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بررسي نحوة برقراري ارتباط تصويري و كالمي توسط 

ي ها ي آگهيختمعناشنا -نشانه ةمطالع(پرداز يا گوينده  گفته

 )تلويزيوني امور فرهنگي و آموزشي

  
  *آنيتا صالح بلوردي

 
   معناشناسي، تهران، ايران -دكتري نشانه

  
  19/8/92: پذيرش                                                    17/4/92: دريافت

  

  چكيده
هدف ما در . توانند بر مضامين متفاوتي پياده شوند معناشناسي مي -ابزارهاي مورد استفاده در نشانه
ارتباطي  ةنوعي وسيل ،تبليغات. ات تلويزيوني استتبليغ ارتباط در اين مقاله بررسي چگونگي برقراري

فرستنده ، تصاوير و كالمهاي ارتباطي، به دليل وجود همزمان  شود كه در آن طبق آخرين مدل تلقي مي
پرداز به چه شكل پديدار  برحسب اينكه گفته. خود بفرستد ةكنند قادر است پيامي پيچيده براي دريافت

هاي  تواند به شكل كند، ساختار پيام مي ارتباط با مخاطبش انتخاب مي برايرا اي  شود و چه گفته مي
 يك شود كه هر چهار شكل متفاوت گفتمان ساخته مي ،بر همين اساس. گوناگون به نمايش درآيد
. تواند به شكل نوشتاري يا شنيداري نمايان شود پرداز مي از طرفي گفته. ندكاركرد گفتماني خود را دار

هاي تصوير را به  ند به موازات تصوير حركت كرده، معناي آن را تكميل كند و يا ايهامتوا نوشتار مي
پرداز به  با شروع صداي خارج صحنه، گفته. پيام را منتقل كند ةكنار نهاده، منظور اصلي فرستند

كند او  صدا در تصوير مشخص مي أمنش ،دهد؛ بر اين اساس پيام تغيير ماهيت مي ةگوينده يا فرستند
بر قابليت پذيرش تبليغ توسط بيننده و سوق دادن  اين عوامل  ةهم. تا چه حد بر گفتمان خود تسلط دارد

  . او به خريد خدمات يا كاال تأثيرگذار هستند
 

   .پرداز، گفته، گفتمان، تيزر ي، گفتهسمعناشنا -نشانه: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
ادبي شروع كرد و توانست  هاي گفتمانررسي معناشناسي كار خود را با نقد و ب -علم نشانه

فعاليت خود را گسترش داده و اين علم  ةها حوز بر آن اصول يا ابزارهايي را تدوين كند كه بنا
بررسي راهكارهاي موجود در برقراري ارتباط با مشتري در انواع ارتباطات . را كاربردي كند

ها  هاي اينترنتي يا حتي چيدمان مغازه سايتهاي تلويزيوني،  مانند پوسترهاي تبليغاتي، برنامه
پيشرفت و گسترش مطالعات . هايي از رشد كاربردي اين علم هستند ها نمونه و سوپرماركت

دادن بيننده به خريد كاال  ما را بر آن داشت تا به بررسي عوامل تأثيرگذار در سوق ،شده انجام
 ،ساخت تبليغ ةتواند از اولين مرحل ي ميمعناشناس  - نشانه. در تبليغات تلويزيوني بپردازيم

ريزي زمان  يعني مونتاژ و برنامه ،هاي اوليه و ساخت ماكت تا پايان كار يعني گرفتن تست
هاي جديد براي كارهاي  موفقيت يا شكست تبليغ را ارزيابي كند و راهگشاي ايده ،پخش تبليغ
  . آتي باشد
كند  ال را براي ما مطرح ميؤگوناگون اين س تبليغات، وجود ساختارهاي روايتي هبا نگاهي ب

 /ارتباط برند ةتأثيري در نحو ،بندي كرد؟ آيا تنوع ساختاري ها را دسته توان آن كه چگونه مي
  با بيننده دارد؟ مارك تبليغاتي 

 و تلويزيوني ةفيلم، مسابق. كند فهماند چه چيزي را تماشا مي تصوير متحرك به بيننده مي
بلكه  ؛تلويزيوني خاص خود نيستند ژانر ةكنند مشخص ،راه محتوايشانمستند، تنها از 

تبليغ نيز از  ةدهند هاي گفتماني تشكيل كند نشانه به آن اشاره مي) 2007(كه ژوست  طور همان
. كنند تصوير متحرك كمك مي عناصري هستند كه به خيالي، حقيقي يا سرگرمي جلوه دادنِ

كننده  مثالً يك فيلم كوتاه سرگرم(كنيم  ي را تماشا ميرسد كه ژانر خاص گاهي به نظر مي
رسد كه  به نظر مي. شويم كه يك تبليغ بوده و تخيلي است متوجه مي ،و تنها در انتها) بينيم مي

تواند منجر به تنوع ژانر بشود، با  افزون بر آنكه مي ،پرداز به راوي يا گوينده تغيير نقش گفته
تبليغي را  ةگذارد، يعني جنب ثيرات گوناگوني بر بيننده ميتغيير در ساختار گفتماني تأ

  . كند كند و مشتري را بيشتر به خريد كاال يا خدمات ترغيب مي تر مي    رنگ كم
در اين . استپرداز  گفته به وسيلةهدف اين مقاله، بررسي ساختار پيام و چگونگي ارسال آن 

پرداز و  پردازيم و به بررسي نقش گفته تحقيق، ما به جداسازي سطوح گفتماني از گفته مي
پرداز و  هاي تظاهر گفته ارتباطش در توليد انواع گفتمان، تغيير ماهيتش به گوينده، نشانه
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 يك از آنجا كه محصوالت و كاالهاي فروش، هر .پردازيم كاركردهاي متفاوت كالمش مي
دهد كه تحقيقمان را  را مي ها و مشتريان خاص خود را دارند، اين مقاله تنها مجال آن ويژگي

 ،آموزشي امور فرهنگي و اب تبطتبليغات تلويزيوني مر. كنيم اجرامحصول يك روي تبليغات 
به  ،سطح فرهنگي مردم يا تغيير در رفتارها ياز جمله مواردي هستند كه براي ارتقا

ات مربوط به اين گيري تصادفي، تبليغ اساس نمونه بر ،رو اين از. تأثيرگذاري بااليي نياز دارند
،  1هاي مرداد هاي سراسري تلويزيون ايران در ماه در شبكه ها آن دسته كه شروع پخش

  .بوده است را انتخاب نموديم 1391 3مهر و 2شهريور
  

  پيام  ةپرداز يا فرستند هاي حضور گفته نشانه. 2
بوده و  حضور اين دو مبهم. مشهود است 5گفته طرفحضور دو فاعل در دو ،  4در گفتمان

روشي است كه  ،پردازي گفته .پيام تفاوت دارند ةكننده و گيرند در ارتباطات كالمي با ارسال
تصوير، بيننده را به اين شكل مورد . شود مشخص نمي پيام كامالٌ ةدر آن هدف فرستند

زيرا جواب بيننده و به عبارتي تبادل  ؛ولي فضا و گفتمان ضعيف است ،دهد خطاب قرار مي
  .ممكن است غير ارتباط

و ) تبليغة گويند(، راوي 6دهنده نمايش ،در مبحث مربوط به تصوير متحرك، رنه گاردي
 Vide. Gardies, 1993.(8( دهد پرداز قرار مي گفته ةهر سه را زيرشاخ ،7سراينده /نوازنده 
كشد، روايت يا  به تصوير مي چيزي را چگونهپرداز  گفتهشود كه  مطرح مي پرسشحال اين 

  كند؟ فسير ميت
  

  پرداز گفته    

  

  
  

  نوازنده و سراينده             گوينده                              دهنده      نمايش

  
، پيام 9پرداز بدون حضور گفته. هاي روايتي مورد بررسي قرار گيرند نشانه بايددر ابتدا 

هاي  پرداز به شيوه گفته .)Mitry, 2001: 378(شود  هاي تصويري مي فاقد منطق و استعاره

 
1
 http: //mediaarshiv.com/fa/?current=viewprod2&Sel=370   

2
 http: //mediaarshiv.com/fa/?current=viewprod2&Sel=387   

3
 http: //mediaarshiv.com/fa/?current=viewprod2&Sel=404   

4
 énonciation  

5
  énoncé 

6
 monstrateur 

7
 partiteur كسي كه ارزيابي خود از متن را به شكل موسيقي بيان مي كند 

8
وده و اولين بار است كه ترجمه مي شوند واژه    .هاي نمايش دهنده، نوازنده و سراينده معادل فارسي انتخاب شده توسط مولف ب

9
 énonciateur 
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بودن آن  گفتاري /بيان، نوشتاري ةابتدا بايد بين شيو. كند متفاوتي پيام خود را منتقل مي
بين حضور يا عدم حضور  بايد ،تفاوت قائل شد، سپس در نوع شنيداري) شنيداري /ديداري(

  .گذاردصدا فرق  أفيزيكي منش
  

  پيام ةصداي فرستند. 2 - 1
. تواند بيانگر نوع تظاهرات گفتماني باشد مي نيزوند گفتماني است و ر ةكنند مشخص ،صدا

. شويم متوسل مي) 1982(به مطالعات ميشل شيون  10براي شناخت بهتر صداي خارج صحنه
دو نوع صداي خارج صحنه براي . استما بررسي صدا در فضاي گفتمان  هدف ،واقع در

تصويرش در صحنه حضور داشته  بالٌصدايي است كه ق ،نوع اول است؛بيننده قابل درك 
 بسيارست كه ا ضروري نظرن ايشناخت صدا از . صداي گوينده است ،است و نوع دوم

كادر را طوري  پشت صدا، شخصيت. شود گر مي جلوه ،تر از تظاهر فيزيكي گوينده برجسته
  .كادر است مقابلكند كه گويي در  برجسته مي

هايش محدود  حنه شك كند، اعتراف كند كه دانستهافتد كه صداي خارج ص گاهي اتفاق مي
كه به  ولي در زماني ؛او توانايي حكومت بر صحنه را دارد. بيند است يا همه چيز را نمي

دهد و تا حد يك انسان  اين قدرت را از دست مي ،صورت فيزيكي در صحنه ظاهر شود
حاضر : شود ل متجلي ميهاي صداي خارج صحنه در چهار شك توانايي. يابد معمولي تنزل مي

11تواناي كل و داناي كل ؛بيناي كل ؛جا در همه
 )Chion, 1982: 32 .(  

كند، متعلق  جا رفت و آمد مي صداي خارج صحنه همه ،در اين حالت: جا حاضر در همه - 
هاي مختلف نشان  حضور اين صدا در مكان. خصلت خاصي ندارد ؛به مكان خاصي نيست

گاهي با  ،با بيناي كل ويژه، بهامور گفتمان تسلط دارد و قدرتش  ةدهد كه چگونه بر ادار مي
. نك( »راهنمايي و رانندگي«پرداز آگهي  گفته. خورد يا تواناي كل گره ميو داناي كل 
كشد  مكان و زماني را به تصوير مي ،از پالن دوم) 3- 1 هاي نوشت يهاي اينترنتي در پ آدرس

. تواند آن را ببيند طريق تلويزيون مي تنها از ،و بيننده كه با زمان و مكان فعلي متفاوت است
 ةاي در صحن بيننده ،29ولي از پالن  ،راوي در كنار راننده حضور دارد، 28  - 3هاي  در پالن

حادثه، با  ةگون را با بيان گزارشاين امر توانا و داناي كل نيست و  كهحادثه حاضر است 
حادثه از زبان پليس راهنمايي و رانندگي ناجا و اظهار افعال، نقل  ةاستفاده از زمان گذشت

 
10

 Voix off  
11

 Etre partout (ubiqu ité), tou t voir (panop tisme), tout  savoir (omniscience), tout pouvo ir (toute pu issante)  
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اش تا حد  مرتبهچنانكه  ؛رساند به اثبات مي ،»!معلوم نيست ؟اما كدام پايان« ةاطالعي با جمل بي
كننده را  جنسيت صداي روايت ،طور معمول است به گفتني. كند يك فيلمبردار ساده تنزل مي

ولي در اينجا براي  ؛اين صدا قدرت و توانايي دارد عتقدندكل، م در زيرا  ؛كنند مرد انتخاب مي
زيرا ما به صورت ناخودآگاه عادت  ؛از صداي زن استفاده شده است ،اثرگذاري احساسي

 ،تفصيل ساختار اين تيزر در بخش بعدي به(. ها بشنويم داريم قصه را از زبان مادربزرگ
و  »فناوري ةتوسع«، »پزشك خانواده«در پرداز  گفته / پيام ةفرستند. )شرح داده خواهد شد

 »پزشك خانواده«بلكه در  ،است جا حاضر همههمراه با شخصيت  ،تنها نه »ورزش و جوانان«
ضرورت طرح تعيين پزشك براي خانواده را بيان و بيننده را با  ،در نقش عالم به همه چيز
. يمپنداري كن ذات رده و هماي كه انتظار دارد مانند او عمل ك گونه به ؛كند شخصيت همسو مي

 ةو اصالح آن به گون 12، توانا به برگرداندن داستانتواناي كلنقش در  »ورزش و جوانان«در 
 ةتوسع«در . گردد و سرنوشت شوم تبهكار را تغيير دهدازتواند به گذشته ب مي است؛ديگري 
ت غلط بوده و بر اصالح وضعيدانا  ،صحيح از تبلت ةبه چگونگي استفاد ،»فناوري
 ؛استها توانا  شخصيت

ماند كه ديده  بيند، صدايش به آواي غيبي مي كامل ميطور  به او فضا را: بيناي كل - 
 خالفبر ،بيناي كل. تواند ببيند دارد كه همه را مير ولي برعكس در مكاني حضو ؛شود نمي

. محدود است ،تواند ببيند فضايي كه مي. در همه جا حضور ندارد ،موردي كه در باال ذكر شد
از بيشتر حوادثي كه در آنجا اتفاق شود و  از كادر كالس خارج نمي »بخشش« پرداز در گفته
كه معلم با  حالي در ؛را ببيندها  تواند تمامي اعمال شخصيت ولي مي خبر است؛ بي ،افتد مي

. باشد بيناي كلتواند  از بعضي امور ناآگاه است و نمي ،وجود حضور فيزيكي در كنار همه
حكمت خود را در بخشش و گذشت « ةحضور خود را با جمل ،پرداز در پالن پاياني گفته
 13يابد كه مشابه نقش ترغيبي دهد و كاركردي ارتباطي مي مي نشان »جو كنيم و جست

  ياكوبسن است؛
داند و حتي گاهي قادر است  همه چيز را نيز مي ي است كهبيناي كلهمان : تواناي كل - 

 .تغييراتي به وجود آوردمداخله كرده و 
او . شود اي ديده مي پيام بر تبليغ در حد گسترده ةتسلط فرستند ،در تبليغات ايراني

پردازي است كه بر كمبود يا نياز  پيام و گاهي گفته ةبلكه فرستند ،اي نيست شخصيت ساده
 

12
 histo ire 

13
 Fonction conative  
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بيناي كل، جا و  حاضر در همه پردازِ كه گفته در حالي. هاي گفتمان آگاهي كامل دارد شخصيت
بر اين  ؛دارند تأكيدشان در فهميدن و ديدن حادثه  بيشتر بر نشان دادن و هدايت كردن بيننده

به . آگاه نشود آن تا بيننده بر تسلط شوداز ظاهرشدن صدا در تصوير اجتناب  بايداساس، 
پس بايد بدون پژواك در صحنه . نموداز حضور فيزيكي در صحنه اجتناب  بايدعبارت ديگر 
  .تفاوت داشته باشد ،با سخنران يك مجلس كه صدايش اكو دارد چنانكه د؛ظاهر ش
  

   14نوشتارها .2 - 2
انواع نوشتار، به . بيننده را مورد خطاب قرار دهد ،تواند با نوشتار پرداز يا گوينده مي گفته
ا ه نوشته. شوند نويس و رونويس تقسيم مي نوشته، زير هاي داخل بافت تصوير، ميان نوشته

   :توانند داشته باشند دو مضمون اصلي مي
ت بابا دوسمانند  ؛شوند ها خارج مي تشده كه از دهان شخصي جمالت نوشته: گفتاري - 
 ؛»مواد مخدر«در تيزر  ،دارم
 به وسيلةرسند  شوند و به نظر مي جمالتي كه خطاب به بيننده گفته مي: توصيفي - 
جمالت بيننده را در يافتن معنا و ديدگاه ايدئولوژيك  اين. پرداز يا گوينده بيان شده باشند گفته

طور  به در هر صورت. كنند را معرفي ميها    شخصيتو ها  ها، زمان ند و يا مكانكن راهنمايي مي
 .كنند منظور خود را بيان مي ،غير مستقيم
 گفتمان تصوير را هدايت يا ؛هاي توصيفي كاركرد ماوراي كالمي دارند نوشته ،بنابراين
به ها  از آنگونه كه بارت  توانند به كالم افزوده شوند و همان ها مي آن. كنند تفسير مي
، معناي اصلي تصاوير را بيان )Vide. Barthes, 1964( كند تعبير مي 15كننده هاي تثبيت نوشته
معناي اصلي تصوير ة ددربرگيرنهاي توصيفي كه حامل پيام و  از اين قبيل نوشته. كنند مي

مواد «و  »دلگرمي فرزند«جز  ها به   رفته در تمامي آگهي كار هاي به توان به نوشته مي ،هستند
مكان و زمان واقعه اطالعاتي  دربارةفرم ديگر نوشتارهاي توصيفي . 16اشاره كرد »مخدر
به  ،جزئيات است ةدهند هايي كه كاركردشان نشان نوشته. دارند 17دهند و كاركرد امدادي مي

ندرت  به ايرانيهاي     در آگهي ،اين دسته. آن هستند ةكنند اهر شده و تكميلموازات تصوير ظ
و اعدادي كه در كنار  »راهنمايي رانندگي«بيان نوشتاري مكان و زمان در . شوند ديده مي

همين كاركرد را دارند، اما فرمي كه به ميزان  ،شوند ديده مي »فناوري ةتوسع«ها در  يكونآ
 

14
 carton d’adresse اند   از ذکر شده  پرد از جانب گفته  می رسد که  ظر  ود و به ن می ش ویر تلویزیونی دیده می شوند گفته  ه در تصا ه هایی ک ه نوشت ب  

   Ancrage 
لغت15 يكي با  هت  ليل شبا ديگر نوشته ارجاعي يا لنگراندازي ترجمه گرديده ولي به د اب گرديده است   référentiel در متون  نها اجتن رگيري آ ري از به كا ديگ   .و نامفهوم بودن 

16
خدر«تنها در تيزر   س ةجمل »مواد م ابا دو به  ،ت دارمب رش ايراد ميشكل گفتاري دارد و كودك اين جمله را خطاب  رمي فرزند«در . كند پد شود كودك گفته مي به وسيلةهمزمان  ،نوشته »دلگ  

17
 relais 
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از زبان  ،مانمزهايي هستند كه ه شود، نوشته اي ايراني ديده ميقابل توجهي در تيزره
د كه نشو نشان داده مي نيزبه شكل نوشتاري  ،با اين وجود. شوند پرداز بيان مي گفته/ گوينده

  . ي داردتأكيدمانند پژواك براي صدا است و نقش 
رگذاري گفتمان بر جلب نگاه بيننده و اثنيز است نوع فونت، اندازه و رنگ كلمات  گفتني

  .تأثير نيستند بي
  

  تصويري ةگفتمان و گفت .3
ديد  ةنقطتوان روايت كرد و بدون داشتن  در تصاوير متحرك سينمايي، بدون نشان دادن نمي

نگاهي  ةاشيا يا اشخاص به واسط. شود تصاوير انجام مي به وسيلةگفته . توان نشان داد نمي
توان گفت كه  بنابراين مي. ود را نشان دهنديابند ماهيت خ فرصت مي ،كه ملموس نيست

روي صحنه را از خالل آن  يگشايد تا بيننده بتواند اشيا نگاه خود را  مي ةپرداز دريچ گفته
پرداز در طول نمايش  بيان گفته ةمعرف شيو ،هاي روايتي در هر روايت تصويري نشانه. ببيند
   :شود ارزيابي مي ،طحدر تيزر تبليغاتي، انتقال پيام در دو س. باشند مي

مانند . شود هاي كاربردي موجود در محتواي كالم را شامل مي كه ارزش گفتهسطح  - 
باورها و  ؛دهد بيننده را تحت تأثير قرار مي ،شخصيتي كه با گفتار، رفتار يا شهرت خود

 دهد؛ رفتارهاي خود را با جديت يا شوخ طبعي نشان مي

س كالمي كه گوينده در باوراندن مطلب خود به كار اسا كه در آن گفته بر گفتمانسطح  - 
در اين صورت صداي خارج صحنه، تصاوير را تفسير . گيرد مورد ارزيابي قرار مي ،برد مي
كند و يا حتي از  صدايي كه مفهوم تصاوير را تثبيت مي. ستا صدايي كه دانا و توانا. كند مي

شنيداري دارد و به شدت و بافت صدا  گيرايي. رود فراتر مي ،دهند آنچه تصاوير نشان مي
 .وابسته است

 گفتماني بنونيست ةنظرياهميت اين موضوع در آن است كه ژان پل دگوت معتقد است در 
 ؛ چنانكهشناختي وجود دارد زيربنايي روان،  18داستان وپيرنگ تفاوت قائل شدن بين در و 
ها  ت كالمي بين شخصيتمحلي براي تبادال ،جايي براي ظهور شخص ثالث و دومي ،اولي
كه در گفته و  20ذهنيت راوي در سطح گفتمان و بينا 19بين ذهنيت بايددر اينجا است كه . است
بنابراين در ). Vide. Desgoutte, 1997( دگذارفرق  ،گيرد ها شكل مي بين شخصيت ةمكالم

 
18

 récit/histo ire 
19

 subjectivité  
20

 intersubjectivité  
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شاهد  ،گفته كه در سطح حالي در ؛پرداز در ارتباط هستيم با ذهنيت فردي گفته ،سطح گفتمان
حقيقي يا خيالي  ةدر زمان به نمايش گذاردن حادث ،سطح گفتمان. هستيم ها   شخصيتذهنيت 
ها  در تكامل روند تعاملي شخصيت ،ولي سطح گفته ؛شود پرداز فعال مي گفته/  راوي به وسيلة
افت  تواند آورد، مي پرداز توسط فواصلي كه بين اين دو سطح به وجود مي گفته. كند شركت مي

  .و خيزهاي تبليغ را هدايت كند
دوگانگي . پردازيم پرداز مي بندي مكانيسم انتقال پيام توسط گفته در اين مبحث به دسته
و  21ديداري -روايتيبزرگ تبليغ  ةباعث به وجود آمدن دو دست ،موجود بين گفته و گفتمان

  : (Ibid: 86)شوند  به دو زيرشاخه تقسيم مي يك شود كه هر مي 22تبليغ نمايشي
 24و تظاهراتها    شخصيتعناصر كالمي بين  همة 23ديداري محض -روايتي تبليغ در. الف

 ،بنابراين. پرداز شاهدي از فضاي خارجي تصوير است گفته. شوند گفتماني هر دو حذف مي
و به زبان ) بدون برش و مونتاژ(اي خام  چنين واقعه. كشد صريح و واضح به تصوير مي

بندي كرد؛ تنها  را در اين قسمت طبقه »سيگار«پالن اول در آگهي  توان يم. سوم شخص است
 ةدخالت و راهنمايي فرستند ةدهند پالن دوم با نشان دادن پيام نوشتاري بعد از دكوپاژ، نشان

شان  از تمايالت دروني پرداز هيچ عالمتي در قسمت اول، شخصيت گفتمان و گفته. استپيام 
شود كه اجناسي را براي پرداخت ثبت  نها دست صندوقداري ديده ميت. گذارند به نمايش نمي

بلكه  ،دهد هاي سينمايي نيز استفاده نشده است؛ دوربين حركتي انجام نمي كند و از تكنيك مي
بر اين اساس هيچ عالمت تصويري يا . دهد گردان صندوق است كه اشيا را حركت مي صفحه

اين . شود پرداز و شخصيت باشد مشاهده نمي هديدگاه شخصي گفت ةدهند كالمي كه نشان
حقيقي به نظر برسد و مخاطب آزادانه و به دور از دخالت ديگري  ،شود پيام ساختار باعث مي

  .دريافت خود را از پيام داشته باشد
دهد در  پيام يا تصويرش اجازه مي ةبه گويند 25ديداري ساده -روايتيبرعكس، تبليغ . ب

تظاهرات بيناذهنيت مربوط  همةبا اين حال . شود ع از حضورش نميصحنه آشكار شود و مان
ذهنيت و نقش آموزشي خود را نسبت به  ،پيام ةفرستند. شوند به حادثه كماكان حذف مي

قابل مشاهده و از طرف  ،تبليغ از يك طرف به دليل وجود فضاي گفته. كند مخاطب حفظ مي
. شود تشخيص داده مي 26مند كنش ،پيام ةديگر به دليل ظهور آگاهانه و هدفمند فرستند

پيام در بازنمايي حادثه باعث به وجود آمدن تنوع در  ةمشاهدات خاص فرستند
 

21
 Diégétique   

22
 Imitatif 

23
 diégétique pur  

24
 déictique  

25
 diégétique simple  

26
 performatif 
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تواند چندين بار در فضاي گفته  پيام مي ةفرستند. شود و مونتاژ مي برشپردازي،  صحنه
پرداز در  گفته. مداخله و محتواي ضمني حادثه را روي صحنه به نمايش بگذارد يا نقد كند

شود و تمايل به  ميفيزيكي ديده طور  به .شود به همين شكل ظاهر مي »فناوري ةتوسع«
نه . دهند ذهنيتي از خود نشان نمي ،هاي گفته ولي شخصيت. اصالح بعضي امور دارد

پرداز تنها در پالن  گفته ،»سيگار«برعكس در . نه بيان افكار و عقايدي ،اي وجود دارد محاوره
تمايالت  ،بيهوده به خطر نيندازيم ةدر جمل )ماضمير فاعلي ( »يم« شناسهكارگيري  دوم با به
 به وسيلة نظرپرداز از آن  گفته. دهد گيري اخالقي را نشان مي ش در تفسير و نتيجها شخصي
كند كه اين ضمير حالتي  قصد خود را به منظور اثرگذاشتن بر بيننده بيان مي »ما«ضمير 
يي كه اوبيننده يا  توِ ةعالو هپرداز ب گفته منِِگويد  گويي مي. باشد مي »من« يافته از ضمير بسط

با وجود اين،  .بياييم بيهوده به خطر نيندازيم ؛كردن باشد تماشامشغول  احتمال دارد كنار تو
و كسي كه  استچون كالم به صورت نوشتار  ؛شود كند را شامل نمي يي كه نگاه نمياو

دخالت . كند كند را وارد فضاي ارتباطي نمي ولي نگاه نمي اشته،حضور درود آنجا  احتمال مي
  .شود اين آگهي در اين دسته قرار گيرد پرداز در امر هدايت و قبوالندن نظرش باعث مي گفته

  . است نمايشي سادهو  تبليغ نمايشي محضبندي دوم شامل  دسته
هاي گفتمان، بازي خود را  نشانه ها با فراموش كردن ، هنرپيشهنمايشي محضدر تبليغ . الف

حذف و روايت به  ،تصوير زنظرهاي خارج ا. گذارند ها به نمايش مي   با محوريت شخصيت
چنين تبليغي سعي دارد بيننده را به داخل حادثه بكشاند و از او . شود صورت ضمني انجام مي
ادالت نگاه، عمل و بينش مكاني است كه درآن تب ،حادثه. شده بسازد داده شاهدي بر حقايق نشان

رود و  ها نمي گاه فراتر از شخصيت هاي بيننده هيچ دانسته ةدر اين وضعيت محدود. افتد اتفاق مي
ندرت در  اين نوع تبليغ به. شود ها همسو مي هاي گفتمان با شخصيت بيننده در فراز و نشيب

زيرا  است؛از اين دست  »دلگرمي فرزند«پيام شخصيت در تيزر . شود ديده مي يتيزرهاي ايران
گذارترين روش  ترين و اثر  اين گروه با مستقيم. نماياند كجا خود را نمي پيام در هيچ ةفرستند
طور مستقيم با سالم  شخصيت اصلي در پالن اول به. زند به فرستادن پيام دست مي ،احساسي

نگاه . كند ميكند و به صورت مجازي ارتباط برقرار  كردن به مخاطبش شروع به صحبت مي
ها، ابرها،  ابتدا خود و بعد خانه، كوه ،پالن بعدي دوازدهكودك به طرف نقاشي است و در 

كالمش بار ديگر در پالن با ولي  ؛كند برادر و بابايش را نقاشي مي ،ها، توپ خورشيد، گل
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 :گويد يكند و به او م  با شكافتن فضاي مجازي تلويزيون با بيننده ارتباط برقرار مي چهارده،
شبا بدون اون خوابم . بهش بگين برگرده. امروز با بابام دعوا كرد و رفت ،مامانم؟ مامانم

احساساتش تحريك  ،طلبد كودك كه كمك و ميانجي مي ةنظر و گفت آگاهي ازبيننده با  .بره نمي
به اين ترتيب شخص . داند در امر به معروف و نهي از منكر شركت كند خود مي ةشده و وظيف

شخصيت، . كند تا بيننده را در فهميدن و دريافت منظور اصلي پيام هدايت كند سومي مداخله نمي
در اين  .كند پيام را منتقل مي ،كشد و يك تنه  فقدان مادر و ترس از تاريكي شب را به تصوير مي

 از اهميت القاي )Vide. Metz, 1989(و كريستيان متز  )Aumont, 2008 :81(مورد ژاك امون 
تصاوير غير واقعي و در تلويزيون نمايش داده چنانكه  ؛كنند واقعيت در سينما صحبت مي

  .كنند ولي بيننده را به صورت روحي و حسي درگير ماجرا مي ؛شوند مي
كه حضورش در  حالي در ؛دهد مداخله نمي ةپيام اجاز ةبه فرستند تبليغ نمايشي ساده. ب

به همين دليل تبليغ نمايشي ساده نوعي است . است بعضي موارد براي درك صحيح پيام الزم
. پردازد هاي گفتمان مي در بطن حادثه و هم نشانه ها   شخصيتهاي كالمي  به نشانههم كه 
هاي ارتباطي آشكار  نشانه. شود پيام در تبليغ گنجانده مي ةحضور و قصد فرستند ،نتيجه در

تبليغات بيشترين كاربرد را در تيزرها اين قبيل . شود شده و ماهيت و هدف پيام مشخص مي
پيام  ةكنيم، فرستند مشاهده مي »وفاداري«و  »مبارزه با مواد مخدر«كه در  طور همان. دارند
پرداز ظاهر  الزم است به شكل گفته و هاي پيام را منتقل كند داده ،وضوح تواند كامل و به نمي
حركات (حركت  300ست كه حداقل از يك نقاشي متحرك ا »مبارزه با مواد مخدر«آگهي . شود

حضور . تشكيل شده است) صورت، سر، پاي كودك و حركات دود و تلويزيون داخل صحنه
كودك دلش دوچرخه، . كند پرداز ذهنيت كودك را به شكل تصوير به بيننده منتقل مي گفته

به نها ت ولي نه ؛شوند پرداز نشان داده مي خواهد كه توسط گفته كفش اسكيت و عروسك مي
كند و فرشي كه روي آن دراز كشيده  بلكه تلويزيوني كه نگاه مي ،شوند پدر فراهم نمي وسيلة

پيام غرق در افكار  ةگيرند. روند شوند و به هوا مي است نيز بنا بر اصطالح عاميانه دود مي
 شود تا خود به حال خود رها مي ،كه با زيبايي تصويري و احساسي درگير شده حالي خود در

تبليغ از مردي . شود به شكل نوشتار نمايان مي »وفاداري«پرداز در  حضور گفته. قضاوت كند
رفتن نزد همسرش كه  ةآماد ،كند كه بعد از تصادف و به محض به هوش آمدن حكايت مي

پيام را خالصه  »وفاداري« ةپرداز در پالن آخر با نوشتن كلم گفته. شود مي ،فراموشي دارد
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، »ورزش و جوانان«در مواردي ديگر مانند . كند را منتقل مي ين مداخله آنكرده و با كمتر
پرداز به  گفته ،به عبارتي. شود نيز گفته به گفتمان تبديل مي »بخشش« و »راهنمايي و رانندگي«

كند تا خودش تفسير كند،  اش را به حال خود رها نمي دهد و بيننده تغيير ماهيت مي گوينده
 ةساختار روايتي تبليغ، رابط. كند افشاري و در القاي آن مداخله ميبلكه بر نظر خود پ

شود كه پيام  در اينجا مشخص مي. كند وضوح آشكار مي بيناذهني گوينده و بيننده را به
توان مطمئن شد كه پيغام منتقل  ازطرفي مي. استاي دارد و داراي قصد و منظوري  فرستنده
نيز گفته و  »بخشش«در . مد كه اين تنها يك تبليغ استفه ولي از طرف ديگر بيننده مي ؛شده

صداي خارج صحنه با ايراد  ،انتها بينيم و در وقايع را مي. شوند گفتمان هر دو ظاهر مي
حضور  »ورزش و جوانان«در . كند اي اخالقي منظور اصلي داستان را بيان مي جمله
مردي كه  27با يك بازگشت به عقب. يمشاهدخوبي  به 41 ةيا در ثاني 22در پالن را پرداز  گفته

شود كه ليواني را شكسته  در اين پالن تبديل به كودكي در حال بازي مي ،كند از پليس فرار مي
شود  مي سيلي پدر به كودك منجر به پرت شدن مرد از پنجره. شود پدر تنبيه مي به وسيلةو 

 ةيا در ثاني 28عقب در پالن  گيرد ولي دوباره بازگشت به و بازگشت به زمان حال انجام مي
كه پليس شاهد ماجراست  حالي در ؛شود بار كودك در آغوش كشيده مي افتد و اين مي اتفاق 59

پيام همين پليس است و در پالن بعدي  ةفرستند. و به صورت فيزيكي در صحنه حضور دارد
ر اصلي آگهي را بيان منظو !زند ها را در جواني رقم مي آن ةتربيت كودكان، آيند ةنحو ةبا جمل
، مشهد(پرداز در پالن دوم مكان و زماني مشخص  گفته ،»راهنمايي و رانندگي«در . كند مي

دهد و بعد تبديل به  مي را به صورت نوشته نشان) 11:15ساعت  ،فريمان ةابتداي جاد
ل زياد درحا يدهد كه با سرعت فردي را نشان مي. پردازد شود و به داستان مي مي نمايشگر

از  را طورآزاد برداشت احساسي خود تواند به  پيام مي ةدر اين قسمت گيرند. رانندگي است
به راوي  45يا پالن  1'15"ولي در ؛كرده بكند رانندگي و رسيدن بستگان فرد تصادف ةسانح

اين طرز  ةنتيج ،كند كه مرگ و سرودگر تغيير نقش داده و همراه با موسيقي خاطر نشان مي
پيام اصلي به شكل گفتاري و . هستندمادر و برادرش  نيز بستگان فرد .ترانندگي اس
 ةسرعت ما را هميشه به نقطكند كه  به مخاطب خاطر نشان مي 68يا پالن  1'15"نوشتاري در 
راهنمايي و رانندگي (پيام  ةفرستند ،انتها در !معلوم نيست ؟ولي كدام پايان ؛رساند پايان مي

گفتمان ←گفته ←طرح كلي اين تيزر به شكل گفتمان. كند معرفي ميخود را ) نيروي انتظامي
 

27
 Retour en arrière 
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  .است
ي زبان ها كند كه تا حد زيادي نقش اي تعريف مي گونه كاركردهاي راوي را به) 1972(ژنت 
پرداز در تبليغات  بندي در كاركردهاي گفته اين دسته. آورد را به خاطر مي) 1963(ياكوبسن 

گوينده در تصوير را  ةمداخل ةكند، درج ركردي كه او معرفي ميپنج كا. استنيز قابل استفاده 
  :كند مشخص مي

پرداز براي طرح  ناپذير است كه گفته اي و اجتناب كاركردي پايه: 28كاركرد روايتي - 
شود كه از طريق آن بيننده را قادر  اي مي كادر دوربين و تلويزيون دريچه. گفتمان الزم دارد

 اي روي به اين كاركرد پايه بايدتيزرها  همة ،واقع در. پيدا كند به فضاي گفته راهكند   مي

 بياورند؛

فيلم مراجعه كند تا  ةشود كه گوينده به گفت زماني مشاهده مي: 29كننده كاركرد كنترل - 
. ارتباطات موجود بين گفته و گفتمان را خاطرنشان كرده و كل تبليغ را سازماندهي كند

و  »ورزش و جوانان«، »راهنمايي رانندگي«، »سيگار«، »شبخش«در  ،كه ذكر شد طور همان
 ،فضاي گفتمان مطالب را در كهشود  پرداز يا گوينده به اين منظور ظاهر مي گفته »وفاداري«

 بندي و منظور خود را بازگو كند؛ جمع

دهد تا  مستقيم تماشاگر خود را مورد خطاب قرار ميطور  به گوينده: 30كاركرد ارتباطي - 
 32و ترغيبي 31گشايي هاي صحبت اين كاركرد معرف نقش. خيالي يا حقيقي برقرار كند ارتباطي

حكمت خدا را ( »بخشش«در پيام  ةفرستند. استپيام  ةياكوبسن با هدف اثر گذاشتن بر بينند
 ةسرعت هميشه ما را به نقط( »راهنمايي رانندگي«در ، )جو كنيم و در بخشش و گذشت جست

با به كار  ،)آواي دلنشين زندگي را بيهوده به خطر نيندازيم( »سيگار« درو ) رساند پايان نمي
در كند يا  بيش وارد فضاي گفتمان مي و جمع بستن خود با مخاطب، او را كمما و بردن ضمير 

تنها  در اين بخش نه. دهد اش را مورد خطاب قرار مي بيننده ،با سالم كردن »دلگرمي فرزند«
راوي با  »فناوري ةتوسع«در آگهي . پردازد برقراري ارتباط مي بلكه تصوير نيز به ،كالم
 كند؛ ها و بيننده را از وضعيت بد نهي مي شخصيت ،دست ةاشار

هاي خود و با برقراري ارتباط تأكيدگوينده حقانيت تبليغ را با : 33كاركرد شاهد يا گواه - 
. ستايبي ياكوبسن نيز اين كاركرد معادل نقش ترغ. كند ييد ميأحسي، اخالقي يا عقالني ت

 شده در مانند وقايع ارائه. شود ارتباط حسي در بيشتر موارد در قسمت گفته برقرار مي
 

28
 Fonction narrative 

29
 Fonction de régie 

30
 Fonction de communication  

31
 phatique  

32
 conative 

33
 Fonction test imoniale ou d ’attes tation  
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 تأكيدبر لزوم مهر و محبت  هكه هم »مواد مخدر«و  »وفاداري«، »ورزش و جوانان«، »بخشش«
قانيت آن از داليل عقالني براي دادن اطالعات به مردم و ح »پزشك خانواده«تيزر . ورزند مي

ارتباط . ييد كندأرا ت شود تا با نشان دادن مطب يك دكتر آن اي مي كند و دريچه صحبت مي
راوي با نقل  »رانندگي و راهنمايي«در . شود بيشتر توسط گوينده برقرار مي ،عقالني و اخالقي

 ،مادر 41در پالن . كند اي حقيقي آماده مي بيننده را براي ديدن حادثه ،زمان و مكاني حقيقي
 فرد ديگري در حال فيلمبرداري ،46زند و در داخل پالن  فرزندش را به اسم حميد صدا مي

 ةبه عبارتي نقط. كند با يك هشدار عقالني كالم را با تصوير همراه مي ،انتها راوي در. ستا
 توان از آن اجتناب كرد؛ حقيقتي كه نمي .دهد پايان را با به تصوير كشيدن گور نشان مي

در . پردازد غير مستقيم به تفسير آموزشي مي /گوينده مستقيم: ركرد ايدئولوژيكيكا - 
هاي مربوط به امور فرهنگي و آموزشي، رويكرد آموزشي از جايگاه بسزايي برخوردار  آگهي
و بر ارتباطات عاطفي ) مواد مخدر، دلگرمي فرزند، وفاداري(گاهي غير مستقيم است . است

و بخشش، پزشك خانواده، سيگار، راهنمايي (مستقيم است  ،ر مواردولي در بيشت ؛تكيه دارد
 علني بازگوطور  به و داليل عقالني موضوع را) فناوري، ورزش و جوانان ةرانندگي، توسع

 .كند مي
با اين . شود ممكن مي يزند كه تميز دادنشان غيرمآ اين پنج كاركرد گاهي چنان در هم مي

  . و چگونگي ارتباطات را ارزيابي كرد توان شدت مي ها حال به كمك آن
  

  خوان پرداز و گفته ارتباط گفته .4
تواند بيننده يا  پرداز يا گوينده مي گفته. موقعيت بيننده را در پيام در نظر بگيرد بايدتبليغ 

شخصيت تبليغ را غير مستقيم يا مستقيم مخاطب قرار دهد، بر اين اساس با سه رويكرد 
   :متفاوت مواجه هستيم

پرداز با  گفته. تواند شخصيت داخل صحنه را خطاب قرار دهد پرداز مي گوينده يا گفته - 
بر اين اساس، بيننده كمتر . كند غير مستقيم پيامش را منتقل ميطور  به تبديل نشدن به گوينده

. دهد خود را آماج اهداف تبليغاتي حس كرده و مقاومت كمتري در مقابل نفوذ  تبليغ نشان مي
پنداري كند و باور  ين وجود، تبليغ بايد طوري ساخته شود كه او با شخصيت تبليغ همذاتبا ا

 .كند كه او نيز بايد مانند شخصيت داخل صحنه رفتار كند
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، فردي وجود دارد كه رخدادها از ديد او به تصوير كشيده »فناوري ةتوسع«در تيزر 
او . گيرد صلي تلويزيون قرار ميتاپش در داخل كادر ا كه چارچوب لپ طوري به ؛شوند مي
ها را مانند يك بازي كامپيوتري به  هاي داخل كادر در كنش بوده و آن تواند با شخصيت مي

فهماند كه  اش مي ولي با نشان دادن عالئم هشدار و عالمت دست به بيننده ؛حركت درآورد
پرداز و  ده و گفتهديد بينن ةصورت يكسان بودن زاوي در اين. ها رفتار نكند مانند شخصيت

احساس صميميت شود  سبب مي ،آورد ارتباط بسيار كوتاهي كه با عالئم دستش به وجود مي
بلكه وضعيت غلط را به  ،تنها حالت امري ندارند عالئم نه. پيام برقرار شود ةخاصي با گيرند

وي محترم جل ةنه بينند يگويچنانكه  دهند؛ ميواقعي نسبت  هاي ديجيتالي و غير شخصيت
 .دنكن ها را از اشتباه منع مي آنبلكه تلويزيون را 

تر و مفيدتري نسبت به صداي  قوي ةتواند با بيننده رابط در صحنه مي شخصيت حاضر - 
دلگرمي «در . طور مستقيم مخاطب قرار دهد بدون اينكه او را به ؛كند خارج از صحنه برقرار

ولي صدايش از  ؛شود نشان داده مياو  گاهشخصيتي است كه صحنه از نظر ،، كودك»فرزند
ديد باعث به وجود آمدن بيناذهنيت بين كودك و بيننده  ةيكسان بودن نقط. آيد پشت صحنه مي

خواهد به مادرش  سالم كرده و از بيننده مي ؛كند او نيز مستقيم با مخاطبش صحبت مي. شود مي
به همراه دارد و با خطاب كردن  بيننده رادر ولي اين عمل او تأثير متقابل  ؛بگويد كه برگردد

رسد متعلق به  نگاه كودك به سمت داخل كادر و صدايش كه به نظر مي. گوينده متفاوت است
 . كند فضاي مناسبي را براي تبادل احساسات و ذهنيتش فراهم مي ،زمان حال است

رتباط پرداز با گيرنده پيغام در ا شود، گفته در نوعي از تبليغ كه داستاني حكايت مي - 
بنابراين بيننده منتظر  ؛شود كه اين يك تبليغ نيست اين فكر در ذهن بيننده تداعي مي. است

به اين ترتيب او به صورت . كند كننده تماشا مي بلكه گفتماني سرگرم ؛دريافت پيامي نيست
. مستقيم مخاطب قرار گيردطور  بهبدون اينكه  ،كند ضمني و غير مستقيم پيام را دريافت مي

بيننده در حالت . شود كالس، كسي ديده نمي ةو تخت »انشا« ةبا وجود ديدن كلم »بخشش«ر د
چرا بايد در  :پرسد رسد صدايي از خارج صحنه از بيننده مي به نظر مي. گيرد قرار مي انتظار

صداي ذهني  ،شود كه اين صدا سپس تصور ميزندگي بخشش و گذشت داشته باشيم؟ 
منبع اصلي صدا  16 ةولي در ثاني. گردد ه با دلهره كيفش را ميمحصلي است كه در آن لحظ

محصلي كه در حال خواندن انشايش است و . رسد و بازي با صدا به پايان مي شود مينمايان 
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هاي اصلي هستند كه داستانشان همزمان  هر دو شخصيت ،گردد محصلي كه به دنبال مداد مي
والدين خود در زندگي مشترك و ديگري  يكي بخشش و گذشت ؛شود به تصوير كشيده مي

آدم اعضاي  بني ةكودك با رويكردي شاعرانه جمل. طلبد بخشش همشاگردي خود را مي
ابتدا   در ؛مشخص نيست كه مخاطب كيست. خواند هايش مي را براي همشاگردي... يكديگرند 

با نمايان شدن  16 ةپيام مخاطب اصلي است ولي از ثاني ةرسد كه گيرند طور به نظر مي اين
صدا با طرح . حال گوش فرادادن هستند ها در همكالسي همةشود كه  منبع صدا مشخص مي

با هر . يابد كه كسي كه بيننده نيست را نيز دعوت به تماشا كند ال اين توانايي را ميؤيك س
صحبت كرده و  ،داخل و خارج از صحنه و كسي كه ممكن است گوش كند ةسه دسته، بينند

اين صدا در اينجا تبديل به رويكرد غير مستقيم . شود خود ظاهر مي در حد كمال ،رو اين از
قصد دارد  ،ها را مخاطب قرار داده ولي در اصل زيرا صداي داخل صحنه شخصيت ؛شود مي

به خوبي منتقل شده بود  در انتها، پيامي كه به. تلويزيون منتقل كند ةپيغام خود را به بينند
عد ايدئولوژيكي ب ،جو كنيم و حكمت خدا را در بخشش و گذشت جست ةجمل گوينده با وسيلة
 ةتواند در اندرزهاي اخالقي راهگشا باشد، با گيرند به اين ترتيب روايت داستاني مي. يابد مي

ست كه ادغام دو داستان ا اين در حالي. پيام ارتباط برقرار كند و او را تحت تأثير قرار دهد
. گيرد مي بر را در ههم ،)والدين و معلم(و كودك و بالغ  برد ميبسيار باال سازي را  قدرت شبيه
نيز رويكردي  »مواد مخدر«و  »وفاداري«، »راهنمايي رانندگي«، »ورزش و جوانان« تيزرهاي

 .داستاني دارند
شوند و گاهي تنها  گرهاي مستقيم مي تبديل به خطاب ،گاهي تبليغات با به كار بردن گوينده

بنابراين اين مطلب كه . رسند پرداز به اوج ارتباطات تصويري غير مستقيم مي د گفتهبا وجو
 ةبينند :گيرد پيام در تبليغ چه كسي است، سه جايگاه عمده را براي بيننده در نظر مي ةگيرند

طور  به اي كه آزاد نسبت به بيننده ةبينند. آزاد ةبينندو  مورد خطاب ةبينند، داخل صحنه
برعكس، تبليغاتي كه مستقيم  ؛كند تر پيام را دريافت مي راحت ،د خطاب قرار گرفتهمستقيم مور
توانند در  اين دو مي. گذارند كنند، صريح بوده و ابهامي باقي نمي خود صحبت مي ةبا بينند

بدون اينكه  ،سازي كند تواند با شخصيت تبليغ همانند بيننده ابتدا مي. كنار هم قرار گيرند
 پيام تبليغ ،با تغيير فضاي گفته به گفتمان ،رو است و در انتها به ا يك تبليغ رومتوجه شود ب

شود با يك  ست كه مشخص ميا تنها در انتها. گوينده بيان شود به وسيلةمستقيم طور  به
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  .رو هستيم و در عين حال پيام با اطمينان خاطر منتقل شده است هب تبليغ رو
  

  گيري نتيجه. 5
دهنده و ساختار آن مورد بررسي  تشكيل يدر ابتدا اجزا بايدرد هر مسئله براي بررسي كارك

 عام و در تيزرهاي تبليغاتيطور  به چهار دسته ساختار در تصاوير تلويزيوني. قرار گيرد
ها بيانگر نوع متفاوتي از انتقال پيام به بيننده  از آن يكهر. شناسايي شدند ،خاصطور  به

خوان در پيام تبليغاتي، اولين گام در بررسي  پرداز و گفته گفته نمبره و مموهووجود . هستند
طور  به ،يك بررسي انواع ظهور هر. اثرگذاري و اثرپذيريشان است ةو درج يك رفتار هر
كاركرد  ،ها نوشته. كند رويكرد و نقششان را در روند استدالل تبليغ مشخص مي ،واضح

تحكم  بايدبنابراين  .كنند با بيننده ارتباط برقرار ميضمني طور  به ،مهاركننده يا امدادي داشته
. دهد را كاهش دهند كمتري داشته و مقاومتي كه بيننده در مقابل اغفال شدن از خود نشان مي

گوينده  به وسيلةها كاركردي ندارند و  نوشته ي،ولي در بسياري از تبليغات تلويزيوني ايران
كه  آنجاتا  ،خود را از نظرها پنهان كرده يا برعكستواند  پرداز مي گفته. شوند تكرار مي

مستفيم بيننده را مخاطب  اي كه مستقيم يا غير بين گويندهتمايز . تواند در پيام آشكار شود مي
پرداز اين فرصت را  بودن گفته پرداز در اين است كه غايب و ناشناس گفته بادهد  قرار مي
به  ؛ارتباط برقرار كنندبا بيننده غير مستقيم  ةها در سطح گفت آورد كه شخصيت فراهم مي

گيرد و مانند يك شاهد و ناظر  نحوي كه بيننده در وضعيتي خارج از فضاي تبليغ قرار مي
 ،هاي معقوالنه نه با جملهو  هاي احساسي نه با جمله ؛ چنانكهنشيند خارجي به تماشا مي

بيننده را  كامالٌ 34ها كه شخصيتبه نحوي  ؛دهد قرار نميمورد خطاب پيام خود را  ةگيرند
به منظور اثر ها  صحنه همة ،واقع ولي در ؛پردازند بين خود مي ةگيرند و به محاور ناديده مي

كامل خارج از اين طور  به او را توان گفت كه مي بنابراين. گذاشتن بر بيننده ساخته شده است
حضورش، نظر خود را مانند يك  پرداز غايب با پاك كردن گفته ،واقع در. كند فضا تصور نمي

نماياند كه ماجرايي حقيقي  طور مي كشد و اين عنوان نمودي از حقيقت به تصوير مي شاهد به
 هاي تصويري و صوتي بهره پرداز بيشتر از آرايه مستقيم، گفته در پيام غير. كند را بيان مي

مخفي كردن . ازدسفراهم نشدني براي بيننده  بخش و فراموش گيرد تا لحظاتي فرح مي
تواند يك استراتژي براي نگاه داشتن بيننده جلوي تلويزيون باشد  پيام يا گوينده مي ةفرستند

 
34

 personnages 
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صداي خارج صحنه، گوينده بارة در .حوصله شود كم ةبينند به وسيلةو مانع از تعويض كانال 
توان  مي حدودي كند و تا زميني منتقل مي ةبه بينند هايش را با صداي آسماني خود دانسته

كند؛ صدايش جهان ديجيتالي را  مستقيم ارتباط برقرار ميطور  به ؛كند گفت به او امر مي
رود كه شخصيت خودمختارش اثر حقيقي بودن تصاوير و صداها را  شكافد و بيم آن مي مي

  . بيننده از بين ببرد در محيط اينجا و اكنونِ
پروراند  تبليغي كه داستاني را ميعالوه بر صحبت كردن با شخصيت داخل تبليغ، ساخت 

پيام  ةكه زمينه را براي ارتباط احساسي با گيرنداست  راهكارهاييجمله از  ،يا حذف گوينده
بنابراين الزم است در ابتدا گفتمان ساخته و پرداخته شود تا بستر مناسب براي . كند آماده مي

  .پرداختن به گفته فراهم آيد
  

  ها نوشت پي. 6
1. http://mediaarshiv.com/fa/?current=viewprod2&Sel=370  
2. http://mediaarshiv.com/fa/?current=viewprod2&Sel=387  
3. http://mediaarshiv.com/fa/?current=viewprod2&Sel=404  
4. énonciation 

5. énoncé 

6. monstrateur 

7. partiteur كند كسي كه ارزيابي خود از متن را به شكل موسيقي بيان مي .  
لف بوده و ؤم به وسيلةشده  معادل فارسي انتخاب ،دهنده، نوازنده و سراينده هاي نمايش   واژه .8

  .شوند اولين بار است كه ترجمه مي
9. énonciateur 
10. voix off 

11. être partout (ubiquité), tout voir (panoptisme), tout savoir (omniscience), tout 

pouvoir (toute puissante) 

12. histoire 

13. fonction conative 
14. carton d’adresse شود و به  گفته مي ،شوند هايي كه در تصاوير تلويزيوني ديده مي به نوشته

 . اند پرداز ذكر شده رسد كه از جانب گفته نظر مي

15. ancrage  يكي از ولي به دليل شباهت  ؛هشدترجمه  يلنگراندازيا  ارجاعي ةنوشت ،در متون ديگر
  .ده استشها اجتناب  كارگيري آن و نامفهوم بودن ديگري از به  référentiel با لغتها  آن
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شكل گفتاري دارد و كودك اين جمله را خطاب  ،ت دارمبابا دوس ةجمل »مواد مخدر«تنها در تيزر  .16
  شود كودك گفته مي به وسيلةهمزمان  ،نوشته »دلگرمي فرزند«در . كند به پدرش ايراد مي

17. relais 

18. Récit/histoire 

19. subjectivité 

20. intersubjectivité 

21. diégétique  
22. imitatif 

23. diégétique pur 

24. déictique 
25. diégétique simple 

26. performatif 

27. retour en arrière 

28. fonction narrative 

29. fonction de régie 

30. fonction de communication 

31. phatique 
32. conative 

33. fonction testimoniale ou d’attestation 

34. personnages 
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