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 چکیده

 نظامی نیز تبلیغات .اندبرگرفته در را هاانسان زندگی سراسر هانشانه امروزه
 تسخیر را افراد چشم و ذهن ،روزشبانه ساعات همه در که هاستنشانه از

 شوند براي افزایشمی دستاوردي گاه معروف، افراد بیندراین .است کرده
 رو پیش مقاله هدف راستا این در .در اذهان عمومی تبلیغات نفوذ میزان
 متن پشت پنهان واقعیت از زداییاسطوره و شناسیاسطوره نوعی ارائه

 اسطوره تحلیل و شناسینشانه نظریه قالب در مطالعه این در. است تبلیغات
 و پیام دوم مرتبه و ضمنی معناي تا قرارگرفته تحلیل مورد آگهی بارت، دو

 با و جهان سراسر در که شماريبی هايآگهی میان از. گردد مشخص متن
 تبلیغ شناسینشانه به مقاله این شوندمی تهیه ورزشی هاياسطوره حضور

 «کاسپین موتورروغن» تبلیغ و رونالدو کریستیانو حضور با« کلیر» شامپوي
 تبلیغ عملکرد بر افراد این حضور تأثیر تا پرداخته «نکونام جواد» حضور با

 هااسطوره این که رسید نتیجه این به تحقیق این درنهایت .شود دادهنشان 
 نشان هست که چیزي از ترآرمانی را شرایط و پرداخته واقعیت بازنمایی به

 .کنندمی فراهم خود براي زیادي مخاطبان وسیلهبدین و داده
 

 اسطوره، ورزشی، معروف افراد بازرگانی، تبلیغات :کلیدی هایواژه

 .بارت شناسی،نشانه

 

 

 

Abstract 

Today, signs have taken over all human lives. 

Meanwhile, advertising is a sign system that      

has captured people's minds and eyes all day    

and night. In the meantime, celebrities are 

occasionally made to increase the amount of 

advertising penetration in public. In this regard, 

the purpose of the present article is to present a 

kind of mythology and a demythologizing of      

the hidden reality behind the text of the 

advertisement. In this study, in the form               

of semiotic theory and analysis of Barth's 

mythology, two ads have been analyzed to 

determine the implicit meaning of the second 

order of the message and the text. Among the 

numerous advertisements that are being made all 

over the world with the presence of sports 

celebrities, this article deals with the semiotics of 

the advertisement of "Clear" shampoo with the 

presence of Cristiano Ronaldo, and the "Caspian 

Motor Oil" with the presence of Javad Nekounam 

To demonstrate the impact of these people on ad 

performance. Eventually, the study concluded that 

these myths represent a reality and show the 

situation more ambitious than what it is, and 

thereby reach out to many audiences. 

 

Keyword: Commercial Advertising, Sports 

celebrity, Myth, Semiotics, Barthes. 
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 مقدمه

. دارد قرار هانشانه يوقفهبی بارش زیر در دنیاي امروز
 و شوندمی تبدیل مصرف براي ابزاري به گاه که هایینشانه

 «بودریار»اجتماعی.  جایگاه و هویت کسب براي ابزاري گاه
قرار  مورداستفاده را خدمات و کاالها افراد که داشت اعتقاد
 تا کنندمی مصرف را هانشانه و نمادها بلکه دهند،نمی

 رخ به دیگران با را خود اجتماعی تفاوت هاآن يیلهوسبه
 نظام «اشیا نظام» عنوان با خود کتاب اولین در بکشند. او

به . کرد تحلیل هانشانه و رمزها با ارتباط در را مصرف جدید
 جز نیستند چیزي اشیا گرامصرف تماما جامعه در اعتقاد او؛

 نیاز یک به پاسخگویی براي آنکه از بیش روینازا و نشانه
 .روندمی کار به اجتماعی جایگاه بر داللت جهت در شوند تولید

 از یکی عنوانبه کنونی، يشدهايرسانه جامعه در تبلیغات
 و معنا دهیشکل به کهشود می شناخته هاییمتن ینترمهم

 توانمی امروزه. پردازدمی مخاطبان نزد در سازياسطوره
 گفتمانی یا اينشانه هاينظام ینتربزرگ از یکی را تبلیغات
 مراحل تمام در و کرده عمل اسطوره همچون اساسا که دانست

 بارت، نگاه از. کنندمی رسوخ مدرن انسان زندگی زوایاي و
 توانایی انگیزحیرت ياگونهبه امروزي جوامع ذهنیت
 و اجتماعی سیاسی، روزمره رویدادهاي از سازياسطوره

 داراي تبلیغات، در سازياسطوره بینیندرا. دارد را فرهنگی
 اغلب بازرگانی تبلیغات. است انگیزشگفت و مهم کاربردي

 که همچنان گیرند،می نظر در را هایینشانه کاالیی هر براي
 و نشانه خود براي نیز اجتماعی یا اقتصادي فرهنگی، گروه هر

 اهداف، شود؛می شناخته آن با اینکه بر افزون که دارد لوگویی
 یا نشانه لوگو، در را فعالیتش دورنماي و هاارزش ها،انگیزه

 هئارا خود مخاطبان به و تجمیع ياگونهبه خود ياسطوره
 (.Chizari, 2011: 58) دهدمی

 تماشاي بدن، زبان موسیقی، خوردن، غذا سبک مد،
 پنهانی معانی آشکارشان پیام وراي در تبلیغات و تلویزیون

 هانشانه درواقع. کنندمی منتقل را ایدئولوژي و ایده فکر، چون
 ياگونهبه آیندمی هاایده و مقاصد مفاهیم، بازنمایی کمک به
 بازنمایی فرآیند در. باشند «گشایی رمز» قابل دیگران براي که
. بازندمی رنگ دیگر برخی و شده ترپررنگ مفاهیم از برخی اما

 همان این. است خوردهگره خاصی گروه منافع با موضوع این
 یا هدایت کنترل، منظوربه شناسینشانه در که است تکنیکی
 گرفته کار به خاص هايگروه ذهنیت یا شخصیت تکوین

 ,Chizari) .دارد بسیار کاربرد تجاري هايآگهی در و شودمی

         یک تنها بازرگانی تبلیغ یک شک بدون. (60 :2011
 بازرگانی تبلیغات ینهزمپس در کند؛نمی هئارا خدمت و کاال

 درون در را هاپیام از وسیعی حجم تا است نهفته «هایینشانه»
 عناصر تمامی روابط به توجه. کند حک خود مخاطب ذهن

 متن، در موجود هاينشانه و هااشاره از اعم تبلیغ در موجود
 و هاشخصیت ،مورداستفاده هايقالب و تکنیک روایی، عناصر

 تحت آگهی یتباکل و یکدیگر با نوشتار و گفتار تبلیغ، بازیگران
 موردتوجه که است سال 80 از بیش «بینامتنی روابط» عنوان

 است. قرارگرفته
 اهداف به نیل براي تجاري گزرب هايکمپانی بینیندرا

 مصرف به دادن رغبت مشتري، تصاعدي جذب همانا که خود
 درآمد افزایش گرایی،مصرف ترویج و کاال یک حد از یشب

 هايشخصیت یلهوسبه کنندمی سعی است غیره و هنگفت
 مانند هوادارانشان نزد در که ورزشی و سینمایی معروف
 مشتاق خاص کاالي یک خرید به را مردم هستند، اسطوره

 اسم به کفش تولید خط یک نایک شرکت عنوانبه .کنند
 تولید او اسم به هایىاستوك و است کرده اندازيراه رونالدو

 تولید مسى يویژه کفش یک نایک، مثل هم آدیداس. کندمی
 و نام از بتوانند گونهینا تا دارد نام 50 آف آدیداس که کندمی

. کنند استفاده خود بازاریابی يدرتوسعه بازیکنان این شهرت
(Chaharbalesh, 2012: 57.) تا یطورکلبه ورزشکاران 

 در. نگرفتند قرار مورداستفاده تبلیغات در 1960 دهه اواسط
 بازنشسته ورزشکار 16 از لیت ، براي اولین بار میلر1970 دهه

 استفاده الکلی هاينوشیدنی تأیید براي انتخاباتی مبارزات در
 فروش درصد 43 ورزشکاران این از استفاده کهيطوربه دکر

 افراد از استفاده امروز، بازار در .داد افزایش را شرکت سالیانه
 احتمال افزایش همچنین و تبلیغات نگرش به بر مشهور
 است گذاشته تأثیر تجاري نام یا محصول انتخاب

(brigham,2011: 20). 
 زداییاسطوره پی در شناسیاسطوره تحقیقات کهییازآنجا 

    دارد سعی حاضر تحقیق است هاآن شناسایی و ایدئولوژي از
 یبازرگان تبلیغات در سازياسطوره نحوه به وسیلهینبد تا

 ايرسانه متن دل از هاآن کشف به و پرداخته تلویزیونی
 چهکه  دپاسخ ده هاسؤالن یبه ا صورتینبدتا  بپردازد
 وجود ورزشکار هايجاذبه و شدهیغتبل محصول بین ايرابطه
و  است؟ شده کشیده تصویر به چگونه موردنظر محصول دارد؟
 انجام صورت چه به بازرگانی هايپیام در سازياسطوره نحوه

 ؟پذیردیم
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 پیشینه پژوهش
نامه پایان( در 2014) رستمی حمیده باجمالوي -

 عالمه دانشگاه بازرگانی مدیریت رشته ارشد خود در کارشناسی
 تبلیغات در مشهور و معروف افراد یرتأث» طباطبایی به بررسی

پرداخته است. هدف اصلی این  «مشتریان خرید قصد بر
حضور افراد معروف در تبلیغات بر قصد  یرتأثتحقیق بررسی 

ن است که از هاي تحقیق حاکی از آن است. یافتهخرید مشتریا
هاي افراد معروف در تبلیغات، جذابیت ظاهري، میان ویژگی

نسبت به  کنندگانمصرفاعتبار و معروفیت فرد در دیدگاه 
بوده ولی تناسب بین  مؤثرتبلیغ و نیز در قصد خرید مشتریان 

در  یريتأثدر تبلیغ و کاالي مورد تبلیغ،  مورداستفادهشخص 
 ندارد. هاآندیدگاه مشتریان نسبت به تبلیغ و قصد خرید 

اي با عنوان در مقاله (2009) بوریت اسلی الیمانا -
 نحو بهترین به تبلیغات در را مشهور افراد توانمی چگونه»

 مشهور افراد چگونه که اشاره کرد به این مسئله «کرد؟ استفاده
 .گیرند قرار مورداستفاده تبلیغاتی حالت بهترین در توانندمی

 بررسی این پژوهش به این پرداخت که موردي مطالعه بنابراین
کمک آگهی  اثربخشی بر مشهور افراد هایی ازویژگی چه
 .است چگونه و این اثربخشی کندمی

( در 2016کوریل ) دستبان خاویر آنتونیوویچ، آرتا -
 در ورزشی هاياز سلبریتی چندبارهاستفاده » بانامپژوهشی 

به بررسی « اسپانیا تنیسور نادال، رافائل: بازاریابی هايپیام
در  یدتائ عیک منب عنوانبهحضور این تنیسور سرشناس 

مقاله، مطالعه  این اصلی اثربخشی تبلیغات پرداخت. هدف
 مختلف تبلیغات در پیام منبع یک عنوانبه نادال، حضور رافائل

. به همین کندیم ایجاد وي که تصویري است نوع و شرکت
 چهره نظرسنجی روش یک و محتواي تحلیل روش دلیل یک

. نتایج نشان شد انجام پیمایشی صورتبه( نفر 328) چهره به
 که هستند محصوالتی خرید به مندعالقه اسپانیا مردم کهداد 

 توسط اما نداشته باشد ارتباط ورزشی خدمات /محصوالت با
 در را او دارند دوست هاآن .باشد شده یدتائ نادال رافائل

 به البته این امر که ببینند مختلف هاي درخواستیموقعیت
تحقیق نشان  نهمچنی .دارد بستگی سن و جنسیتی يهاگروه

 گسترده طوربه نادال رافائل توسط "تبلیغاتی فحشاي" داد که
 تبلیغ براي اعتباري هیچ و است شدهیرفتهپذ اسپانیا بازار توسط

 ندارد. وجود شرکت محصول چند یا یک

 چهارچوب مفهومی و نظری

 تبلیغات و سلبریتی )افراد معروف(

 عنوانبه تبلیغات در معروف افراد از معموال بازاریابان
 استفاده مشتریان خرید قصد روي بر یرگذاريثات براي ابزاري

 عنوانبه تبلیغات در معروف شخص یک از استفاده. نمایدمی
 خاص کاالي یک يسوبه مشتري ترغیب براي وسیله یک

 تبلیغات این یاثربخش موارد اغلب در که شودمی استفاده
 و ژانگ)یابد می افزایش کاال و شخص بین تناسب باوجود

 خاطر به را مشهور افراد تبلیغاتی کارشناسان (.2011 دیگران
 یعنی گانهدو صورتبه تا کنندمی انتخاب هاآن هايجذابیت

 .شوند مندبهره زبان از کاال بیان هم و فیزیکی جذابیت هم
(Liu & Brock,2011) 

 اشخاص به پرداخت براي دالر میلیون هاشرکت امروزه
 استفاده هاآن از شرکتشان تبلیغات در که مشهور و معروف

 به مشهور و معروف افراد عموما. کنندمی گذاريسرمایه کنند
 ،یداشتندوست :اینکه اول ؛گیرندمی قرار مورداستفاده دلیل دو

 به را افراد توجه هاآن شهرت: دوم و هستند دینامیک و جذاب
 براي باال هايهزینه ازجمله. نمایدمی جذب کاال سمت

 اشاره 2003 سال در نایک شرکت تبلیغات به توانمی تبلیغات
 نیز و جردن مایکل معروف بسکتبالیست حضور براي که کرد

 2004 در سال یا و دالر بیلیون 44/1وودز، تایگر معروف گلفباز
     میلیون 50 تا 30 بین بکهام دیوید حضور براي ژیلت که

  با بین ینا در همچنین بکهام دیوید. کرد هزینه دالر
 همکاري نیز فون وودا کوالو پپسی ادیداس، هايشرکت

 (Thomaselli,2004). کردمی
 تشویق در موفق بسیار رکورد یک شهوریک فرد م یدتائ
 با مرتبط هايرسانه در .است داشته خرید به کنندگانمصرف
 يهارسانه از یدمؤ یک عنوانبه ورزشکار از استفاده ورزش،

 (.2000 شومان، و جونز)است  ترگسترده ورزش با مرتبط غیر
لویزیونی، چارلز ت بازرگانیتبلیغات  یک در 1990 دهه در

 مدل یک از اينمونه من": کرد اعالماي، بیبارکلی، ستاره ان
ها ورزش " که است این واقعیت اما بود، خوب او نیت ."نیستم

 فرهنگ در بزرگ نمایش تبدیل به یک یورزش هايو سلبریتی
 ,Bush, Martin, &,Bush) "اندشده امروز هايرسانه

2011: 108) 
 و کاال به معروف فرد به نسبت افراد دیدگاه ،نظري دید از

 به نسبت کنندگانمصرف به این معنی که .شودمی منتقل برند
 این و دارند فرض خاصیپیش تبلیغات در مشهوري فرد هر

. گرددمی منتقل نیز برند به مشهور افراد از هاآن ذهنی تصویر
 به معروف شخص از هاآن تصور مشتریان ذهن در درواقع



 ...تلویزیونی بازرگانی تبلیغات در بازنمایی ستاره ورزشی                                                    58

 
 کاالیی کننده،مصرف وقتی. شودمی تبدیل برند از هاآن تصور

 معروف شخص از مفاهیم انتقال فرایند این کندمی خریداري را
 ایجاد مهم و اساسی نکته فرآیند این در. یابدمی خاتمه کاال به

 است مشتري ذهن در کاال از مثبت و مطلوب تصویر یک
(akturan cited by bajmalouye Rostami, 1393: 51.) 

 که است این کاالها براي مشهور افراد انتخاب در مهم نکته
 مناسب کامال ما محصوالت براي که کنیم انتخاب را شخصی

 نشدهاستفاده دیگري محصوالت تبلیغ در او چهره قبال و بوده
 کنندگان،مصرف که است داده نشان تحقیقات زیرا؛ است

 را است کرده شرکت مختلفی تبلیغات در که معروفی شخص
 یک تبلیغ فقط که کسی به نسبت دانندمی اعتمادقابل کمتر

 (Ilicic & Webster,2011). کندمی را خاص کاالي
 پیام، منبع یک عنوانبه ورزشی مشهور افراد از استفاده

    و ورزشی بازار طرفداران تا دارد بازاریابی در مهمی جنبه
     مشهور افراد .دهد قرار هدف را بازار يهابخش دیگر
 از تصویري آگاهی و کنندگانمصرف شناخت ،شیورز

 ینهمچن  (Keler,1998).دهندارتقا می را ورزشی يهامارس
 استفاده محصول تبلیغات در ايگسترده طوربه مشهور افراد
نحوي  و کنندگانمصرف محصول فراخوان بهبود با تا دنشومی

خرید را تسهیل  ،خود برند انتخاب رفتار بر یرتأث مثبت
 پیام منبع یک بنابراین، (Ruihley & et al ,2010).کنند

 در مشهور ورزشکار یک که است الزم حداقل آمیز،موفقیت
 شایسته شخصیتی بتواند و باشد خود ورزش در برتر افراد میان

. آورد وجود به کنندگانمصرف براي را یناناطمقابل و
 مواردي ،یدتائ هايروش ترینقموف میان در ،ترتیبینابه

 با مستقیم طوربه تواندمی مشهور ورزشکار موفقیت که هستند
 این کهیهنگام یژهوبه، باشد داشته ارتباط خدمات /محصول
 سوي از. است ورزشی کفش یا و ورزشی تجهیزات محصول

 چنین که جایی که دهدمی نشان تحقیقات برخی دیگر،
       به را مشهور ، فردمخاطبان باشد، نداشته وجود سازگاري

 است شدهیغتبل که محصولی نه و آورد خواهند یاد
.(Antonovica,& Curiel, 2016) 

 

 کاال و شخص بین تناسب
 يهاسربرنامه متخصص ظاهربه یا معروف افراد از استفاده

اي نوعی فرستادن پیام خاص از سوي فرستنده درواقع تبلیغاتی
 تبلیغات بر اثرگذاري در پیام منبعخاص با ابزاري خاص است. 

 گفته فردي به پیام منبع. است برخوردار ايویژه جایگاه از

 یرتأث درواقع. کندمی ارسال دیگر طرف براي را پیام که شودمی
 نیز پیام فرستنده درباره هاآن قضاوت نحوه به مخاطبان بریامپ

 محمدیان Mohammadian, 2009: 122).) دارد بستگی
 تا باشد داشته منبع است الزم که هاییگیژیو از برخی

 :کندمی بیان چنین را برسد باالتري حد به پیام یاثربخش

 منبع اعتبار -

 ظاهري و فیزیکی جذابیت -

 بودن مخاطب يهردعالقمو -

 :Mohammadian, 2009).منبع بودن معنادار -

122) 
 یدتائ را محصولی تبلیغ یک در مشهور شخص کهیهنگام

 شده مشتق فرهنگی معانی تا گیردمی شکل ايرابطه کند،می
 از دارد احتمال معنا مصرف، مرحله در. شود منتقل محصول به

 گفت توانمی دلیل همین به شود منتقل کنندهمصرف به کاال
 «فرهنگی نمادهاي» جایگاه در توانندیم معروف اشخاص که

 .باشند

 و تبلیغات تجاری تلویزیون
 که است ارتباطات از نیز نوعی[ بازرگانیتجاري ] تبلیغات 

 معرفی، باهدف معینی، حقوقی یا حقیقی شخص سوي از
 یا موسسه نیاز، خدمت، کاال، به نسبت تشویق یا و توجهجلب
 و گروه توده، به خطاب گوناگون وسایل از استفاده با اي،آموزه

 فرهنـگ (.Homayoun, 2000: 256) یردگیم صورت فرد یا
 توجه که عملی»: کندمی معنا چنین را بازرگانی تبلیغات ابریتانی
: دیگر تعریفی به و «برانگیزد دادوستدي یا کاال به را مردم

 نشان مثبت باهدف ها،آگاهی انتشار و تدارك در کوششی»
 (.Ismaili, 2006: 33) اسـت «کاال یک مصرف دادن

 سه به تبلیغاتی پیام ارائه یوهش ازنظر تجاري هايآگهی
 اول، گروه شود؛می تقسیم ترکیبی و تلویحی تصریحی، دسته:
 معموال)صریح  و مستقیم را خود پیام که است هاییآگهی

( موردنظر کاالي کیفیت بیان در ايجمله /تصویري صورتبه
 و تصویري بازنمایی دوم، گروه در کند؛می عرضه خواننده به

 بیان به تصاویر درواقع، و رودمی کار به پیام غیرمستقیم القاي
 این در. پردازدیم موردنظر کاالي ویژگی و کیفیت تلویحی

 اهمیت است، نشدهیانب هرگز که مضمونی همان دقیقا دسته
 دسته. آیدبرمی هانشانه و نمادها و تصاویر از ترکیبی از که دارد
 است، پیشین يشیوه دو از ترکیبی صورتبه نیز سوم

 و متن و( تلویحی) دوم شیوه از آگهی تصاویر که ياگونهبه
 البته. کندمی تبعیت( تصریحی) نخست شیوه از آگهی نوشته
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 بنديدسته این موجود دوگانه بنديدسته از الهام با نویسندگان
 payandeh cited byاند )کرده تکمیل تاییسه صورتبه را

Bashirieh and Ja'fari haftkhani, 2007: 173.) 
 گسترده نظام از بخشی عنوانبه تلویزیوناز سویی  

        و دیداري حس دو از که است ايرسانه ارتباطات
 به تبلیغ تلویزیون در .کندمی استفاده زمانهم طوربه شنیداري

 یک میان در مثال گیرد، صورت تواندمی مختلفی هايشکل
 که شود استفاده خاص اتومبیل برند یک از سینمایی، فیلم

 صورتبه یا و گذاردمی یرتأث مخاطب بر ناخودآگاه صورتبه
 تبلیغات از منظور جااین در اما شود انجام حسی هآستان زیر

 یچند گاه از هر که است بازرگانی هايپیام همان تلویزیونی
اما نکته  شود.هاي تلویزیونی پخش میدر میان سایر برنامه

 و رسانه انتخاب و است رمزگان یک خود رسانه اینجاست که
 هایینشانه تولید به منجر آن امکانات از گیريبهره چگونگی

 شوندمی تفسیر و دریافت متن همراه گرند، داللت که شودمی
 متن کلیت داللتی امکانات در گسترش ايکنندهیینتع نقش و

 در یعنی؛ (Sojudi cited by Faramarzi, 2011: 107) دارند
 خود خاص هايرمزگان داراي ايرسانه هر شناسینشانه بحث
     یرتأث هانشانه کیفیت بر ارتباطی رسانه نوع و است
 با اینترنت روزنامه، رادیو، در شناسینشانه مثال ،گذاردمی

 رادارند خود خاص هايروش هرکدام و است متفاوت تلویزیون
(. همانهستند ) خود خاص یرگذاريتأث داراي همچنین و

 کنونی دوران در رسانه ینمؤثرتر» عنوانبه تلویزیون بینیندرا
 ایفا محوري نقش تبلیغات، صنعت در «کاالها تبلیغ براي
 دربارۀ گرفته صورت هايپردازينظریه يعمده بخش. کندمی

   . است تلویزیون تجاري هايآگهی با ارتباط در نیز تبلیغات
   محصوالت يگسترده پخش از ناشی زیادي حد تا امر این
              ايعمده نقش جامعه در یژهوبه که است رسانه این
دارد  بر عهده فراغت اوقات گذران الگوهاي به دهیشکل در
(Abdollahian and Hassani, 2010, 114.) 

 

 پژوهش شناسیروش 
نشانه  تحلیل رویکرد بررسی، این در کاررفتهبه رویکرد

 در تحقیق کیفی هايروش زمره در روش این. است یشناخت
نشانه  رویکرد راستا این در. رودمی شمار به ايرسانه متون
 رابطه پنهان هايجلوه از بسیاري تواندمی بارت روالن یشناخت

 آشکار را تبلیغات و( ورزشی اسطورهورزشکار ) معروف افراد بین
 این پشت پنهان معانی و هاایدئولوژي کردن نمایان به و کرده

 هايآگهی تبیین براي یزرون پیش مقاله در. کند کمک تبلیغات
 بارت اسطوره تحلیل و ینشانه شناخت رویکرد از بازرگانی
 .است شدهاستفاده

 ادبی منتقد و نشانه شناس( 1980-1915) بارت روالن
 هايجنبه .است معاصر متفکران ترینمهم از یکی فرانسوي،

 هاجنبه این خالل از هاداللت و معنا کشف و روزمره زندگی
 اصول و قواعد بارت، ازنظر. بود اهمیت حائز بسیار بارت براي

 مورد در توانمی را شناسیزبان دانش در مورداستفاده نظري
 است معتقد او. کاربرد به نیز دیگر ینشانه شناخت هاينظام
 کنندمی استفاده الگوهایی از گوناگون ینشانه شناخت هاينظام

 شناسیزبان دانش و هستند زبانی نظام الگوهاي به شبیه که
به  (.Fotuhi, 2011: 4) است کرده مشخص را الگوها این نیز

 ینشانه شناخت نظام هر» که است معتقد بارتگفته فتوحی 
 شناسینشانه عناصر» بارت ازنظر. «است زبانی ترکیبات داراي

 یشناسزبان از شدهگرفته قرض گروه چهار در توانیم را
 :قرارداد ساختارگرا

 گفتار؛ و زبان  -

 مدلول؛ و دال -

 نظام؛ و یننشهم عنصر -

 (.Fotuhi, 2011: 6) یضمن داللت و عینی داللت -

 زیادي تأثیر بارت روالن بر که یشناسان زبان از یکی
 یلمزلف، ازنظر. دانمارکی بود شناسزبان یلمزلف لویی داشت،

 اينشانه شودمی مطرح ضمنی داللت عنوان با که چیزي آن
 از ترکیبی یعنی ،یگرنشانه د یک از آن لفظ ساحت که است
 الگو، این از گیريبهره با بارت. است شدهیلتشک معنا و لفظ

 مطرح جدید هاياسطوره تحلیل باب در را خود بدیع نظریات
اسطوره از دید بارت داراي  (.Fotuhi, 2011: 8) است کرده

نقش اسطوره آن است است،  يساز یعیطبخصلت بازنمایی و 
 کاري ،یگردعبارتبه –که امر فرهنگی را طبیعی جلوه دهد 

 تاریخی و فرهنگی باورهاي و هانگرش ها،ارزش که کند
 عقل» بر مبتنی و زمان فاقد بدیهی، ،«هنجار» ،«طبیعی»

 و عینی بازتاب ما نظر در ترتیبینابه و برسند نظر به «سلیم
ها ناشی از آن است ... قدرت این اسطوره باشند امور «حقیقی»

رسد نیازي به رمزگشایی و که بدیهی تلقی شوند و به نظر می
 .(Sojudi, 1390: 85) دندار وجود هاآنزدایی از تفسیر و ابهام

 منتقل را پیامی و است گفتار نوعی اسطورهاز این منظر 
 یک به تواندمی ما زندگی در یزچهمه بارت ازنظر. کندمی

 در او، اعتقاد به. سازد منتقل را پیامی تا شود تبدیل اسطوره
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 نیز شدهيدستکار و مخدوش پیام نوعی اسطوره ما زمان

 معانی این تمامی گوید،می سخن اسطوره از وقتی بارت. هست
   که داندمی پیامی را اسطوره بارت درواقع. دارد مدنظر را

. کند واژگون را معنا این خواهدمی او دارد، عامه براي معنایی
 دست به یجادشدها تحریف ساختن برمال ،شناساسطوره وظیفه

 بداهت جامه او نظر از. است پیام معناي کشف و اسطوره
 ایدئولوژیک سوءاستفاده نوعی روزمره زندگی امور به پوشاندن

 :Abazari, 2001)  زندمی دست آن به بورژوازي که است

 مرتبه نشانه شناسانه نظام یک اسطوره بارت، الگوي در (.138
 :است شدهیلتشک ینشانه شناخت نظام دو از اسطوره. است دوم

 و نامید زبان را آن توانمی که اول مرتبه نظام  -1
 .است شناختیزبان نظامی درواقع

 .است اسطوره همان که دوم مرتبه نظام  -2

 را( مدلول و دال از ترکیبی) اينشانه اول مرتبه نظام»
 در. است دوم مرتبه نظام دال حکم در که دهدمی تشکیل

 نشانه و شوندمی ترکیب یکدیگر با آن مدلول و دال این ادامه

 به توانمی مثال، براي. دهندمی تشکیل را دوم مرتبه نظام
 از که است زبانی اينشانه واژه، این. کرد اشاره «سیاه» واژه
 ذهنی مفهوم) مدلول یک و( سیاه واژه آوایی صورت) دال یک

 زبانی نشانه این. است شدهیلتشک( سیاه واژه ذهنی انگاره یا
 دوم مرتبه نشانه شناسانه نظام یک دال جایگاه در تواندمی

 تواندمی سیاه) کند کسب جدیدي مدلول راه این از و بنشیند
 داللت منفی هايویژگی و بدبختی و فالکت به ضمنی طوربه

نشانه  نظام بارت، ازنظر اسطوره شد، گفته آنچه اساس بر(. کند
 گفت توانمی مباحث این به توجه با .است دوم مرتبه یشناخت
 که است تحلیلی دستگاهی و روش بارت، ازنظر شناسینشانه

 بهره فرهنگی هايپدیده تحلیل و مطالعه براي آن از توانمی
 و عام طوربه فرهنگ بارت، شناسینشانه نظام در. گرفت

 به است؛ برخوردار ايویژه اهمیت از خاص طوربه اسطوره
 درمجموع توانمی ار شناسینشانه نظام این دلیل همین
 (.Fotuhi, 2011: 8) نامید فرهنگی شناسینشانه

 

 بارت گاهاسطوره از دید -1شکل 

 

 هاتحلیل نمونه

 کاسپین موتورروغنآگهی نمونه اول: 

 در. انجامدمی طول به ثانیه 22 تلویزیونی گهیآ این
 در را بلندشاسی ماشین یک از ايبسته نماي آن ابتداي

 بسته نماي بعدي دربرش. کنیممی مشاهده سیاه ايینهزمپس
 کهیدرحال کاپیتان وقت فوتبال ایران« نکونام جواد» از میانی

 در توپی و کرده تن بر «کاسپین» مارك با را سفیدي پیراهن

 متوالی تصویرهاي نیز بعدي نماي. کنیممی مشاهده دردا دست
 کردن شوت براي توپ کاشتن قصد که دهدمی نشان را او از
 .«مطمئن»: گویدمی راوي حال همان در. دارد را

 جلو به توپ پرتاب از بازنیمه تصویر بعدي نماي در
 موتورروغن از تصویري بعدي برش با و شودمی مشاهده
 ریخته ماشین باك داخل به که شودمی داده نشان کاسپین

 ماشین باال از شات تصویر ترتیب به بعد ينمادو  در. شودمی
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 نکونام جواد از رخنیم تصویر بعدي نماي در و دهدمی نشان را
 نیمه و بسته تصویر بعدي نماي در. آیدبه نمایش درمی

 حرکت به و است شدهروشن که بینیممی را ماشین از ايبسته
 همان در و «سریع» :گویدمی راوي میان این در. پردازدمی

 و حرکت حال در که نکونام جواد پاهاي از تصویري حال
 حال در پیست در که ماشین از تصویري و است زدن دریبل
 شاهد بعدي نماي در. شودمی گذاشته نمایش به است حرکت
 و هستیم فوتبالیست يجلوروبه حرکات و استادیوم از باز نمایی

 باز نمایی ادامهدر  و «هوشمند» :گویدمی راوي بین همین در
 ادامه در. شودمی داده نشان پرسرعت سفید اتومبیل یک از

 جواد از باز نمایی لحظه همان در «قدرتپر» :گویدمی راوي
 شلیک را توپ و رفته توپ سمت به که شودمی دیده نکونام

 که دهدمی نشان دروازه در را توپ تصویر بعد نماي. کندمی
 گل شادي که طورهمان ادامه در. است آن شدن گل نمایانگر
 موفقیت نشانه به را خود انگشت و دهدمی نشان را نکونام

 در«. کاپیتان یک مثل کاسپین»: گویدمی راوي است باالبرده
 کهیدرحال نکونام جواد از تصویري بعد میانی بسته نماي
 یدتائ نشانه به را سرخود و دارد دست در را کاسپین موتورروغن
 .رسدمی اتمام به تبلیغ و شودمی داده نشان دهدمی تکان

 
 

 
 1تصویر شماره 

 

 آگهی تحلیل

     هايآگهی در کالمی و تصویري القائات چه هر
 اگر مثال. شد خواهد بیشتر آن گذارياثر باشد، بیشتر بازرگانی

 را خاص کاالیی فردي که شود القا مستقیم یا غیرمستقیم
 براي. شد خواهد متفاوت آن اثرگذاري میزان کند، مصرف
 توانمی بارت رویکرد بر اساس نوشتار و تصویر ترکیب خوانش
 :برشمرد را پیام نوع سه از متشکل نظامی

 زبانی پیام  -

 شده رمزگذاري شمایلی پیام  -

 .نشده رمزگذاري شمایلی پیام -
 براي که گویندهایی میبه آن دسته از پیام زبانی پیام

 و کرد بررسی باید را زبانی درون نظام باریک آن تفسیر و درك
. دارد وجود زبانی پیام و تصویر میان که بینامتنی نظام باریک
 سطح در که است نمادینی پیامی شده، رمزگذاري شمایلی پیام

 دانش بردن کار به با خواننده و کندمی کار متداعی معناي

 ایفا فعال نقشی تصویر خوانش در خود مندنظام رمزگذاري
        که است پیامی نشده، رمزگذاري شمایلی پیام .کندمی
 کار به هم کنار در هایامپ این کهیوقت. است رمزگذاري فاقد
 کمک به را حاصله معناي چراکه نیستند، یکتفکقابل روند،می

 ,Barthes, cited by Sadeghi)) کنندمی منتقل یکدیگر

 صریح معناي به که نشده رمزگذاري شمایلی پیام (.80 :2012
. دارد داللت محصول نام به تنها تبلیغ این در کندمی اشاره
 یا ضمنی دوم، مرتبه معناي که شده رمزگذاري شمایلی پیام

 مرغوب مانند دارد، وجود پیام این در است نزدیک يااسطوره
 شد اشاره آن به باال در که زبانی پیام. موردنظر کاالي بودن

 هم و شود استفاده معنی دریافت تسریع براي تواندمی هم
 در تصویر معناي کردن مشخص براي قدرتمند ابزاري مثابهبه

 .به کار رود ذهن
هاي این متن تبلیغی را به شکل زیر پیامبا این اوصاف 

 بندي نمود:توان دستهمی
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 پیام زبانی:

 دال: کلمه کاسپین و فومن شیمی
 داللت صریح )نام شرکت و محصول( -مدلول: 

 داللت ضمنی )محصول کشور ایران( -
 مفهوم از استفاده با پیام زبانی يدرزمینهبارت 

 بافت یک در متن یک چگونه که دهدمی نشان «لنگراندازي»
. یابدمی قطعی معنایی بافت، این در و اندازدمی لنگر خاص
 از بسیاري شمار میان از را خواننده ذهن بارت تعریف به لنگر

 زنجیره» خودش اصطالحبه یا تصویر یک ممکن خوانشهاي
 باعث و کندمی هدایت خاص سمتی به «هامدلول شناور

 يهادال و بگیرد نادیده را هادال برخی خواننده که شودمی
 ,Barthes, cited by Sadeghi)دهد ) قرار مدنظر را خاصی

 متن یک مثابهبه که راوي هايگفته تبلیغ این در (.80 :2012
 را متن متعدد هايخوانش شود،می گرفته نظر در نوشتاري

 (یغتبلمتن ) مرجح خوانش به چراغی مثابهبه و کرده محدود
 .کندمی کمک

نامد بیشتر مربوط به اگرچه آنچه بارت پیام زبانی می
نام  هاآنشود که در هاي خبري و ژورنالیستی میعکس

هاي توضیحی به شکل روشن مشاهده محصول یا نوشته
هاي ها بخصوص عکسشود. به همین دلیل در سایر عکسمی
هاي تبلیغی پیام زبانی شکل دیگري به خود و یا فیلم يهنر
 گیرد و با پیام شمایلی رمزگذاري شده بسیار همسانی دارد.می

 پیام شمایلی رمزگذاری نشده:
 هوشمند، پرقدرت، سریعدال: مطمئن، 
 کاسپین موتورروغنهاي کارکردي مدلول: ویژگی

 به یافتن دست پی در تبلیغ این که مهمی موارد از یکی
 موتورروغن و ماشین و فوتبالیست بین ارتباط ایجاد است، آن

 در واسط یک نقش در راوي کلمات بینیندرا است موردنظر
 معنایی تا است یکدیگر به متن عناصر کردن متصل حال

 به ماشین و بازیکن کنندهیرهخ عملکرد از یکنواخت و منسجم
 موجود عناصر منسجم، متن شکل گرفتن از پس. بدهد دست

 نیز نوشتار نقش در که گفتار یا هاصحبت واسطهبه تبلیغ در
 باوجودآنکه تبلیغ این در راوي. شوندمی مجسم ذهن در هست

 کندمی بیان را کمی کلمات و دارد حضور کوتاه صورتبه تنها
  تبلیغ روایت خط گیريشکل و موفقیت در کلیدي نقش اما
 با «قدرتمند» ،«سریع» ،«مطمئن» کلمات بیان. کندمی ایفا

 داللتی که متن در موجود عناصر به متوالی و کوتاه يهابرش
 کاسپین» که: تبلیغ آخر در راوي یانباب هستند کلمات این بر

  بنديمفصل کاپیتان دال حول تواندمی «تانیکاپ یک مثل
 کاسپین روغن واسطهبه که مهم دال یک ایجاد به و شده

 .کند کمک گرفتهشکل

 پیام شمایلی رمزگذاری شده
 نشانه اول:الف( 
 زمین فوتبال دال:

مدلول: عرصه رقابت )رقابت محصول موجود با سایر 
 محصوالت(

 دوم:نشانه ب( 
 دال: جواد نکونام

مدلول: کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران )اقتدار و اهمیت 
 براي یک ملت(

 نشانه سوم:ج( 
 دال: جواد نکونام

و اول بودن  مدلول: نفر اول و برتر )نشان برتري
 کاسپین نسبت به سایر محصوالت( موتورروغن

 ءجز ورزش در کاپیتان نیز گفته شد، تریشپکه  طورهمان
 نزد در بودن کاپیتان. شودمی محسوبها نقش ینترمهم

 افسانه عنوان با عمدتاها ست. کاپیتانواال ارزش یک هواداران
 با تبلیغ این. شوندمی خطاب ورزشی يهاگروهدر  اسطوره و

 «کاپیتان» واژه از استفاده و ملی تیم سابق کاپیتان از استفاده
 بودن اسطوره که کند القا گونهینا خود طبانامخ به دارد سعی

 در و است خاصی هايویژگی داشتن به نیاز عالی عملکرد و
 شما به را هاویژگی این تواندمی کاسپسن موتورروغن بین ینا

 سرعت و قدرت ،اطمینان به خود ماشین از استفاده در تا داده
 از میانی هبست نماي دادن نشان. یابیددست انگیزشگفت و عالی

 معنا این تواندمی دارد دست در را موتورروغن بسته که کاپیتان
 وجود دو این بین تشابه و ینینشهم رابط یک که کند متبادر را

 موتورروغن به انیتکاپ بودن اسطوره و معنا بینیندرا و دارد
 به تواندمی نیز کاپیتان سر دادن تکان. شودمی منتقل نیز

 ذهن به را معنا این چنینهم و کند مورداشاره این صحت
 .کندمی پیشنهاد شما به را محصول ازین استفاده او که برساند

 سر دادن تکان و یرکالمیغ ارتباط نوعی از استفاده با اینجا در
 .کندمی متبادر ذهن به را یدتائ معناي
اي از مفهوم کاپیتان البته از دیدگاهی دیگر استفاده ینچن
 نقد است:قابل 

کاپیتان در مفهوم  استفاده از سرمایه معنوی: -

اي در قالب یک فرد نمود اي خود در هر دورهجایگاه اسطوره
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یابد و با دال آن فرد، نشانی از سرمایه معنوي یک ملت می
ي از چنین رسد استفاده تجار. به نظر میگرددمیمحسوب 

که با  است هایییهسرمااز چنین  استفادهسوء اي نوعیسرمایه
افزایش فروش شخصی صورت  قصد کسب درآمد بیشتر و

 المنفعه ندارد.پذیرد و عواید عاممی

فرد  که آنجا از تبلیغ:ارزش بودن موقتی  -

گذاري بر روي یابد، سرمایهاي تغییر میکاپیتان در هر دوره
جواد نکونام  شود.چهره افراد منجر به موقتی بودن تبلیغ نیز می
تبلیغ از  ینازاپسدر شمایل کاپیتان تیم ملی ایران، خیلی زود 

چنین  به همین دلیل نیز دنیاي فوتبال خداحافظی کرد.
 کلبه)که متعلق  ايجایگاه اسطورهاز یک  سوءاستفادهتبلیغاتی 

موقتی بودن آن  ینکهکما اشوند، محسوب می ملت است(
که آن  باشد تنها تا زمانیارزش این تبلیغ شود که باعث می

 ورزش حاضر گردد. درصحنهدر لباس کاپیتان  فرد

 کلیر شامپو نمونه دوم: 

 آفرینینقش از استفاده با کلیر شامپو تبلیغاتی تیزر
 تولید جهت نجومی هايهزینه صرف با و رونالدو کریستیانو

 Ghost Town ویژه هايجلوه غول توسط تبلیغاتی تیزر این

Media این .شد پخش و تولید عربی کشورهاي تمامی براي 
 شات النگیا  باز نمایی ابتدا. انجامدمی طول به ثانیه 22 تبلیغ

 تصویرسپس . شودمی داده نشان عجیب ايمسابقه زمین از
به تصویر  را رونالدو کریستیانو و کندمی حرکت جلوروبه
 شودمی نزدیک دوربین به زمین جلوي سمت به که کشدمی

: است شدهحک انگلیسی زبان به سرش پشت در کهیدرحال
 حرکت جلو به دوباره تصویر. «کنندمی حمله سر هايشوره»

     . آیددرمیبه نمایش  رونالدو از میانی باز نمایی و کرده
 فوتبال توپ مانند که رفته سربزرگ شوره کی روي به تصویر

: گویدمی راوي حال همان در و شودمی شلیک ايلوله یلهوسبه
 ارهاب بلکه افتدنمی اتفاق باریک تنها سر شوره مردان اکثر در»

 باز نمایی تصویرسپس، . «کندیم حمله و افتدمی اتفاق بارها و
 او سمت به که را سر هايشوره که دهدمی نشان را رونالدو زا

 که کروباتیکآ حرکتی با و گذاشته سر پشت روندمی حمله
 هاآن از است ماتریکس فیلم در« نئو» شخصیت حرکت مانند
 زمین دیگر بازیکنان سر به هاشوره حال درهمان. کندمی فرار

 تصویر ادامه در. شودمی شوره از سرشار سرشان و کرده اصابت
 ترسمنمی من اما»: گویدمی راوي و رودمی رونالدو روي به

دیده  کلیر شامپوي ازآنپس «رادارم کلیر شامپوي من چون
 بهمجدد  تصویر. است قرارگرفته نور از ايهاله در که شودمی

 کلیر شامپو سمت بهدر حال حرکت  که رودمی رونالدو روي
 .است

داده  نشان کلیر شامپو برابر در رونالدو بعدي نماي در
 با مردان جدید کلیر»: گویدمی راوي حال درهمان و شودمی

 سر الیه يطبیعیه محافظ و قوي را سر پوست 10 بیونوتریوم
 بسته نماي در و شودمی هاله وارد سر با رونالدو سپس. «است
 را رونالدو سر تمام هاله دهدمی نشان را رونالدو سر که بعدي
 نماي دو شاهد آن از بعد. گیردیفرام محافظ کاله یک مانند

در حالی  را او اول نماي؛ هستیم رونالدو از بسته نیمه و باز
 یتدرنها و کرده حرکت جلو به سرعت با که دهدمی نشان

 هاشوره به سر با او دوم، بسته نیمه نماي در و کندمی جهش
 نشانگر عديب تصوبر. کندمی نابود را هاآن و سرزده يضربه

 و رفتهعقب به تصویر حال همان در و است رونالدو خوشحالی
 تصویر نیز بعدي دربرش. گیردمی خود به شات النگ حالت
 :گویدمی راوي که بینیمیم را سیاه ايینهزمپس در کلیر شامپو

 نماي نهایی دربرش. «سر محافظ و شوره ضد کلیر شامپو»
 با و استادیوم یک دربینیم که می را رونالدو از ايبسته نیمه
 راوي درنهایت. کشدمی خود موهاي به دست مرتب موي
 به تبلیغ ؛ و«ندارم کردن پنهان براي چیزي من» :گویدمی

 .رسدمی پایان
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 آگهی تحلیل

هاي پیام در خلق معنا، خوانش ترکیب تصویر و نوشتار در 
 بندي نمود:توان دستهاین متن تبلیغی را به شکل زیر می

 پیام زبانی:
 دال: کلمه کلیر

 شرکت و محصول(داللت صریح )نام  -مدلول: 
داللت ضمنی )کلیر در انگلیسی به معناي صاف، واضح  -

مشخصی و واضحی  یرتأثدهنده و مشخص است که نشان
تواند موها را از وضعیت گذارد و میاست که بر موهاي سر می

 شماراهاي سر، موهاي و با از بین بردن شوره درآوردهپریشان 
 مرتب، صاف و زیبا کند.(

 پیام شمایلی رمزگذاری نشده:
 قوي را سر پوست 10 بیونوتریوم با مردان جدید دال: کلیر

 است سر الیه طبیعیه محافظ و
 هاي کارکردي شامپو کلیرمدلول: محتویات و ویژگی

   تنهانه را کاال ،چنینییناهاي رسد، آگهیبه نظر می 
 بلکه کندمی معرفی معین احساس یا کیفیت ویژگی، یک واجد

 آگهی، هر متن درواقع، د؛نسازمی آن یدآورندهپد و موجد را آن
 . به این معناشودمی داده خریدار به که است وعده یک مثابهبه
     یا احساس آن به خاص، کاالي آن مصرف از پس که

 شود،می ترسرحال یافت؛ خواهد دست معین کیفیت و ویژگی
حالت خوش موهایش رسد،می نظر به تریکش و ترتیپخوش

 با مردانه کلیر شامپو آگهی. شودمی ترويق هاآن و رشد تر
 و قوي سر پوست و جنسی جذابیت العادهفوق احساس بر تأکید
 خاص هايروش از یکی اما؛ است نوع همین از زیبا، موي

 کاال از واقعیت تابعیت به توجه تبلیغات، ي ازبسیار یرگذاريتأث
 رابطة و دارد را مدلول حکم کاال که صورت این به. است

 ارزش آن ،(کاال) مدلول ( وانسان یا شیء یک) دال بین داللت
 هاآگهی در. دهدمی انتقال تبلیغ مورد کاالي به را موردنظر

 مثال، براي یابد؛می پیوند زندگی در روشی و راه با کاال یک
 محکم خوب، سر پوست و مو نمونه کلیر شامپو تبلیغ در وقتی

 خوب و قوي موي داشتن ،شودمی کشیده تصویر به قدرتمند و
. شودمی داده نسبت کلیر وپشام به انسان یک محکم و یباز و

 به موردنظر معناي افاده براي یادشده شامپوي که است درست
 را واقعی دنیاي آن بعد، مرحله دراما  است، وابسته واقعی دنیاي
 موي که نمایدمی القا آگهی بیننده به و کندمی خود از تابعی
 .خاص شامپوي این یعنی شوره، بدون و محکم و خوب

 نشانه خود به را کاال اش،عینی یوندباهم پ کاال شدن یکی
 کنندهمصرف ،تبلیغی يهافن این از استفاده با. سازدمی تبدیل

 نظر در مطلوب ايابژه عنوانبه را کلیر شامپو مخاطب، یا
 آسان او براي را سر پوست مشکالت از رهایی که گیردمی
 سریع کشاندن باوجود که است ذکرقابل نکتهاین  البته. کندمی

 نیاز ایجاد درصدد وجهیچهبه تبلیغ این کاال سمت به مخاطب
 شاهد ما آن انتهاي در چراکه. نیست کنندهمصرف براي کاذب

 که صورت این به هستیم «ینینشهم» نوعیاتفاق افتادن 
 را (رونالدو) فرد دارد تالش ینینشهم رابطه از استفاده با تبلیغ

 مو، لطافت ظاهري، جذابیت زیبایی، و «دال» یک نقش در
 براي «مدلول» عنوانبه را ینیفرازم قدرت پوست، استواري

 گفتن با راوي تبلیغ انتهاي در. نماید اءالق موردنظر کاالي
اشاره دارد  یحاتلو «ندارم کردن پنهان براي چیزي من» اینکه

دست  جذابیتی چنان به کنید استفاده شامپو این زا وقتی که
 خواهید کنار را زشتی و شدن مخفی از ترس که یابیدمی

 .گذاشت

 پیام شمایلی رمزگذاری شده:
 الف( نشانه اول:

 دال: شامپو
کننده از گزند مشکالت دهنده مصرف)نجات مدلول: ناجی

 الیه سر و شوره مو(
 ب( نشانه دوم:

 دال: رونالدو
ها و توانایی و قدرت در غلبه بر سختی)ابرقهرمان مدلول: 

 (فردمنحصربههاي داشتن ویژگی
 ج( نشانه سوم

 دال: شامپو
کننده )مانند هاي خاص به مصرفمدلول: اعطاي ویژگی

اسطوره آشیل( و سر پوالدین( و اینکه هر کس ) یتنرویین 
از این شامپو تبدیل به ابرقهرمان و اسطوره  استفادهتواند با می

 شود
 است آن اياسطوره بخش تبلیغ این بخش ینترمهم اما

 بیان به» .است مشهود آن در ضمنی و دوم مرتبه معناي که
 که فرایندي است، «طبیعت به فرهنگ تبدیل» اسطوره بارت،

 هاییواقعیت مثابهبه ایدئولوژیک و فرهنگی مصنوعات آن طی
 بارت کار. شوندمی عرضه گیرعالم و عام بدیهی، ،ناپذیریکتفک
 شده انگاشته طبیعی هايپدیده که است این شناسیاسطوره در
 پرسش به را خود زمانه فرهنگی زیستمان در رایج هايایده و
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 برمال را آن ایدئولوژیک يهاساختژرف و هاخاستگاه و کشیده
 اینکه بر عالوه تبلیغ این .(ghahremani, 2014: 75) .«سازد

 تبلیغ از ییدرجاها است کرده استفاده ورزشی اسطوره یک از
 جذب قدرت تا است پرداخته نیز اياسطوره بعد دادن نشان به

 در شامپو این از استفاده. دهد افزایش مخاطبان دنز را خود
 به تواندمی آن از استفاده که است این نمایانگر تیزر از قسمتی

 بر توانمی آن از استفاده با .ايافسانه و یعیفرا طب قدرت افراد
 بازیکن به شامپو از استفاده. فتیا برتري چیزي هر

 سري داراي که دهدمی را قدرت این ،آن از کنندهاستفاده
 هاآسیب برابر دردیگر  افراد از و باشد یرنفوذناپذ و پوالدین

 در آگهی این در شدن پوالدین و تنرویین. نماید جلوگیري
 بارها است اسطوره پرور که تخیلی علمی سینماي و ادبیات

 .است شدهیدهد کراتبه
 یونان در ادبیات در موجود يااسطوره از یکی مثال براي

 پوالدین و یرنفوذناپذ بدنی داراي که است «آشیل» و باستان
 حماسی بخش در اسفندیار نیز ایران کهن ادبیات در. است

 پوالدین بدنی و طبیعی فرا قدرتی از فردوسی شاهنامه
در  که يهاابرقهرمان هايشخصیت ازاما ؛ است برخوردار

 اسطوره از توانمی است نفوذناپذیر بدن دارايدنیاي معاصر 
 داراي . اواست معروف پوالدین مرد به که برد نام «سوپرمن»

 سراسر در خود مخاطبان میان در و است یعیفرا طب قدرتی
 زیادي محبوبیت از نوجوان و جوان قشر خصوصبه جهان

 چنین بداشتی دور از ذهن نیست تبلیغ این در. است برخوردار
 شمایل در را بتوان هستند شوره نماد که بزرگی هايگلوله که
 آسیب صدق که گرفت نظر در شیاطینی یا دشمنان یا «شر»

 عنوانبه کلیر شامپوي بینیندرا. رادارند افراد به رساندن
 و خود مریدان به که شودمی گرفته نظر دراي دهندهنجات

 اعطا العادهخارق قدرتی جویند،می تمسک او به که افرادي
 از شیاطین هجوم برابر در آن قادر باشند یلهوسبهتا  کندمی
 که «شر» و «خیر» اسطوره اینجا در. نمایند محافظت خود

 و ایستندهستند مقابل هم می «شیطان» و «خدا» از نمادي
« خیر»شود که باید قبوالنده می مخاطببه  ناخودآگاه طوربه

براي مصون ماندن از  و کشیده خود سمت به را )شامپو کلیر(
 .از آن استفاده نمایند« شر»

حمله، »این تبلیغ با استفاده از زنجیره واژگانی مانند 
بازیکن  عنوانبهرونالدو »ند، و عناصر بصري مان« محافظ، الیه

محل مبارزه  بازيینزمبال، شوره سر در نماد توپ فوتبال، فوت
، نظام معنایی را خلق کرده است که ضمن «هابازیکن با شوره

عامل از بین  عنوانبهمتبادر کردن معناي رقابت، شامپو را 
 »داند و با استفاده از شعار ها میبرنده عامل مخرب یعنی شوره

 عنوانبهخود را « ادارمر کلیر شامپوي من چون ترسمنمی من
بر  يوبرترپوست  داشتننگهحامی افراد در زیبا شدن، سالم 

 ها نشان داده است.شوره
 

 گیرینتیجهبحث و 
هاي پنجره ینترمهمیکی از  عنوانبهتبلیغات تلویزیونی 

         اي به شمار رسانه هاييباز نمابازتاب ایدئولوژي و 
صاحبان قدرت سعی در به تصویر کشیدن ن آکه در  رودمی

       هدف  مرجح دارند.هاي گذاريمنافع خود از راه نشانه
خیلی از این تبلیغات گاه از مرز اقناع جهت فروش محصول 

کند؛ نگاهی که در پس رود و نوعی نگاه را ترویج میفراتر می
نهفته است  يبرند سازاي و سازي رسانهپرده آن نوعی اسطوره

محصول ساده  بیش از یک عنوانبهمحصول را  صورتینبدا ت
را تبدیل به مشتاقان خرید  کنندهمصرفتصویر کشیده و  به

 محصول کند.
وجود  دست ینا ازنکته مهمی که در تبلیغات تلویزیونی 

          جوانان و بخصوص براي سازياسطوره دارد، بحث
 از نشان پنداريهمذات. هاستاسطوره با پنداريهمذات مسئله

 فرد پنداري،همذات در معموال. دارد فرد طرف از الگو پذیرش
 آن در کامالً و شودمی یکی داستان قهرمان و اسطوره با

 بدو در افراد که است معتقد الکان. گرددمی غرق شخصیت
 دست از خود را اینکه براي و شوندمی مواجه خال یک با تولد
. شوندمی پنداريهمذات دامن به دست دهند رهایی خال این

 یشافزا به تمایل مانند؛ است معتقد پنداريهمذات به نیز فروید
 به خود متصل کردن یقاز طر ،ارزشمند بودن احساس دادن
. آیندمی حساببه مهم که سازمانی یا گروه، شخص، یک

 یا نحوه رفتار پوشش، ها،کتاب یا مجالت موسیقی، د،م انتخاب
 هایینمونه توانندمی نیز دیگر رفتارهاي یا حرف زدن طرز حتی

 را فرد که شرط این به باشند، پنداريهمذات و همانندسازي از
 یا قدرتمند، موفق، را هاآن وي که افرادي به روانی ازلحاظ
 گفت توانمی مسائل ینباوجودا .سازد ترنزدیک داند،می جذاب

 از استفاده و بازیکن از صحیح گرفتن کار به با تبلیغات این که
 همانا که خود اصلی هدف به )مورد دوم( هاآنجهانی  شهرت
 .یافت خواهد دست است مخاطب جذب

 یغاتتبل که آمد دست به مهم این شدهیلتحل تبلیغات در
 هايچهرهو  کلمات تصاویر، از استفاده با تا دارند سعی گران
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 کرده تحریک را مخاطب ذهن در موجود هاياسطوره، مشهور

 ياسطوره که خود قهرمانان به هاآن احساس از استفاده با و
 خود و رسانده حداکثر به را خود فروش ،آیندمی حساببه هاآن
 اثرگذاري در هاآگهی. کنند معرفی مرغوب کاالیی عنوانبه را

 نشان محصولی عنوانبه را خود که کنندمی عمل گونهینا خود
 از استفاده گروي در افراد توانایی و داشتن قدرت که دهندمی
 که کنندمی القا گونهینا را معنا درواقع. است محصول آن

 در امنیت و رفاه اطمینان، سرعت، قدرت، زیبایی، راحتی،
 .است خصوصبه محصول این از استفاده گروي

 نگاه از اسطوره کارکردهاي ینترمهم از یکی کهییازآنجا
 تبلیغات رخیب به زیادي انتقادهاي، است يساز یعیطب بارت
 اياسطوره رویکرد با گاه تبلیغات که معتقدند بعضی و شودمی
 و مخاطب فریب حوزه به و کرده گذر اقناع مرز از خود

 وارد مخاطب حداکثري جذب براي احساسات شدهيدستکار

 یک دریغات تبل گونهینا که گفته شد، گونههمان .دشومی
 اسطورۀ شدن پوالدین کلیر، شامپوي تبلیغ در ینینشهم رابطه
 او به است محصول این از استفاده دلیل به( رونالدو) یورزش

 برتري شر نیروهاي بر تادهد می یماورای و فرازمینی قدرتی
 .یابد

که مخاطبان  گفت توانمی هاآگهی این درباره کل در
 و قدرت زیبایی، طرفدار این قشر چراکهجوان را مدنظر داند. 

 بخشمسرت ابژه نوعی عنوانبه چنین اموري و هستند ورزش
 در کاال این است ممکن کهیدرحال شود،می تلقی هاآنبراي 

 موردتوجه سرسخت مخاطبان خصوصبه مخاطبان سایر نظر
 دلیل به که کرد اضافه باید نیز را نکته این البته. نگیرد قرار

 درحرکت جوانی سمت بههاي شرقی کشور سنی هرم اینکه
 این اصلی انگیزه به تواندمی تکنیک این از استفاده است

 .شود منجر است هنگفت فروش همانا که تبلیغات
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