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 در تبليغات تلويزيوني ادمنتحليل نقش 
  نادر اميري

 فراز یاوري

 چکيده

 یمتنعنوان  به تواند یاز مخاطبان م یعیوس فیبا ط یفرهنگ یمحصولعنوان  به ،یونیزیتلو غاتیتبل

انواع  دیبا شتریجذب مخاطب ب یبرا ،یریتصو آثار نیا یطرف از.  ردیگ قرار لیتحل مورد کیدئولوژیا

مخاطبان و  یسبک زندگ رییتغ یبرا گر،یکند و از طرف د تیرا رعا ها تیو ممنوع ها تیمحدود

پژوهش در  نیا  جامعه را دنبال کند. رییهدف تغ دیمورد نظرشان، با یها به مصرف کاال آن قیتشو

 غاتیتبل لیآن، به تحل بسط و لی، و البته جرح و تعد1مونیسا چاردینظر دارد با الهام از روش خاص ر

 یها فرض شیبنا بر پ غات،یتمام تبل انیبپردازد.  از م 99در تابستان  یسراسر یها شبکه یونیزیتلو

 قرار لیو مورد تحلشده انتخاب  دار یمعن تیروا کی ۀارائ یها برا از آن یتعداد ق،یتحق یشناخت روش

مقاله به  نیهستند که در ا یسه نقش اصل 2ادمنکاال و  ،یمشتر یها نقش روش نید. در انریگ یم

در  میدر نظر دار نی.  همچنشود یپرداخته م یکاربرد یبه صورت غات،یدر تبل ادمنور نقش حض لیتحل

دنبال  یفرع یهدفعنوان  بهآن را،  یبند طبقه و ادمنپژوهش، انواع حضور  یمورد ۀمطالع لیکنار تحل

 .میکن

  .یادب هینظر، ادمن ،یشناس تیروا ،رسانه ،یونیزیتلو غاتیتبل :يديواژگان کل
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 شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه؛ نویسنده مسؤول.استادیار، گروه جامعه 

 اهی، کرمانشاهکارشناس ارشد هنر، پژوهشکدۀ توسعۀ کالبدی، سازمان جهاد دانشگ 



 

 

 

 

 
 9911دوم، پاییز و زمستان مجله جهانی رسانه/ دوره پانزدهم، شماره  2 

  

 مقدمه و طرح مسئله

 در یاساس راتییتغ.  ستین دهیپوش کس چیگذشته بر ه ۀدهچند  ۀزد شتاب یتحوالت فرهنگ

به سمت  عیحرکت سر د،یارتباط، ظهور انبوه مشاغل جد نید انواع نوتول ،یجمع یها ارزش

 یتحوالت.  زدند رقم را سابقه یب یکوتاه تحول یبا هم، در مدت یو ... همه در تواز ییگرا مصرف

مل در آن أت شک یاما ب د،ینما یم ریناپذ آن ناممکن و دسترس ریثأعمق ت نییتع که م،یعظ چنان

 معضالت موجود راهگشا باشد.  حل در که دهد نشان ما به را یمقوالت تواند یم

بوده و  یاز علوم اجتماع یمهم و انکارناشدن یهمواره بخش یمحصوالت فرهنگ یبررس

هنر،  ۀفلسفهنر،  یسینو خی.  از تاراست کرده فایا یواد نیبسزا در ا یآن سهم رامونیمباحث پ

 داتیتول گرید و یغاتیتبل یلبوردهایب مجالت، جلد یانتقاد یها یبررس تا نما،یس ایو  ینقد ادب

 ،یمداقه در محصوالت فرهنگ . هستندثمربخش مل أت نیاز ا یوهمه بخش فرهنگ عامه، همه

 ب،یترت نیبد تا سازد یما ممکن م یتحوالت را برا یو چگونگ ییاز چرا یدمتعد یها جنبه

 دیبا تول ی.  محصوالت فرهنگمیرا به درک درآور شیت معاصر خویوضع از یدیجد یها هیسو

هستند.   یاجتماع یگذار از ارزش یر معنا، در حال به انجام رساندن شکلیامکان تفس

 : سدینو یم گونه نیا یمطالعات ادبگرا در  روش صورتدر  3نیمدودف/باخت

 نیا میما معتقد  دهد؟ یم وندیآن پ یسخن را با معنا یدر عمل حالت ماد یچه عنصر»

که  میکن یاطالق م یخیتار یتیرا به واقع یاجتماع یابیاست ... و ارز یاجتماع یابیعنصر ارز

چه به معنا در  آن دهد، یم وندیآن پ یمعنا یو سرشار تیگفتار را به عموم ۀژیو و کتایحالت 

 سخن ییآوا حالت به اکنون، هم و جا نیا چه، آن دهد، یم تجسم ینیو عفرد  منحصربه یتیموقع

 (86: 1333 ،ندهی)پو.« بخشد یم معنا

هر محصول  شک یدانست.  ب یفاعل فرد کی محصول دیرا نبا یهنگفر داتیتول نیا

موجود و  شیسنت از پ گرید یانیاست.  به ب نیشینظام پ کیبرآمده از و برساخته بر  یفرهنگ

 بیترت نی.  بد4دهد یناخودآگاه آن محصول را شکل م ،یاز محصوالت فرهنگ یا مقدم بر هرگونه

 ها، تیممنوع ها، ارزش ها، تیدانست که محدود یجمع یآگاه کیبرآمده از  دیآثار را با نیا

 که روست نیهم از.  بخشند یو هم تحول م کنند یم دیخود را، هم بازتول خاص یقراردادها
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–ها  زبان تقاطع ۀنقط در یآهنگ هر ،یابیارز هر دگاه،ید هر موضوع، هر»: سدینو یم نیباخت

معنا  نی(  به ا134 :1398 ،ندهی)پو« حاد است. یدتیعق ۀمبارز ریقرار دارد و درگ ها ینگر جهان

 در و ،یجمع یآگاه یها اسناد و نشانهعنوان  به توانند یهمواره م یآثار و محصوالت فرهنگ

   .رندیگ قرار یبررس مورد ها آن با ارتباط

 شامل را یعیوس اریبس فیط آن مخاطب قضا از که ،یفرهنگ داتیتول نیا از یکی شک یب

 نیبه ا یسراسر یها شده در شبکه پخش یونیزیتلو غاتیاست.  تبل یونیزیتلو غاتیتبل شود، یم

عنوان  بهتمام افراد جامعه را  [ینترنتیا غاتیتبل ایو  یاستان یها شبکه خالف مثالً بر]که  لیدل

 غاتیبلت هدف که جا آن از.  هستند توجه قابل اریبس رند،یگ یخود در نظر م ی  بالقوه یها مخاطب

 مسائل به و کند تیرعا را یاریبس یها تیممنوع دیبا پس است مخاطبان فیط گسترش همواره

 [شود یطرح م یا مخاطبان توده یکه برا]را  امینوع از پ نیا 5سکیف جان.  بپردازد زین یاریبس

 : سدینو یم باره نیو در ا نامد یم« 8عیپخش وس یرمزها»

 از یا درجه برابر در دیبا: باشد میوار در آن سه آن است که مخاطب توده عیرمز پخش وس»

نقاط اشتراک مردم کشش  یمحورند، به سو رمزها اجتماع نی]...[ ا ،باشد پاسخگو یناهمگن

 هستند یلیوسا عیپخش وس یرمزها ،]...[ دهند وندیها را به جامعه پ آنهستند  لیمادارند، و 

 .  (111: 1366 سکی)ف« رد.یگ یآن با خود تماس م ۀلیوس بهکه فرهنگ 

غافل  دینبا زیدر مخاطبانشان ن تیجذاب جادیو ا ازین دیاز تول غاتیتبل نیا گریاز طرف د

 3ۀگوندر  یو تحوالت دهیچیپ [ناآگاهانه ایآگاهانه ] یها یدست به ساختارشکن دیباشند و گاه با

در حال تحول تطابق بخشند،  ۀجامعبزنند تا هم خود را با  [بزرگ ایهرچند کوچک و ] غاتیتبل

 با کاال کی وجود اعالم فقط غاتیتبل ۀفیوظدهند.   رییخود، تغ لیو هم آن را، براساس م

 در ایو ]خاص  یکاال کی ریتفس یبرا را یدیجد امکانات غاتیتبل.  ستین خاص مشخصات

 یکاال در سطح اجتماع کی.  شخص با نشان دادن کند یوضع م [مفهوم کاال خود گرید یسطح

خاص را  ءیش کیکه افراد جامعه تملک او بر  [باشد مطمئن یحت ای]باشد  دواریام تواند یم

 : سدینو یم 6.  باکاکدهند یقرار م ریبه شکل مورد نظر او مورد تفس [قاًیدق یحت ایو ] باًیتقر
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که  ستین یا یمید قدفر همانند گرید یشهر کالن انسان شد، گفته نیا از شیطورکه پ همان»

 یبرا که کند یم فیتوص یفردعنوان  بهاو را  11سمینیکالو ۀدرباردر اثر خود  9ماکس وبر

.  کند یخرج نم« احمقانه» آالت، وریز ایپوشاک و  رینظ یا پا افتاده شیپ نسبتاً اقالم دیخر

بسازد که دوست دارد  را یتیخود هو یتا برا کند یبلکه، شخص در شهر بزرگ مصرف م

 کردن مشخص یبرا یا لهیوسعنوان  به فرد کیکه  یو پوشاک ییآرا مثال، بدن یباشد.  برا

 شخص ن،یبنابرا.  باشد ریتفس و فهم قابل گرانید یبرا دیبا کند، یم استفاده گرانید از خود

با  زیمشترک ن یعالئم فرهنگ یکند که بعض زیمتما گرانیخود را از د تواند یم یزمان صرفاً

 (28: 1396، )باکاک« آنها داشته باشد.

بهآن را  ینظام گفتمان کیاست که فرد با قرار گرفتن در  نینماد ۀنشان کی جا نیکاال در ا

 از که یا  دهیچیپ ۀوعدطبق ].  او کند یرا به جامعه مخابره م امیاز پ یا دهیچیو شکل پ برد یکار م

 نیو به ا ندیبب تیهو کی صاحب گرانیانتظار دارد خود را در نگاه د [کرده افتیدر بازار نظام

راستاست که  نیدهد.  در هم انیاز جهان مدرن پا یاساس یبه تعارض یفرد یواسطه در سطح

 : سدینو یم 11خواندن تودهدر  سکیجان ف

تالش در  آن است که مردم، دائماً کنند یطرح م 13شروودیو ا 12که داگالس یمهم ۀنکت»

 بر که کنند اعالم بلکه کنند، دایپ یدسترس یفرهنگ یمعنا یها تنها به نظامنهکه هستند 

 یاقتصاد تبادل یها ابژه فقط کاالها.  ]...[ اند مسلط کنند یم دیتول ها نظام نیا که ییمعناها

 (31: 2115 سک،یف.« )اند گفتن سخن و دنیشیاند یبرا یاجناس ها آن ستند؛ین

.  است یونیزیتلو غاتیتبل شک یکاال، ب نینماد یمعناها وضع در یاساس نیعامل از یکی

 با یسراسر یها شبکه یونیزیتلو غاتیتبل یبررس در ها، آن یا شهیکل و ساده ظاهر برخالف

 نیاست.  ا اریبس یها پژوهش ازمندیآن ن شبردیپ که م،یمقابل هیالچند و دهیچیپ اریبس یساختار

 در و پردازد یم 99در تابستان  یسراسر یها شبکه یبازرگان یها امیپ لیپژوهش در ادامه به تحل

 لیکند و البته با جرح و تعد یرا معرف مونیسا چاردیر غاتیتبل لیتحل ۀویشقصد دارد  آن، کنار

 کار بندد. بهآن را  یعمل یا وهیآن، به ش

 نی.  اگرفته استصورت  یاریبس یها پژوهش یونیزیتلو غاتیتبل لیتحل ۀنیزمدر 

.  اند پرداخته مقوله نیا به یقیطر به کیاند و هر بهره جسته یناگونگو یها روش از ها پژوهش
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 یونیزیتلو غاتیتبل یگفته شد پژوهش حاضر در نظر دارد به بررس تر شیطورکه پ همان

با  رسد یبه نظر م  بپردازد. 99در تابستان تلویزیون جمهوری اسالمی ایران  یسراسر یها شبکه

 لیتحل ۀویشروش به  نیتر کیدنز...  و تیروا ۀنحوها و  نقش رنگ،یپ ۀمسئل تیتوجه به اهم

 لیتحل ۀطیحپرشمار صورت گرفته در  یها پژوهش انیاست.  از م یشناس تیپژوهش حاضر روا

بر  یمبتن یها لیمحتوا، تحل لیگفتمان، تحل لیتحل یها روشبه توان  می ،یونیزیتلو غاتیتبل

ها  روش نیاز ا یکیکدام به هر که لیذ یها .  پژوهشاشاره کرد یشناس تیو روا ییبازنما

 :ندشدپژوهش انتخاب  ی نهیشیپعنوان  به ،خرأمت یها پژوهش انیاز م رفتهیصورت پذ

 ییبازنما بر یمبتن یها لیتحل ،یونیزیتلو غاتیتبل در پژوهش یها روش نیپرتکرارتر از یکی

 یونیزیتلو غاتیکه در آن، تبل رندیگ یم فرض شیرا پ یمنطق یدستگاه ها پژوهش نیا.  است

.  از کنند یم ییاز جامعه را در خود بازنما یگوناگون یو اقتصاد یاجتماع ،یمقوالت فرهنگ

شده  و فرهمندزاد، چاپ السادات بینق ۀمقالبه  توان یم نه،یزم نیدر اخر أمت یها جمله پژوهش

 غاتیمصرف در تبل ییبازنمابا نام  قیتحق نیاشاره کرد.  ا یداریشن و یدارید یها رسانهدر 

 در قیبه تحق (96)زمستان  (مایاول ودوم س)شبکه  رانیا یاسالم یجمهور ونیزیتلو یبازرگان

 ۀویشکه  ردیگ یم جهینت تاًینها و پردازد یم غاتیتبل در...  و کاال مصرف، ،یزندگ سبک ییبازنما

عه جام به بسط قابل پژوهش نیا یها فرض شیکه البته با پ] غات،یمصرف نشان داده شده در تبل

« مصرف مدرن»از  یفاصله گرفته و به سمت شکل یاز شکل سنت [است آن از یبخش حداقل ایو 

 در حرکت است. 

گفتمان است.  از جمله  لیتحل خورد یبه چشم م ها یبررس نیکه در ا یگریروش د

گفتمان  لیتحلبا نام  ،یبه پژوهش گنج توان یدسته م نیدر اخر أمت ۀرفتیپذ صورت یها پژوهش

 یرانتقادیپژوهش با بهره جستن از روش غ نی( اشاره کرد.  ا93)آبان  رانیا ونیزیتلو در غاتیتبل

که با توجه به  ردیگ یم جهینت و درنهایت پردازد یم یونیزیتلو غاتیتبل یگفتمان به بررس لیتحل

 جذب مخاطبانشان انتخاب کنند.  یرا برا ایگو یزبان دیبا غاتیو زبان، تبل یدئولوژیا یهمبستگ

باشد.  از جمله  یشناس نشانه تواند یم یونیزیتلو غاتیتبل لیهم در تحل گرید ۀدست

 کودکان غاتیتبل یشناس نشانهبا نام  یفراهان قیدسته، تحق نیدر ا گرفته  صورت یها پژوهش
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معتقد  غاتیت تبلیبه عامل ییخالف روش بازنمابر پژوهش نیا.  برد نام توان یم را( 95 زیی)پا

گفتمان  کیدر شهیر ییدانست. هر بازنما طرف یو ب یحنث یامر توان یرا نم ییبازنما»است: 

 ،ی)فراهان« هستند. یخاص یدئولوژیدر جهت استمرار قدرت و ا زیها ن خاص دارد و گفتمان

و  ها تیکودکان نه خاص غاتیتبل یکه نظام گفتمان رسد یم جهینت نیبه ا تاًینها یفراهان . (1395

 یها کمبود و یسردرگم و کسالت از ییرها یبرا دهیچیپ ییها بلکه وعدهکاالها،  ۀاستفادموارد 

 .دارد یم عرضه را یاجتماع و یفرد

 مون،یشده توسط سا طرح میاز مقوالت و مفاه هستند  مطلعپژوهش  نیا نیلفؤمجا که  تا آن

 یبازرگان غاتیمصرف در تبل ییبازنمابا نام  ینیمنتظرقائم و حس ۀمقالدر  ایتنها مفهوم ادتوپ

( مورد استفاده قرار گرفته 98)بهار  (مایس ودوم اول)شبکه  رانیا یاسالم یجمهور ونیزیتلو

و سنت  یفرهنگ آشغال: فرهنگ عموم نام با مونیسا چاردیر کتاب در مفهوم نیاست.  ا

مفهوم  نیا چون و چند به چندان ینیطرح شده است.  البته پژوهش منتظر قائم و حس 14بزرگ

واژه مورد استفاده قرار  کیعنوان  به تنها باًیتقر و ،یکمک یابزارعنوان  به و آن را پردازند ینم

 ۀسورکه در  یادداشتی، در 69پژوهش محمد خندان در سال  نیاز ا  شیپ نیچن .  همدهند یم

 یو آن را تا حدود برد یو آثارش نام م مونیپرداختن به سا بدون ا،یادتوپ از کرده منتشر شهیاند

 مونیکوتاه از سا یها قولنقلهم به  گریشمار د .  چند پژوهش انگشتدهد یقرار م حیمورد توض

اند.   نداشته یتوجه غاتیتبل لیخاص پرداختن او به تحل روش و راه به چندان و اند کرده بسنده

 بردارد. یواد نیکوچک در ا یقدم وه،یش نیو البته بسط ا یاست با معرف دواریپژوهش ام نیا

 قيتحق يها پرسش

 غاتیتبل لیپژوهش در تحل نیمورد نظر ا لیتحل ۀویشآن است که  قیتحق نیاال ؤس نیاول

 غاتیدر تبل 15ادمنکه نقش  آن یبعدال ؤسراهگشا باشد.   تواند یتا چه حد م یونیزیتلو

 نیا قیتحق گریسوال د و در آخر.  سازد یم انیحضور خود را ع ییها به چه صورت یونیزیتلو

 و داد بدست یونیزیتلو غاتیتبل در ادمن حضور تحوالت در یخیتار یریس توان یم ایآ که است

 داد؟ قرار لیتحل مورد یاجتماع گرید تحوالت با نسبت در را آن
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 هینظر

 بیترت نیا بهمتن واحد در نظر آورد.   کیعنوان  بهرا  یونیزیتلو غاتیپژوهش قصد دارد تبل نیا

درک  ریو فراگ یکل تیروا کی لیبار ذ نیا آمدند، یمستقل از هم به نظر م شتریکه پ ییها پاره

مختلف،  غاتیشده در تبل مشاهدهات گوناگون یفیک و کردهایرو و ها تفاوت جهی.  در نتشوند می

که  شوند یم لیتبد مند خیتار کیدئولوژیا یها مند، به فرآورده زمان بستر کیبا قرار گرفتن در 

 با باره نیدر ا یمعن نیا به.  گردد یها ممکن م آنرییوجود و تغ یو چگونگ ییچرا لیتحل

 یارزشمند جینتا تواند یم یادب یۀنظراز  یریگ ها با بهره آن لیکه تحل میطرف  ییروا ییساختارها

 یهمواره عنصر شک ی)که ب یفرهنگ ۀفرآوردهر  لیتحل یبرا یادب یۀنظرداشته باشد.  استفاده از 

 دارد( همواره ثمربخش و قابل توجه بوده است.   شیرا در خو ییروا

 متون نیا از کیهر.  است ناممکن معنا کیمجزا به  یها متنعنوان  به غاتیتبل نیخواندن ا

تنها در  غی.  هر تبلنامند یم 18ت را ژانرسن نیا یادب نیمنتقد که ابندی یسنت معنا م کی درون

 یا به عنوان گونه غاتیمعنا کند.  تبل دیتول تواند یاست که م یغاتیمتون تبل گرینسبت با د

 یرا برا یاریبس یها فرض شیو چندساله پ نیسنت چند کیمشخص از صدور معنا، در 

از صدور معنا را ممکن سازد.   یتر دهیچیامروز اشکال پ تواند یم لهیوس مخاطبان ساخته که بدان

 یها تیتکرار شونده، مدت زمان استاندارد، ممنوع یاه یبند انیپا غ،یموضوع هر تبل یکپارچگی

 .13هستند دسته نیهمه از اوهمهو ...  یعرف

از آن  شیپ یهنر یها تسن با ارتباط در یفرهنگ یها فرآورده نیا آوردن نظر در نیچن هم

واقع  دیمف اریبس نیز یآثار فرهنگ نیگوناگون ا اتیفیک یو چگونگ ییدر درک چرا تواند یم

از  یکی یاز آثار هنر یعنوان امتداد به غاتیتبل نیدر نظر داشت که خواندن ا دیبا  گردد.

 از چه و ،یفن و یکیچه از نظر تکن یغاتیمتون تبل نیا  پژوهش است. نیا یاساس یها فرض شیپ

. ابندی یگوناگون معنا م یهنر یها حاکم بر آن، در ارتباط با سنت قواعد و تیروا شکل نظر

 آن هستند.  داران راثیبلکه م ،یهنر یدستاوردها غارتگران نه غاتیتبل...(  و نما،یس ات،ی)ادب

آن در بطن  ریو تفس یفرهنگ متون نیا خواندن: است یضرور جا نیا در گرید یا ذکر نکته

 ۀواسطهمواره با  امیسطح، پ کی.  در دهد یواسطه رخ نم یب یبه شکل یاجتماع تیواقع
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 محتوا، لیتحل ار یشکل هر بیترت نیا به.  شود یطرح مم ،کند یکه در آن خود را ارائه م 16یومیمد

آن دسته از  ۀدربار نیروست که مدودوف /باخت نیهم از.  باشد زین یشناس گونه ینوع دیبا

 یو آگاه یاثر هنر یآگاه انیم میروابط مستق یدنبال بررس بهکه  ،یکیمکان یستیمارکس ینقدها

 : سدینو یم گونه نی، اهستندی اجتماع

 یفرافکن به حاضرند که زنند یم زین هنوز و زده دست کار نیبه ا یشناسان کاذب آن جامعه»...

 -( 19گی)آنتر توطئه و طرح با تیمثال، شخصعنوان  به - یادب اثر ساختاری عنصر هر میمستق

 و طرح دادیرو و رمان قهرمان ن،یشناس راست دست بزنند.  در نظر جامعه یواقع یبر زندگ

 به یعنی اند یکه عناصر ساختار هنر هستند تر کنندهآشکار و پرمعناتر رو آن از درست توطئه

 یزندگ بر مبتذل و میمستق یها یفرافکن به یربط و شوند یم مربوط خود خاص یهنر زبان

 (52: 1333 ندهی)پو.« ندارند یواقع

 یفرهنگ یها فرآورده ،ی)که مانند آثار هنر یغاتیتبل متون نیا یدرون عناصر معنا نیبد

 یکی طرح به دارد نظر در زین پژوهش نید.  انریپذ یصورت م افتهی واسطه یهستتند( تنها به شکل

 مونیارد کلر ساچیبپردازد.  ر بخشد یرا قوام م غاتیتبل ۀگون یها، که ساختار کل واسطه نیاز ا

 :که  سدینو یم اتیادب مثابه به غاتیتبل ۀمقالدر 

 سطح سه تواند یم که کاالست و ،ی، مشتر21ادمن ،غاتیبه داستان تبل  دهندهشکلسه عامل »

.« والد کودک، ابژه، مشابه، یقیطر به ای ابرانسان، انسان، ابژه،: اندیبازنما را وجود از

 ( 1961مون،یسا)

نقش  ۀواسط بهسرگردان و درمانده که  ییها : انسانکند یم یندگیخود ما را نما ینقش مشتر

 هر یمعن نی.  )به اابندی یدست م یاز رستگار یبه شکل انیکاال و مصرف آن، در پا یعنی ،یبعد

 به هربار کند یم یباز را نقش نیتر گنگ که ،ادمن انیم نیا در( است کیکالس یکمد کی غیتبل

در  ایخاص، و  یکاال کی درست انتخاب یسو به( را ما ای) یمشتر راهنما کیند مان ،ینحو

 .برد یخود مصرف، م یبه سو گرید یسطح

 قيروش تحق

 چاردیر که را، تیاز قرائت متن و روا یخاص ۀویشاست که  یفیپژوهش ک کیپژوهش حاضر 

گوناگون  یها ان روشیم می.  اگر بخواهاست داده قرار تینظر داشته، در محورمد مونیسا
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نام  یشناس تیاز روا میتوان یم م،یابیپژوهش حاضر را ب لیروش به تحل نیتر کیمتن، نزد لیتحل

...  و تیروا ۀویشو  یو عناصر تکرارشونده، توجه به راو ها هیما بن افتنی رنگ،یپ لی.  تحلمیببر

از احکام  یا مجموعه یشناس تیوار».  کنند مجاب یحدود تا یگذار نام نیا در را ما توانند یم

« است رنگیپ ساختار و( ییگو )داستان تیروا بر حاکم یها نظام ،ییروا یژانرها ۀدربار یکل

 لیاز متون تحل یوستاریعنوان پ به وه،یش نیدر ا یبازرگان یها امیپ  .(149: 1365 ک،ی)مکار

 غاتیحاضر در تبل یها بر نقش زیهرچ از شیب متون نیا لیتحل یبرا مونیسا دیکأت.  شوند یم

در نظر  غاتیرا در تبل یسه نقش اصل است.  او [یونیزیتلوریو البته در ادامه غ] یونیزیتلو

 غاتیتبل یسه نقش به بررس نیسپس در ادامه با استفاده از ا و کاال.  یمشتر ،ادمن: آورد یم

 یبازرگان یها امیپ انیاز م زیهش نپژو نی.  در اپردازد یها م آن یمعنا دیتول یگوناگون و چگونگ

ها، که  از آن یپژوهش را به تعداد ندیفرآ ،یانداز نظر ، چشم99تابستان  در یسراسر یها شبکه

ات سرحد توانند یم شده انتخاب غاتیتبل نیکرد.  ا تیکنند، هدا فاینما ا سرشت ینقش توانند یم

از  یبیکه گاه ترک]را  گرید غاتیر تبلگید طرف از و سازند، روشن را پژوهش نیانواع موردنظر ا

 قرار دهند.  حیمنسجم مورد توض تیروا کیتحت  [هستند انواع نیا

 قيتحق يها افتهی ليتحل و ها افتهی

 غاتيجهان تبل بزرگ يگرید ؛ادمن

است.   یغاتیتبل یها یآگه متن یاصل نقش سه از یکی ،ادمن شد ذکر زین تر شیطورکه پ همان

 یها انتخاب و یگ تجربه یب ،یناپختگ و دارد یم عرضه را محصوالت که است ینقش همان ،ادمن

به  ادمنبا انتخاب محصول موردنظر  یمشتر تاًیو نها کند یم حیرا تصح یمشتر نقش اشتباه

 : سدینو یم باره نیدر ا مونی.  ساکند یم دایدست پ یاز رستگار یشکل

مذکر است.  او  و عموماً یقو ار،یهوش ادمن ات،یدر ادب انیمرسوم به خدا یبخش مانند جان»

کند در  نیا هروقت چنام شود، احساس تا کند انیخود را درحال عمل ع ستیمجبور ن

آهنگ  کی یکه رو ییصدا ایبدن، یب یصورت ایدست  کی: شود یظاهر م یحاالت گوناگون

خود را در پشت ظاهر  یمجله.  او گاه ای لبوردیب کیدر  تریت کیعنوان به یحت ای نه،یزم پس
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 . داند یم یدنیو نوش  ینیریش ۀدرباررا  زیچ که همه کند یمسن و باتجربه پنهان م یمشتر کی

 به درست پاسخ دیجد ۀقهو یقور دهد، یم نانیکه به ما اطم یتیسلبر کیعنوان به گریبار د ای

   .(1961 مون،یسا« )است. یعال یزندگ کی یبرا ما یجستجو

را انجام دهد  یعمل خاص نیدورب یرو شیپ ادمن حتماً که ستین یازین که سدینو یم مونیسا

بتوان  دیحضور دارد و شا یبازرگان یها امیمتن پ انی.  او به هر حال ممیتا حضورش را حس کن

به ] شود یدر نقش اول شخص ظاهر م یاست.  او گاه یبازرگان یها امیداستان پ یگفت که راو

عنوان  به گاه [21مصرف کند آگاه است دیه باچه ک به آن شیعنوان خود مصرف کننده که البته از پ

 غلط یانتخاب از را یمشتر که یاصل نقش کیعنوان  به گاه و کند، یم فیرا تعر یکه داستان ییصدا

 امیپ ریاست که تصو ینگاه همان ادمن.  رساند یم اطالعش به را درست انتخاب و دهد یم نجات

 . بخشد یخود سامان م لیرا مطابق م یبازرگان امیپ یایو دن دهد یرا شکل م یبازرگان

.  شود یکننده احضار م مصرف کیعنوان  بهآن  قیکه مخاطب از طر ست، یاو صاحب نگاه

اه و احضار نگ از گاه چیا مخاطبان او هام باشد، پنهان دهیداز  تواند یاست که م یا فروشنده ،ادمن

که  یوجود ندارد: زن و شوهر یحد چیه غاتیتبل جهان در او، قدرت بر.  ستندیاو در امان ن

 التیتسه قتیحق ۀدرباردرحال بحث  ونیزیتلو یرو روبه دهند یم لیرا تشک  خانواده کی

که درحال نشان دادن فوتبال ] ونیزیتلو ریفروشگاه بزرگ فرش هستند.  ناگهان تصو یپرداخت

را  عهیشا نیا قتیحق [و البته ما یو به نقش مشتر] نیبه دورب رهیخ یو مرد شود یقطع م [است

 نیا یها که او به تنوع فرش دیگو یفروشگاه، مرد م سمت به حرکت ریمس در.  کند یم دأییت

نگران  محترم! اصالً یآقا: »شود یپخش م ویاز راد ییفروشگاه مشکوک است، ناگهان صدا

را  یمشتر کی بار او نیا«  آشنا و معتبر در شهر فرش موجوده! یتجار یها تمام نام  .دینباش

اعتراض ما را بشنود و  یصدا [22ما لیبرخالف م یحت] تواند ی.  او مدهد یمورد خطاب قرار م

.  در ادامه در فروشگاه مرد میونیزیاز خانه و دور از تلو رونیکه ب یوقت یحت  ؛جواب ما را بدهد

 شود.  التیبزرگ مشمول طرح تسه فروشگاه نیا یها فرش تمام ندارد امکان که دیگو یم

 خود با بله هستم، شما با! یدار نکیع که ییآقا»: شود یم پخش فضا در ادمن یناگهان صدا

 .کند یم برطرف را شک هم باز و «شما
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 گاه چیه ما و ندیب یود و مشن یم را ما حال همه در که ستیک ادمن نیا که جاست نیسوال ا

.  ما نامند یم« بزرگ یگرید»به او را  هیشب یزیچ 23یالکان اتیدر ادب  م؟یستیاو در امان ن نگاه از

را در  یذهن یتینگاه اوست که واقع ریو ز م،یدر ارتباط نینگاه اوست که با جهان نماد ۀواسطبه

با او  دهیچیپ یدر تقابل 24دویبیبار لنیااست که  افتهی رشکلییتغ ی.  او پدرمیساز یارتباط برم نیا

 : سدینو یاست که م باره نیدر ا مونی.  ساردیگ یقرار م

 دنیکه ما را در دام خر ستین یمبتذل ی شانهیاند ساده یپیایپ یها قطعه ،یغاتیمتن تبل»

است  یاز اشکال ادب یا دهیچیپ یبند هی. بلکه، الاندازد یم میندار یاجیکه به آن احت ییزهایچ

 شدت به یانداز چشم که( ایوتوپی و کودک یها داستان تا گرفته یتیترب یها ی)از کمد

   (1961 سایمون،.« )دارد یم عرضه را بودن از افتهی ساخت

 دیجد یکودک یا خانواده در: میکن اشاره تانایو شرکت از یبازرگان یامیپ به جا نیجا دارد در ا

 نیا از و کرده دایپ دیجد یبیساله( در رابطه با پدر رق 6تر )حدودا  د شده و خواهر بزرگمتول

 نی.  ااست را طرد کرده رونیب جهان و نشسته اتاق در پشت او.  است آزرده سخت مسئله

سوژه رخ داده.   رونیاست که در ب یعیوقا یریناپذ تحمل ۀواسط به یگ در خودفرورفته تیوضع

قلب  لیشما که کاغذ کی: کند یم مخابره را یامیدر اتاق پ ریاز ز تیوضع نیا ریتعم یپدر برا

 شدن وصل و اتاق از او آمدن رونیب.  ستین یکاف کودک یبرا امیپ نیشده.  اما ا دهیآن کش یرو

 نیآن را نماد تواند یاوست که نم یرو شیدر پ یزی.  هنوز چستیهنوز مقدور ن تیدوباره به واقع

را با  امیبار همان پ نی.  پدر افرستد یدر اتاق پس م ریپدر را از ز امیسازد و به درک درآورد.  او پ

ناگهان دختربچه از اتاق  . کاال! کی کا،ین تیسکوی: باندازد یدر اتاق به داخل م ریاز ز گرید یمازاد

 . گردد یم «ستنیز ۀستیشا» یزندگ گری.  بار دکشد یو پدر را در آغوش م زند یم رونیب

 
 پيام و یک مازاد -1شکل 

 را ینقش نیکاال چن ،غاتیتبلاز  یاریبسدر  ست،یافتاده ن مورد استثنا و تک کی غیتبل نیالبته ا
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دو صخره است.   انیم یدرحال بندباز ی، شخصپاندا لویسوپر کارن یبستن غی: در تبلکند یم یباز

و انگار هرلحظه ممکن است به داخل دره سقوط کند.   دینما یشکننده م اریتعادل او بس

و او در  کنند یاو پرتاب م یبرا پاندا لویکارن سوپر یمقصد، دو بستن ۀصخردوستانش از سمت 

 ابد؛ی یتعادلش را بازم گریاست که بار د گونه نیو فقط ا دهد یها را قرار م از آن یکیهر دستش 

 .  ابدی یکاال امکان م کی ۀواسط بهامر واقع، باز هم  ۀسقوط نکردن در در

 
 واقعيت ۀکاال و سقوط در در -2شکل 

 ییصدا از: دیگو یم سخن گوناگون یکالبدها یمجرا از هربار که است یا یراو ،ادمن

را  یقبراق که مشتر یا کاالست، فروشنده یو معرف غیدرحال تبل غیمدت تبل تمام در که بدن یب

 شهیهم ادمن.  است آمده سوپرمارکت به دیخر یبرا که باتجربه یرمردیپ ای کند، یم ییراهنما

« بزرگ یها فرصت»انتخاب اشتباه  کیآن با هر است ممکن که است یا تجربه یب ۀنندیباز تر  گاهآ

 لیدل یمخاطبانش آشناست و حت یدردها ۀهماو به  ییرا از دست بدهد.  گو شیخو یزندگ

او  یآگاه یبرا توان یاست، نم ییجادو ی.  حضور او حضورشناسد یم یها را به خوب آن تمام

 غیتبل در: است خارج گرانید ۀعهدرا به انجام برساند که از  ییکارها تواند یقائل شد، او م یحد

که  مینیب یرا م ادمن ریتصو سمت کی.  در است شده میه تقستک دو به ریتصو افزا روح یدنینوش

راه حل  ۀدربارظاهر شده و  [مطابق با مد روز] یبه خصوص به شکل جوان غیتبل نیدر ا

ما را  و مشخصاً خواند یآواز م نیرو به دورب غیتبل نیدر ا ادمن.  کند یمشکالت ما صحبت م

و « افزاس! روح دمشکیش ب سر کار؟ خوب چاره یندار ی! انرژنمیبب.: »دهد یمورد خطاب قرار م

.  کشد یم ازهیکه از سر مالل خم یکارمند م؛یا را خود ما پر کرده ریتصو گریسمت د ییگو

خداگونه  یهمواره از قدرت غاتیکه در جهان تبل] ادمنو بعد  خورد یجا م ادمنکارمند از علم 
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و  کند یاز سمت خود دستش را دراز م شکند؛ یرا م ریدو تصو نیا انیمرز م [برخوردار است

تو ورزش  یشد دیناام: »دیگو ی.  در ادامه مگذارد یکارمند م زیم یرو دمشکیب یدنینوش کی

 ۀچارکه  داند یم ادمنن است.  در حال شکست خورد ،یزن مشت ریتصو گریو نصف د« باز...

نعنا دلم  یدیاز کجا فهم» دیگو یم رینعناست.  بالفاصله سمت راست تصو یدنینوش کیکار 

 است! یلدن یصاحب علم ،ادمن«  خواست؟

 ناتمام یافتگی بدن و ادمن

 میداد حیروشن شد.  توض یتا حد یبازرگان غاتیتبل یها در داستان ادمننقش  حدود جا نیتا ا

 یکننده به شکل مصرف کیعنوان  بهآن  لیذ شهیهم مخاطب که است ینگاه زیهرچ از شیپ با که

ها  آن ۀواسط به تواند یم ادمنکه  ییچند نمونه از مجراها نی.  همچنابدی یدست م یگ از سوژه

                                                                  .  میمحسوس گردد را مثال زد

 
 و ما ادمن -3شکل 

را  یگشتگ محسوس نیاز اشکال ا [ییهرچند ابتدا] یبند الزم است که طبقه جا نیاما در ا

 ادمن یافتگی : بدندینما یم یمسئله ضرور کیذکر  یبند بقهط نیاز ورود به ا شی.  پمیانجام ده

 تیشخص [چند یحت ای] کیدر کالبد  تواند ی.  او مردیپذ یتمام و کمال صورت نم گاه چیه

 ۀنمونمثال در عنوان  به دهند.  حیرا توض ادمننقش  تمام توانند ینم کالبدها نیاما ا ابد،یاستحاله 

 قتیحق ۀدربار رد،یگ یقرار نم تینامعلوم که مورد روا یلیشهر فرش، همسر مرد شکاک بنا به دل

است که در کنار  ادمن یافتگی از بدن یاست.  او خود بخش دهیرس مانیبه ا ادمن یها گفته

 در ،ی.  اما حتکند یم یباز یاساس ینقش« از راه مصرف یرستگار» ندیمرموز در فرآ ۀفروشند
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 حیرا توض ادمنحضور  تمام میا مرموز، باز هم نتوانسته ۀفروشندزن و  ینقش هم رفتنیپذ صورت

است که  یاتفاقات تمام یراو بلکه ت،یئمحسوس و قابل رو یها تیشخص نینه تنها ا ادمن: میده

انست به تو یم بزند، باز سر فرش شهر به مراجعه از همچنان توانست یدرحال افتادن است: مرد م

 یها امی.  او در تمام پخواهد یم یگرید جور را عیوقا ،ادمنفوتبال ادامه دهد، اما  ۀمسابق دنید

 نیا آمد خواهد ادامه در که یا یبند را مقدر ساخته است.  با طبقه یمشتر یرستگار یبازرگان

 ادمنکه  میپرداز یم ییمجراها یبند تر خواهد شد.  در ادامه به طبقه روشن یحد تا زین مسئله

 :دهد یها به خود مجال بروز م آن ۀواسط به

 ( خود فروشنده1

 بروز از شکل نیا.  است فروشنده تیشخص ،ادمن بروز یمجرا نیتر نهیرید البته و ن،یتر ساده

درحال تطور،  وستاریپ کیو  اثر واحد کیبه مثابه  یبازرگان یها امیپ تمام تیروا در ادمن

 . کند یعمل م ادمنحرکت  أمبددرست مانند 

و فروشنده قادر است بالفاصله  گردد یمشکلش م یبرا یحلراهدنبال به تجربه یب یمشتر

وجود دارد  غینوع از تبل نیا یهم برا گرید یالبته حالت  مشکل را حل کند. نیکاال ا کی ۀواسط به

 که فروشنده، غیتبل نوع نیا در.  شود یکار گرفته م بهتر  کوچک یها شرکتوسیلۀ  به که معموالً

و  کند ینگاه م نیبه دورب ماًیمستق است، آن از استفاده یایمورد نظر و مزا یکاال یحال معرفدر

 نیا یعنوان نمونه برا به: دهد یرا بدون واسطه مورد خطاب قرار م ونیزیتلو یرو مخاطبان روبه

 اشاره کرد.  مایکفش ش یونیزیتلو غیبه تبل توان یم یبازرگان یها امینوع از پ

 .  سازد یم افتهی واسطه ینقش مشتروسیلۀ  بهاما حضور مخاطب را  گرینوع د

 
 فروشنده به دوربين یا ما ۀنگاه خير -4شکل 



 

 

 

 

 
 95 نقش ادمن در تبلیغات تلویزیونی حلیل ت

  

 
 فروشنده و ما -5شکل 

 راهگشا باشد.  خصوصاً جا نیدر ا تواند یم تانایو، محصول شرکت دالتو ۀوعد انیم غیتبل

که  میدید یم غیتبل نیکوتاه پخش شد.  در اول یا و با فاصله یالیبه صورت سر غیتبل نیکه ا آن

.  مرد جوان کند یبه سمت فروشنده حرکت م ماًیو مستق رود یجوان به فروشگاه م یمرد

 ۀخواست شهیکه هم]فروشنده،   ....«که هم خوشمزه باشه  خوامیم طور وعده انیم هی: »دیگو یم

 به فروشنده و کند یم دأییت یمشتر . «یسالم و مقوهم : »دهد یادامه م [شناسد یرا م یمشتر

 ی قفسه به و کند یم حرکت گوشه همان یسو به یمشتر.  کند یم اشاره فروشگاه از یا گوشه

ک ماه بعد ی.  ندیب ینم را کاال مخاطب که است یصورت به نیدورب یۀزاوا ام رسد، یم نظر مورد

 .25گردد یم یمورد نظر معرف یکاال عتاًیطب و شود یم پخش غیتبل ۀادام( 99 وری)شهر

 ادمن.  سازد متوقف فروشنده یصدا در را شیخو یافتگی بدن تواند یم ادمن دسته نیاما در ا

 زیصدا را ن ی به واسطه ادمن  .  بروزشود یه آن اضافه مب ریتصو که باشد ییصدا تنها تواند یم

 کرد:  میبه دو دسته تقس توان یم

 يراو يصدا مثابه به ادمنالف( 

 شکل نیاما ینسمعترف است.  در  شیخو بودن «یراو» به یحالت هر از شیب ادمن حالت نیدر ا

.  گاه کند یم یباز یاساس یهمواره نقش یراو یصدا ز،ین اتیادب در و میا دهید بارها را یراو از

 کی یراو گرید یکل( و در بعض یدانا یبا راو ییها است )داستان یماورائ یصدا کی یراو

 داستان یها تیتَن از شخص (وسای کاتدرال در)گفتگو  چند ای و( گراس گونتر یحلب طبل)مانند 

 اول شخص.( یبا راو ییها . )داستاناست

 نیا: »شود یآغاز م گونه نیامرسان، ا یدوقلو زریفر خچالی یونیزیتلو یبازرگان امیپ مثالً

 غیخانواده است.  اما در تبل کیمادر  یراو بیترتنیابه  .«من هستن یها دوقلوها بچه
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 صدا در را اش یافتگی بدن که است یماورائ یراو کی یراو رانسل،یا 4نسل  یها کارت میس

 کن دگرگون رو تیزندگ چهار نسل به 3 نسل از رانسلیکارت ا میس ضیوتع با»: کند یم متوقف

اما مخاطب  دهد، یمورد خطاب قرار م ماًیصدا مخاطب را مستق-یراو جا نیدر ا  .«ریبگ هیهد و

 به او نگاه کند.  تواند ینم

 /سرآهنگانیب( همسرا

و  ی.  آگاهکنند یم یازب یاساس ینقش سرآهنگان و انیهمسرا اروپا، کیکالس یها شنامهیدر نما

 زین و قابل تمایمع را آنان نقش که یزیچ تنها و دارد ریناپذ نیو تع الیس یها شکل آن دید یۀزاو

 یحت توانند یم انیآنان است.  همسرا نیآهنگ انیب ۀنحوها بر صحنه و  شکل حضور آن سازد، یم

 اریشهر پوسیادمثال در عنوان  به باشند، داشته مختلف یآگاه نوع دو واحد شینما کیدر 

اند، ناگهان  شاهدشک پا یدرحال مجادله بر سر راست 23نوکرئ و پوسیکه اد یهنگام 28سوفوکل

« رسد یفرا م وکاستهیشاهبانو   .است بس سروارن سروران»: که خوانند یم انیهمسرا

 زبان از انید و انگار همسراندار یمحدود یآگاه انیهمسرا جا نیا  در  .(66: 1399 ،)سوفوکلس

بعدتر  یاما کم ند،یگو یسخن م [اند کاخ جمع شده یاز مردم شهر که جلو یجمع]ار حض

 نیا چگونه» که پرسد یم وکاستهی بعد و خورد یم قسم شین به صداقت خووکه کرئ یهنگام

  مطلعن وو کرئ 26پوسیجهان درون اود یحت ز،یچ از همه ییکه گو انیهمسرا  .«آمد؟ دیپد زهیست

که  ور شد ]...[ بهتر آن پوچ شعله یسرکش، سپس اخگر تهمت یبا توهم»خوانند:  یم هستند،

  . (91)همان: « میواگذارکه هست به حال خود  آنچنان را زیچ همه

 بخشد، یم شیخو یآگاه به دهیچیپ یت است.  او شکلسن نیهم دار راثیم گاه زین ادمن

 را او توان یو م] شود یبدن م کیصاحب  یوگاه خواند یم را یآواز که است ییصدا تنها یگاه

 یحد یچهو توان او در   یآگاه گریاما از طرف د [دید بسته نقش ونیزیتلو بر که یا  صحنه بر

 . ستیداستان هم ن یها تیاز شخص کدام چیو ه داند، یداستان را م ی.  او ابتدا و انتهاگنجد ینم

از  یکیاشاره کرد که در آن  ییطاووس طالبار مصرف  کی ۀسفر غیبه تبل توان یمثال معنوان  به

با الهام  یبازرگان امیپ نیداستان ا.  پردازد یداستان م تیسرآهنگ، به خواندن و روا ای ان،یهمسرا
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 منگول و شنگول کوبد یبه در م یکه کس .  بعد از آناست نوشته شده یاز داستان بزبزقند

 نه گرگه نه»: خواند یاست.  ناگهان سرآهنگ م دهیباز هم آقاگرگه سررس حتماً که پرسند یم

 یخود اوست که کاال بار نیکه ا دهد یم حیو در ادامه توض...« یبزبزقند خودشه ،یترفند

 .29است موردنظر را به خانه آورده

در که  یغاتیتبل خصوصاً افت،ی ها غیتبل از یاریبس در توان یم را ادمن یصدا از دسته نیا

به  [ردیگ یطورکه در ادامه مورد بحث قرار م همان].  اما شد یپخش م ونیزیقبل از تلو یها دهه

 و سازد یم رها هیاو به مرور خود را از شکل اول  است. ادمنتنها آغاز سفر  نیکه ا رسد ینظر م

   .شود یم گرید ینقش عازم

 یتیسلبر ایباتجربه  ي( مشتر2

است  هیثانو یمشتر کی بدن در ادمنحلول  شود، یم دهید که بعد از شکل اول دائماً یشکل دوم

 یو او را به شکل دهد ینجات م یرا از انتخاب اشتباه احتمال [نیراست یمشتر ای] هیاول یکه مشتر

دارد و  یاصل ینسبت به مشتر یتر افتهی تکامل یآگاه یمشتر نی.  ارساند یم یاز رستگار

 ستنیز ستهیشا گریبار د»را  یاصل یمشتر یدگزن تواند یکه م کشد یم شیپ یحل راه شهیهم

وجود ندارد و  یتیباتجربه و سلبر یمشتر انیم یپژوهش معتقد است که تفاوت نیا  .«سازد

 یمشتر یعنیدسته،  نیا یحالت کل یباتجربه هستند.  ابتدا برا انیهمان مشتر ها یتیسلبر

 م:یپرداز یتر شدن آن به ذکر چند مثال م باتجربه، و روشن

 یزبر خاطر به یمرد ،ی، در فروشگاهکتایصابون حمام  یونیزیتلو یبازرگان امیدر پ

مشکل را  نیا کتایحمام صابون  یبا معرف یگرید یبه مشکل برخورده است.  مشتر شیها دست

همرنگ رنگ غالب  قاًیدق ه،یثانو یمشتر نیا راهنیجاست که رنگ پ .  جالب آنکند یبرطرف م

 چرا که دانسته یم قبل از هیثانو یمشتر نیا که است آن تیواقع.  است صابون نیا یبند بسته

 ها آن از یکیند.  هست صحبت مشغول گریکدی با زن دو یگرید یبازرگان امیپ در ای.  جاست آن

 یها درس  در تواند ینم که نیا از و کند یم تعجب آموزش دیجد یها وهیبه ش یط دومتسل از

 یها بسته»که چگونه  دهد یم حیتوض هیثانو یاست.  مشتر مند هیگال ،دکن کمک او به کودکش
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و نقش  تیماه یدو به خوب نیا خام و یا شهیکل یاند.  گفتگو او کمک کردهبه « پرشموزش آ

در  ادمن.  سازد یم انیع کند، یعمل م ادمنامکان بروز  یبرا یرا، که مانند بدن هیثانو یمشتر

است که  یا همان نقطه ضقایدق نیااز ماست.   یکیوانمود کند که  دیبا ه،یثانو ینقش مشتر

خاص،  یکاال کیبخش  مصرف سعادت ۀدرباربرجسته از ما،  یمشتر کیعنوان  به ها یتیسلبر

 دهند، یامضا م شوند، یها در نقش خودشان ظاهر م .  آن31گذارند یم انیرا درم شانیها تجربه

 در ییایح نیام حضور به توان یمثال معنوان  به . کنند یو نام خود را حفظ م رند،یگ یعکس م

 چیا سن محصوالت غاتیتبل در محمدزاده دینو حضور ای و ژنیب مختلف یونیزیتلو غاتیتبل

 در محمدزاده دینو و است ییایح نیام نقش در ییایح نیام همچنان موارد تمام در.  کرد اشاره

 یآنان فراتر از آگاه یهستند که آگاه یا باتجربه اریان بسیمشتر ها آن.  محمدزاده دینو نقش

.  ندهست  مشغول یسوار به دوچرخه یا به همراه عده ییایح نیام ژن،یب یمرباها غیماست: در تبل

است که با خوراندن مربا حال او  ییایح نیام نیو ا رود یاز حال م یها از فرط خستگ از آن یکی

 « خونت افتاده. ژنیب: »دهد یم حیتوض گونه نیمشکل را ا ییایح نی.  امکند یم «یعال» را

 
 سلبریتی در نقش سلبریتی - 6شکل 

.  کند ینقل مکان م یتی/سلبرهیثانو یمشتر کی بدن به/فروشنده، یراو از خود، سفر در ادمن

به دو نقش،  ی/راوفروشنده حذف با نقش، 3 از ها، نقش تعداد که رسد یم نظر به ب،یترت نیا به

 هیرا در حاش هیو ثانو هیاول یمشتر انی.  مخاطب تفاوت ماست افتهی لیتقل کاال و یمشتر یعنی

 . داند یم« از ما یکی» ،یرا، برخالف فروشنده/راو یتیباتجربه/سلبر یو مشتر گذارد، یم

 .شود یم کینزد با کاال ختهیخودانگ ادمن ۀرابطقدم به  کی ادمن بیترت نیا به
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 شده ییزدا بدن ادمن( 3

 کیصباح همه  یرهایپن یالیسر غاتی.  تبلمیکن آغاز مثال کی با را دسته نیا باشد بهتر دیشا

محصوالت صباح  ۀقفسشود، به سمت  یموارد فروشگاه  ی: مشترکنند یداستان را تکرار م

  .«د؟یبزن رامونیپن یۀبقسر به  هیطوره  چه»: پرسد یم و شود یم کینزد او به فروشنده.  رود یم

 یها که برند صباح در چشم مینیب یو م شود یم کینزد یمشتر یها به چشم نیناگهان دورب

از چشمات  ،یاز قبل انتخابت رو کرد نکهیمثل ا: »دیگو ینقش بسته است.  فروشنده م یمشتر

ممکن  ی.  او حترساند یکه محصول مورد نظر را به فروش م ستیفروشنده ن گرید«  خوندم.

 منحرف ریپذ دسترس یدرست منحرف کند و او را از سعادت یرا از انتخاب یاست بخواهد مشتر

است  ادمن نیا ییاست.  گو افتهیدست  مانیاز ا یاست که به شکل یمشتر نیبار ا نیاا ام سازد،

 .برد یو او را راه م افتهیها و کالبد او حلول  که در چشم

 
 در عضوي از بدن و یا در یک ایده ادمناستحاله  -7شکل

 ینفس مصرف به شکل لیکننده، در تبد مصرف یختگیخودانگ احتماالً که کرد تصور توان یم

.  است کرده یاز ابتدا دنبال م ادمناست که  یتیاز بدن( غا یبه بخش یبه شکل اول ای)و  تیاز هو

 تینها یسعادت و مصرف ب ۀرابطرا حذف کند تا در  شیخو یافتگی ند تمام بدنتوا یاو اکنون م

مصرف  ۀفیوظاست که خود هم  یمشتر نیروا داشت.  اکنون ا یا شک و شبهه گونه چینتوان ه

 یجا پ وظائف را تا آن نی.  او اکند یرا دنبال م غیتبل ۀفیوظاز راه آن، و هم  تیو کسب هو

پودر  یونیزیتلو غی: در تبلسازد یم لیتبد ءایرا با جهان، به رابطه با اش شیخو ۀرابطکه  ردیگ یم

درحال صحبت  ییقرار دارد که گو یصورت مرد یابتدا رو نی، نگاه دورببانو ییشو لباس نیماش

 لمیقصد داشته که صورت مرد به صورت نقش اول ف مشخصاً سندهیکردن با همسرش است.  نو
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بانو : »دیگو ی( مدیسمت چپ نگاه کن 6)به شکل  زیم یسو به آن.  مرد خطاب 32باشد هیشب31هر

به  نیو دورب« گرفته یرنگ طراوت و تازگ میخواستم بگم با اومدنت زندگ زم،یعز یجان، بانو

که در  ندیب ی.  ناگهان مخاطب مشود یم کینزد زیم یبه نشان دادن آن سو دنشیمرور با چرخ

  .«یمن یبانو تو»: دیگو یم ناگهان مرد و.  گرید زیکاال نشسته نه چ کیتنها  زیم یآن سو

 کی ینیجانش شکل جا نیا در اام.  میمواجه انسان کی یجا به کاال کی ینیجانش با بیترت نیا به

 یکارکرد ای یریاشتراک تصو ایشباهت و  کیاز  یناش نکهیاز ا شیب گر،یجزء دوسیلۀ  بهجزء 

است که  یندیهمان فرآ نیهاست.  ا آن نام در نیو آهنگ یشباهت لفظ کیاز  یباشد، ناش

 به گر،ید ۀنشان ۀواسط به نشانه، کی: بروز کند یم یواکاو اؤیر ریسازوکار آن را در تفس 33دیفرو

عنوان  به یابی تیهو جا نیدر ا آن.  یاز فروپاش یریجلوگ یبرا ،ینظام روان کیمات محر خاطر

 است. یکننده همان نظام روان مصرف

 
 سمت چپ: پودر لباس شویی بانو -8شکل 

 «هر»سمت راست: فيلم 

 
 آن سوي ميز -1شکل 
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 يريگ جهيو نت يبند جمع

 یمحصول فرهنگ کیعنوان  به آن تیماه و یونیزیتلو غاتیت تبلیاهم حیدر ابتدا به توض

 به یونیزیتلو غاتیتبل طرح به مونیسا کلر چاردیر یها نوشته.  در ادامه، با الهام از میپرداخت

)و  یونیزیتلو غاتیکه تبل میداد حی.  توضمیپرداخت یریتصو وستاریپ کیمتن واحد و  کی عنوان

متون  نیو ا هستند آن داران راثیم بلکه ،یهنر یها گران سنت ( نه غارتیونیزیتلو ریالبته غ

 مونی.  در ادامه طبق روش سارندیقرار گ یا ندهیزا یها لیواسطه مورد تحل نیبه هم توانند یم

به سه نقش  توان یرا م غاتیحاضر در متن تبل یها داده شد که نقش حیتوض یطور اجمال به

ت یتبع ییروا ییتشان، همواره از الگویبنا به ماه غاتیکرد.  تبل میتقس ادمنکاال و  ،یمشتر

 آشنا یمحصول با ادمن ۀواسط به یمشتر: دینام یکمد کالم کی در را ها آن توان یکه م کنند یم

 پژوهش یاصل موضوع به ادامه در.«  کند یم ستنیز ۀستیشا گرید بار» را او یزندگ که شود یم

: خود میکرد میتقس یکل دسته 3 به را ها آن و میپرداخت غاتیتبل نیا در ادمن بروز یها وهیش یعنی

عنوان  به دنتوان یسه دسته م نیشده.  ا ییزدا بدن ادمنو  یتیسلبر ایبا تجربه  یفروشنده، مشتر

 ی)خود فروشنده( به سو أمبداز  ادمندر نظر گرفته شود که در آن  ادمنسه نقطه از سفر 

 او مقصد و ادمنحضور  ی.  حد اعالکند یحرکت م دهیا کیبه  لیتبد تاًیاز خود و نها ییزدا بدن

به  یحت ای و کاال، و یمشتر ۀختیخودانگ ۀرابط به و کند، محو را خود بدن تمام که است، یحالت

در مختصات  تواند یحد اعال، م نیو ا أمبدآن  ۀفاصلشود.   لیاز بدن او تبد یبخش

را رسم کند که  یت آن در مقدمه ذکر شد( خطیاهم ییچرا)که  غاتیتبل یشناخت معرفت

  . رسد یم یغاتیدستگاه تبل کیبدن به  ۀاستحالامتدادش به 
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 نوشت پی
1
 Richard Simon 

2
 Advertiser 

3
 Medvedev/Bakhtin 

4
عظیم، از نوعی نوشتار که شکل  ۀجمعی مشترک یک تود ۀتجرب ۀواسط یک شعر، تنها به ۀنویسندعنوان مثال  به 

تواند از  گاه نمی نویسنده هیچ تواند به تولید شعر دست بزند.  خاصی از امکاناتِ تولید معنا را در اختیار دارد، می

که بداند درحال رعایت قواعد و  آن او بی  .اه باشدگهای حاکم بر تولید خویش آ فرض تمام قواعد، قراردادها و پیش

 نامیم.  را در یک سطح ادبیات، و در سطح دیگر شعر می  رویی است، که ما امروز آن قراردادهای نوع خاصی از روبه

بزند و بخواهد وضع موجود یک نظام ادبی را « ساختارشکنی»اهنه حتی زمانی که شاعری دست به گاین قواعد ناآ

قرارگیری دریک نظام معنایی مشخص به نام  ۀواسط شاعر ساختار شکن تنها به ، نیز پابرجاست. زیر سوال ببرد

 تواند بخشی از قواعد آن را احضار کند و به چالش بکشد. شعر، می
5
 Johan Fisk 

6
 John Fiske 

7
 Genre 

8
 Robert. Bocock,  

9
 Max Weber 

10
 Calvinism 

11
 Reading The Popular 

12
 Douglas 

13
 Isherwood 

14
 Trash Culture: Popular Culture and the Great Tradition 

15
   .Adman تر برای آن  بسیار محتمل است که معادلی درست  این واژه به یک معادل فارسی ممکن نیست. ۀترجم

 مند سازند. ها را از پیشنهاداتشان بهره نگارندگان امیدوارند که خوانندگان آن  در زبان فارسی یافت.
16

 Genre 
13

ند به هست لفین امیدوارؤگنجد و به پژوهشی مجزا نیاز دارد که م البته بررسی بیشتر این موضوع در این مجال نمی 

 زودی این مهم را به انجام برسانند
18

 Medium 
19

 Antrig 
20

 Adman (Advertising Man) 
21

 های مورد نیاز در ادامه شرح داده خواهد شد. نمونه 
22

زیر پا گذاشتن قوانین رقابتی، »خاطر  ، دادگستری امریکا از گوگل به99مهر  29سی در تاریخ  بی به گزارش بی 

دگستری امریکا دا ۀبسیار واضح است که مسئل . «وجو و تبلیغات اینترنتی را در انحصار خود در آورده است جست

ردگیری کاربران در جستجوها و گشت و   نیست، بلکه به انحصار درآمدن تجاوز به آن است.« حریم خصوصی»

الگوهای رفتاری کاربران،  ۀبندی و ذخیر های کاربران، طبقه مندی بندی عالقه گذارهای اینترنتی، ذخیره و طبقه

 دهد. های بزرگ تبلیغاتی قرار می اختیار شرکتوهمه تنها بخشی از اطالعاتی است که گوگل در  همه
23

 Lacan 
24

 Libido 
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25

ی عطف  نقطه»داند:  می Anagnorisisرستگاری مشتری را  ۀیعنی لحظ این دو تبلیغ، ۀسایمون فاصل 

(Anagnorisisزمانی رخ می ) تواند زندگی او را بار دیگر  کند که می دهد که شخصیت اصلی محصولی را کشف می

 (1961 سایمون« )زیستن سازد. ۀشایست
26

 Oedipus Tyrannus of Sophocles 
27

 CREON  
28

 Oedipus 
29

 شود. جا به بعد به طرزی جادویی و بدون هیچ توضیحی سر سفره حاضر می جالب آن است که گرگ هم از این 
31

  وادی نزدیک کرد.توان تحلیل تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای گوناگون را هم به همین  می 

 البته این مهم نیاز به پژوهشی جداگانه دارد.
31

 Her 
32

خاطر  این فیلم روایتگر داستان مردی است که به  .Spike Jonzeکنندگی  فیلمی به کارگردانی نویسندگی و تهیه 

حتی  شود و ناتوانی در برقراری ارتباط عاطفی با یک هوش مصنوعی در فضای ابری وارد ارتباط عاطفی می

 ۀواسط یابی به این فیلم، در ناآگاهی خویش هویت  جنسی شود. ۀتواند با این هوش مصنوعی وارد شکلی از رابط می

 دهد.   یید قرار میأمصرف را مورد ت
33

 Freud 
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