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 چكيده
قالـب گفتمـاني تبليغـات در اينترنـت و     هدف پژوهش حاضر بررسـي و مقايسـه   

در بخـش  . باشـد هاي كالمي و غير كالمي ميزبان از حيث ويژگيمجالت فارسي
تر و در بخش غير تر و برجستههاي نحوي و واژگاني مهمكالمي به بررسي ويژگي

سـازي، فرازبـان، جـذب    بنـدي پنهـان، برجسـته   كالمي تحليل رنگ، تكنيك طبقـه 
قراري تماس چشمي و موازات تصويري در تصاوير تبليغـات  مخاطب از طريق بر

ها مشخص گرديد كه قالب گفتماني تبليغـات  پس از تحليل داده. صورت پذيرفت
از حيث . باشندهايي با يكديگر ميها و شباهتدر دو رسانه مورد نظر داراي تفاوت

كـارگيري   ها شامل كاربرد اندك ساخت پرسشي و بههاي كالمي اين تفاوتويژگي
كـاربرد  . بيشتر لغات بيگانه و نامأنوس در تبليغات مجالت نسبت به اينترنـت بـود  
كـارگيري  ساخت امري، نحو گسسته، استفاده از سبك رسمي و نوشتاري و نيز بـه 

شـده در  هاي مشاهدهصفات مطلق در هر دو گروه تبليغات مورد نظر جزو شباهت
هاي غير كالمي، مشاهده گرديد يژگيبر اساس و. هاي كالمي بودندقسمت ويژگي

گيـري  هاي گرم و سرد، و بهرهكه تبليغات اينترنتي و مجالت از لحاظ كاربرد رنگ
- از موازات تصويري با هم متفاوت هستند؛ اما هر دو گروه تبليغات مورد نظر در به

سازي در تصـاوير و  بندي پنهان، فرازبان در نوشتار، برجستهكارگيري تكنيك طبقه
  . كنندبرقراري تماس چشمي با مخاطب به طور مشابه عمل مي
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هـاي  هاي كالمـي، ويژگـي  گفتمان تبليغات، اينترنت، مجالت، ويژگي :ها واژهكليد
 غير كالمي

  
  مقدمه. 1

در ايـن  . ترين ابعاد ارتباطات جهاني، تجارت بين جوامع و ملل گوناگون اسـت يكي از مهم
- ترين ابزار جهت نيل به تجـارت موفـق بـين   يكي از بااهميت راستا شايد بتوان تبليغات را

ي ديگـر جهـان بـدون    اي به نقطهشناساندن و معرفي كاال يا خدمات از نقطه. المللي خواند
پذير نيست و با توجه به رشد توليد و در نتيجه رقابت در بازار، گيري از تبليغات امكانبهره

بـا  . يابداهميت تبليغات روز به روز افزايش ميچه در سطح داخلي و چه در سطح جهاني، 
اي چون اينترنت، گرايش هاي تعاملي و دوسويهگذر زمان و فراگير شدن هرچه بيشتر رسانه

اي كـه  گـردد؛ بـه گونـه   كنندگان به استفاده از آن بيشتر و بيشـتر  مـي  توليدكنندگان و تبليغ
در . هاي سـنتي تبـديل شـده اسـت    سانهتبليغات اينترنتي به رقيبي جدي براي تبليغات در ر

مقايسه با تبليغات سنتي، تبليغ در اينترنت از مزايايي چون ايجاد ارتباط دوطرفه با مخاطب، 
ي بـه  روزي و هزينـه توانايي هدفگيري ايستا و پوياي مشتريان، دسترسـي جهـاني و شـبانه   

  . مراتب كمتر برخوردارند
شـناختي تبليغـات در زبـان    هاي زبـان ويژگي تاكنون تحقيقات بسياري در زمينه بررسي

، اميـري  )1380(، اسـدي  )1376(، وهابيـان  )1375(فارسي توسط افـرادي چـون عباسـي    
انجـام و بـه بررسـي    ) 1387(و امينـي  ) 2011(، حاجي محمـدي  )1386(، كامران )1384(

هاي نحـوي، آوايـي و معنـايي زبـان تبليغـات گفتـاري و نوشـتاري،        مواردي چون ويژگي
ها از ديدگاه فرآيندهاي مبتداسازي در تبليغات بازرگاني نوشتاري فارسي، كاركرد زبان آگهي

- شناسي تبليغات و بررسي گفتمان تبليغات از ديدگاه انتقادي پرداختـه كاربردشناختي، نشانه

رسد تاكنون پژوهشي كه در آن گفتمان تبليغات در اينترنت و رسانه هـاي  اما به نظر مي. اند
مقالـه حاضـر بـه مقايسـه گفتمـان      . با يكديگر مقايسه شده باشند، انجام نشده اسـت  سنتي

گيري چون اينترنت و مجالت پرداخته و آنها را از دو بعد كالمي هاي همهتبليغات در رسانه
هـاي گفتمـان در   هـا و تفـاوت  و تصويري مورد بحث و تحليل قرار داده است تا شـباهت 

  .هاي سنتي را مشخص سازدتبليغات اينترنتي و رسانه
و  "زيبـايي –لوازم آرايشـي  "، "لوازم خانگي"در پژوهش حاضر، تبليغات از سه گروه 

 "آلزندگي    ايده"، "سيب سبز"، "روزهاي زندگي"از مجله هاي  "محصوالت بهداشتي"
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تمامي تبليغات . و نيز از سايت هاي تبليغات اينترنتي انتخاب گرديدند "همشهري جوان"و 
شده و از سـه گـروه يادشـده از ميـان     اي خاص و از پيش تعيينون در نظر گرفتن نظريهبد

پس . هاي اين پژوهش همخواني داشتند، مشخص شدندبنديتبليغاتي كه با اهداف و تقسيم
از اين مرحله، تبليغات به دو بخش كالمي و غير كالمـي تقسـيم شـدند سـپس در بخـش      

تـر  تر و برجستهاي نحوي و واژگاني كه در تبليغات مهمهكالمي به بررسي آن دسته ويژگي
هاي نحـوي بررسـي كـاربرد سـاختهاي     در قسمت ويژگي. رسيدند، پرداخته شدبه نظر مي

هـاي  و در قسـمت ويژگـي   )disjunctive syntax(امري، ساختهاي پرسشي و نحو گسسـته  
أنوس و همچنـين صـفات   اي، لغات بيگانه و نامـ واژگاني استفاده از سبك رسمي و محاوره

تصاوير از  در بخش غير كالمي نيز تجزيه و تحليل برخي از مشخصات برجسته. انجام شد
ــان ، برجســته)covert taxonomy(بنــدي پنهــان قبيــل رنــگ، تكنيــك طبقــه ســازي، فرازب

)paralanguage(كنندگان تبليـغ بـه دوربـين و    ، جذب مخاطب از طريق نگاه مستقيم شركت
  . صورت گرفت )pictorial parallelism(يري موازات تصو

  
   ها بررسي و تحليل داده .2

  .پردازيم  مي و غير كالمي تبليغاتهاي كالمي  در اين بخش به بحث و بررسي ويژگي
  

  هاي كالمي ويژگي 1.2
  . گيرد  مي هاي كالمي در دو بخش نحوي و واژگاني مورد بررسي قرارويژگي

  هاي نحوي ويژگي 1.1.2
، ساخت هاي نحـوي كـه   )Toolan(و توالن  )Delin(اساس نظر پژوهشگراني چون دلين بر 

نحـو گسسـته    روند، شـامل سـاخت امـري، پرسشـي و    ي تبليغات به كار ميتقريبا در همه
  .شوددر اين بخش به بررسي اين سه مقوله پرداخته مي. هستند

  ساخت امري 1.1.1.2
امـا  . ليغات اسـتفاده از سـاخت امـري اسـت    يكي از ساخت هاي نحوي پركاربرد در تب

- روند، داراي نقش معنايي بيان فرمان نيستند و تبليغجمالت امري كه در تبليغات به كار مي

- در واقع قصـد آنهـا از بـه   . كنندگان با استفاده از آنها قصد امر و نهي به مخاطب را ندارند
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باشد زيرا ترغيب مخاطب يكي كارگيري جمالت امري ايجاد تعامل و ارتباط با مخاطب مي
كنندگان بـرانگيختن ميـل و اشـتياق    از كاركردهاي اصلي تبليغات است و هدف نهايي تبليغ

خريداران نسبت به كاال و خريد آن است؛ به همـين دليـل اسـت كـه در تبليغـات كـاربرد       
شـود  رسد و نه تنها موجب ناراحتي مخاطـب نمـي    مي ساخت امري، بجا و مناسب به نظر

آلفا را هميشـه  "به عنوان مثال تبليغ . كندشده عالقمند ميكه او را به كاال يا خدمات تبليغبل
 از لحـاظ مقولـه  ) 392شـماره   - مجله روزهاي زندگي/ پماد آلفا( "در دسترس داشته باشيد

از . كنـد دستوري، امري است، اما خواننده آن را داراي نقش معنايي بيان فرمان قلمداد نمـي 
ها اسـت، ايـن   كه اين پماد مربوط به درمان ضايعات پوستي، جراحات و سوختگيآنجايي 

خواهـد  كننـده نگـران سـالمتي او اسـت و مـي     دهد كه تبليغاحساس به مخاطب دست مي
در تبليغـات  . هميشه سالم باشند و به همين دليل به او  پيشنهاد داده از اين پماد استفاده كند

ي گـزاف  هزينـه  "به عنوان نمونه در تبليغ اينترنتـي . وال استاينترنتي نيز وضع به همين من
ــدان را در جيــب خــود بگذاريــد جهــت جــرم ــدان( "گيــري دن / دســتگاه ســفيدكننده دن

www.pasajma.com (ايـن محصـول    كننده به طور غير مستقيم هدف خـود را از ارائـه  تبليغ
لي خـود را كـه فـروش    خواهد هـدف اصـ  كند و نميانداز شدن پول مخاطبين بيان ميپس

در واقع جمـالت امـري در تمـامي مثالهـاي مـذكور، كـاركرد       . كاالست، مستقيماً بيان كند
  .پيشنهادي دارند

  ساخت پرسشي 2.1.1.2

براي توصيف علت . رود، ساخت پرسشي استالگوي ديگري كه در تبليغات به كار مي
صـلي جمـالت سـؤالي را    دو كـاركرد ا  )Leech(كاربرد جمالت پرسشي در تبليغات، لـيچ  

شناسي، جمالت پرسشي فرايند دريافت اطالعات به نظر او از ديدگاه روان. دهدتوضيح مي
ي دوم، اول، طرح سؤال و مرحلـه  كنند كه مرحلهتوسط مخاطب را به دو مرحله تقسيم مي

گونه جمالت دريافت منفعل و صرف اطالعـات را بـه يـك    بنابراين اين. پاسخ به آن است
از ديدگاه زبانشناسـي، جمـالت پرسشـي ميـزان     . كنندك فعال توسط مخاطب تبديل ميدر

زيرا اغلـب بـه صـورت كوتـاه در     . دهندسختي و غير قابل درك بودن نحوي را كاهش مي
  ).Leech, 1966( روندتبليغات به كار مي

انـدك آن  نگاهي به كاربرد فراوان جمالت پرسشي در تبليغات اينترنتي و كاربرد بسـيار  
كنندگان تمايل زيادي به استفاده از اين دهد كه تبليغدر تبليغات موجود در مجالت نشان مي

اما در تبليغات اينترنتي از جمـالت پرسشـي بـه وفـور     . ساختار در تبليغات مجالت ندارند
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توان پاسخ هـاي حتـي بسـيار طـوالني در     شود و براي هر پرسش به راحتي مياستفاده مي
تواند بـه دليـل سـبك    اين امر مي. اياي محصول و بسياري موارد ديگر ارائه دادتوصيف مز

حتي نوع پرسش نيز بـا   .ي كمتر و فضاي بيشتر محيط اينترنت باشدارتباطي دوطرفه، هزينه
چشماني متورم؟ "به عنوان مثال، جمله پرسشي . هاي تبليغات اينترنتي متفاوت استپرسش
فاقـد فعـل   ) 94شـماره   - آلمجله زندگي ايـده / ه چشم گارنيهكنندروشن( "هاي تيره؟پلك

كـه يـك   ترين صورت ممكن نوشته شده است؛ اين تبليـغ بـا وجـود  ايـن    است و به كوتاه
تـوان در آن  كامل را به خود اختصاص داده است، اما به خوبي تبليغات اينترنتي نمي صفحه

تبيين بهتر و مؤثرتر كـاركرد كـاال    به انواع مزاياي محصول و كاربرد تصاوير مختلف جهت
آيا از طعم چاي دم نكشيده "كار رفته در تبليغ اينترنتي در عوض، جمله سؤالي به. پرداخت

طوالني است و فعل ) www.mellimarket.biz/ ساز همراهساز و قهوهچاي( "ايد؟خسته شده
  .ي پرسشي در آن حذف نشده استو كلمه

 ساخت نحوي گسسته 3.1.1.2

ايـن  . يكي ديگر از خصوصيات مهم زبان تبليغات، استفاده از ساخت نحو گسسته است
كنندگان به كوتاه كردن ابداع شد و به معناي تمايل تبليغ) Leech, 1996(اصطالح توسط ليچ 

هـاي كوچـك اسـت    جمالت، حذف فعل از آنها و به طور كلي، تقسيم كردن آنها به بخش
)Kim, 2006 .( دلين)كندكارگيري نحو گسسته را اين گونه بيان ميداليل احتمالي به) 2000:  

اي هسـتند؛  شوند، يـادآور سـبك مكالمـه   هاي كوچكتر تقسيم مياطالعاتي كه به بخش
- هاي كوتاه و معمول كه در مكالمات رودررو به كار بـرده مـي   گيريبدين معنا كه از نوبت

  .كنندشوند، تقليد مي
يعنـي  . شوند، داراي ارزش صدق يا كذب نيسـتند ريق ارائه مياطالعاتي كه به اين ط. 1
اما در ذهـن مخاطـب داراي ارزش صـدق    . توان گفت كه لزوما درست يا غلط هستندنمي

 .شوندتلقي مي

در نتيجه . اي استهر بخش كوچك در نحو گسسته حاوي هسته اطالعاتي جداگانه .2
بيشـتري در تبليـغ وجـود خواهـد      هاي كوچك بيشتر باشـد، اطالعـات  هرچه تعداد بخش

 .داشت

. هاي قيدي كاربرد دارداي، صفتي و گروههاي اسمي، حرف اضافهنحو گسسته در گروه
گيري از نحو گسسته در هر دو گروه تبليغات اينترنتي و هاي پژوهش، مؤيد بهرهبررسي داده
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هـا مشـاهده   گـروه هاي اسمي بـيش از سـاير   باشد و در اين ميان، كاربرد گروهمجالت مي
گروه اسمي  پذيري اسم به عنوان هستهرسد دليل اين امر قابليت گسترشبه نظر مي. گرديد

به عنوان نمونـه، در  . باشدهاي پسين و پيشين به اسم هسته مياز طريق افزودن انواع وابسته
ي واژه) www.pasajma.com/ ماسـاژور چشـم  ( "بهترين ماساژور براي رفع خستگي"تبليغ 

به عنوان صـفت  ] بهترين[ي پيشين كل گروه اسمي است، يك وابسته كه هسته "ماساژور"
باشد را به عنوان گروه مي] براي رفع خستگي چشم[ ي پسين كه زنجيرهعالي و يك وابسته

لي بـزرگ در جلـوگيري از رونـد پيـر شـدن      تحو"در مثال . دار پذيرفته استحرف اضافه
ي نيـز واژه ) 94شـماره   - آلمجله زندگي ايـده / كرم ايج لوجيك سلولر بدن گينو( "پوست

هـا  اين وابسـته . ي پسين پذيرفته استي كل گروه اسمي بوده و سه وابستههسته  "تحول"
در [ زنجيـره  بـه عنـوان صـفت و   ] بـزرگ [به عنوان حرف تعريف نامعين، ] ي: [عبارتند از

سـاير نمونـه هـا نيـز     . ايبه عنوان گروه حرف اضـافه ] جلوگيري از روند پير شدن پوست
بـه  . باشـند هـاي پيشـين و پسـين مـي    هاي اسمي توسط وابستهنشانگر بسط هسته در گروه

هاي اسمي به عنوان جمالت مستقل و غير ويژه از گروه استفاده) 171: 1966(ي ليچ عقيده
  . گرددمي انداز پول و حفظ مكان بازكننده به پسحدودي به تمايل تبليغ وابسته تا

 هاي واژگانيويژگي 2.1.2

بر اساس داده هاي پژوهش، تبليغ كنندگان با كاربرد ماهرانه واژگان و استفاده از قدرت آنها، 
واژگـان   هـاي ترين ويژگيبرخي از برجسته. كنند  مي در جلب توجه مخاطبين بسيار استفاده

هاي غير رسمي كاربرد واژه: كه بررسي آنها در متون تبليغاتي حائز اهميت است، عبارتند از
در ذيل، به هر يك . كارگيري لغات بيگانه و نامأنوسگيري از صفات و بهاي، بهرهو محاوره

  .شود  مي از اين موارد به صورت جداگانه پرداخته
  رسمي و سبك نوشتاري هاي واژه 1.2.1.2

هاي پژوهش مبني بر استفاده از واژگان و سـبك رسـمي و نوشـتاري در    با بررسي داده
گونه استنباط گرديد كه در هر دو گروه، گرايش بيشـتر بـه سـمت اسـتفاده از     تبليغات، اين

. شـود اي و غير رسمي استفاده ميباشد و كمتر از سبك مكالمهسبك رسمي و نوشتاري مي
ي ادب بتوان علت كمتر به كار رفتن سبك غير رسمي در تبليغات را با بررسي نظريـه  شايد

)politeness theory(  براون و لوينسون)Brown and Levinson(     و به كار بسـتن آن در زبـان
شنونده  در مدل براون و لوينسون، ادب عبارت است از توجه به وجهه".تبليغات توجيه كرد
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ادب ). 81: 1388حسـيني،  ( "بردهايي به منظور كـاهش ميـزان تهديـد آن   كارگيري راهو به
هاي فرد و ادب سلبي به معناي ميـل  ها و خواستهايجابي به معناي ميل به تأييد شدن ارزش

بـه اعتقـاد   ). Kim, 2006(فرد به آزادي عمل در اجتماع و حفظ فاصـله بـا ديگـران اسـت     
شـود،  در آنها از استراتژي ادب ايجابي استفاده مـي در تبليغاتي كه ) Hardin, 2001(هاردين 

شـوند و  هاي يكساني نشـان داده مـي  كننده و مخاطب معموالً داراي آرزوها و خواستهتبليغ
كند كه در پيام تبليـغ  هاي دوستانه، مخاطب را تشويق ميكننده با استفاده از درخواستتبليغ

ابي در آنها استفاده شده است، معموالً شامل تبليغاتي كه از استراتژي ادب ايج. شريك باشد
گويي مخاطب و يا خطاب قرار دادن وي به صورت شخصي و دوسـتانه اسـت و بـه    تملق

از . كننده و پيام تبليغ احساس نزديكي كنـد طور كلي تالش بر اين است كه مخاطب با تبليغ
شـود، غالبـا رسـمي    يسوي ديگر، تبليغاتي كه در آنها  از استراتژي ادب سـلبي اسـتفاده مـ   

گونه تبليغات، قدرت و برتري سخنگوي در اين. كنندخواننده تعدي نمي هستند و به وجهه
ارائـه اطالعـات   (تبليغ و ميل وي به تعدي نكردن به مخاطب و نرنجاندن وي آشكار است 

ي مفيـد بـودن يـا نبـودن     گيري نهـايي دربـاره  محصول كه تصميم مستقيم و درست درباره
  .)گرددل يا خدمات به خواننده واگذار ميمحصو

توانند بـه عنـوان   تبليغات مي) 2006(ادب و بر اساس پژوهش كيم  از ديدگاه نظريه
زيرا در تبليغات از تقاضـا و جمـالت امـري و    . يك كنش تهديدگر وجهه به شمار آيند

ـ   دستوري به صورت مستقيم و غير مستقيم اسـتفاده و بـه گونـه    ه اي خريـد محصـول ب
العمل احتمالي مخاطب بـه  در اين راستا و از آنجايي كه عكس. شودمخاطب تحميل مي

اي توجه نكردن و رد شدن از تبليغ و در نتيجه شكست هاي تهديدگر وجههچنين كنش
كارگيري انواع راهكارها كنند با بهكنندگان سعي ميفروش محصول است، بنابراين تبليغ

آيـا  : چند نمونه از كاربرد سبك رسمي عبارتند از. نندي مخاطب كمك كبه حفظ وجهه
ــد هســتيد؟    ــراد دچــار تردي ــا اف ــان(در صــحبت و ارتباطــات نزديــك ب / مســواك زب

www.pasajma.com( ؛ با استفاده از طال زيبايي خود را دوچندان كنيد) محصوالت اتـق-

 ).39شماره  -مجله سيب سبز/ بل

در بيشتر تبليغات مجالت و نيز تبليغات اينترنتي،  گيري نمود كهگونه نتيجهتوان اينمي 
هاي بازرگاني و تبليغات خود پيام زباني آگهي كنندگان از استراتژي ادب سلبي در ارائهتبليغ

ي كارگيري استراتژي ادب سـلبي قصـد دارنـد فاصـله    در حقيقت آنها با به. كننداستفاده مي
  .ترام بگذارندخود را با مخاطب حفظ كرده و به ميل وي اح
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  لغات بيگانه و نامأنوس 2.2.1.2
شـوند كـه از ديـد اكثـر مخـاطبين بيگانـه و       در برخي از تبليغات، لغاتي به كار برده مي

حجم زيادي از اين نوع لغات در تبليغات فارسـي را واژگـان زبـان    . كنندنامأنوس جلوه مي
شـايد  . عموم مردم نباشـد  دهند كه ممكن است قابل درك و فهم برايانگليسي تشكيل مي

دليل استفاده از لغات بيگانه اين باشد كه تمايلي در نزد ايرانيان به استفاده از كاالي خارجي 
گونـه  كاربرد اين. به جاي نوع ايراني آن به دليل با كيفيت دانستن جنس خارجي وجود دارد

ان، تصوري فراتر تواند بر ارزش محصول نزد مخاطب بيفزايد و باعث شود مخاطبلغات مي
  . تر شونداز كاركرد واقعي كاال داشته و در نتيجه نسبت به خريد آن مشتاق

بر اساس داده هاي پژوهش، كاربرد اين قبيل واژگان در تبليغات موجود در مجالت در 
شود در   مي در حالي كه در مجالت، واژه بيگانه عيناً آورده. مقايسه با اينترنت متفاوت است

: چنـد نمونـه  . شـوند   مـي  ينترنتي غالبا اين واژه ها با الفباي زبان فارسي آوانگـاري تبليغات ا
"Peptide Solution    مجلـه  / كـرم دور چشـم االرو  ( سنتزكننده كالژن و ضد چروك قـوي

محصـوالت  ( بـدون تـداخل دارويـي     GODآنـزيم  داراي  ؛)103شـماره   - آلزندگي ايـده 
گيري از تكنولـوژي  ؛ با بهره)95شماره  - آلزندگي ايدهمجله / گيري قند خون بايونيم اندازه
طراحـي مـدرن از جـنس     ؛)www.kharid-interneti.com /دستگاه تصفيه آب خـانگي (نانو 

  ).www.pasajma.com/ گيري پرو وي جويسرآبميوه(استنلس استيل 
كننـدگان در  غات مجالت و چه در تبليغات اينترنتـي، تبليـغ  رسد  چه در تبلي  مي به نظر

آن  خارجي جلوه داده و در نتيجه، جذبـه ) حتي اگر ساخت ايران باشد(اند كه كاال را تالش
در كاالهـاي سـاخت ايـران،    . را نزد مخاطبين افزايش دهند و آنها را ترغيب به خريد نمايد

ت مربوط به كـاال روي يـك رويـه بـه زبـان      معموال نام عالمت تجاري و بخشي از اطالعا
- گونه موارد، كاال را به گونهدر اين. شودديگر به زبان انگليسي نوشته مي فارسي و در رويه

  . دهند كه رويه انگليسي آن رو به مخاطب باشداي قرار مي
  گيري از صفات در تبليغاتبهره 3.2.1.2

نتيجه استفاده از صفات در تبليغات  در. كاركرد اصلي و اوليه صفت، توصيف اسم است
ناپـذير  اجتنـاب   شده، امري ضروري وجهت توصيف و بيان فوايد محصول يا خدمات ارائه

كنند؛ صفات در تبليغات نقشي كليدي ايفا مي) Delin, 2000(به اعتقاد دلين . رودبه شمار مي
كارگيري كنندگان با بهتبليغ.   ندبه اين دليل كه معموالً حاوي معناي مؤثر منفي يا مثبت هست
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ي صفات، در جهت ايجاد تمايل و اشتياق در مخاطب نسبت به خريـد كـاال اقـدام    ماهرانه
هـاي محصـول   نمايند و تقريباً در تمامي تبليغات از تأثير صفات براي نشان دادن ويژگيمي

  .برندبهره مي
مطلق نسبت به صفات تفضيلي رسد كه صفات   مي هاي پژوهش، به نظربا توجه به داده

شود كه چنين تصور مي. و بويژه صفات عالي كاربرد بيشتري در هر دو گروه تبليغات دارند
كننـدگان از مقايسـه نمـودن    دليل كمتر به كار رفتن صفات تفضيلي و عالي اجتنـاب تبليـغ  

  .محصول با محصوالت مشابه باشد
ماشـين  (زيبـا و منحصـربه فـرد     طراحـي ": هـايي از كـاربرد صـفت در تبليغـات    نمونه

چاي الغـري  (باورنكردني اما واقعي  ؛)130شماره  - آلايده مجله زندگي/ ظرفشويي ريتون
/ خميردندان همشهري جوان(در لحظه ... هايي سفيدتردندان ؛)www.azarsell.com/ سينلس

/ ماشـين ظرفشـويي بـوش   (صداترين ظرفشـويي  كم ؛)390شماره  - مجله همشهري جوان
  )130شماره  - آلمجله زندگي ايده

 

  هاي غير كالمي ويژگي 2.2
هاي غير كالمي موجود در تبليغـات گرفتـه   در اين بخش به تحليل و بررسي برخي ويژگي
 هاي غير كالمـي، ويژگـي  مراد از ويژگي. شودشده از مجالت و محيط اينترنت پرداخته مي

- تصـاوير مـي   ". كاررفته در آنان اسـت ون بهها و تصاوير تبليغات، جدا از زبان و متعكس

- اي ارائه دهند كه گويي واقعي هستند و يا به گونهها و اشيا را به گونهها، مكانتوانند انسان

در تصاوير نيز، قضاوتهايي كـه توسـط افـراد در مـورد     . اي كه خيالي و فانتزي به نظر آيند
ن دارد كه آن گروه از افراد كه تصـوير  شود، اجتماعي هستند؛ يعني بستگي به ايواقعيت مي

آنچـه بـه   . بيننـد براي آنان در نظر گرفته شده است، تا چه حد آن را واقعي و يا خيالي مـي 
شـود، بسـته بـه تعريـف از واقعيـت آن دسـته از افـراد و گـروه         عنوان واقعيت پنداشته مي

ولـوژي نيـز نقـش    تكن. اجتماعي خاص دارد كه تصوير براي آنان در نظر گرفته شده است
ها و به طـور كلـي،   براي مثال، تغيير تصاوير و عكس. كندمهمي در تعريف واقعيت ايفا مي

دهنده اين اسـت كـه پيشـرفت    تعامالت و ارتباطات بصري از سياه و سفيد به رنگي، نشان
به عبارت ديگـر، امـروزه   . تكنولوژي تا چه حد بر تعريف انسان از واقعيت، تاثيرگذار است

ار اصلي براي واقعي پنداشتن چيزي، اين است كه بين يك شيء در يك محيط خاص و معي
بـه  . واقعي و همان شيء در يك نمود و بازنمايي تصويري تا چه حد شـباهت وجـود دارد  
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هاي كند كه با رنگعنوان مثال، يك شيء در يك تصوير، هنگامي در نظر ما واقعي جلوه مي
  ).Kress and Van Leeuwen, 2000( "مطابقت داشته باشداصلي همان شيء در جهان واقع، 

هاي غير كالمي بررسي شده در اين تحقيق به هفت دسـته تقسـيم   در اين راستا ويژگي
سازي در تصاوير، فرازبان، برقراري بندي پنهان، برجستهها، طبقهرنگ: اند كه عبارتند ازشده

هر يك از اين موارد به صـورت  . تتماس چشمي با مخاطب و موازات تصويري در تبليغا
  .جداگانه، بحث و تحليل خواهد شد

  رنگ 1.2.2
ترين عناصر ارتباطي و هنري است و بيش از هر عنصر ارتباطي ديگر، بـا  رنگ يكي از مهم

، اطالعـات و  رنـگ حامـل پيـام   . احساسات و عواطف انسـان، نزديكـي و همخـواني دارد   
ها و هر نـوع كـار بصـري و    ها، نشانهآرم در طراحياحساسات گوناگوني است؛ از اين رو 

در بازاريابي و تبليغات نيز به ميـزان  . رودارتباط غير كالمي، عنصر بسيار مهمي به شمار مي
توان گفت مي.  گرددها و تاثيرات آنها بر انسان استفاده ميشناسي رنگقابل توجهي از روان

حساس گرسنگي در مردم، به وجود آوردن حـس  ها همواره در تالش براي ايجاد اكه رنگ
شـمار  مثبت يا منفي، جلب اعتماد، القاي انرژي و شور و هيجـان يـا آرامـش و مـوارد بـي     

اند كـه كسـب   شوند و اكثر مديران بازاريابي و تبليغات بر اين عقيدهديگري به كار برده مي
اولين نمادي اسـت   رنگ“.تها، بسيار مؤثر اسدانش و سپس استفاده از تاثيرات رواني رنگ

شود و شكل و نوشته به ترتيـب بعـد از رنـگ، سـبب     كه موجب جلب توجه مخاطب مي
  ). 2011نجفيان و كتابي، ( ”گردندجذب يا دفع مشتري مي

زرد، زرد نارنجي، نارنجي، قرمزِ "توان به دو دسته سرد و گرم تقسيم كرد؛   مي ها رارنگ
آيند و از نظـر  هاي گرم به شمار ميرنگ دارند و از خانوادهنارنجي و قرمز  به گرمي تمايل 
ها محرك سيستم عصبي بوده و احساسـات  اين رنگ. كنندرواني، تحرك و انگيزه ايجاد مي

- از طرف ديگر، زرد سبز، سبز، سبزِ آبي، آبي، آبيِ بنفش و بـنفش رنـگ  . كنندرا تشديد مي

فرينند و انسان با ديدن آنها سردي را حس آهاي سرد هستند كه آرامش و حالت سكون مي
هايي كه در آنها حركت، فعاليت و هاي گرم معموالً در محيطرنگ"). 1387ايتن، ( "كندمي

هاي سرد در فضاهايي كه هدف، استراحت و ايجاد آرامش تعامل انساني وجود دارد و رنگ
هـاي خنثـي   و رنـگ رنگهاي سـفيد، سـياه و خاكسـتري نيـز جـز     . گردنداست، استفاده مي

  ).1375فرزان، ( "شوندمحسوب مي
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در تبليغات مجالت، يك و يا دو رنگ گرم يا سرد نسبت به ساير رنگ ها برجسـته تـر   
به عنـوان مثـال در تصـويري كـه     . هستند و معموالً نوع رنگ با هدف تبليغ هم راستا است

 يار زياد به چشـم هاي زرد و طاليي بسمربوط به محصوالت مراقبت از پوست است، رنگ
. صفات اصلي رنگ زرد عبارتند از روشني، بازتاب، كيفيت درخشان و شـادماني ".خورد  مي

 "بختي و روحيـه شـاد دارد  زرد از لحاظ نمادي شباهت به گرماي دلپذير نور آفتاب، خوش
)Luscher, 1374: 90-91 .(بندي اين محصوالت نيـز از  نكته قابل توجه اين است كه در بسته

ي ايـن محصـوالت،   جايي كـه كـارايي عمـده   هاي زرد و طاليي استفاده شده و از آنرنگ
جوانسازي پوست و جلوگيري از چين و چروك است، رنگ زرد كه نمـاد شـادابي اسـت،    

  .از چين و چروك در ذهن مخاطب شوديك پوست شاداب و عاري  كنندهتواند تداعيمي
اي و نارنجي بسـيار  هاي قهوهكننده است، رنگدر تبليغ ديگري كه مربوط به يك برنزه 

هـا رنـگ نـارنجي داراي حـد اعـالي گرماسـت و داراي       از ميان رنـگ ". چشمگير هستند
توانـد گرمـاي خورشـيد تابسـتان و در     استفاده از آن در تبليغ مي. درخشش خورشيد است

ز طرف ديگر، به ا). 1387ايتن، ( "نتيجه پوستي برنزه و زيبا را در ذهن مخاطب تداعي كند
مـواد معـدني   "اي از زمين است و در مـتن تبليـغ، عبـارت    اي نشانهدليل اين كه رنگ قهوه

كننده جهت تواند تالشي از سوي   تبليغاي مينيز به كار رفته است، كاربرد رنگ قهوه "غني
ايجاد اين باور در ذهن مخاطب باشد كه اين محصول از مـواد معـدني و غنـي موجـود در     

 كننـده  ضمناً اين رنگ بـا رنـگ برنـزه   . ين گرفته شده و در نتيجه محصولي طبيعي استزم
  .مورد نظر هماهنگ است

عالوه بر رنگ هاي گرم كه نمونه هايي از كاربرد آنها در مجالت ذكر شـد در تبليغـات   
در يكي از اين تصاوير كه مربوط بـه  . مجالت، تصاويري با رنگ غالب سرد نيز وجود دارد

ها توجه مخاطب را بـه خـود   صوالت مراقبت از مو است، رنگ سبز بيش از ساير رنگمح
با توجه به اين كه رنگ سبز، رنگ طبيعت است  و در اين تبليغ، تأكيد زيادي . كندجلب مي

حـاوي عصـاره فعـال    "بر گياهي بودن محصوالت شده و در اليه كالمـي آن نيـز عبـارت    
تواند به دليل ايجـاد همـاهنگي   ين استفاده از رنگ سبز ميخورد، بنابرابه چشم مي "گياهان

كننـده از اسـتفاده از رنـگ سـبز،     در واقع، هدف تبليـغ . بين اين محصوالت و طبيعت باشد
در تصـوير  . تالش براي باوراندن هرچه بيشتر طبيعي بودن اين محصوالت به مخاطب باشد

هاي آبي و سبز استفاده شـده  ز  رنگباشد، اديگري كه متعلق به تبليغ ماشين ظرفشويي مي
زمينه به مراتب بيشتر و چشمگيرتر از رنگ سبز كاربرد رنگ آبي به عنوان رنگ پيش. است
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در يك طرف تبليغ، تصوير تعـدادي ظـروف نشسـته، دسـتكش آشـپزخانه و مـايع       . است
ظرفشويي قرار دارد كه يادآور حس شستشوي ظروف با دست و در نتيجه خستگي حاصل 

اين عمل نزد مخاطب است و در طرف ديگر تصـوير ماشـين ظرفشـويي قـرار دارد كـه        از
بنـابراين دليـل   . عاملي است رهايي بخش از زحمات و القا كننده حس آرامش در مخاطب

استفاده از رنگ آبي در اين تبليغ، ايجاد حس آرامش و آسودگي خيال در خريدار است كه 
  .شودبا خريد اين كاال عايدش مي
شده از اينترنت و بررسي آنها از نظر ميـزان بـه كـارگيري    آوريبر اساس تبليغات جمع

هـاي گـرم و سـرد بـه     هاي گرم و سرد، مشخص گرديد در تبليغات اينترنتي از رنـگ رنگ
و كاربرد خاصي مبني بـر غلبـه يكـي از ايـن دو، در آنهـا       شود  مي صورت همزمان استفاده

  .مشاهده نشد
گونه استنباط كرد كه تبليغات در مجالت بيشتر از توان اينهاي فوق ميبر اساس تحليل

تبليغات اينترنتي سعي در برانگيختن احساسات مختلـف در مخاطـب از طريـق اسـتفاده از     
  .هاي گرم و سرد دارندرنگ

- باشد، به عنوان  رنگهاي سياه، سفيد و خاكستري ميهاي خنثي كه شامل رنگاز رنگ

تبليغات مورد بررسـي در ايـن تحقيـق     شود و در همه  مي در تبليغات استفادهاي هاي زمينه
داري در نـوع اسـتفاده   برداري قرار گرفته و تفاوت معنيعموما به صورت همانند مورد بهره
هـا كمتـر داراي چيـدمان    به طور كلي، اين نـوع رنـگ  . در دو محيط مورد بررسي پيدا نشد

گيـري تبليغـات ديـداري مـورد     بندي و شكلو بيشتر در طرحمعناداري در انتقال پيام بوده 
  .استفاده قرار گرفته اند

  بندي پنهان طبقه 2.2.2
) conceptual(يـا مفهـومي    )narrative(توانند روايـي  ارائه و بازنمايي ساختارهاي بصري مي

- طبقـه آشكار، فرآيندهاي تغيير و نيـز آرايـش و    در نمودهاي روايي، اعمال و وقايع. باشند

- كنندگان با ماهيت كلي هاي فضايي موقت و ناپايدار و در نمودهاي مفهومي، شركتبندي

هـا و سـاختارهاي   گـزاره  نشـانه . شوندتر و به صورت گروهي ارائه ميتر، كم و بيش ثابت
 .دهنده مسير و جهت باشديا خطي است كه  نشان) vector(بصري روايي، وجود يك بردار 

شوند كه در حال انجام دادن كاري يا چيزي اي ارائه ميناصر تصوير به گونهبدين معنا كه ع
بنـدي جـزو گـروه دوم يعنـي     فراينـدهاي طبقـه  . براي يكديگر يا نسبت به يكديگر هستند
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كنندگان و عناصـر تصـوير را بـه    بندي، شركتفرايندهاي    طبقه. نمودهاي مفهومي هستند
اي از عناصر نقش تابع را نسبت به حـداقل  حداقل دستهسازند كه اي به هم مرتبط ميگونه

بندي بندي پنهان، نوعي فرايند طبقهطبقه. كنندايفا مي)  عنصر ارشد(كننده ديگر يك شركت
هاي بين عناصر تابع يا از متن همراه تصوير، است كه در آن بيننده، عنصر ارشد را از شباهت

بندي پنهـان، برابـري   در تشخيص و تعيين طبقه يكي از خصوصيات مهم. دهدمي  تشخيص
موجود ميان عناصر تابع است؛ بدين صورت كه اين عناصر در فواصل يكسـان از يكـديگر   

بندي از ماهيتي ثابت و پايدار اين تكنيك طبقه. گيرند و اندازه و سايز مشابهي دارندقرار مي
بيش عيني و قابل مشاهده  برخوردار است و به همين جهت، عناصر اغلب به صورت كم و

- زمينه ثابت است و معموال در فضاي تصوير، كلماتي ديده مـي شوند، پيشنمايش داده مي

  ). Kress and Van Leeuwen, 2000(شوند 
اي كه چندين نمونـه  شود؛ به گونهبندي پنهان اغلب در تبليغات استفاده ميتكنيك طبقه

كه چندين نفر در اص در تصوير آمده يا ايناز محصوالت يك كمپاني يا عالمت تجاري خ
به عنوان نمونـه در تبليـغ    .شوندشده نشان داده ميحال استفاده از محصول يا خدمات تبليغ

. اندهاي متفاوت در كنار هم قرار داده شدهصابون ، چندين صابون از نوعي خاص با رايحه
در تبليغ ديگري براي يخچال چندين محصول ديگـر يـك نشـان تجـاري از قبيـل ماشـين       

در تبليغ ديگري كه . اندلباسشويي و ماشين ظرفشويي نيز در تصوير در كنار هم آورده شده
- گيري و مربوط به اينترنت است، چندين فرد مختلف در حال استفاده از آبميوهتبليغ آبميوه

  .اندبميوه نشان داده شدهگيري و نوشيدن آ

  سازي در تصاويربرجسته 3.2.2
ها، مورد توجه بيننده قـرار  در تبليغات، براي اين كه محصول مورد نظر بيش از ساير بخش

برخي عناصر "در تبليغات،. شودنشان داده مي گيرد، معموالً آن محصول به صورت برجسته
- زمينه يـا پـس  بيننده را با قرار گرفتن در پيشگيرند كه توجه اي قرار ميدر تصوير به گونه

ي متفاوت نسبت به عناصر مجاور، تضاد زمينه، قرار گرفتن در مركز تصوير، دارا بودن اندازه
 Kress "كنندهاي تصوير جذب ميبيش از ساير بخش... هاي تصوير و رنگي با ساير بخش

&     Van Leeuwen, 2001: 177 .(آوري شده، اين روش هاي جمعداده پس بررسي مجموعه
براي مثال، در يكي از تبليغـات، تصـوير   . در هر دو گروه تبليغات مورد نظر مشاهده گرديد

. مربوط به مسواك و دست دندانپزشكي كه آن را نگاه داشته است، عناصر برجسـته هسـتند  
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الم را بـه  هـايي سـ  دندانپزشك با گرفتن اين مسواك به طرف مخاطب، نويد داشـتن دنـدان  
حائز اهميت در اين تصوير، حذف چشمان دندانپزشـك و نمـايش    نكته. دهدمخاطبين مي

هايي سالم است كه با اسـتفاده از ايـن   در واقع، تأكيد بر داشتن دندان. دادن لبخند وي است
كننده از حذف چشمان فرد حاضر در تصوير، توجه  هدف تبليغ. شودمسواك عايد انسان مي

بنابراين، دندانپزشك بـا گـرفتن ايـن مسـواك بـه      . طب به لبخند دندانپزشك باشددادن مخا
در تصوير ديگري كه مربوط به كرم . دهدهايي سالم را ميطرف مخاطب، نويد داشتن دندان

باشد، بيني شخص حاضر در تصوير درون كـادر و بـه نـوعي مـورد     كوچك كننده بيني مي
ننده اثبات اين امر است كه مصرف اين محصول ، يك قصد تبليغ ك. تأكيد قرار گرفته است

  . كندبيني كوچك و زيبا را عايد مخاطب مي

  فرازبان در تبليغات 4.2.2
در ارتباطات رودررو، معاني از طريق تماس چشمي، كيفيت صداي گوينده، ميزان زيـر و   "

در . شـوند مـي   بمي، حركات بدن، نوع لباس، وضعيت بدن، خنده و غيره به مخاطـب القـا  
حروف، سبك نوشتن و غيره  نوشتار نيز معاني زباني ممكن است از طريق نوع كاغذ، اندازه

هـايي از فرازبـان   اين مـوارد  مثـال  . تعديل يا تقويت شوند يا اينكه معاني ديگري پيدا كنند
  .)Cook, 2001( ”هستند

، فرازبان نقش مهمي را در شوددر تبليغات تلويزيوني و راديويي كه از گفتار استفاده مي
اما در تبليغات مجالت و تبليغات اينترنتي به دليل ماهيت . كندالقاي پيام به مخاطب ايفا مي

هاي مربوط به اين پژوهش، در مجموعه داده. توان از فرازبان بهره بردشان كمتر مينوشتاري
سازي با شـكل حـروف   يل، شما)iconicity with words(سازي با واژگان هاي شمايلتكنيك

)iconicity with letter shapes( شناسي نمادي و نيز خط)indexical graphology(   كـه نمونـه -

  .هايي از فرازبان در نوشتار هستند در هر دو گروه تبليغات مشاهده گرديد
سازي با واژگـان اسـتفاده شـده اسـت عبـارت      در يكي از تصاوير كه از تكنيك شمايل

به صورت دايره وار در اطـراف چشـم نوشـته     "تر فقط با سي گلزيباتر، روشنتر، جوان"
- شده است و از آنجايي كه اين كرم مربوط به دور چشم است، استفاده از اين تكنيـك مـي  

شناسـي  از تكنيـك خـط  . تواند به تقويت كارآيي اين محصول در ذهن مخاطب كمك كند
تان را به خطـر  ب آلوده سالمتي خود و    خانوادهبا نوشيدن آ "نمادي نيز در تبليغ اينترنتي

ايـن تصـوير   . كه به شكل دستخط معمولي انسان نوشته شده استفاده شده اسـت  "نيندازيد
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با شما دوست هسـتيم و  ) كنندگانتبليغ(ي اين حس در بيننده باشد كه ما تواند القاكنندهمي
  .سالمتي شما دلمشغولي ما است

  مي با مخاطببرقراري تماس چش 5.2.2
نگاه مستقيم افراد حاضر در تبليغ به دوربـين  . تواند معني دار باشد  مي نوع  نگاه در تبليغات

تواند اين احساس را كه تبليغ توسط يك منبع اطالعاتي با قدرت باالتر نوشته شده است مي
اطبين كنندگان نسـبت بـه مخـ   را از بين برده و به ايجاد حس برابري و برتري نداشتن تبليغ

اشخاصي كه در تصاوير حضور دارند، ممكن است به دوربين نگاه كنند؛ گويي " .كمك كند
گونه موارد، نوعي حـس تعامـل،   اين در. در حال برقراري ارتباط مستقيم با مخاطبين هستند

 ,Kress & Van Leeuwen( "شوددوستي و صميميت بين آن اشخاص و مخاطب برقرار مي

اين، افرادي كه در تبليغات هستند، معمـوال خوشـحال و داراي احساسـي     عالوه بر). 2001
رسند؛ گويي با نگاه خود در حال فخرفروشي به خاطر مواهبي كه خوب به نظر مخاطب مي

داند كه احساس خوب، سرزندگي، مخاطب مي. از مصرف كاال عايدشان شده است، هستند
توان كاال را جايگزين احساس مورد نظـر  ما ميتوان با پول خريد اآرامش و مانند آن را نمي

استفاده از اين تكنيك در هـر دو گـروه   . مند شددانست و با خريد كاال از اين امتيازات بهره
  . شودتبليغات مورد نظر يافت مي

  موازات تصويري 6.2.2
مـوازات تصـويري در   . آخرين ويژگي غير كالمي تحقيق حاضر مـوازات تصـويري اسـت   

شده با يك شيء ديگر به منظور تأثيرپذيري به معناي همسان نشان دادن كاالي تبليغتبليغات 
موازات ممكن است در تمامي ".هرچه بيشتر و ماندگار كردن آن كاال در ذهن مخاطب است

  ). Cook, 2001: 140( "سطوح تبليغات از قبيل آوايي، نوشتاري، واژگاني و نحوي يافت شود
از ايـن تكنيـك در تبليغـات مجـالت مشـاهده گرديـد امـا در        گيري چندين مورد بهره

در يكي از تصاوير كه تبليـغ محصـول ضـد تعريـق     . تبليغات اينترنتي موردي مشاهده نشد
گـل سـرخ   ". است، به جاي تصوير خود محصول، تصوير يك گل سرخ آورده شده است

روح، قلـب و   گل سرخ نماد جـام زنـدگي،  . ي كمال تام و تماميت بدون نقص استنشانه
). 1385شـواليه،  ( "آور اسـت عشق است و به خاطر زيبايي شكل و خوشـي عطـرش نـام   

كننده در جهت برابـر نشـان دادن محصـول و    تواند در راستاي تالش تبليغاستفاده از آن مي



  زبان مقايسة قالب گفتماني تبليغات در اينترنت و مجالت فارسي   54

بدين معنا كه مخاطب با ديدن . فوايد و خواص استفاده از آن با گل سرخ نزد مخاطب باشد
شود و اين باور كه بـا  عطر و زيبايي آن براي خريد محصول وسوسه مي گل سرخ و تصور

كند و ديگران احساس خوبي نسبت به وي مصرف اين محصول، نزد سايرين بهتر جلوه مي
در تبليـغ  . نمايـد مـي   خواهند داشت، او را ناخودآگاه به اسـتفاده از ايـن محصـول ترغيـب    

برابر نشـان  (=) توسط عالمت مساوي   cويتامين  سي گل با كپسول cديگري، كرم ويتامين 
داده شده است؛ بدين معنا كه به كار بردن اين كرم دقيقاً با استفاده از كپسول دارويي ويتامين 

رسد اين روش، به نظر مي. باشدسي كه حاوي خواص مركباتي چون پرتقال است، برابر مي
  .ل به حداقل صورت ممكن باشدروشي مفيد براي بيان و توصيف حداكثر خواص محصو

  
  گيري نتيجه .3

زبان بوده هدف پژوهش حاضر مقايسه قالب گفتماني تبليغات در اينترنت و مجالت فارسي
آمده دستي كلي بهنتيجه. است و كشف نقاط افتراق در اين دو رسانه پرمخاطب بوده است

چكتر بر اساس عوامل هاي كوهاي گالمي و غير كالمي به بخشبندي ويژگيپس از تقسيم
تر موجود در متن و تصاوير تبليغات ايـن بـود كـه ميـان قالـب گفتمـاني       تر و برجستهمهم

  . هايي نيز وجود داردها، شباهتتبليغات اينترنتي و تبليغات مجالت، عالوه بر تفاوت
- بـه    ها شامل كاربرد انـدك جمـالت سـؤالي و   هاي كالمي اين تفاوتاز حيث ويژگي

. شـود رگيري بيشتر لغات بيگانه و نامأنوس در تبليغات مجالت نسـبت بـه اينترنـت مـي    كا
كاربرد جمالت امري، نحو گسسته، تمايل به استفاده از سبك رسمي و نوشتاري بـه جـاي   

كارگيري صفات مطلق در هر دو گروه تبليغات مورد اي و نيز بهسبك غير رسمي و محاوره
  .هاي كالمي بودندده در قسمت ويژگيشهاي مشاهدهنظر جزو شباهت

هاي غير كالمي اين نتيجه حاصل شد كه تبليغات اينترنتي و مجالت از در بخش ويژگي
گيري از موازات تصويري با هم متفاوت هستند؛ هاي گرم و سرد، و بهرهلحاظ كاربرد رنگ

مجالت از ايـن  بدين صورت كه در تصاوير تبليغات اينترنتي بر خالف تبليغات موجود در 
كـارگيري تكنيـك   بـه  اما هر دو گروه تبليغات مـورد نظـر در  . شودسه تكنيك استفاده نمي

ي كـاالي خـارجي، اسـتفاده از فرازبـان در نوشـتار،      گيـري از جذبـه  بندي پنهان، بهره طبقه
سازي در تصاوير و برقراري تماس چشمي با مخاطب به طور مشابه عمل كـرده و  برجسته
  .برنددر تصاوير خود بهره مي از آنها
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توان چنين گفت كه از آنجايي كه اصول كلـي حـاكم بـر    ي كلي ميبه عنوان يك نتيجه
هـاي سـنتي از حيـث    تبليغات يكسان است، بنابراين تبليغات موجود در اينترنـت و رسـانه  

- تاما ممكن است تفاو. كنندهاي كالمي و غير كالمي به طور مشابه عمل ميبرخي ويژگي
. اي باشـد هاي موجود ميان تبليغات در اين دو نوع رسانه به دليل تفاوت در امكانات رسانه

ي هاي كالمي و غير كالمي مـورد نظـر در هـر دو رسـانه    ويژگي بدين معنا كه كاربرد همه
به عنوان مثال، استفاده از جمالت پرسشي در تبليغات مجالت بـه  . باشدنمي مذكور، مقدور

و اينترنت نسبت بـه مجـالت    شوددوديت فضا نسبت به اينترنت كمتر مشاهده ميدليل مح
علت ديگر وجـود تفـاوت ميـان تبليغـات اينترنتـي و      . هاي كمتري استداراي محدوديت

كنندگان و انتظارات مخاطبان نسـبت بـه   هاي متعارف تبليغتواند ديدگاهتبليغات مجالت مي
هاي كنند آگهي؛ بدين معنا كه كارگزاران تبليغ سعي ميهاي مختلف باشدتبليغات در رسانه

هـاي  هـا و روش تبليغاتي را مطابق با انتظارات مردم ارائه كنند و در ايـن راسـتا از تكنيـك   
  .برندمي هاي مخاطب بهرهمعمول و مطابق با خواسته
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