو ،وجه و
تضمن بهکارگرفتهشده در نامهای تجاری قبل از انقالب ،از انواع مشابه خود در بعد از انقالب سادهتر است و روند دادههای
بعد از انقالب تأکيد بر نحو استعارة مرکب دارد .همچنين بر اسا

چارچوب ساختارگرایی یاکوبسن ،2توزیع دادهها در دو

دوره با تمایز بين استعاره و مجاز تبيين میگردند و تحليل زبانشناسی اجتماعی از آنها بيانگر این مطلب است که درک
استعاره نياز به دانش پيشينۀ فرهنگی بيشتری نسبت به مجاز دارد .فقيهيان ( )1389در پایاننامۀ خود با عنوان «بررسی
کاربردشناختی برخی اشارات تضمنی در تبليغات تجاری فارسی» ،تبليغات تجاری تلویزیون و روزنامه و مجالت فارسی را بر
اسا

چارچوب نظری گرایس 3تجزیه و تحليل میکند و به این نتيجه میرسدکه در تبليغات از تضمنهای مکالمهای حاصل

از نقض راهکارها ،بيشتر استفاده میشود و نيز این که ابزارهای کالمی (بهخصوص تضمنها) در تبليغات تجاری روزنامهها،
پيچيدهتر از تبليغات تجاری تلویزیون است.
اما تاکنون شيوههای گفتمانی تبليغات بر اسا

الگوی وودز مورد بررسی قرار نگرفته است که در این مقاله به

آن پرداخته خواهد شد .در این مقاله ،گفتمان تبليغات نوشتاری چهل روزنامه و چهل مجله که بهطور اتفاقی از مجالت
موفقيت ،خانواده ،خانوادة سبز و روزهای زندگی ،و روزنامههای جام جم ،همشهری،کيهان و اطالعات از هرکدام ده عدد،
از سالهای هشتاد و نه و نود انتخاب شدهاند ،براسا

الگوی وودز ()2006که شامل الگوهای صوتی ،انتخاب کلمات،

ساختار جمالت وکاربرد معنایی است ،به روش توصيفی-تحليلی مورد بررسی قرارمیگيرد تا معلوم گردد کداميک از آنها
در تبليغات مطبوعات زبان فارسی کاربرد دارد و ميزان آن چقدر است؟ هدف این است که نحوة کاربرد شيوههای گفتمانی
مورد نظر ،در این متون معلوم گردد و ميزان استفاده از آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گيرد .سازماندهی مطالب به این

1

Searle
Jacobson
3
Grice
2

3

صورت است که در ادامه ،مختصری در مورد گفتمان تبليغات بيان میشود ،آنگاه هر یک از گروهها و زیرگروههای الگوی
وودز مطرح و کاربرد آنها در زبان فارسی بررسی میگردد و در نهایت به بحث و نتيجهگيری پرداخته میشود.
 .2گفتما تبلیغات
تبليغات نوعی گفتمان است که در آن گوینده میکوشد با استفاده از ابزارهای گفتمانی به ترغيب مخاطب بپردازد .در متون
مختلف تعاریف متعددی از تبليغات آمده است ،به طور مثال این که «تبليغات فرایند روشمند ارائۀ اطالعات مناسب در مورد
کاالها و خدمات به مشتریان و ترغيب و متقاعد کردن مؤثر مصرفکنندگان به خرید کاالها و خدمات میباشد»
(متولی . )3:1372،در تعریفی دیگر ،تبليغات را ارائۀ غيرشخصی اطالعات که معموالً برای آن پول پرداخت میشود و اغلب
با هدف ترغيب برای خرید کاالها ،خدمات و یا ایده از سوی افرادی مشخص و توسط رسانههای مختلف انجام میپذیرد،
تعریف نمودهاند (تافلينگر.)4:1996،1
کوک )8:2001( 2بر این باور است که تبليغات ،نوعی گفتمان است که شامل معنی خود تبليغ (متن مورد نظر) و
بافتی است که افراد به تبليغ جواب میدهند .وی معتقد است که تبليغ ،نقشی ترغيبکننده دارد و بيان میکند که درگفتمان
تبليغات ،برای ترغيب کردن مخاطب ،از زبان بهصورت خالقانه استفاده میشود .همچنين ویژگیهای زبانشناختی ،از جمله
مسائل نحوی (نوع جمالت) ،استفاده از ضمایر مختلف ،انتخاب واژگان و غيره ،مورد استفاده قرار میگيرد
(سيمپسون )9:2001،3اظهار میدارد که تبليغات فرصت بسيار خوبی برای زبانشنا

است تا بتواند زبانی را که استفاده می

شود مورد مطالعه قرار دهد؛ همچنين روشهای گفتمان را که برای ترغيب مخاطب به کار میروند،کشف کند .در واقع ،او
نيز بر این باور است که با توجه به کاالی تبليغی ،از ویژگیهای متفاوت زبانشناختی استفاده میشود .مثالً در تبليغاتی که
برای سالمتی هستند (بهعنوان مثال قرص مسکن) ،بيشتر از کلمههای ربطی (مثل سپس ،وقتی که و )....استفاده میگردد.
وددز ( )3:2006در مورد گفتمان تبليغات بيان میکند که اکثر فرهنگنامهها اساساً بر روی نقش و کاربرد
تبليغات بهعنوان آگهی یا اعالميهای عمومی توجه دارند ،اما بهوضوح میتوان دید که هنر تبليغات بسيار فراتر از این است.
تبليغات انواع مختلفی دارد ،از پيامهای بازرگانی تلویزیون گرفته تا بيلبوردها .همۀ این تبليغات وقت و تالش بسيار زیادی
الزم دارند .بعضی از تبليغات بهصورت مستقيم و بعضی بهصورت غيرمستقيم ،خواننده را مورد خطاب قرار میدهند .تبليغات،
نيروی حرکتی پشت فرهنگ مصرفی مخاطب است .کارکرد تبليغات ،رو به رشد و ترقی است زیرا هم توجه مخاطب را به
خود جلب میکند و هم این که موجودیت و مطلوبيت یک کاال یا یک عالمت تجاری را در ذهن مخاطب سازمان میدهد.
برای رسيدن به این نقش ،تبليغ باید در ابتدا ،مخاطب مورد نظرش را بيابد ،آنگاه آن مخاطب را با یک پيام جذاب و به
یادماندنی ،جذب کند .قدرت تبليغات ،از زبان بهکارگرفتهشده در آن به دست میآید.
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 .3کارارد الگوهای وودز در تبلیغات مجالت و روزنامههای ااریی
در این قسمت ،الگوهای مورد نظر وودز شامل الگوهای صوتی ،انتخاب کلمات ،ساختار جمالت ،کاربردهای معنایی و
زیرگروههای هر کدام در تبليغات روزنامهها و مجالت زبان فارسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .1 .3الگوهای صوتی
الگوهای صوتی که درواقع نوعی بازی با صداها و شيوة شاعری است ،باعث میشوند که توجه مخاطب جلب شود و پيامها
ماندگارتر گردند .همچنين باعث ارزش دادن به کاال و خدمات میشوند .همانطور که بعضی از محصوالت با لوگوی آنها
قابلتشخيص هستند (مانند :مارک اپل ،آرم بنز وآدیدا ) ،بعضی از محصوالت هم با ابزارهای زبانشناختی شعارها قابل
تشخيص هستند .نهتنها لوگوها ،بلکه صداها هم معانی (یا داللتهای ضمنی) را منعکس میکنند و باعث تداعی معانی
میشوند .این الگوهای صوتی شامل تکرار ،ریتم ،قافيه و نماد صوتی هستند.
 .1 .1 .3تکرار
تکرار صامتها و مصوتها کمک میکند که محصوالت در ذهن ما جای بگيرند .یک نمونه ،تکرار صامتهای آغازین 1یا
تکرار یک صامت خاص در ابتدای چند کلمۀ متوالی میباشد.
مثال - :دورة آموزشی مدیریت فروش و بازاریابی :بيشتر بفروشيد( .مجلۀ موفقيت ،شمارة  ،208سال ،90صفحۀ )24
در این مثال ،صامت «ب» در ابتدای هر دو کلمۀ متوالی آمده است.
 .2 .1 .3ریتم
ریتم وقتی است که یک شعار تبليغاتی ،آهنگ موسيقيایی دارد و طنين تشکيل میدهد .تبليغکننده میکوشد با استفاده از
کلمات ،آهنگی موزون ایجاد کند .استفاده از این شيوه باعث میشود که کاالی تبليغشده  ،بيشتر در ذهن بماند .
مثال - :رامک دوست بزرگ و کوچک (مجلۀ خانواده  ،شمارة  ، 436سال  ، 90صفحۀ ) 50
این شعار تبليغاتی آهنگی موزون دارد و با استفاده از ریتم و آهنگ موزون ،حس خوشایندی ایجاد میکند که به مخاطب
انگيزه میدهد تا این محصول را بخرد.
 .3 .1 .3قاایه
قافيه شيوهای است که تبليغکننده با استفاده ازکلمات همقافيه ،آنها را در ذهن ما پيوند میدهد ،و از این طریق ،کاالها سریع
تر یادآوری میشوند.
مثال:
 الکترواستيل :ظرافت و زیبایی ـ کيفيت و کارایی (روزهای زندگی ،شمارة  ،350سال  ،89صفحۀ)11initialism
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 وستل :وستل ،فناوری یکدل (مجلۀ خانوادة سبز،شمارة  ،285سال ،90صفحۀ )11ترکيب «ظرافت و زیبایی» با «کيفيت و کاراآیی» همقافيه هستند .همچنين دو کلمۀ «وستل و یکدل» باهم همقافيهاند .این هم
قافيه بودن ،زیبایی خاصی به وجود میآورد که ذهن مخاطب را به آن جلب میکند و آن شعار را بهیادماندنیتر میکند.
 .4 .1 .3نماد صوتی
در روش نماد صوتی ،با استفاده از نامآواها ،به صداها معنی و مفهوم و یا حتی احساسات خاص داده میشود .کلمات نامآوا،
صداهای غيرزبانی را بهصورتهای گفتاری ارائه میدهند و تداعی معانی خاص به وجود میآورند .در واقع با استفاده از این
شيوه ،مبلغان باور دارند که صداها قدرت دارند و شرکتهای تبليغاتی از این قدرت در بهوجودآوردن عالمتهای تجاری
استفاده میکنند .این شيو ه در تبليغات گفتاری کاربرد دارد و از آنجا که این بررسی بر روی تبليغات نوشتاری صورت گرفته،
نمونهای از آن در دادهها یافت نشد.
 .2 .3انتخاب کلمات
انتخاب کلمات ،استفادة زبانشناسانه از کلمات زبان است .یکی از شيوههایی که در انتخاب کلمات در تبليغ ،میتوان نام برد،
استفاده از صفات و قيود میباشد .تبليغ کنندگان ،در تبليغات خود هميشه از کلمات توصيفی استفاده میکنند تا محصوالت
خود را برجستهتر کنند و آن را بی نظير جلوه دهند .یکی از صفاتی که در تبليغات با درصد باالیی مورد استفاده قرار
میگيرد ،صفت «جدید» است که بتواند حس تجددگرایی را در مخاطب تحریک کند .مبالغه ،روش دیگری است که در
انتخاب کلمات به کار میرود .مبالغه یعنی بزرگ کردن چيزی فراتر از آنچه که هست .تبليغکنندگان ،اغلب از مترادفها به
صورت مبالغه استفاده میکنند .روش دیگر استفاده از کلمات ضد و نقيض است.کلمات ضد و نقيض کلمات متناقضی
هستند که در کنار هم میآیند و با هم ترکيب میشوند تا این حس را ایجاد کنند که محصول تبليغشده کاالیی متمایز با دو
ویژگی متضاد است .شيوة دیگر بيان مواد تشکيلدهندة محصول است تا بدین وسيله تفکر علمی بودن ساخت کاال را به
مخاطب القا و او را متقاعد سازند .در ادامه به تشریح کاربردهای این شيوهها پرداخته میشود.
 .1 .2 .3لغت اختراعی

1

تبليغکنندگان بهدنبال کلمات جدید و نو هستند ،تا به کمک آن محصوالت خود را ترویج دهند چرا که میدانند خواننده از
شنيدن شعارهای قدیمی خسته میشود .بنابراین ،در هنگام جستجوی اصطالحات جدید ،اغلب سعی میکنند کلمات جدید یا
فرمهای جدیدی از کلمات را به وجود آورند یا آنها را همچون شکارچی بسيار قوی ،از منابع مختلف شکار کنند.
مثال -:دکتر ابوالفضل محمودی :کاشت موی زنده و دائمی ،مزوپشيا ،مزوليفت ،مزوفت (موفقيت ،شمارة  ،208سال،90
صفحۀ )98
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در این تبليغ از سه کلمه که اصطالحات پزشکی است (مزوپشيا ،مزوليفت ،مزوفت) و برای همه مخاطبان آشنا نيست ،استفاده
شده تا حس کنجکاوی مخاطب را برانگيزد و او را تشویق به خرید کند.
 .2 .2 .3ااهام واژگانی
روش دیگری که تبليغکنندگان به کار میگيرند این است که با ابزارهای مختلف ،ابهام واژگانی به وجود میآورند .ابهام
واژگانی به چندین روش است -1 :استفاده از یک کلمه با چندین معنی مربوط به هم ،مثل «پا»که هم به معنی ما بين ساق  ،هم
واحد طول و هم پایين کوه است؛  -2استفاده از کلماتی که از نظر نوشتاری یکسان ولی معنی متفاوت دارند یا همنویسه

1

هستند؛ مثال،lead:که هم یک نوع فلز است و هم افسار حيوانات؛  - 3استفاده ازکلمات همآوا 2که تلفظ یکسان ،اما معنی
متفاوت دارند؛ مثال threw :و ( throughوودز .)20 :2006 ،نمونهای از این شيوه در دادهها یافت نشد.
 .3 .2 .3صفات و قیود -ایتفاده از صفت «جدید»
شيوة دیگری که در تبليغات به کار میرود ،استفاده از صفات و قيود است .تبليغکنندگان ،در تبليغات خود هميشه از کلمات
توصيفی استفاده میکنند تا محصوالت خود را برجستهتر کنند و همچنين آن را بینظير جلوه دهند ،تبليغات با درصد باالیی
از صفات ،چندین الیۀ توصيفی جهت ترقی دادن اجنا

خود ،به وجود میآورند .وودز ( )20 :2006بيان میکند که

تحقيقات زیادی در مورد استفاده از صفات در گفتمان تبليغات آمریکا و بریتانيا انجام شده است .با بررسی حدوداً دویست
تبليغ آمریکایی معلوم شد که تبليغکنندگان ،استفادة بيشتری از ده صفت «جدید ،زیبا ،بهتر ،آزاد ،اضافی ،خوب ،تازه،
بزرگ ،تميز و سبک» میکنند ،در حالی که در بریتانيا ،بيشتر از ده صفت «جدید ،پر ،خوب ،بهتر ،بهترین ،مطمئن ،آزاد،
تميز ،تازه ،اعجاب انگيز ،خوشمزه و خاص» استفاده میکنند .وودز بيان میکند که بعضی از صفات مانند «زیبا ،بزرگ،
اعجاب انگيز ،خوشمزه و خاص» دارای مبالغه و اغراق می باشند.
شيوهای که در تبليغات زبان فارسی بيشتر کاربرد دارد ،استفاده از صفت «جدید» است .تبليغکنندگان از صفت
«جدید» استفاده میکنند تا حس نوخواهی و تجددگرایی مخاطب را برانگيزند ،حتی برای محصوالتی که سالها پيش هم
وجود داشتهاند .مخاطب با دیدن کلمۀ «جدید» ،ناخود آگاه ترغيب به خرید میشود؛ با وجود این که ممکن است کاالی
تبليغشده با کاالی قبلی هيچ تفاوتی نداشته باشد.
مثال -:چای ليپتون :طعمی جدید از ليپتون (مجلۀ خانوادة سبز،شمارة  ،277سال ،90صفحۀ )2
در این مثال از «طعم جدید» استفاده شده زیرا تبليغکننده میداند که معموالً انسانها بهدنبال تنوع و تجربۀ طعمهای جدید
هستند ،بنابراین این گونه مخاطب خود را تحریک میکند تا برای طعمی جدید ،چای ليپتون را امتحان کند.
مثال -:براون :خالقيت در آشپزی با مولتی کوئيک جدید براون (مجلۀ موفقيت ،شمارة  ،185سال ،90صفحۀ )121
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در این تبليغ نيز استفاده ازکلمۀ «جدید» برای «مولتی کوئيک» ،مخاطب را ترغيب میکند تا آن را در آشپزخانه استفاده کند و
خالقيت و هنر خود را با این وسيله نشان دهد.
مثال -:زودپز تفال :زودپز جدید تفال (خانوادة سبز ،شمارة  ،274سال ،89صفحۀ )33
در این مثال صفت «جدید» بههمراه زودپز به کار رفته است و هيچ چيز دیگری گفته نشده است که مثالً این زودپز جدید چه
تفاوتی با مدل قبلی دارد .در نتيجه ،حس کنجکاوی مخاطب برانگيخته میشود و تشویق میشود تا ببيند این مدل با
زودپزهای قبلی چه تفاوتی دارد.
 .4 .2 .3مبالغه
مبالغه روش دیگری است که در گفتمان تبليغات به کار میرود .مبالغه ،یعنی بزرگ کردن چيزی فراتر از آنچه که هست.
تبليغکنندگان ،اغلب از کلماتی که کيفيت کاال را بيان میکنند بهصورت مبالغه استفاده میکنند؛ مانند «عالی ،خارق العاده،
شگفتآور» (وودز.) 15 :2006 ،
مثال:
 آموزشگاه عطر یا  :آموزشها  %100تضمينی (مجلۀ روزهای زندگی ،شمارة  ، 380سال  ، 90صفحۀ ) 64 دستمال کاغذی فاین %100 :الياف بکر (مجلۀ خانوادة سبز ،شمارة  ،285سال  ،90صفحۀ )43 موسسۀ ترميم موی پدیدة جوان :ترميم مو ،با موهای صد در صد طبيعی (مجلۀ روزهای زندگی ،شمارة  ،350سال ،89صفحۀ )76
در این نمونهها ،بهطور مبالغهآميز از عبارت «صد در صد» استفاده شده است« :صد در صد الياف بکر» و یا «با موهای صد در
صد طبيعی» تا به مخاطب اطمينان داده شود که محصول یا فرایند تبليغشده کامالً خوب است و از آن راضی خواهد بود.
 .5 .2 .3زاا کنایهای
عالوه بر زبان توصيفی ،زبان کنایهای 1هم در تبليغات به کار میرود .زبان کنایهای بين اشيا و مفاهيمی که بهظاهر با هم هيچ
ارتباطی ندارند ،شباهتها و ارتباطاتی به وجود میآورد .زبان کنایهای استفاده از صنعت تشبيه و صنعت استعاره است .صنعت
تشبيه این است که چيزی را مثل و مانند چيز دیگر بدانيم ،مثالً بهجای این که بگویيم «مرد با صدای بلند فریاد زد» بگویيم
«مرد مانند شير غرید» .در اینجا ،فریاد مرد به «غرش شير» تشبيه شده است .اما در صنعت استعاره ،بهجای مقایسه کردن شیء،
واقعه یا عمل را مثل و مانند دیگری میدانيم تا شباهت آن را برجسته و نمایان کنيم.
مثال  -:پژوهندگان راه دانش :با برنامهریزی ویژه ،قادرخواهيد بود با سی وپنج روز مطالعه ،بر غول ریاضی و فيزیک غلبه
کنيد( .مجلۀ موفقيت ،شمارة  ،203سال  ،89صفحۀ )33
در این مثال در ترکيب «غول ریاضی و فيزیک» ریاضی و فيزیک را همانند غول دانسته تا سخت بودن آنها را نشان دهد.
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 .6 .2 .3نوشتن حروف آغازین عبارات
این شيوه که در واقع کنار هم قرار دادن حروف اول یک عبارت است ،در تبليغات برای جلب توجه مخاطب استفاده می
شود .در حالیکه این شيوه ،برای صرفهجویی در فضا مورد استفاده قرار میگيرد ،میتواند ارتباط شخصی نيز بين نویسنده و
مخاطب به وجود آورد و او را ترغيب نماید.
مثال- :کاشت مو ،مرکز پزشکی زیبایی()Medical Aesthetic Center()M.A.C( :موفقيت ،شمارة  ،186سال ،89
صفحۀ )165
 .7 .2 .3ایا کرد مواد تشکیلدهندۀ محصول
این شيوه ،مخاطب را این گونه تحتتأثير قرار میدهد که او را از وضعيت علمی محصول آگاه میکند و این فکر را القا
میکند که تحقيقاتی در مورد محصول انجام شده و در نتيجه ،محصول خوب و باکيفيت است .محصوالت آرایشی و
بهداشتی از این شيوه استفاده میکنند .مثالً برای شامپوها این گونه تبليغ میکنند که شامل ویتامينهاست ،یا در مورد مرطوب
کنندهها ،میگویند که شامل آنتیاکسيدان و غيره میباشند .
مثال:
 محصوالت «مای» برای مو :حاوی کافئين و بيوتين (خانوادة سبز ،شمارة  ،274سال  ،89صفحۀ ) 193کپ سول ژالتينی امریکن سوپر ممورکس کمپلکس :کاملترین فرموالسيون جهت تقویت حافظه ،تمرکز و قدرت یادگيری،مجموعهای ازجينکوبيلوبا ،جين سنگ ،فسفر،کلسيم ،منيزیم ،زینک ،ویتامينهای گروه ب و اسيد فوليک( .مجلۀ روزهای
زندگی ،شمارة  ،380سال  ،90صفحۀ )80
با وجود این که مخاطب بعضی از مواد تشکيلدهندة محصول را هم نمیشناسد ،اما ترغيب به خرید میشود زیرا به او چنين
القا شده که استفاده از این مواد برای سالمتی و زیبایی مفيد است.
 .8 .2 .3واژههای مبهم
گاهی بر خالف استفاده از کلمات علمی و فنی ،تبليغکنندگانِ محصوالت زیبایی در تبليغ خود از واژههای مبهم استفاده می
کنند .مثالً در موردکرمهای زیبایی بيان میکنند که شامل مواد طبيعی است که از پير شدن پوست جلوگيری میکند ،اما آن
مادة طبيعی ،نه توصيف میشود و نه هيچ توضيحی در مورد آن داده میشود .استفاده از این واژههای مبهم ،بررسی این مسئله
را که آیا محصول تبليغشده در درمان بيماری هيچگونه تأثيری داشته یا خير ،غيرممکن می سازد .یک نمونۀ استفاده از واژه
های مبهم ،استفاده از حسن تعبير  1است .حسن تعبير کلمات و عباراتی هستند که تبليغکنندگان بهجای گفتار مستقيم که
ممکن است باعث خجالت یا اذیت و آزار شخص بشود ،از آنها استفاده میکنند .از این کلمات و عبارات بيشتر در لوازم
بهداشتی زنانه استفاده میشود .مثالی در این مورد در مجالت و روزنامههای فارسی مورد بررسی یافت نشد.
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 .9 .2 .3کلمات ضد و نقیض
در این شيوه ،تبليغکننده دو کلمه را که با هم در تناقض هستند ترکيب میکند .با این روش ،به مخاطب القا میشود که
کاالی تبليغشده ،دو ویژگی متضاد دارد و بالطبع دارای کيفيتی خاص میباشد.
مثال:
کلينيک ترک اعتياد ،دکتر قلیزاده :درمان سریع و تدریجی (مجلۀ خانواده ،شمارة  ،427سال  ،89صفحۀ )90 -آموزش تخصصی ریاضيات بهفروز :اگر دیدن روابط مثلثاتی در مسائل شما را به هرا

میاندازد ،یک بار برای هميشه،

مثلثات را بهطور کامل فرا بگيرید( .مجلۀ موفقيت ،شمارة  ،208سال  ،90صفحۀ )33
در مثال اول ،از دو کلمۀ «سریع و تدریجی» و در مثال دوم ،از دو کلمۀ «یک بار» و «هميشه» که با هم در تناقض هستند،
استفاده شده است تا به مخاطب القا شود که فرایندهای تبليغشده دارای ویژگی خاص و متفاوت با سایر روشهاست.
 .3 .3یاختار جمله در گفتما تبلیغات
معموالً ترتيبدهی و سازمان دهی کلمات و عبارات در تبليغات ،ساده است .ما در تبليغات ،جمالت و گفتارهای پيچيدهای
که شامل قسمتهای زیادی باشند پيدا نمیکنيم ،بلکه بيشتر از ساختارهای کوتاه و ساده استفاده میشود تا آسانتر و سریعتر
فهميده شوند .ساختارهای متفاوتی که در گفتمان تبليغات به کار میروند ،عبارتند از :استفاده از یک صفت کلی و چند کلمۀ
دیگر بدون الگوی دستوری خاص؛ صيغۀ امری مانند «سعی کنيد ،انتخاب کنيد ،استفاده کنيد»؛ استفاده از «سئوال بالغی» که
برای جواب دادن پرسيده نمیشوند ،بلکه برای بيان نکتهای خاص و یا برای این که اثر خاصی بر روی مخاطب ایجادکنند؛
ساختار مقایسهای مبهم که از طریق استفاده از صفات و قيود مقایسهای ادعا میکند که یک محصول بهتر از دیگری است و
آخرین شيوه ،استفاده از سه عبارت شبيه به هم در تبليغ است که ساختار سهقسمتی نام دارد .در ادامه به توضيح موارد مختلف
پرداخته میشود.
 .1 .3 .3صفت جامع ادو ایتفاده از هیچ دیتوری
در این ساختار ،از یک صفت جامع ،بدون استفاده از هيچ دستور خاصی به اضافۀ چند کلمه دیگر ،که بهطور هنرمندانه
کيفيت محصول را بيان میکنند ،استفاده میشود.
مثال  -:آدیدا  ،قدرت و سرعت افزون (روزنامۀ جام جم ،شمارة  ،5545سال ،90صفحۀ )9
در این تبليغ ،بدون الگوی دستوری خاصی از ترکيب «قدرت و سرعت افزون» بهصورت کلمات پیدرپی استفاده شده است.
 .2 .3 .3صیغۀ امری
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ساختار دیگری که در گفتمان تبليغات زیاد استفاده می شود ،استفاده از صيغۀ امری است .استفاده از صورت امری ،نمونۀ
بسيار مناسبی برای سبکهای ساده است که در شعار تبليغاتی به کار میرود .با این شيوه ،مخاطب بهطور مستقيم مورد
خطاب قرار میگيرد و ترغيب میشود؛ مانند «سعی کنيد ،انتخاب کنيد ،استفاده کنيد و غيره» .
مثال :
-کپسول نوترکس :با یک تما

الغری را آغاز کنيد( .مجلۀ روزهای زندگی ،شمارة  ، 380سال ، 90صفحۀ )45

آموزش انگليسی با روش اعجابانگيز  : Xانگليسی را متفاوت بياموزید( .مجلۀ روزهای زندگی ،شمارة  ،350سال ،89صفحۀ )27
در این نمونهها ،از صيغۀ امری «آغاز کنيد» و «بياموزید» استفاده شده است تا احسا

رابطۀ مستقيم و نزدیک در مخاطب

ایجاد کند.
 سينک ظرفشویی :دقيق نگاه کن! (خانوادة سبز ،شمارة  ،285سال ،90صفحۀ ) 97از آنجا که دقت در بررسی یک محصول ،نقاط ضعف و قوت آن را مشخص مینماید ،تبليغکننده ،عالوه بر ایجاد حس
صميميت از طریق خطاب مستقيم دوم شخص مفرد ،با دعوت به نگاه کردن دقيق میخواهد محصوالت مشابه را به مبارزه
دعوت کند و به مخاطب القا کند که به قدری محصول متمایز و برجسته است که میتواند با نگاه کردن دریابد که محصول
برتری است.
 .3 .3 .3یئوال االغی
ساختار دیگری که مورد عالقۀ تبليغکنندگان است ،استفاده از «سئوال بالغی یا رتوریک» است .سئواالت بالغی ،سئواالتی
هستند که برای جواب دادن پرسيده نمیشوند  ،بلکه برای بيان نکات خاصی که پيشنهادی ضمنی در بردارند و یا برای این
که اثر خاصی برروی مخاطب ایجادکنند ،استفاده میشوند.
مثال - :تخت خواب بادی :نيمی از عمر در خوابيم ،چرا راحت نخوابيم؟ ( خانوادة سبز ،شمارة  ،282سال ،90صفحۀ ) 91
این سئوال که در واقع با هدف ارائۀ پيشنهاد بهطور غير مستقيم پرسيده شده ،مخاطب را ترغيب میکند که به فکر راحتی
خود و در نتيجه خرید تخت خواب بادی باشد.
مثال - :مسواک سيگنال :فکر نمیکنی خيلی وقت پيش باید یک مسواک نو میگرفتی؟ ( مجلۀ روزهای زندگی،
شمارة ،380سال ،صفحۀ )98
در این تبليغ ،سعی شده با پرسيدن سئوالی بی پاسخ ،به مخاطب القا نماید که مسواک قبليش کهنه شده و برای دندانهایش
ضرر دارد .در واقع با پيشنهادی غيرمستقيم ،میخواهد او را ترغيب به خرید مسواک سيگنال کند .
 .4 .3 .3مقایسه
تبليغکنندگان از طریق استفاده از صفات و قيود مقایسهای ،ادعا میکنند که محصول بهتری را ارائه دادهاند ،اما بهندرت می
گویند که بهتر از چه چيزی .همين مبهم بودن برای ترغيب مخاطب کافی است تا حس کنجکاوی او را برانگيزد.
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مثال :
 خمير دندان سيگنال  :لبخندی سفيدتر تنها در دو هفته (مجلۀ موفقيت ،شمارة  ،195سال ،89صفحۀ ) 99 خمير دندان کلوز آپ  :نفسی تازهتر با کلوز آپ (مجلۀ موفقيت :شمارة  ،186سال  ، 89صفحۀ )3 باتری دوراسل  10:برابر بيشتر عمر ميکند (روزهای زندگی ،شمارة ،350سال ،89صفحۀ)41در این نمونهها از صفات «سفيدتر و تازهتر» و یا قيد «بيشتر» استفاده شده ،ولی بيان نشده است که تازهتر و سفيدتر و بيشتر از
چه چيزی تا بدین صورت حس کنجکاوی مخاطب برانگيخته شود و بهدنبال سئوالی که در ذهنش ایجاد شده برود.
 .5 .3 .3صفت عالی
صفت عالی ،برتری یک شخص و یا یک شیء را نسبت به چند شخص و یا چند شیء نشان میدهد .با این شيوة گفتمانی،
تبليغکنندگان چنين القا میکنند که کاالی آنها از همۀ کاالهای همنوع برتر است.
مثال:
 ظرفشویی ایندزیت :نهایت پاکيزگی ،با کمترین مصرف انرژی (مجلۀ روزهای زندگی ،شمارة ،380سال ،90صفحۀ )11 محصوالت نيوا :اولين افترشيو دوکاره (روزنامۀ همشهر ی ،شمارة  ،4359سال ،90صفحۀ )90در این نمونهها از صفات عالی «کمترین» و «اولين» استفاده شده تا برتر بودن محصول را نسبت به همۀ محصوالت مشابه قبلی
برساند.
 .6 .3 .3یه قسمتی
ساختار سه قسمتی شيوة دیگری در ساختار جمله است که کليت ،جامعيت و تک بودن محصول را نشان میدهد .در این
شيوه ،با استفاده از سه کلمۀ توصيفی که با هم به کار میروند ،تبليغکننده سعی دارد کامل و جامع بودن کاال را نشان دهد و
به مخاطب القا کندکه یک کاالی تمام و کمال را به او معرفی میکند .این شيوه در ساختار مقالهها نيز به کار گرفته میشود
و ایدهها بهصورت «سه قسمتی» بيان میشوند ،درست مثل داستان ،که شروع ،وسط و پایان دارد .
مثال:
 هموروئيد ،شقاق ،کيست مویی .دکتر زهرا سعادتی با ليزر :بدون درد ،بيهوشی و بستری (مجلۀ موفقيت ،شمارة  ،192سال ،89صفحۀ )54
 مرکز تخصصی کاشت و پيوند موی طبيعی آرین سيما :کيفيت عالی ،قيمت مناسب ،مشاورة رایگان (مجلۀ موفقيت ،شمارة ،185سال ،89صفحۀ )45
در مثال اول از سه کلمۀ مرکب بهصورت «قيد +اسم»« ،بدون درد ،بيهوشی و بستری» استفاده شده وکلمۀ «بدون» از اول
دوکلمۀ «بيهوشی و بستری» با قرینۀ لفظی حذف شده است .در مثال دوم از سه عبارت توصيفی ،بهصورت ترکيب «اسم+
صفت» استفاده شده است .این نمونهها به مخاطب القا میکنند که مواردی کامل و بدون عيب به او معرفی شده است.
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با توجه به شيوههایی که در ساختار جمالت در تبليغ به کار گرفته میشوند ،مشاهده میگردد که جملهها بسيار
کوتاه ،مفيد ،ساده و خالصهشده هستند.
 .4 .3کاراردهای معنایی
کاربرد معنایی ،استفاده ازشيوههایی است که برای رسيدن به معنا در گفتمان تبليغات به کار میروند .این شيوهها عبارتند از:
شخصیسازی ،پيشانگاری و جانبخشی به اشيا.
 .1 .4 .3شخصییازی
تبليغکنندگان برای این که افراد بيشتری را جذب کنند سعی میکنند در مخاطبان ،این احسا

را به وجود آورند که با آنها

بهصورت شخصی صحبت شده است .یکی از روشهایی که برای شخصیسازی استفاده میکنند ،استفاده از ضمير «شما» و
«ما» میباشد .
مثال -:مایع دستشویی سيو :مرطوبکنندة پوست دستان شما ،مایع دستشویی سيو در کنار شماست( .مجلۀ موفقيت ،شمارة
 ،185سال  ،89صفحۀ )50
در این نمونه ،در دو ترکيب «دستان شما» و «کنار شما» ،با استفاده از ضمير«شما» ،تبليغکننده ،مخاطب را مستقيما مورد خطاب
قرار میدهد و به این صورت با او رابطهای نزدیک برقرار میکند.
مثال - :رنگ موی واریان :راه حل ویژهای برای شما داریم( .مجلۀ خانواده ،شمارة  ،437سال  ،90صفحۀ )71
در این تبليغ نيز ،با استفاده از ضمير «شما» ،با مخاطبی که نگران موهای سفيد خود است بهطور مستقيم صحبت شده و برای
القای این فکر که راه حلی متفاوت از دیگران دارد ،سعی شده رابطهای عاطفی با مخاطب ایجاد نماید.
 .2 .4 .3پیش انگاری
پيشانگاری یکی دیگر از شيوههای معنایی است .این ساختار به مخاطب امکان میدهد تا بهصورت ضمنی چيزهایی متوجه
شود که بهصورت غيرمستقيم بيان شده است .این اشارة معنایی ،به صورتی در گفتمان تبليغات به کار میرود که بيان میکند
تبليغکننده مجموعهای از اطالعات شخصی در مورد مخاطب دارد و بنابراین رابطۀ آشنایی ضمنی بين توليدکننده و
مصرفکننده به وجود میآید.
مثال-:کرم ضد ترک بدن و شکم هيدرودرم :دیگر نگران ترکهای بدن خود نباشيد (مجلۀ موفقيت ،شمارة  ،214سال،90
صفحۀ )47
در این تبليغ با استفاده از پيشانگاری ،بهصورت غيرمستقيم به مخاطب میگوید که ما میدانيم بدن تو دارای ترک است و تو
نگران آن هستی ،ما این نگرانی را درک و برای آن راه حل اندیشيدهایم .بدین وسيلۀ ارتباط عاطفی با مخاطب برقرار و او را
تشویق به استفاده از محصول میکند.
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 .3 .4 .3جا اخشی اه اشیا
شيوة معنایی دیگر جانبخشی به اشيا ،به این مفهوم است که ویژگیها و خصوصيات انسانها به موجودات بیجان ،نسبت
داده شود .این ویژگیها شامل احساسات ،اميال ،حرکات فيزیکی و حالت چهره و حتی قدرت سخن گفتن میشود .این
شيوه ،به مصرفکننده این امکان را میدهد تا طبيعیتر با یک شیء بیجان ارتباط برقرار کند و به تبليغکنندگان فرصت
بيشتری میدهد تا خصوصيات و ویژگیهای محصوالت را پرزرق و برقتر و برجستهتر نشان دهند .در این مورد مثالی در
روزنامهها و مجالت مورد بررسی یافت نشد .این شيوه بيشتر در تبليغات گفتاری رادیو و تلویزیون به کار میرود.
 .5 .3زما حال
نگارندگان در تبليغات زبان فارسی با الگویی مواجه شدند که در نظریات وودز وجود نداشت ولی در تبليغات بازرگانی
نوشتاری به ميزان نسبتاً باال به کار رفته بود و آن ،استفاده از زمان حال بود .تبليغکنندگان از این مورد استفاده میکنند تا به
مخاطبان خود اینگونه القا کنند که ما همواره با شما و همراه شما هستيم و یا محصول ما چيزی است که هميشه مورد استفاده
است و یا مشکل شما را خيلی زود حل خواهد کرد.
مثال - :خدمات روانشناسی :ما کمکتان میکنيم تا با هماهنگی دو نيمکرة مغزتان به فردی مثبت و موفق تبدیل شوید( .مجلۀ
موفقيت ،شمارة  ،203سال  ،89صفحۀ )24
در این مثال ،تبليغکنندگان با استفاده از افعالی که زمان حال را نشان می دهند به مخاطب یادآور میشوند که از هم اکنون
میتواند شروع کند و خدمات روانشناسی همواره در کنار اوست.
مثال - :رنگ موی گارنيه :ترکيب ویژة این رنگ مو بهدليل روغن زیتون موجود در آن فيبر موهای شما را تقویت کرده و
آنها را نرم و لطيف میکند؛ به این ترتيب از موهای شما حفاظت میشود( .مجلۀ روزهای زندگی ،شمارة  ،371سال،90
صفحۀ) 50
در این مثال ،بهجای استفاده از زمان آینده که در واقع اثرگذاری محصول در آن زمان است ،از زمان حال «میکند و میشود»
استفاده شده است تا القا کندکه این محصول هم زود اثر میکند و هم همواره میتواند لطيفکننده و حفاظتکننده باشد.
مثال-:کرم پودر ضد چروک کاپریس :دارای فيلترهای قوی که از پوست در برابر اشعههای زیانبار خورشيد محافظت
میکند؛ محتوی پلیسيليکونها که عيوب پوست را بدون ایجاد خطوط و ضخامت میپوشاند و سطح آن را صاف و
یکدست میکند( .خانوادة سبز ،شمارة  ،277سال  ،90صفحۀ )33
در این مثال از سه زمان حال «محافظت میکند ،میپوشاند و یکدست میکند» استفاده شده است .از آنجا که چين و
چروکهای پوست برای افراد خوشایند نيست ،بهدنبال راهی هستند که هرچه زودتر به نتيجه برسد .این تبليغ با استفاده از
زمان حال ادعا میکند که در زمان حال این چين و چروکها را از بين میبرد ،با وجود این که اثرات احتمالی محصول
مربوط به آینده است.
ابزارهای جلب مخاطب در تبليغات روزنامهها و مجالت فارسی و نتایج حاصل از بررسی و بسامد آنها درشکل زیر نشان
داده شده است.
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شکل :1بسامد بهکارگيری ابزارهای گفتمانی جلب مخاطب در روزنامهها و مجالت فارسی

همانطور که در نمودار فوق مشاهده میشود «صفت عالی و شخصیسازی» بهطورمساوی دارای باالترین ميزان کاربرد
بودهاند .به عبارت دیگر ،در تبليغات نوشتاری زبان فارسی %20/49 ،درصد از «صفت عالی و شخصیسازی» استفاده میشود،
بعد از آن  %13/17از «صيغۀ امری» و بقيه به ترتيب  %10/73از« سهقسمتی» %10 ،از «استفاده از کلمات بدون هيچ الگوی
دستوری خاص» %6/58 ،از «مبالغه» %5/85 ،از «مقایسه» %3/09 ،از «استفاده از صفت «جدید»» %3/17 ،از «سئوال بالغی»،
 %1/95از «مواد تشکيلدهندة محصول» %1/71 ،از «قافيه» %1/21 ،از «پيشانگاری» %0/49،از «کلمات ضد و نقيض»%0/24 ،
از «ریتم» و از «جانبخشی به اشيا ،نماد صوتی ،حسن تعبير ،ابهام وازگانی و تشبيه» در تبليغات مجالت و روزنامهها استفاده
نشده است.
 .4احث و نتیجهگیری
در این مقاله سعی شد ابزارهای گفتمانی که برای ترغيب مخاطب در تبليغات مجالت و روزنامههای فارسی استفاده میشود،
بر اسا

الگوهای «وودز» شناسایی و مورد بررسی قرارگيرد .با نتایج بهدستآمده ،مشخص گردیدکه همۀ الگوهای«وودز»

در تبليغات نوشتاری زبان فارسی استفاده نمیشود .ماهيت برخی از این شيوهها همچون شيوة «نماد صوتی» و «جانبخشی به
اشيا» ،آنها را برای تبليغات گفتاری مناسب میسازد و در نوشتار کاربردی ندارد .استفاده از «صفت عالی» و «شخصیسازی» با
باالترین ميزان کاربرد نشان میدهد که تبليغکنندگان بهخوبی از روحيات و انگيزههای روانشناختی افراد جامعه که همواره
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به دنبال بهترین چيزها هستند ،آگاهند و سعی میکنند با تحریک و ارضای این حس مخاطب ،او را ترغيب به خرید کنند.
همينطور از این اصل روانشناختی آگاهند که هر چه بين گوینده و مخاطب رابطۀ نزدیکتر و صميمیتری وجود داشته
باشد ،سخن گوینده تأثير بيشتری بر مخاطب خواهد داشت ،بنابراین میکوشند با استفاده از ضمایر «تو و شما» بهصورت
متصل و منفصل و بهخصوص ضمير متصل دوم شخص مفرد ،به مخاطب نزدیک شده ،حس صميميت و خودمانی بودن و
درک متقابل را در او برانگيزند تا رغبت بيشتری به کاالی تبليغشده داشته باشد .بعد از آن استفاده از «صيغۀ امری» کاربرد
باالیی دارد چون این حس را در مخاطب ایجاد میکند که گروه ،مؤسسه یا کسانی که دانش و تجربه بيشتر و بهتری نسبت
به او یا آشنایان او دارند ،با پيشنهادات مفيد ،او را راهنمایی میکنند .این حس به این علت است که معموالً کسی که از مفيد
و مؤثر بودن یک پيشنهاد اطمينان دارد و از نظر سن و تجربه هم باالتر از مخاطب است به شيوة امری سخن میگوید و تبليغ
کنندگان با این شيوه چنين وانمود میکنند که دارای آگاهی و تجربه زیادی هستند و به آنچه میگویند اطمينان دارند .عالوه
بر این با این روش تبليغکنندگان میکوشند بهصورت مستقيم مخاطب را مورد خطاب قرار دهند (مانند :سعی کنيد ،انتخاب
کنيد ،استفاده کنيد) چون خطاب مستقيم اثر بيشتری بر مخاطب خواهد داشت .شيوة سهقسمتی نيز کاربرد نسبتاً باالیی را به
خود اختصاص داده است .این امر ،بدین دليل است که هم ازنظر زیبایی شناختی ،کاربرد زیبا و ماهرانهای از زبان است و هم
مثل هر روند کاملی که دارای آغاز ،وسط و پایان است ،دارای روندی تکميلی است و این احسا

را به وجود میآورد که

مسئله یا کاالی تبليغشده روند کاملی را طی کرده است .چيزی که در تبليغات نوشتاری زبان فارسی کاربرد نسبتاً باالیی
داشت ولی در الگوهای وودز اشارهای به آن نشده بود ،استفاده از «زمان حال» است .نگارندگان معتقدند به این دليل که
مخاطب در زمان حال بهدنبال یافتن راه حلی برای مشکالت خود و یا خرید محصوالت مورد نياز خود جستجو میکند و
میخواهد در همين زمان به نتيجه برسد ،استفاده از زمان حال میتواند بر او تأثيرگذار باشد .تبليغکنندگان از این زمان که
برای حال حاضر و یا آینده خيلی نزدیک است ،استفاده میکنند تا چنين القا کنند که به نياز فوری مخاطب پاسخ میدهند
گرچه بيشتر اثراتی که تبليغ میکنند به فرض هم که اتفاق بيافتد در زمان آیندة تقریباً دوری خواهد بود .بنابراین استفاده از
زمان حال شگرد مهمی از سوی تبليغکنندگان است که میتواند به الگوی وودز اضافه شود تا بر ميزان کاربرد آن برای موارد
مشابه بيافزاید« .مقایسه» و «مبالغه» درصد متوسطی داشتهاند ،چون گرچه صفت برتر به اندازة صفت عالی در تبليغ کارساز
نيست ،اما با توجه به مقایسۀ محصول و یا فرایند خاص با موارد مشابه قبلی ،برتر بودن محصول فعلی را تبليغ میکند و به
مخاطب القا میکند که محصول مورد نظر بهتر و مؤثرتر از سایر موارد است،گرچه بيان نشده باشد که با چه چيزی مقایسه
شده است .سایر شيوهها نيز همچون «ریتم،کلمات ضدونقيض ،پيش انگاری ،قافيه ،مواد تشکيل دهندهی محصول ،سئوال
بالغی و استفاده از صفت «جدید» که درصد نسبتاً کمی دارند ،به صورتهای مختلف درصدد جذب مخاطب هستند .بهطور
خالصه ،باید گفت که تبليغکنندگان برای استفاده از هر یک از این ابزارهای زبانی ،انگيزهها و خواستههای مخاطبين و ميزان
تحریکپذیری این انگيزهها را با هر یک از ابزارهای زبانی تبليغ در نظر میگيرند تا ابزارهای قویتر و مؤثرتر را شناسایی و
آنها را بيشتر مورد استفاده قرار دهند .در عين حال برای ایجاد تنوع و تازگی و پيشگيری از تکراری و ماللآور شدن یک
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شيوه ،از همۀ ابزارها به ميزان مختلف استفاده میکنند و از هر شگرد جدیدی هم که بتواند تأثيرگذار باشد ،هر چند هم این
تأثير کم باشد ،غافل نيستند.
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