
Biannual Journal of Narrative Studies                                        Year.5, No. 9,  spring and summer 2021 

 

 

 شناسیروایتفصلنامۀ دو
 252-222صص، 0011 بهار و تابستان، 9، شمـارة 5 سال

 

 

 ایهای اسطورهشناسی و جایگاه روایتاسطورهنشانه
 در تبلیغات، بازاریابی و برندسازی 

 

 2 *فروغ کاظمی ،1 مینا شادمهر

 

 (22/2/0299 پذیرش:   22/02/0291)دریافت: 

 

 چكیده
تبلیغـات  محصـلی  ارشش رریـداری دارد     کنـد را مجـا  مـ    مـا تبلیغات فرایندی است که 

کمـ    نمایـد و ایند باشار آشـنا مـ   را با فر   باشاریاب  نیز ماستهاثیر اسطلرهشدت تحت تأبه
هـا همیهـه و در     اسـطلره عرضه کنـی   ای جذا  تلیید وگلنهکند تا محصلالت رلد را بهم 
همـی  دییـ     دهند  بهعین  یا انتزاع  ارجاع م   درتق بهجا حضلر دارند و هملاره ما را همه

هـای گفتمـان  نظـام    گیرند  یکـ  اش ایـ  نظـام   کار م ها را بهاسطلرههای گفتمان  انلاع نظام
هـا  است کـه اسـطلره   پژوهش ای  مسئلۀحال  گفتمان  تبلیغات، باشاریاب  و برندساشی است 

نـد و  کنات، باشاریاب  و برندسـاشی درایـت مـ    گیری ای  نظام گفتمان  تبلیغچگلنه در شک 
 فراینـدهای روایـ    ای حـاوی اسـطلره ـ    شلند   تبلیغات روای سبب تحلل گفتمان باشار م 

هسـتند و ایـ     باشـرر ها نیز حاوی چهار عنصر تخی  و بلش  هستند  اسطلره شلش  کنه ،
ام  شلد  هـد  اصـل  تحقیـ     یند روای  کآورند تا فراتبلیغات م  حلشةعناصر را با رلد به 

 شناس  در گفتمان تبلیغات ، باشاریاب  و برندساشیاسطلرهحاضر بررس  جایگاه و کاربرد نهانه
هـای  ها و سایتپژوهش اش رسانه پیکرةاست  بدی  منظلر،  مذکلر  براساس فرایندهای روای 

ای ارشش  مـلرد بررسـ    های و نظاماسطلرهـ  اینترنت  استخراج و براساس کارکردهای روای 
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 ای در تبلیغـات، هـای اسـطلره  کـارگیری روایـت  بـه  ددهـ قرار گرفت  نتایج پژوهش نهان م 
کننده ملجب پیهـرفت برنـد و   باشاریاب  و برندساشی با ایجاد باور و حس وفاداری در مصر 

 گردد  باشار م 
، چهـار  ای  شلش ، اسـطلره گفتمان تبلیغات ، فرایند روای  کنه ، فرایند رو :ی کلیدیهاواژه

 عنصر تخی  باشرر  

 . مقدمه1
های مختلف  دارد که نقـش ترییبـ  یکـ  اش    تری  ابزار ارتباط  است و نقششبان قلی

تبلیغ باشرگان  عنصری ارتبـاط  اسـت کـه بـیش اش      .(20: 0211هاست )یاکلبس ، آن
کـه  یـد  اش آنجـای    جلهمه، اش نقش ترییب  شبان برای اهدا  رلد در جامعه مدد مـ  

تلانند بی  دهند، م فرهنگ  به تبلیغات م ای شکل  منطق  و آیین های اسطلرهروایت
ها هملاره ما را ای شنارت  یا عاطف  برقرار کنند  اسطلرهکننده و محصلل رابطهمصر 

هـا در تبلیغـات،   دهنـد  بنـابرای  کـاربرد آن   به قدرت بسیار ذهن  یا عینـ  ارجـاع مـ    
دهد  با تلجـه بـه مسـیر حرکـت     شاریاب  و برندساشی ما را به نلع  قدرت ارجاع م با

ها ای ررد شده و ما انسانمعنای  برندها که اش ک  به جزء است، تجمیع قدرت اسطلره
مـا را   هـا، ای اش قـدرت آن شدن هستی  و حت  بررلرداری اش رردهدر آرشوی اسطلره 

شـدن در   یاب  نیز با آگـاه  اش ایـ  میـ  بـه اسـطلره     ساشد  تبلیغات و باشاررهنلد م 
ای، ایـ  گـرایش و عرقـه را در    های اسـطلره کلشد تا با استفاده اش روایتها م انسان
آورد تـا  کنندگان، نلع  نیاش مفهلم  را پدید ها شنده کند و با ایجاد آن در مصر انسان
 د   ها را به ررید محصلل یا ابژة ارشش  ترییب نمایآن

ای در هـای اسـطلره  شناسـ  و جایگـاه روایـت   در ای  پژوهش، به بررس  اسطلره
مدار پردارته شده اسـت   های تبلیغات ، طراح  محصلالت و برندساشی روایتگفتمان

معناشناس  گفتمان  کنه ، شلش ، مسئلۀ اصل  پژوهش آن است که با تمرکز  بر نهانه
هـا در  اشرر دریافت شـلد کـه چگلنـه اسـطلره    بلش  و ایقای ، و چهار عنصر تخی  ب

کنند و سبب تحلل گیری نظام گفتمان  تبلیغات، باشاریاب  و برندساشی درایت م شک 
کنندگان و فعاالن حلشة برندساشی شلند  هنرمندان، تلییدکنندگان، تبلیغگفتمان باشار م 
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اقتصـاد و بـاشار کمـ      های ای  پژوهش استفاده کنند و بـه پیهـرفت  تلانند اش یافتهم 
ای در دنیای مـدرن و  های اسطلرهنماید  اش ای  رو با تلجه به اهمیت و جایگاه روایت

نقش مه  تبلیغات در فروش کاالها و همچنی  کمبلد مطایعات کاربردی در ای  شمینـه،  
 اند اش:های تحقی  عبارتای  پژوهش انجام شده است  پرسش

روایت گفتمـان تبلیغـات ، باشاریـاب  و برندسـاشی تجلـ       ها در تلیید ـ چگلنه اسطلره
 یابند؟  م 

ها در فرایند ایجاب  و ایجـاد بـاور در گفتمـان تبلیغـات ، باشاریـاب  و      ـ جایگاه اسطلره
 برندساشی چگلنه قاب  تبیی  است؟

ها در فرایند روای  تبلیغات، باشاریاب  و برندسـاشی، نظـام   کارگیری اسطلرهچگلنه به ـ
 کند؟ پرداشی کنترل و هدایت م ش  را در گفتمان و گفتهارش

نظر شلد: نخست آنکه، بهترتیب سه فرضیه مطرح م شده، بههای مطرحبنابر پرسش
ها اش طری  چهار عنصر تخیل  باشرر در گفتمان تبلیغات ، باشاریـاب  و  رسد اسطلرهم 

کننـد   تخی  ایجاد ررقیت م  یابند و اش طری  پیلند محصلالت بابرندساشی تجل  م 
انـد و حامـ    ای جاودانـه هـای اسـطلره  کـه روایـت  آید اش آنجـای   نظر م دوم آنکه، به

هـا در گفتمـان تبلیغـات ، باشاریـاب  و برندسـاشی      کارگیری آن، بهباورهای عمی  بهری
سـلم   نهد شلد و نلع  فرایند ایجاب  را بنا م کنندگان م باعث باورپذیری در مصر 

ای اش طریـ  فراینـدهای کنهـ ،    های اسـطلره آنکه، ای  نکته مفروض است که روایت
کنند و با ایجاد های ارشش  روای ، کاالها را به فراارشش تبدی  م شلش ، بلش  و نظام
 نمایند  پرداشی هدایت م کنندگان، نظام ارشش  را در گفتمان و گفتهشگفت  در مصر 

هـای تبلیغـات    ای و اش طری  ضبط تصاویر و آگه کتابخانه هاروش گردآوری داده
صـلرت کیفـ ، بـا روش تحلیلـ  و بـا تمرکـز بـر        هـا نیـز بـه   بلده است  تحلیـ  داده 

هــای  اش معناشناســ  گفتمـان  انجــام شـده اســت  پیکـرة تحقیــ  شـام  نملنــه    نهـانه 
کـه اش برنـدهای    ای تبلیغات، باشاریاب  و برندساشی اسـت های روای  ـ اسطلره گفتمان

ها و اینترنت گردآوری و تحلی  شده است  ای  پیکره شام  رارج  و دارل  اش رسانه
 های تبلیغات ، طراح  محصلالت و یلگلی برندهاست  آگه 

 



 0011بهار و تابستان ، 9، شمـارة 5سال                                                         شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

222 

 

 . پیشینۀ تحقیق1ـ1
گفتمان روابط تقابل  گلناگلن ملجـلد را   تلان در تحلی ( معتقد است م 0215معی  )

گیری ای با بهرهبرد  او در مقایه ای آن پ نهانه های معنای  نظامالیتبررس  کرد تا به د
« 0دون»اش ای  ابزارها به تحلی  چند گفتمان تبلیغات ، اشجمله آگه  بان  ملـ  و عطـر   

شناس  رویکـردی  که نهانه گیرد اصلالً اش آنجای پرداشد و نتیجه م م  2کریستی  دیلر،
گلنـه کـه گرمـاس اعتقـاد دارد     پـرداشد، یـا آن  عنای  مـ  است که به چگلنگ  دالیت م

هـای تبلیغـات  فضـای    کنـد، آگهـ   را در گفتمان دنبال مـ  « چگلنگ  ظاهر شدن معنا»
 آیند  شمار م شناس  بههای نهانهو تحلی گفتمان  مناسب  برای تجزیه 

فتمـان  گلیـد شـعار اصـل  در ایـ  گ    ای مـ  ( در تلضیح تبلیغات اسطلره0290معی  )
تبلیغات  ای  است که کاال را با رؤیا و تخی  گره بزند و به ای  ترتیب، کسـایت رریـد   

کنـد کـه   کند  بدون ای  گفتمان، کاال همان  است که هست  وی بیان م روشانه را محل 
دارد و در طلل گفتمان اسـت کـه بـا    « رام »ای کاال در ابتدا هست  در گفتمان اسطلره
شـلد  معنـا اش منظـر    ای و نمادی ، معنا بر کاال سلار م تعاری، افسانهتزری  معناهای اس

ای  ایدئلیلژی تبلیغات  در ریال فردی یا در تخی  جمع  است و نه در جهان واقع  در 
هـا،  ای، هست ِ داستان  اش ی  سارتار روای  که عناصر آن )شخصیتسناریلی اسطلره

شـلند و  هـا مـرتبط مـ    یر، نمادهـا و کلیهـه  ملضلع، رویدادها، شمان و مکان( به تصاو
 گردد  کنند، ایجاد م معناساشی م 

دهند که کارکرد ایقای  کنه  در بسـیاری  ( نهان م 0292ملک  )شعیری و انتظاری
اش ملارد مبتن  بر برنامه، راهبردی روای  و معیّ  و در جریـان شـنارت  منطقـ  تحقـ      

یقای ، شنارت منطق  جای رلد را به شنارت آنـ   که در نظام تنه  ایابد  درحای  م 
دهد  در ایقای تنه ، کنش ییرمنتظره و رارج اش برنامـه ر   ای م ای و گسترهو فهاره

شلد  درمجملع هر تبلیغ دهد  ای  امر منجر به تغییر شنارت قبل  یا باشساشی آن م م 
ساشی بـرای چیـزی   ارشش با استفاده اش کارکردهای ایقای  کنه  و تنه  هملاره درپ 

آفریند ساشی در جامعه اعتماد م دهد  شیرا ای  ارششاست که ملضلع آن را تهکی  م 
شلد که نلع رابطۀ مخاطب را با ش ء ارشش  ملرد نظر و ای  اعتماد درنهایت منجر م 

هـای تبلیغـات    کاررفتـه در گفتمـان  تعیی  کند  درمجملع معیارهای کنه  و تنهـ  بـه  
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 شلد یجاد باور، تغییر و یا باشساشی آن م ملجب ا
( بـرای تعریـا اسـطلره چنـدی  شـارص را برشـمرده اسـت:        0292ناملرمطل  ) 

واسطۀ باورپذیری و ماندگاری و تعریا تعریا به شک ، تعریا به ملضلع، تعریا به
پلیای  جهان در گـرو حضـلر اسـطلره    »کند: به کارکرد  وی به نق  اش بارت اظهار م 

شدن جهـان  حرکت معنای ب پایان یافت  اسطلره به»بارت بر ای  باور است که «  است
کنـد   پرداشی را نماینـدگ  مـ   گفتۀ او، اسطلره به بهتری  شک  تخی  و تخی به«  است

دهـد و  دست م ناملرمطل  با تلجه به بیانات ژیلبر دوران، تعریا کامل  اش اسطلره به
شـلد  بـه عبـارت    رای روایت شد، بـه اسـطلره تبـدی  مـ     گلید هنگام  که نماد دام 

شـده و  دار اسطلره است  بنابرای  اسطلره تصلیری است فرهنگ تر، نمادِ روایتروش 
 دارای روایت  

اند که افـراد براسـاس تجربـۀ فـردی و     ( نلشته0292چیمه )ارجمندیان و ابلایحسن 
اش نهـان تجـاری یکسـان در     متفـاوت    2فرهنگ  رلد، معـان  ضـمن   بینش اجتماع 

مندی اش هـر  اند که در سارتار دیداری مصر  کنندگان، بهرهها نتیجه گرفتهکنند  آنم 
درصـد(  همچنـی  در    20/15شک  تلفیق  بلده است )دو شیلة نلشتاری و گرافیک  به

هـای  های یلکس، تمای  به نمایش کام  نام تجاری مههلد است و نهـان سارتار نهان
ای، با تکیه بر تمام رمزورمـلش ملجـلد در نلشـتارها و    عنلان ی  منبع نهانه، بهتجاری

 گری کنند   نحل متعای  جللهکلشند تا بهتصاویر ملجلد در رلد م 
( معتقد است اسطلره و افسـانه اش باورهـا و تفکـر رـرس انسـان      0292کریمیان )  

ا جمع  در سـارتارهای  گیرد و احساسات، علاطا و تعامرت شخص  یسرچهمه م 
های بینامتنیت بـه بررسـ  دو   رلرد  پژوههگر با تلجه به ویژگ چه  م ها بهاسطلره

گلیـد در پیـدایش   پرداشد و مـ  یه( م گریر تلرنیه و آی  اثر ادب  قرن بیست  )میه 
 بر تأثیر گذاشت  در حیات،انسان  وجلد دارد که عروهاسطلره، دو عام  انسان  و فلس

تأثیر شنارت  نیز ب های هنری و شیبای تفاهمات و تعامرت اجتماع  بهر، در ررقیت
 نیست  

دهند که استعاره فراینـد یایـب معنـاپرداشی در    ( نهان م 0292راه )کاظم  و بیرون
های متفاوت تصـلیری، تلفیـ  تصـلیری،    بیلبلردهاست و ای  فرانقش در قایب حایت
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یری و کرمـ   آگـاه ، شـنارت و تجـار  شنـدگ  را در      تلفی  کرم  و تلفی  تصـل 
است  طب  نتایج ای  پژوهش، تبلیغات کاالها در قایب بیلبلرد بیلبلردها عینیت بخهیده 

هـای چندالیـه گـام    پرداشیگرای  و اص  اقتصاد شبان  و درنتیجه استعارهسلی کمینهبه
 دارد برم 
گرایـ  در عصـر مدرنیسـ  و    م  اسطلرهتری  علا( مه 0292شاده و بیگدی  )قاس  

  باشنگری در واقعیت یـا  2  باشگهت به معنلیت  0کنند: پسامدرنیس  را چنی  باشگل م 
گیـری    شـک  0  ترش بـرای رهـای  اش شمـان مـادی      2های ذهن   گرایش به واقعیت
سـاشی جدیـد و جنـبش    انتقادی اشجمله جنبش مارکسیس  و اسطلرهنهادهای اجتماع 

  2  تکثرگرایـ  پسامدرنیسـت     5سـاشی   ساشی شنانه به کم  اسطلرهینیس : گفتمانفم
 شنارت  و هنری جامعه  تغییر در ذائقۀ شیبای 
( و 0295(، تـاک  و قایـدی )  0290(، کـاظم  و ارمغـان  )  0290همچنی  جعفری )

 ای دربـارة هـای ارشنـده  ( پـژوهش 0292مقـدم ) احمدران ، کریم  فیروشجائ  و یدک 
 اند  نهانه و تبلیغات انجام داده

پردارتـه و   0به ملضلع انگـارة برنـد  ها شناس  رسانهنهانه ( در کتا 0211دانس  )
اسـت   تـر شـده   مسـتحک   5سـاشی بیان کـرده اسـت انگـارة برنـد بـا تکنیـ  اسـطلره       

هـا و  هـا، یلگلهـا، طراحـ  محصـلل، آگهـ      ساشی راهبرد پر کردن عمدی ناماسطلره
باور وی، شیلة دیگر ای است  همچنی  بهباشرگان  برند با نلع  معنای اسطلرههای پیام

شناس  محصلل تلسـط متخصصـان تبلیغـات اش طریـ  طراحـ  یلگـل       تقلیت اسطلره
هـای  بندی، شـک  های بستهها، یلگلها، طراح گیرد  متخصصان تبلیغات نامصلرت م 

ای پدیـد  گلنـه شان بهشیر چهرة ظاهریهای باشرگان  برند را بطری، آگه  چاپ  و پیام
-ای را اش نارلدآگاه بیـرون مـ   های اسطلرهها و انگیزهآورند که تمایرت، رلاهشم 

 کهند   
شناس  تصلیری اجتماع  را ابزار مناسب  جهت ( چارچل  نهانه2112) 2هاریسلن

د که تصـلیر  کنفردی تأکید م شک  منحصربهتحلی  تصاویر دانسته است  ای  نظریه به
ــی  تلییدکننــده و نــاظر تصــلیر در جریــان اســت و   فراینــدی اجتمــاع  اســت کــه ب

 هاست  ها و عقاید سیاس ، فرهنگ  و اجتماع  آنها، و گرایشکنندة ارششمنعکس
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شناسـ  اجتمـاع  اش متـلن بسـیار متنـلع ،      ( معتقد است نهـانه 0295) 2ون ییلون
گیرد تا چگـلنگ  رلـ    ها، بهره م ه و فیل ها، تبلیغات، صفحات روشناماشجمله عکس

 شنارت  را تلضیح دهد  معنا اش رهگذر تعامرت پیچیدة نهانه
هـای  کـه مـت  تبلیـغ     ( برآن است که سارتار تبلیغـات، یعنـ  روش  2112) 1وودش 

هـا  شـلد، در ترییـب مخاطـب نقـش دارد  ایـ  روش     پردارته مـ  وبراساس آن سارته
و اسـتفاده اش   01، مبایغه9  انتخا  کلمات ضدونقیض2لهای صلت     ایگ0اند اش: عبارت
ای و   سارتار جمرت مث  صفت عای ، صیغۀ امری، صـفت یـا قیـد مقایسـه    2صفات  

بخهـ  بـه   انگـاری و جـان  ، پیش02ساشی  کاربرد معنای  مث  شخص 0 00سؤال بری  
 و       02اشیا

ای چندبُعـدی  هـای نهـانه    برنـدها، نظـام  کند در باشاریاب( بیان م 0292) 00اسلاید
ای و عملکردی تلانند برحسب سارتارهای مادی، قراردادی )عرف (، شمینههستند و م 

طلر کل  به مایکیت درآید،  در  شـلد یـا در   ای برای اینکه بهتحلی  شلند  نظام نهانه
 ادی داشته باشد  دسترس باشد، باید در معرض حلاس قرار بگیرد و بنابرای  باید بُعد م

هـای تجـاری   ( با بررس  تأثیرات بصریِ تصاویر اینستاگرام  و نام2100) 05بلینس
ونهان تجاری هملاره فراتر اش ی  نام عم  کرده و قـادر  کند نامدر مخاطبان، اذعان م 

است با برقراری ارتباط تصلیری با مخاطبان رلد اش طری  یادآوری راطرات، مراس  و 
 معان  متفاوت  را رق  بزند  ها، گرایش

( با بیان ای  ملضلع که نهان تجاری با وسعت و شدت تمام 2102) 02روسلالتلس
و تحلی  شده اسـت، بـه بررسـ     صلرت نظری و عمل  تجزیه در مباحث باشاریاب  به
 پرداشد  اجتماع  م شناس  دگربارة آن اش نگاه نهانه

( 2112) 21( و وایچنلنینـه 2112) 09(، کـی  0221) 01(، اید2102) 02همچنی  سیتان  
 اند های  کردهدر ای  شمینه پژوهش

 . چارچوب نظری  2
 اسطوره   .1ـ2
رلد اش کلمۀ کهـ   « میت»رود  واژة کار م التی  به mytheامروشه واژة اسطلره معادل  
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فسـانه،  معنای روایت، و گاه  نیز او میتلس به برگرفته شده( mythus)« میتلس»یلنان  
تـر  کار رفته است  در تعریاِ افرادی همانند بارت، اسطلره ی  شبان یا به بیان دقیـ  به

ه  شبان و گفتاری که دارای دالیت ضمن  ی  گفتار یا شک  راص  اش گفتار است  آن
ایگلی رفتار »ها را اسطلره و قصه (46 :1958)(  اییاده 21ـ02: 0292باشد )ناملرمطل ، 

مثابـۀ  ها بـه اسطلره«  بخهندبرای همی  به شندگ  معنا و ارشش م »امد که نم « انسان 
کنند  حتـ   های انسان  عم  م برای تبیی  منهأها و کنش« نظام دانش متافیزیک »ی  

صلرت یریزی به ای  نظـام متلسـ    امروشه ه  دراص  برای انتقال دانش به کلدکان به
ای بـه رویـدادهای   خصیت بخهیدن اسـطلره ساالن، ششلی   حت  در شندگ  بزرگم 

: 0211طبیع  همچنان راهبـردی یریـزی بـرای ملمـلس کـردن چیزهاسـت )دانسـ ،        
اند  ایبته باورپذیری ها اش گذشتۀ دور محم  باورهای قلم  و مل  بلده(  اسطلره12ـ10

عنای رصلص درملرد مبه 20که سگالبلدن یا نبلدن ارتباط ندارد  چنانچندان با واقع  
معنای باوری است که در شبان امروش یفظ اسطلره به»نلیسد: اسطلره در دنیای امروش م 

 (  00: 0219« )واقعیت ندارد
ها در ذات رلیش نامیرا و سیال هستند  فقط در طـلل شمـان گـاه باشتلییـد     اسطلره

ـ ای بهشلد و مرگ اسطلرهشلند و گاه در سارتارشان تغییرات  ایجاد م م  ۀ مـرگ  مثاب
(  امـروشه مطایعـه   202ــ 200: 0295هاست )منصلری و یرمـ ،  بنیادهای فکری انسان

هـای  ویژه پژوهشدربارة صلر مثای  و اساطیر طبیعت در رویکردهای گلناگلن نقد، به
هـای  شنارت  آثـار ادبـ  متـأثر اش دیـدگاه    است  نقد روان تطبیق ، اهمیت راص  یافته
اش تخـیرت نلیسـندگان دربـارة عناصـر      22اسـتلن باشـرر  فروید، یلنگ و نیز تحلی  گ

های طبیع  قـرار  چهارگانۀ آ ، باد، را  و آتش، در شمرة همی  نلع رویکرد به انگاره
برقراری رابطۀ ذهن  شاعر/ هنرمند با طبیعت نلع  فرافک  روان  است که به »گیرد  م 

لد را در طبیعت و طبیعـت را  دهد تا با استفاده اش نیروی ررس تخی ، روی امکان م 
(، تنها عناصری که نیروی 02: 0220عقیدة باشرر )(  به5: 0222)باشرر، « در رلد بیابد

شلند، ملاد چهارگانۀ آ ، آتش، بـاد و  دهند و سبب تصلیرساشی م تخی  را شک  م 
را  هستند  ای  عناصر همگ  بدن، روح، صدا و احساس دارند و با شبان رـلیش بـا   

 کنند    اطب ارتباط برقرار م مخ
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 های گفتمانی  . انواع نظام 2ـ2
 های گفتمانی هوشمند )کنشی(. نظام1ـ2ـ2
هـای  نظر گرماس، در ای  نـلع نظـام  نظام گفتمان  هلشمند مبتن  بر شنارت است  به 

شـلد و بـه عقـد    ها، اش ی  کاست  آیاش مـ  شنارت  روند حاک  بر مت  در اکثر داستان
(  بعـد اش قـرارداد، کنهـگر بایـد     051: 0219گردد )عباس  و یارمنـد،  د منجر م قراردا

تلانای  الشم را برای انجام آن کسب کند  پس اش ای  مرحله، کنش که مرحلـۀ اصـل  و   
تـلان ضـم    کنش ه  عمل  است کـه مـ   » گیرد فرایند انجام عملیات است، شک  م 

(  در پایان ای  مرحله، 00: 0211عیری، )ش« ای ملجب تغییر وضعیت شلدتحق  برنامه
 گردد فعاییت ارشیاب  شنارت  و ارشیاب  عمل  آیاش م 

 . نظام گفتمانی احساسی )شوشی(2ـ2ـ2
دومی  نظام گفتمان  نظام  است که در آن بروش معنا تابع سه گلنـۀ تنهـ  ـ عـاطف ،      

)رراسـان ،   شنارت ، و مبتن  بر شلش و نـلع حضـلر اسـت   حس  ـ ادراک  و شیبای  
گیـری معنـا دارای سـه    (  گرماس فرایند احساس و ادرا  را در جریان شک 22: 0219

ای  احسـاس و ادرا   ای و جسـمانه ای، درونـه داند: احساس و ادرا  برونهمرحله م 
شلد  ایـ  مرحلـه   کند  چیزی که دیده شده یا نهانه گرفته م ای دالیت بر دال م برونه

گیـرد  ایـ  مرحلـه    ای، تصاویر ذهنـ  شـک  مـ      است  در درونهصرفاً پدیدارشنارت
ای هـ  شمـان  اسـت کـه جسـ  انسـان       شنارت  است  جریان جسمانهشنارت  یا روان

گـذاران  ، اش بنیـان 22(  اییـرو تاراسـت   90: 0215دهـد )شـعیری،   ایعم  نهان مـ  عکس
تلان آن، سلژه )م داند که در معناشناس  بلش ، سب  بلش  حضلر را سبک  م نهانه

ای پیلسته درحال شدن است( درنتیجـۀ دو  او را شلشگر نامید  شیرا سلژة بلش  سلژه
شلد که درپ  رل  معنای  متفاوت و جدیـد  کنش نف  و ایجا  به ملجلدی تبدی  م 

ای که تاراسـت  اش هایـدگر   بلدگ ، واژهعقیدة تاراست ، شلشگر داشاین  )جهاناست  به
معنـای دنیـای  بـا    بـه  داشایـ   .کنـد است( را که در آن قرار دارد، نف  مـ   امانت گرفته

اند  اتفـاس مهـ  ایـ     های روشمره تبدی  شدهرفته به نهانههای عین  است که رفتهنهانه
کند و برای عبلر اش ای  رـأل  است که شلشگر درون داشای  احساس رأل و نقصان م 
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احساس رأل و نقصان، رطرپذیری، نف  و ایجـا ،   پرداشد  اش ای  روبه نف  داشای  م 
شـمار  گیری سب  بلش  حضلر بـه استعری نهانه و گسست و چایش را مراح  شک 

(  در نظام گفتمان  بلش ، مفهلم داشای  اهمیـت دررـلر   25: 0295آوری  )شعیری، م 
کند ن م دیی  احساس رضایت نداشت  اش داشای ، اقدام به تر  آتلجه  دارد  کنهگر به

سـلی  کند و در انتها بهای کسب م گیرد که تجربیات تاشهو در مرحلۀ جدیدی قرار م 
کنـد  اشاره م « استعر»نام گردد  در ای  راستا، تاراست  به مفهلم جدیدی بهداشای  برم 

که جدای  بی  بلدن و نبلدن است  درواقع اش نظـر او، در هـر حرکـت بلشـ ، اسـتعر      
آهنـگ،  تلان گفت نظام بلش  ضر (  م 0: 0290نژاد، عیری و کریم حیات  است )ش

 ریت  و سب  شندگ  است 

 ایهای اسطوره.  نظام ارزشی گفتمان3ـ2ـ2
شـلد کـه تفـاوت    مطرح کرد  ارشش شمان  تلیید مـ   20نظام ارشش  را نخست سلسلر

ی عقیـده بـه  دانـد  وجلد دارد  بنابرای  سلسلر ارشش را با معنـای تفـاوت مـرتبط مـ     
هـا در درون روایـت و برمبنـای    نظام روای  براساس چررۀ ارشش» 25گرماس و کلرتز،

   ( 415 :1993) شلدتعریا م « هاروابط بی  کنهگران و انتقال ارشش
در چنی  نظام ، قهرمـان یـا کنهـگر     های بیرونی:. نظام روایی مبتنی بر ارزش1ـ3ـ  2ـ2

محض تصـاحب آن، او  ه بیرون اش او قرار دارد  بهدرصدد تصاحب دنیا یا ش ء است ک
مند است  به ای  نلع گیرد که مای  آن است  ارشش روای  برنامهارشش  را درارتیار م 

 گلینـد  ای نیـز مـ   ریزی کنهگر بـرای دسـتیاب  بـه آن، محاسـبه    دیی  برنامهارشش، به

 (  20ـ25: 0215های بیرون  بیهتر جنبۀ مادی دارند )شعیری، ارشش
در چنـی  نظـام ، قهرمـان و شـ ء      های درونـی: . نظام روایی مبتنی بر ارزش2ـ3ـ  2ـ2

چیـز اش درون هسـت  و یکـ     ارشش  در دنیای بیرون برای تصاحب وجلد ندارد  همـه 
آید  نکتۀ دررلر تلجه ای  است کـه هـر ارششـ  ممکـ      دست م شدن با ارکان آن به

گلیی   فراارشش مانند ینگرگاه  به آن فراارشش م است شیر سایۀ ارشش  قرار گیرد که 
کند  یعن  ممک  است جنبـۀ تضـمین  بـرای ارشش داشـته باشـد      برای ارشش عم  م 
(  ارشش ویژة برنـد بحثـ  کلیـدی در باشاریـاب  اسـت       010: 0292)شفیع  و دیگران، 
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هـا و  یـت ای اش قابلکنـد: مجملعـه  ( ارشش ویژة برند را چنی  تعریا مـ  0990) 22آکر
شده تلسط ی  محصلل یـا رـدمت   های مربلط به ی  برند که به ارشش فراه دارای 

کنـد  مقـدار تبلیغـات    افزایـد یـا اش آن ارشش کـ  مـ     برای شرکت و مهـتریان آن مـ   
های رارج  برای کیفیت محصـلل اسـت  بنـابرای  مهـتریان     شده یک  اش نهانصر 

 Buil, Chematony)گیرنـد  را باکیفیت درنظر م طلر عمده برندهای با تبلیغات شیاد به

& Martinez, 2013)های تبلیغ  تکراری احتمال تلجه بیهـتر بـه یـ  برنـد را       برنامه
طلر مثبت با آگاه  همراه بـا تـداعیات   دهد  بنابرای  مقدار بیهتر تبلیغات بهافزایش م 

ای ، تبلیغـات تـأثیر    بروه  عر(Yoo, Donthu & Lee, 2000) ذهن  اش برند ارتباط دارد
کند )شـیم،،  مثبت در وفاداری برند دارد  شیرا نگرش و وابستگ  به برند را تقلیت م 

(  حـال براسـاس مبـان     0290دهکـردی،  به نق  اش عزیزی، رحیمـ  و اسـدایه    0992
ای در تبلیغـات روایـ  ـ     های  اش کاربردهای اسـطلره شده در بخش پیش، نملنهمطرح
 شلد  ، باشاریاب  و برندساشی بررس  م ایاسطلره

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 هاتحلیل داده .3

 (  2212سال تولید ) PHEVای تبلیغ خودروی میتسوبیشی مدل اسطوره -. تحلیل روایی1ـ3

ای دارد  سلژة آن شخص  سلار بر اسطلره -ای روای  ای  گفتمان تبلیغات  سلیه
شهری را دارد  ای  های بروناش جادهرلدروی میتسلبیه  است که قصد سفر و عبلر 
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کهد که در آن کنهگر )مسافر( تصلیر م تبلیغِ روای  روایت ی  سفر )کنش( را به
یار( وی را در ط  قصد ط  مسیری را دارد که در اینجا رلدروی میتسلبیه  )کنش

کند  در ط  ای  مسیری که پر اش رمزوراشهای طبیعت وحه  و پررطر است، یاری م 
های  هستی  که حاکمان بر طبیعت هستند و همگ  یر، شاهد حضلر اسطلرهمس
شلد، رلدروی سفید میتسلبیه  که نمادی که در تصلیر مهاهده م اند  چناننهدن رام

کند  در ای  ها را فتح م اش کمال و عاری اش هرگلنه نیروی شر است، قهرمانانه جاده
نهدن  هستند، دهندة طبیعت وحه  و رامتصلیر، حکمرانان شر بر طبیعت که نهان

های  در ای  مسیر قرار دارند  اشجمله اسطلرة قِنطلرس: ملجلدی صلرت ضدکنشبه
نهدن  است  اسطلرة مدوسا: بانلی  با ملهای  اش مار اسب که وحه  و رامآدم و نی نی 

و بدن انسان کند  اسطلرة مینلتلر: هیلالی  با سر گاو که در جنگل  سلرته حرکت م 
جای که نماد مرگ است و رلرا  او جلانان آتن  بلد  اسطلرة تلسا: پری دریای  که به

هاست  اسطلرة بار درون آ پا، دُم  شبیه به ماه  دارد و نماد ملجلدات مرگ
پگاسلس: اسب بایدار جاودانگ  که به کله ایم، رسید و در آنجا به جاودانگ  دست 

بینی  که ناظر به هبلط انسان به شمی  است  در ای  گفتمان م  یافت  همچنی  نماد مار
شلند ها ریر و بعض  شر هستند ـ متلجه حضلری م ها ـ که برر  اش آنکه اسطلره

 کنند  سلی آن حرکت م و به
های باران ، کند، اش جادهرلدروی میتسلبیه  که قهرمانانه مسیر روایت را ط  م 

کند  در ها یلبه م گذرد و بر تمام آنهای راک  م جاده های کلهستان  وسرشمی 
های ای را شاهدی  که تمام ای  اسطلرهبخش اوج روایت و نقطۀ پایان  گفتمان، صحنه

فرد آیند و درمقاب  ای  مخللس منحصربهنهدن  به حضلر رلدروی میتسلبیه  م رام
  مسیر تلسط رلدروی کنند  اش منظر نظام کنه  و شلش  گفتمان، طتعظی  م 

میتسلبیه  و تصاویر مربلط به مسیر درجهت محلر شنارت  قرار دارند و دارای بُعد 
دنبال رلد ای روای  بیننده را بهگلنهکنه  هستند  حرکت رلدروی میتسلبیه  به

عادت است و بیننده را ای ررسگلنههای ماورایطبیع  بهکهاند  حضلر ای  اسطلرهم 
گیرد و آمادة دهد که اش سلیِ شنارت  و قدیم  رلد فاصله م قرار م  ایدر سلیه

شلد  سرانجام با رسیدن رلدروی میتسلبیه  به جایگاه  پذیرش باورهای جدید م 
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کنند، علاطا بیننده نهدن  همگ  درمقاب  او تعظی  م های رامکه ای  اسطلره
شکل  شلش  شلد و به  م ای منتقای اش محلر شنارت  به محلر فهارهگلنهبه

کارگیری رنگ گردد  بهاحساس  شگر  اش پیروشی، قدرت و رهبری به وی منتق  م 
سفید برای ابژة ارشش  )رلدروی میتسلبیه ( محصلل را با پاک ، ریر و قهرمان  

شهری نهان اش ای برونشند و استفاده اش رنگ راکستری برای مسیر جادهپیلند م 
در آن است  عناصر طبیع  حاضر در ای  تصلیر، مانند آ  روان که وجلد ریر و شر 

های عمی  نهان اش مرگ و تباه  دارد، رلرشید نهان اش پاک  و شندگ  دوباره و آ 
الی ابرها نملدارِ حضلر نلر و یلبه بر تاریک  و تباه  است، و را  که که اش البه

رار دارد، همگ  گفتمان را با ریال کند و درمقاب  آسمان قمرگ و نیست  را تداع  م 
کنند  در ای  گفتمان، شاهد ی  رهبری شنند و بیننده را اش روشمرگ  جدا م پیلند م 

هستی  که اش مدوسا تا قنطلرس اش آن ( PHEV) قلی اش سلی رلدروی میتسلبیه 
ار شلند  در انتهای گفتمان تبلیغات ، شعار بسیکنند و درمقاب  آن رام م پیروی م 
 آید  م « در دنیای هایبرید برر  پیرو هستند و برر  رهبر»قدرتمندِ 

ــت          ــ ( اس ــمند )کنه ــان  هلش ــام گفتم ــغ نظ ــ  تبلی ــر ای ــاک  ب ــ  ح ــام روای نظ
ــه       ــنارت و برنام ــر ش ــ  ب ــ  مبتن ــلدروی میتسلبیه ــا ر ــفر ب ــت س ــت   روای ــد اس من

ای نظـــام ارششـــ  در ایـــ  روایـــت اش نـــلع ارشش بیرونـــ  اســـت  حـــلاد  جـــاده
ــل ــ     ن ــ  را م ــد کنه ــ  فراین ــان ی ــفر بنی ــزم س ــا ع ــده ب ــتند  رانن ــد  ع  نقصــان هس نه

یــار(  ســ س تلانــای  الشم بــرای ســفر را اش طریــ  رــلدروی میتسلبیهــ  )کــنش       
ــ   ــب م ــ    کس ــلد م ــ  ر ــۀ عمل ــنش وارد مرحل ــد و ک ــر   کن ــیر ب ــ  مس ــلد و در ط ش

ــ     ــروش م ــدکنش پی ــر ض ــام  عناص ــت     تم ــ  روای ــت کام ــش و امنی ــا آرام ــردد و ب گ
هـــا بـــه رـــلدروی رســـاند  در انتهـــا بـــا تعظـــی  اســـطلرهپایـــان مـــ را بـــهســـفر 

ــ       ــان م ــ  پای ــنارت  و عمل ــاب  ش ــۀ ارشی ــ ، مرحل ــ    میتسلبیه ــلدار مراح ــد  نم یاب
 شک  شیر نهان داد: به تلانروای  را م  فرایند

رسیدن به مقصد در  <---طی مسیر روایت  <----تملک خودروی میتسوبیشی  <----عزم سفر
 رامش و امنیت کمال آ

 هد  اصل  تبلیغ بیان دو مطلب اساس  است: 
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   رلدروی میتسلبیه  همچلن رهبری در دنیای هایبرید است  0
 شهری است    میتسلبیه  رلدروی  مناسب برای سفرهای برون2

ها، نلر و عناصـر طبیعـت بـه   ها، رنگکارگیری اسطلرهتلییدکنندگان ای  تبلیغ با به
اند  در ای  تبلیغ، با یلبۀ رـلدروی  مطلل  معناپرداشی را ایجاد کردهشکل  ررقانه و 

نهدن  طبیعت، قدرت، جاودانگ  و ررد را به های رامبر اسطلره (PHEV)میتسلبیه  
انـد  در  های رمزآیلد معرفـ  کـرده  و آن را قهرمان  برای فتح جاده ای  رلدرو بخهیده

لدرتلی گفتمان ، گفتمان در درون رلد درحال ای  گفتمان تبلیغات ، با ایجاد وضعیت ت
آورد  وجلد مـ  ساشی متعدد، تلرم گفتمان  را بهچررش، شایش و تکثر است و با قا 

تغییر آهنگ و دگرگلن  ناگهان  فضا ملجب کنجکاوی مخاطب و به فکر فـرورفت  او  
 ، مخاطب را شلد  قدرت معناساشی شیادی دارد  درواقع با استفاده اش پادساشی روایم 

کنـد   محلر را به فراینـد شلشـ  بـدل مـ     رلاند و فرایند کنشبه پذیرش چیزها فرام 
های ساشد  کنشعادت، گفتمان را به مرحلۀ استیری  رهنملن م همچنی  اش طری  ررس

ییرمعملل با تلجه به گفتمان تبلیغ و بافت کرم  ـ تصلیری آن، حاشیۀ ام  گفتمان  و 
 ساشد  کند و راه را برای پذیرش گفتمان هملار م اد م باورپذیری ایج

 
 
 
 
 

 Mont Blandلوگو 

 بالنای بازاریابی، برندسازی و لوگوی شرکت مون. تحلیل روایی ـ اسطوره2ـ3
شدة صنعت و اقتصـاد در اروپـا، بـلده    شمان با رشد شتا م، ه 0911سال تأسیس برند 
ای فرانسلی که در آن شمان، نماد شی  و یـلکس  است  واژه« برنملن»است  نام برند 

هـای همیهـه   کـله برن در رشتهبلدن محصلالت بلده است  ای  نام برگرفته اش قلۀ ملن
پلشیده اش بر  آی، است  براساس باورهای گذشتگان، ای  قله نماد جاودانگ  اسـت   
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ی که به نل  ای  قله گیرد، افرادها آمده است که شمان  که آ  شمی  را فرام در افسانه
است  نماد « ستارة سفید»رسند، شنده و جاودانه رلاهند ماند  یلگلی برند ه  نهان م 

 برن   قلۀ ملن
های برندساشی و فلسفۀ های درستری  مثالبرن اش معرو امروشه برند ملن

الکچری در جهان است  کتب برندساشی حرکت ای  برند اش محصلی  واحد به 
 Brand stretchای ملف  اش استراتژی ای اش محصلالت را نملنهگستردهمجملعۀ 

هاست  همچنی  دنبال اسطلرههای محصلالت رلد بهدانند  ای  کم ان  در طراح م 
کند  اش ای  آفرین  م ها برای محصلالت رلد ارششکارگیری اسطلرهای  برند با به

ها به تاریخ و اسطلره، د، بلکه با پیلند آنتنها یلکس هستنبرن نهمنظر، محصلالت ملن
 اند که دیگر کاالی یلکس نیستند و رلد، اسطلره شلندبه کاالهای  فراارشش  تبدی  م 

 

 

 

 

 

 

 

 کوچولوخودکار شازده

کلچلیـل سـری رلبـان )هلانـلردی(: ایـ       نلیس و رلدنلیس شاشدهرلدکار، روان
ها و آرشوها بـه کسـان  اسـت کـه     ی  انتقال ایدهپرداشی و تلانارلدکار نمادی اش ریال

 کلچلیـل شـاهزاده افزارهـا بـه کتـا     سـری اش نلشـت  دوستدارشان هستی   هلیت ایـ  
ای سلرئاییست  به بیان فلسفۀ رلد اش شیلهگردد  در ای  داستان، سنت اگزوپری بهباشم 

  کـه اش  پرداشد  سـنت اگزوپـری اش دیـدگاه کـلدک    دوست داشت  و عه  و هست  م 
ها و کارهایهان مطـرح  های بسیاری را دربارة آدمآمده، پرسش« 202  »نام سیارک  به

به بـیش   کلچلیلشاهزادهکند  ای  کتا  دربارة روش  فکری و روابط انسان  است  م 
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میلیـلن نسـخه، یکـ  اش    211اش سیصد شبان و گلیش ترجمه شده و با فروش بـیش اش  
 شلد  یخ محسل  م های تارتری  کتا پرفروش
ای قرار دارنـد کـه نهـان اش رنـگ     ای با رنگ قهلهافزارهای مربلطه در جعبهنلشت

کند  عکـس  های صحرا را تداع  م صحراست و طراح  رطلط روی جعبه ناهملاری
کلچلیل به رنگ طری  در پیراملن صحرا نقش بسته و در سـمت بـاالی جعبـه،    شاشده

افـزار رـلد   سری اش نلشتبرن برای ای شلد  کم ان  ملن تصلیری اش هلاپیما دیده م
هـای صحراسـت  دفترچـۀ    ای ابداع کرده که معرِ  رنگ ش جلهری با رنگ قرمزقهله

ــله  ــ  قه ــد چرم ــت آن دارای جل ــحرا و   یادداش ــای  اش ص ــه نم ــت ک ــلرته اس ای س
  »یارة کلچلیل به رنگ طری  روی آن و در قسمت باال نمای  اش هلاپیمـا و سـ  شاشده
هـای دفترچـه طرکـل  اسـت کـه باعـث همـاهنگ  بیهـتر بـا          وجلد دارد  یبـه « 202

اسـت کـه    ای سـلرته گردد  رلدکارها اش جنس رشی  و به رنـگ قهـله  افزار م نلشت
 نلیس  با بدنۀ کلچلیل در صحراست  روانیادآوری حرکت شاشده

های صحرا ـ کـه    ناهملاری ای با طراح  بسیار شیبای  اشای سلرته و درِ نقرهقهله
اسـت   و هلاپیما در باالی آن قـرار دارد ـ نیـز طراحـ  شـده        202نمای  اش سیارة   
فرد و بدنۀ فلزی است که نمای صـحرا و  کلچلیل با طراح  منحصربهرلدنلیس شاشده

است  درِ رلدنـلیس اش جـنس چـرم و بـه رنـگ      کلچلیل بر روی آن ح  شده شاشده
روی آن قـرار دارد  ایـدة درِ    202ح  اش صحرا، هلاپیما و سیارة   ای است و طرقهله

گردد که اش جـنس چـرم و بـه رنـگ     م ها باشچرم  برای ای  رلدنلیس به کره رلبان
برن قرار گرفتـه و در نـلار پـایین     است  در رأس درِ چرم ، یلگلی ملنای بلده قهله

ــلان طراحــ  ــرة   MontblancMeisterstukشــده روی در عن ــر روی گی آمــده اســت  ب
کلچلیل قبـ  اش  ای طری  قرار دارد که معرِ  ای  سخ  شاشدهرلدنلیس عکس ستاره

یـاد  تلان  هر شمان  رنده را بهکلچلیل به رلبان گفت م باشگهت به صحراست: شاشده
 ها   ها یا یادآوری آنکردن به ستارهبیاوری، حت  با نگاه 
کلچلیـل بـا ایـ  مضـملن آمـده      الی در، جملۀ مه  شاشدهشده بر بادر نلار طراح 

ای درج بر روی نل  رلدنلیس تصلیر بـره «  ها شمان  بچه بلدندبزرگهمۀ آدم»است: 
کلچلیـل بـلده اسـت  در داسـتان،     های مـلرد عرقـۀ شـاشده   شده که یک  اش شخصیت
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  کنـد  رلبـان   کلچلیل هنگام دیدن رلبان اش او رلاست که برایش ی  بره نقاششاشده
ای  دیگـر را  کهید  شاشده کلچلیل گفت ای  بره مریض است  رلبان برهای برای او بره

کلچلیل گفت ای  بره نیست قلچ اسـت  شـا  دارد  رلبـان دوبـاره     نقاش  کرد  شاشده
ای را  کهـید  ای کهید  شاشده کلچلیل گفت ای  بره پیر است  سرانجام رلبان جعبهبره

کلچلیل رلشحال شـد و گفـت دقیقـاً    اشت و گفت ای  ه  بره  شاشدهکه سه سلرا  د
کلچلیل شد  بنابرای  رلاست  ای  همان نقطۀ شروع دوست  رلبان و شاشدههمی  را م 

هـا و  پـرداشی و انتقـال ایـده   کارگیری طراح  بره بر روی نل  رلدنلیس بـه ریـال  به
عیار و در دو رنگ طریـ  و  01 ارتباطات انسان  ارجاع دارد  نل  رلدنلیس اش طری

شده است  عکس بره و ستاره به رنگ طری سفید، اش رنگ طری  نل   ای سارتهنقره
صلرت تلییـد  کلچلیل بهافزارهای شاشدهنلشتاست  سریِ  دیگر رلدکار متمایز شده 

هـا، اش بدنـۀ هلاپیمـا ایهـام     محدود نیز طراح  و سارته شده است  در طراح  بدنۀ آن
گرفته شده و به دو رنگ کرم و مهک  است و به پرواش بر فراش صـحرا در روش و شـب   

کلچلیل، بـاعنلان سـری   افزارهای شاشدهارجاع دارد  در طراح  سری دیگری اش نلشت
 است    روباه، تصلیر شخصیت روباه ای  روایت آمده 

دوران کلدک  است،  ها ما را در فضای  که باشگهت بهنلیسابتدا روانفرایند روایی: 
شـلد   جـا مـ   کلچلیل برای یافت  پاسخ سؤاالتش در سیارات جابهدهند  شاشدهقرار م 

کند کـه  جای  در سیارات و حرکت در صحرا ما را با فرایند روای  ملاجه م تفکر جابه
ای وجلد دارد  روایت اسـطلره  کلچلیلشاشدهپنداری با قهرمان داستان در آن تفکر شبیه

  تخی  هلا که مربلط به آسمان، هلاپیما 0شلد: نلیس در سه بُعد پدیدار م ای  رواندر 
جای  در آن که مربلط به شمی  و را  اسـت     تخی  صحرا و جابه2و ستارگان است  

آمیـز بـه   نلیس ارشش  است که درنتیجۀ حرکت  تحسـی    تخی  روای  که در آن روان2
ای، رسانۀ رسانهای است که در کنه  بی برن اسطلرهشلد  بنابرای  ملنکس  هدیه م 
دهد  در ای  پیلنـد، عناصـر   نلیس پیلند م کلچلیل را با رسانۀ تجاری روانادب  شاشده

بـرن کـه   آسمان ، شمین ، گیاه  و حیلان  دری  هستند  ای  دو رسانه با اسطلرة مـلن 
ای بـا ارتفـاع بـاال قـرار     نقطه مربلط به باورهای مذهب  است و رلد اش نظر مکان  در

گردد  روایت حـاک  بـر ایـ  برنـد روایتـ  صـعلدی اسـت و ارشش        گرفته، مرتبط م 
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 آمده نتیجۀ کنش قهرمانانۀ پرواش است  دستبه
نظام روای  حاک  بر ای  محصلل نظام گفتمان  احساس  )شلش ( است و نظام 

کلچلیل تابع سه گلنۀ تنه  ـ هارشش  روایت ه  اش نلع درون  است  روایت سفر شاشد
شنارت  است و مبتن  بر شلش و نلع حضلر است  عاطف ، حس  ـ  ادراک  و شیبای 

کلچلیل است، با تلجه به تغییری که در در روایت ای  سفر، شلشگر که شاشده
های درون  ذه  رلد، اقدام  به سفر یابد و برای رسیدن به سؤالاحساسات رلد م 

کلچلیل با تلجه به دنیای عاطف  پیملدن مسیر را آیاش کند  شاشده بی  سیارات م
گیرد  او در ها قرار م های داستان و واکنشکند و در طلل آن، تحت تأثیر شخصیتم 

هاست ای که شام  دال  احساس و ادرا  برونه0شلد: ای  سفر با سه مرحله ملاجه م 
ای که در آن تصاویر ذهن  شک  های درونه  ادرا 2شنارت  است  ای پدیدارو مرحله

های جسم  که مربلط به   ادرا 2شنارت  است  ای روانگیرد و مرحلهم 
کلچلیل در جریان  حس  ـ ادراک  بی  های جس  انسان است  شاشدهایعم عکس

گردد  گیرد و به عامل  شلش  تبدی  م علام  انسان  و ییرانسان  روایت سفر قرار م 
با دنیای « م »شلد که برپایۀ همزیست  پدیداری ای  رابطه، بخه  اش معنا ایجاد م در 

 است   « م »پیراملن 
ای دارد  اسطلره -ای روای ای  گفتمان برندساشی، طراح ، تلییدی و تبلیغات  سلیه

پـرداشی محصـلالتش   ای  شیلة باشاریاب  برای رل  محصلل و برند رـلد بـه روایـت   
هـا را بـا ریـال درهـ      ای آنگلنـه تلییداتش را به کنهگران  بدل کند و به پرداشد تام 

آمیزد  اکنلن محصلل فقط محصلل نیست، بلکه ابژة ارششـ  اسـت کـه بـه فـراارشش      
افـزار اسـتب بلکـه بـرای مثـال در رلدکـار       تنهـا نلشـت  گـردد و دیگـر نـه   تبدی  مـ  

پـرداشی و ارتباطـات انسـان     یالشلد تا یادآور رکلچلیل، تبدی  به کنهگری م شاشده
ای دیگر بـه جهـان   گلنهها ای  مطلب را گلشزد کند که باید بهگردد و هملاره به انسان

 نگریست و دیگرگلنه اندیهید    

 ای خودکار قرمزرنگ مبارزه با بیماری ایدز   . تحلیل روایی ـ اسطوره3ـ3
با ررید ای  رلدکـار در  »یا ایدش، با ای  شعار  HIVرلدکار قرمزرنگِ مبارشه با بیماری 
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افـزار را بـه یـ  فـراارشش تبـدی       ، ای  نلشت«یلبه بر بیماری ایدش ما را یاری نمایید
گردد تا بـا مـرگ و نـابلدی بـه مبـارشه      ای روای  به کنهگری بدل م گلنهکند و بهم 
 کند   ها را به شندگ  و به نه گفت  به مرگ دعلت ریزد و انسانبر

 
 
 
 

 
 

  

 بالنمون HIVخودکار 

 افزار فلس، اش نظر روای ، با دو کنش ملاجهی :در نلشت
گیـرد  جهـان در     کنش روای  که براساس برنامۀ شـنارت  و ایجـاب  شـک  مـ     0 

معرض تهدید ویروس قرار دارد  برای رفع تهدید، نیاش به حرکـت جمعـ  اسـت  واژة    
 شلد   تا وارد عم  م بر بیماری در همی  راس« یلبه»

  کنش دوم اش نلع اتی  است  اتی  حرکت  ارادی و مرام  در راستای کمـ  بـه   2
کنـد و بـا   محلر را یغل مـ  دیگری است  کنش در وضعیت اتی  هر نلع قرارداد برنامه

تکیه بر ارادة مخاطب او را به حرکت  پهللان  و مرام  جهت کم  به همنـلع تهـلی    
  اررس و مرام  است کـه راه را بـرای عبـلر اش رـلد و رسـیدن بـه       کند  پس اتیم 

نلیس، اش تجمیع دو بُعد شنارت  و اتیـ  جریـان و   کند  در ای  رواندیگری هملار م 
کننده یا رریدار گیرد که نظام شلش  نام دارد  در ای  نظام، مصر بُعد سلم  شک  م 

ای جدید اش دنیا ملاجه و را با تجربهنلیس برای رلد حضلری قائ  است که اای  روان
کند  شلش یعن  قرار گرفت  در آستانۀ ورود به دنیـای  کـه رابطـۀ مـا بـا هسـت  را       م 

ی  اس اص  تفـاه  حسـ  و همـ    راسکند  ای  رابطه مکانیک  نیست  بلکه  باشتنظی  م 
 گیرد شک  م 
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 جقه ای طرح بتهاسطوره ـ . تحلیل روایی2ـ3
 جقه  مایۀ بتهو طراح  محصلالت براساس معان  نمادی  نقشجقه: یلگل بته

هـای مربـلط بـه آن    هنر در جلامع مختلا، ظهلر یک  اش معان  رلقت و اسـطلره 
است  ای  صلرت نماد و درنتیجه در قایب نقلش در آثار بهری نمایان شده است که به

سـبب  کنـد و بـه  رائـه مـ   تری انقلش صرفاً جنبۀ تزیین  ندارد و معان  و مفاهی  عای 
 رود  شمار م ها بهتری  نمادگرای های نمادی  یک  اش متنلعجنبه
جقه درواقع شیباتری  تقسی  مساوی اش دایره است  مساحت دایره بـه چهـار قسـمت    بته

دوی بهشلد که رلد نمادی اش چهارفص  و چهارطبع است و با ترکیب دومساوی تقسی  م 
جقه نخست دایره بلد و با دایره به کمال رسـید و بـا آن در   شلد  بتهص  م جقه حاها بتهآن

(  2دنیای کثرات تکثیر شد و آیاشگر شیباتری ، گیراتری  و نافذتری  نقلش گردیـد )تصـلیر   
کنـد و  تمام  دعلت به دایـره مـ   جقه ملید هزاران طرح در سراسر کرة راک  است و بهبته

ها به دور مرکز دایره و شنارت آن که همان یکـ   وجلد و آن دایره دعلت به شنارت دوایرِ
گانـۀ ایهـ    تلان اذعان کرد که نماد هیئـت هفـت  (  حت  م 2بلدن )وحدت( است )تصلیر 

تلان با دقت عارفانه دریافت  برطب  روایات، در مجملعـۀ  م  بندهشاست و دیی  آن را اش 
گانۀ ایه  به دو گروه تقسی  شـده:  ت هفتساشی واقع ، هیئگمان در شمای فکری و نیز ب 

فرشته مؤنث در طر  چـ، وی  فرشتۀ مذکر در سمت راست اوهرمزد و سه مهی سه مهی 
است  اوهرمزد، رلد طبیعت دوگانۀ آنان را متحـد کـرده  شیـرا دربـا  وی     نهان داده شده 

ریـدگان را بـه   شده که ه  پدر رلقت بلده و ه  مادر آن  همۀ ای  هفت درمجملع آف گفته
(  ای  هفت را در عای  نقلش در ایـ  ترکیـب   15: 0229آورند )فرنبغ دادگ ،  عرصه وجلد
 تلان یافت    استثنای  م 
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که رداوند همچـلن دایـره    ها و متلن که  آمدهدایره و مفهلم شکل  آن: در روایت
ای اسـت  ل نقطـه جا و محیطش هیچ کجاست  دایره در وهلـۀ او است که مرکزش همه

پارچگ  و نبلد هر نـلع  یافته و تفسیر نمادی  آن دربرگیرندة مفاهی  کمال، ی گسترش
طلر ضمن  در دل نقطـۀ اشیـ  وجـلد دارد،    بر مفهلم کمال که بهتمایز و تفکی   عروه

بر ای ، دایـره  دایره نمادی اش ررقیت، یعن  رل  جهان درمقاب  رای  نیز هست  افزون
حرکت پیلسته و مرتبط و مدوّر آسمان است، با ایلهیت نیز در ارتباط اسـت و  که نماد 
دهنـدة آسـمان کیهـان     تـر نهـان  کند  دایره در معنای  مستقی پایان  را ایقا م مفهلم ب 
گیرد و بـا آن هماهنـگ   با شمی  قرار م رصلص هنگام  که آسمان در ترق  است  به

 (  010: 0290د، نژاشلد )ذویار، وحدت  و مک م 
نظران بتـه را اش بلتـه، دررـت و دررتچـه     جقه: شماری اش صاحبصلر نمادی  بته

های ، چه کمان  و چه ای اش باروری و آفرینش است که با رطاند  دررت نهانهدانسته
( کـه  02: 0222رضـلی،  شلد )آذرپاد و حهمت ها دیده م شکسته، در بسیاری اش طرح

ع اش سرو یا بته است  دربـا  اهمیـت دررـت، دو دررـت مهـ       های متنلمنظلر طرح
تخمه که منهأ تمام  گیاهـان  تخمه یا همهشلد: دررت بسنق  م  بندهشاساطیری اش 

روید  سیمرغ، پرندة اساطیری ایران، بر ای  دررت جهان است و همه نلع گیاه اش آن م 
فهاند، آن آن دررت را ب » رم، های شادسآشیان دارد و هر سال، بنابر مت  پهللی گزیده

ها )فروریخته( در آ  آمیزد، تیهتر )ایزد باران در اساطیر ایران( آن را با آ  باران  تخ 
روید  ای  جای شمی  م نلع گیاه در همهترتیب، همه ای  و به« ستاند، به کهلرها باراند

هـلم  »یا « گلکرن»دررت همراه انتهای کیهان ، بهدررت در دریای فرارکرد، دریای ب 
قرار دارد  دررـت گـلکرن دررـت مهـ  اسـاطیری دیگـری اسـت کـه اکسـیر          « سفید

بخهـد و بـر اثـر آن، همـۀ مـردم      جاودانگ  را در هنگام باشساشی جهان به مردمان م 
های دیگر ه  اش جایگاه راص  بررـلردار  شلند  دررت در دی مرگ م جاودانه و ب 

ای( سـر  های آته  که اش درون دررت  )بلتهد در میان شعلهاست: در دی  یهلد، رداون
آورد، با حضرت ملس  )ع( سخ  گفت  حضرت مری  شیر دررـت ررمـای ، بـا    برم 

اش را گهلد  در اسرم، دررت طلب  دررت مقدس  است که ریزش ررمای آن، روشه
اش یـله هـا دررتـ  اسـت کـه م    در بههت جای دارد  نماد معرفت نیز در همۀ ای  دی 
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شـلند  کنند و اش بههـت رانـده مـ    ممنلعه است و با رلردن آن، آدم و حلا هبلط م 
جقـه را بـه   هاست که اص  و منهأ طرح ایرانـ  بلتـه  (  سال025: 0229)فرنبغ دادگ ، 

ای آتش مقدس، کاج، نخ ، بادام، گرب ، همچنی  به کیسـۀ چرمـ ، بـه شـک  باسـمه     
برحسب اتفاس رودرانۀ جلمنا در مسیر رـلد ایجـاد   بسته و حت  به شیارهای  که مهت

اند که در دوران مزدکیـان  ای دیگر آن را به سروی تهبیه کردهاند  عدهکرده، نسبت داده
نهانۀ آشادگ  آنان بلده و پس اش شکست مـزد ، سـر رـلد را اش شرمسـاری بـه شیـر       

امنه  است )ژویـه،  آشلری و سرانجام آن هنر هخاست  سرآیاش آن هنر ایرم اندارته 
0210 :22  ) 

قدری تحلل و تطـلر یافتـه کـه    اش بهسایهای  نقش جاودان در طلل شندگ  هزاران
همـه  است  ایـ   ای در عای  هنر ایران و سایر اقلام تا به ای  حد متحلل نهدههیچ آرایه

تحلل و شیبای  را مدیلن راش نهفتۀ رـلد اسـت کـه باعـث ایجـاد رلـ  اسـت  بنـابر         
جقه، مفهلم شکل  و صـلر نمـادی  آن   مایۀ ظاهری بتههای  که دربارة ب پرداشییتروا

کارگیری ای  نقش نمادی  و مفهلم  در یلگلساشی، طراح  محصـلالت و  بیان شد، به
ای محصـلالت را  گلنـه شنارت  و صـلری آن، بـه  تلاند جدا اش منظر شیبای تبلیغات م 

اش، تـأثیرات مفهـلم  در حـلشة    شـنارت  شیبـای  بـر اثـرات   ساشی کند و عروهروایت
کنندگان ایجاد کند و محصلل را به مفاهی  کمـال، جـاودانگ ، عرفـان،    شنارت  مصر 

جقه در تعام  با عناصر طبیعـت مثـ  آ ،   آگاه  و آشادگ  پیلند شند  اش آنجای  که بته
به تبلیغات آورد  همراه رلدتلاند هری  اش ای  عناصر را بهرا ، هلا و آتش است، م 

 و ایجاد ررقیت نماید  
جقه به سه نظام روای  متعل  است: کنه : جنبۀ ایجاب  که در آن باور آیین  یلبه بته

دارد  شلش : کارکرد حس  ـ عاطف  که پیلند حضـلر مـا بـا هسـت  اش طریـ  تخیـ         
و آهنگ و ریت  سب  شندگ  ما اش طریـ  وحـدت   چهارگانه است  بلش : تغییر ضر 

گیـری  جقه ی  روایت تاریخ  داری  که مربلط به شرایط شک کثرت در هست   در بته
جقه روایت ای است  اما بتهآن است  با تلجه به دالیل  که ذکر شد، ای  روایت اسطلره

جقـه در  فرهنگ  نیز دارد که مربلط به استفاده اش آن در آثـار هنـری اسـت  نمـلد بتـه     
ها و معماری ما را با کارکرد تراروای  ایـ  اسـطلره ملاجـه    ها، شیلرآالت، نقاش فرش
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کند که در ای ملاجه م کند  انتقال روایت تاریخ  به روایت هنری ما را با س هرنهانهم 
 بخهد کننده با ش ء مصرف  را ارتقا م آن کاال با هلیت  فرهنگ  شرایط ارتباط مصر 

ارکرد آیین  و ه  اررقـ  و  ای است که ه  کش ء فرهنگ  ارجاع به گذشته  0
 احساس  دارد 

 ش ء فرهنگ  با عناصر چهارگانۀ تخی  مرتبط است   2

 ش ء فرهنگ  ه  بر وحدت و ه  بر کثرت دالیت دارد   2

 ها با یکدیگر مهارکت دارد ش ء فرهنگ  در پیلند شک   0

آهنـگ  جقه منجر به تلیید ریت  و ضر دیی  تکرار اشکال بتهش ء فرهنگ  به  5
 کند شنارت  را تلیید م گردد که ملشون بلدن و هم ی  شیبای ی  م ملسیقا

نظام روای  حاک  بر ای  طرح نظام گفتمان  بلش  و ارشش روای  آن اش نلع درون  
داشای  اهمیـت دررـلر تـلجه  دارد  در دنیـای      است  در نظام گفتمان  بلش ، مفهلم

انسـان مـدرن )کنهـگر( در    مدرن امروشی که حرکت آن اش وحدت بـه کثـرت اسـت،    
سـل  اش اسـت  اش ایـ    شـده وجلی وحدت و نظام معناداری بـرای هلیـت گـ    جست

کند و در مرحلۀ جدیـدی  براساس نارضایت  اش داشای  کنلن  رلد، اقدام به تر  آن م 
آورد  دست م ای اش مفهلم ژر  شندگ  و وحدت دنیا بهگیرد که تجربیات تاشهقرار م 

مایـۀ عرفـان  و ارجـاع بـه وحـدت،      جقه با تلجه بـه بـ   یان شد، طرح بتهبنابر آنچه ب
اش دهـد کـه ثمـره   ای بلشـ  مـا را در جـدای  بـی  بـلدن و نبـلدن قـرار مـ         گلنهبه

رو شنـدگ   شنارت  دارد  اش ای  آهنگ  اش وحدت و آگاه  است و ریتم  هست ضر 
 کند  مدرن امروش را به سبک  عرفان  بدل م 

عنلان  سرو جقه بهشلد: بتهجقه بدی  شک  نمایان م هارگانۀ تخی  در بتهعناصر چ
گـردد   که ریهه در را  و سر بر فراش آسمان دارد، با عنصر هـلا و رـا  مـرتبط مـ     

هـای  که بـا اشـ   جقه در نمای  اش شعلۀ آتش با عنصر آتش ارتباط دارد  اش آنجای  بته
رو محصلل را   با عنصر آ  در پیلند است  اش ای کند، رلد بتۀ نیللفری  را سیرا  م 

 شند گرایانه پیلند م شنارت  و آرمانمحیط ، انسانبا ابعاد شیست
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جقـه در طراحـ  محصـلل، بـرای     در تصاویر باال، هنرمندان ایران  با استفاده اش بتـه 
اند  در ای  یت و کمال پیلند شدهای محصلل را با اصاگلنهآفرین  کرده و بهکاالها ارشش

حایت، ای  محصلالت دیگر فقط کاالی مصرف  نیست، بلکه تبدی  به فراارشش تبـدی   
همراه رـلد مفـاهیم  اش آشادگـ ، آگـاه  و عرفـان را      صلرت  نمادی  بهشلد که بهم 

 ، نلع  هـلیت  اصـی  کننده با ررید ای  کاال و استفاده اش آن بهکند و مصر متجل  م 
 گذارد  نمایش م دارای کمال و آشاده را به

 
 لوگو و برند الماسو شدو. 5ـ3

یک  اش برندهای ملف  ایران  است که محصلالت رلد « الماسل شدو»برند یباس ایران  
است  الماسل شدو )گاو بایدار( در اساطیر که  رـدای  گذاری کرده را با  ای  عنلان نام
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است   گاو نر، بدن شیر، بال عقا  و سر انسان نهان داده شده محافظ بلده که معملالً با
هـا  اسـت  وی معتقـد اسـت آن   ریهۀ سام  برای کلمۀ الماسل شدو یافته   22وان سلدن

عنـلان  اصطرح الما/ الماسل را بـه  21نمادی اش قدرت اساس  و حیات  هستند  یندشبرگر
رد  ای  اصطرحات همه دارای مفهـلم  بکار م ایهۀ شن درمقاب  ردای مرد االد  شدو به

هـای دافـع شـر دارنـد و پیهـگیری اش      هـا ویژگـ   حفاظت و مراقبت است  ای  پیکـره 
کارگیری ای  نام و یلگل برای ای  برند، است  بهگرفته ها صلرت م ها تلسط آنبیماری

مـلاره  هـا ه شند  انسـان ای با محافظت، قدرت و دفع شر پیلند م گلنهمحصلالت را به
برای محافظت بدن رلد دربرابر سرما، گرما و رطرهای محیط  نیاشمند پلشـش یبـاس   

 هستند    
نظام روای  حاک  بر ای  محصلل )برند( نظام گفتمان  کنه ، و نظـام ارششـ  ایـ     
روایت اش نلع بیرون  است  سرما، گرما و رطرهای محیطـ  نـلع  نقصـان هسـتند و     

نهند  س س با پردارت ش، فرایند کنش تهیۀ یباس را بنا م ها با ایجاد فرهنگ پلشانسان
آورند و کنش وارد مرحلۀ عمل  رلد مبلغ مهخص ، تلانش تمل  پلشا  را فراه  م 

یحـا   کارگیری اسطلرة الماسل شدو همـلاره محصـلالت ایـ  برنـد را بـه     گردد  بهم 
حفاظت و مراقبت را برای دهد و مفهلم  اش فرهنگ  و تاریخ  در تعام  با ه  قرار م 

های عقـا  بـا پـرواشی قدرتمنـد در     کند  الماسل شدو اش طری  بالآفرین  م آن ارشش
ها )هلا( مرتبط است و اش طری  پاها با را  ارتباط دارد  سر انسان ه  مفـاهی   آسمان

آورد  همچنـی  ایـ  اسـطلره    ارمغـان مـ   هلشمندی، تفکر و منط  را برای ای  برند به
 کند  یحا  تاریخ  نلع  مهروعیت تاریخ  برای ای  برند ایجاد م به

 . نتیجه2
کننـد   پرداشی م امروشه تلییدکنندگان برای تبلیغات، باشاریاب  و برندساشی رلد روایت

هـا را بـه فـراارشش    ساشی محصلالتهان در نظام ارشش ، آنای  تلییدکنندگان با روایت
ان هلیـت برنـد، یلگـل و محصـلالت رـلد را اش طریـ        نماینـد  تلییدکننـدگ  تبدی  م 
کلشند ای  م های اسطلرهکنند  بدی  منظلر با استفاده اش روایتساشی ایجاد م روایت

ای ببخهـند  براسـاس همـی  کارکردهـای     تا به باشاریاب  رلد هلیت  روای  ـ اسـطلره 
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  کارکردهـای ایقـای ِ   گرددروای  ـ ایقای  است که باور مخاطب نیز دستخلش تغییر م  
کنه  در بسیاری اش ملارد مبتن  بر برنامه، راهبردی روای  و معیّ  و جریـان شـنارت    

یابد  درحای  که در نظام تنه  ایقای ، شنارت منطق  جای رلد را به منطق  تحق  م 
دهد  ای  امر منجر به تغییـر شـنارت قبلـ  یـا     ای م ای و گسترهشنارت آن  و فهاره

ای بـا اسـتفاده اش   اسطلرهـ  شلد  تبلیغات، باشاریاب  و برندساشی روای شی آن م باشسا
سـاشی بـرای چیـزی    کارکردهای ایقای  کنه ، شلش  و بلش  همـلاره درحـال ارشش  

ساشی در جامعـه تلییـد اعتمـاد    دهد  شیرا ای  ارششاست که ملضلع آن را تهکی  م 
شلد که رلد، نلع رابطۀ مخاطب با شـ ء  نجر م کند و ای  اعتماد درنهایت به ایقا مم 

 کند  ارشش  ملرد نظر را تعیی  م 
ای را اسـطلره  ـ   ای اش تبلیغـات روایـ   با بررس  تبلیغ رلدروی میتسلبیه  نملنه

رسان  پرداشد و کنش سفر را اساس پیامپرداشی ی  سفر م مهاهده کردی  که به روایت
یـار )رـلدرو( درمقابـ     ش، در طلل روایـت، کـنش  دهد  براساس ای  کنرلد قرار م 

های شر و رطرهای پنهان در طبیعـت( قـرار گرفـت  متخصصـان     ها )اسطلرهضدکنش
درست  با کاربرد عناصر تخی  باشرر، تبلیغ را با ریال پیلند شده و رسـتگ   تبلیغات به

داها، هـای مختلـا، صـ   اند  همچنی  اش طریـ  تصـلیرپرداشی  و روشمرگ  را رفع کرده
انـد تـا بـا ایجـاد احساسـ       ای پادساشی کردهگلنهای بههای اسطلرهنلرها و شخصیت
کننده، شمینه را برای باورپـذیری و اعتمادسـاشی او مهیـا نماینـد  بـا      شگر  در مصر 
ای را شـاهد بـلدی  کـه بـه     ای اش باشاریاب  روای  ـ اسطلرهبرن نملنهبررس  برند ملن

اسـت  ایـ  برنـد بـا اسـتفاده اش روایـت       کلچلیل پردارته شاشده پرداشی رلدکارروایت
پـرداشی و  نلع  محصـلل را هلیـت  در طراح  ای  محصلل، به کلچلیلشاشدهمعرو  
کننـدگان  گذاری کرده که رلدکار، رلد به روایت  تبدی  شده کـه بـرای مصـر    ارشش

آورد  طـرح  مراه مـ  هاحساس  شگر  اش نلاندیه ، ارتباطات انسان  و ررقیت را به
کـارگیری  ای اسـت کـه بـا بـه    ای اش طراح  محصلل روای  ـ اسطلره جقه نیز نملنهبته

های  کـه در  عناصر تخی  باشرر طراح  محصلل را با ریال پیلند شده است  اش روایت
جقه محصلل ملرد نظـر  یابی  که چگلنه بتهاست، درم جقه( آمده مفهلم ای  طرح )بته

ای شـگر  حسـ  اش عرفـان و    گلنهدهد و بهبستگ  پیلند م ل، آشادگ  و ه را با کما
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 کند م  کننده ایجادسنت را در مصر 
دالی  قـدرت جابجـای  و تغییـر، سـرعت و     ها بهها بیانگر آن است که اسطلرهیافته

های ملرد بررس  مهـخص شـد کـه    کنند  در دادهایجاد ارشش جدید، تلیید روایت م 
   کـنش محـلری دارنـد    0مندنـد:  ای بهـره های اسـطلره دالی  ذی  اش روایتبه هانملنه

  بـا سـرعت حرکـت امکـان     2  دارای حرکت و اثربخه  ایجاب  یا اقناع  هسـتند   2 
  0شنارت  هستند  همی  دیی  در شمرة نظام شلش  و شیبای کنند و به شگفت  تلیید م 

و یا انتقال ی  حس به حس دیگر است که ای  دیی  ایجاد نظام تخیل ، سبب تعام  به
 گیرد نیز در نظام شلش  قرار م 

شـده، تبلیـغ، محصـلل یـا برنـد هسـت  رـلد را اش        هـای انجـام  با تلجه به بررس  
کننـده، ملجـب پیهـرفت بـاشار     گیرد و با ایجاد نیاش مفهـلم  در مصـر   ها م اسطلره

هـا اش طریـ  چهـار عنصـر     رسد اسطلره نظر مشلد  بنابرای  فرضیۀ اول تحقی  )بهم 
یابنـد و بـا پیلنـد    تخیل  باشرر در گفتمان تبلیغات ، باشاریاب  و برندساشی تجلـ  مـ   

یحـا  سـلیۀ حرکتـ  و    شـلد  بـه  کنند( تأیید م محصلالت با تخی  ایجاد ررقیت م 
ی  فرضـیۀ دوم  ای اثرگذاری ایجاب  و یا اقناع  دارند  بنابراگلنهآفرین  رلد، بهشگفت 

ای جاودانـه و حامـ  باورهـای    های اسـطلره که روایتآید اش آنجای  نظر م تحقی  )به
ای در گفتمـان تبلیغـات ، باشاریـاب  و    های اسـطلره کارگیری روایتاند، بهعمی  بهری

شلد و نلع  فراینـد ایجـاب  را بنـا    کنندگان م برندساشی باعث باورپذیری در مصر 
گـردد  بـا ایجـاد تغییـر اش ُبعـد شـنارت  بـه ُبعـد عـاطف ، ارشش          تأیید م نهد( نیز م 

ای اش های اسطلرهآورند  بنابرای  فرضیۀ سلم تحقی  )روایتوجلد م شنارت  بهشیبای 
های ارششـ  روایـ ، کاالهـا را بـه یـ       طری  فرایندهای کنه ، شلش ، بلش  و نظام

کنندگان، نظام ارشش  را در گفتمان در مصر کند و با ایجاد شگفت  فراارشش تبدی  م 
 شلد نماید( نیز تأیید م پرداشی هدایت م و گفته
ای در هـای اسـطلره  پـرداشی درمجملع نتایج پژوهش حاک  اش آن است که روایت 

کند که در تبلیغات، باشاریاب  و برندساشی در نظام ارشش ، کاال را به فراارشش تبدی  م 
فقط ی  کاالست، بلکه نماد بهتری  آرشوهای بهـر، تخـیرت،   نه ای  صلرت، محصلل

شـده تبلیغـات روایـ  ـ      هـای انجـام  های اوست  با تلجـه بـه بررسـ    باورها و آرمان
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ای شـنارت  و  گلنـه ای با استفاده اش سه نظام روای  کنه ، شلش  و بلش  بـه اسطلره
کند  همچنی  با استفاده اش م ای جدید اش دنیا ملاجه کننده را با تجربهحضلری مصر 

کـارگیری  کند  بهآفرین  م عناصر تخی  آ ، را ، آتش و هلا برای محصلالت ارشش
هـای تجـاری   های ادب  را با رسانهای، رسانهرسانهای، در کنه  بی های اسطلرهروایت

کـارگیری  دهـد و در ایـ  پیلنـد، عناصـر تخیـ  باشـرر دریـ  هسـتند  بـه         پیلند مـ  
هـای هنـری، مـا را بـا     هـای تـاریخ  بـه روایـت    های تاریخ  و انتقال روایـت لرهاسط

کنــد کــه در آن، کـاال بــا هــلیت  فرهنگــ  شــرایط ارتبــاط  ای  ملاجــه مــ س هرنهـانه 
 .بخهدکننده با ش ء مصرف  را ارتقا م مصر 
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   21ـ2  صص20  ش1س  پژوه شبان فصلنامۀ « فارس 

ررس  کارکرد جنسیت در متلن اقنـاع  مطبلعـات شبـان فارسـ  اش     ب ( 0290جعفری، طریه )
دانهـگاه آشاد   شناسـ  همگـان    ارشـد شبـان   کارشناسـ   نامۀپایان دیدگاه گفتمان انتقادی،

 اسرم  تهران، واحد تهران مرکزی  
معناشناسـ   نهانه استان سیاوش برپایۀ نظریۀبررس  سارتار روای  د(  0219رراسان ، فهیمه )

 دانهـگاه تربیـت مـدرس،     کارشناس  ارشد شبان و ادبیات فارس  نامۀپایان  ی  گرمسروا
 تهران  عللم انسان   دانهکدة

تهران:   2میدان  و بهزاد دوران  چگلدرش    ترجمۀهاشناس  رسانهنهانه(  0211دانس ، مارس  )
 نهر چاپار  
«  جقـه بتـه  مایـۀ ن  نمادی  نقشمعا»(  0290نژاد )مک  و مهدی وحدت  ، مهنلشذویار، حامد
    002ـ99  صص05  ش0س  کیمیای هنر فصلنامۀ
 تهران: یساوی    پژوهه  در فرش ایران(  0210ژویه، تلرج )

 تهران: بصیرت   فریده فرنلدفر  ترجمۀ اسطلره(  0219سگال، رابرت آی  )
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اساس چهار نس  رها برایطیهای روای  رسایتشناسای  دوره»(  0292) دیگرانشفیع ، سمیرا و 
   022ـ99  صص2  ش9دجستارهای شبان    دوماهنامۀ«  روایت

 تهران: سمت    مبان  معناشناس  نلی (  0210شعیری، حمیدرضا )
 تهران: سمت    معناشناس  گفتمان وتحلی  نهانهتجزیه(  0215) ـــــــــــــــــ
 در« معناشناسـ  فتمـان  اش دیـدگاه نهـانه   های گبررس  انلاع نظام»(  0212) ــــــــــــــــ

 تهران    طبائدانهگاه عرمه طبا  شناس  ایرانهفتمی  همایش شبان
  نقد ادب  فصلنامۀ«  معناشناس  گفتمان شناس  سارتگرا تا نهانهاش نهانه» ( 0211) ــــــــــ
   50ـ22صص  1ش  2س

 تهران: سخ    معناشناس  دیداریـ  نهانه(  0290) ــــــــــــــ
 تهران: انتهارات دانهگاه تربیت مدرس   معناشناس  ادبیاتـ  نهانه(  0295) ــــــــــــــــ

ایقای  شبان تصلیری تبلیغات  تحلی  وجه»  (0292ملک  )انتظاری سعیده شعیری، حمیدرضا و
معناشـنارت  )بررسـ  مـلردی: گفتمـان     اش دیدگاه کنه  و تنه  براساس رویکـرد نهـانه  

    002ـ92صص  9ش  های رراسانشناس  و گلیششبان ۀمجل«  تبلیغات  دارل  و رارج (
  کلچلیـل )نظـام معنـای  منسـج    تحلی  گفتمان  شاشده»(  0219یارمند ) هانیه عباس ، عل  و

هـای شبـان و ادبیـات    پـژوهش «  شده اش سارتارهای تلدرتل، تسلسـل  و تکـراری(  تهکی 
   10ـ25صص  0ش  تطبیق 

ثیر تبلیغات و پیهـبرد  بررس  تأ» ( 0290دهکردی ) ایهه رحیم  و اهللعبدایهادی، فرج زی،عزی
 مجلـۀ  « فروش بر رل  ارشش ویژه برند )ملرد مطایعه: برنـد یـلاشم رـانگ  سامسـلنگ(    

  222ـ202صص  2ش  2د   مدیریت باشرگان 
 تهران: تلس   بندهش گزارش مهرداد بهار(  0229فرنبغ دادگ  )

ــزرگ اده، ســیدعل  وشقاســ  ــان اســطلره(  0292بیگــدی  ) ب ــان رم ــ  جری ای  نقــد و تحلی
 تهران: نهر چهمه   نلیس  فارس گرای  در رماناسطلره

های معناپرداشی در تصلیر و کـرم بیلبلردهـای   شیله»(  0292راه )بیرون بهناش کاظم ، فروغ و
شـده،  ر، پذیرفتهانتها مقاالت آمادة) جستارهای شبان ۀ مجل«  گراتبلیغات  با رویکردی نقش

 انتهارات آنری ( 
بررس  تطبیق  شبان تبلیغات در بیلبلردهای تهـران و  »(  0290ارمغان  ) مری  کاظم ، فروغ و

ــر ارشش ــدن اش منظ ــ ین ــای فرهنگ ــ«  ه ــان ۀمجل ــ  شب ــ انجم   20ش  00د  2س  شناس
   52ـ25صص
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 ایمقابله قرن بیست  فرانسه: مطایعۀدو رمان باشگهت اسطلره در »(  0292کریمیان، فرشانه )
  شناس روایت دوفصلنامۀ«  یهگریمتنیت در آثار میه  تلرنیه و آی  ر متنیت و پیشبیش
   010ـ10صص  2ش  0س

  0ش  پژوههـنامۀ فرهنگسـتان هنـر   «  شناسـ  و تبلیغـات  نهانه  »(0215باب  )معی ، مرتض 
   012ـ92صص

آکـادم   پـرداشی در گفتمـان تبلیغـات  پنجمـی      هـای گفتـه  استراتژی»  (0290) ـــــــــــــ
 دانهگاه آشاد اسرم  واحد رشت  « شناس  ایرانایملل  شبانتابستان  بی 

   تهـران: محسـ  نلبخـت     ترجمـۀ شناس  اجتمـاع  آشنای  با نهانه  (0295ییلون، تئلن ) ون
 علم   

میـ  جـاودانگ     آورندةبرر  مضامی  پدید بررس   »(0295یرم  ) حمید منصلری، مجید و
  02ش  02س  شـنارت  ادبیـات عرفـان  و اسـطلره    فصـلنامۀ  « شنارت با رویکرد اسطلره

    202ـ200صص
 ، تهران: سخ  ها و کاربردهاشناس ، نظریهدرآمدی بر اسطلره(  0292ناملرمطل ، بهم  )
 در مۀ کلروش صفلیترج  «شناس  و شعرشناس شبان»(  0211یاکلبس ، روم  )

تـهران: ساشمان   به کلشش فرشان سجلدی  سارتگرای  و مطایعات ادب پساگرای ، سارت
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Abstract  
Advertising is a process that convinces us that a product is worth buying. 

Advertising is heavily influenced by myths. Marketing also familiarizes 

us with the market process and helps us to produce and present our 

products in an attractive way. Mythical narratives always refer us to a 

concrete or abstract power. Because of this, advertising discourse systems 

use them. One of these systems is the discoursive system of advertising, 

marketing, and branding. The research problem of this study is to 

investigate how myths interfere with the formation of this discourse 

system of advertising, marketing, and branding, and change the market 

discourse. Narrative-mythological advertisements contain narrative 

process of action, passion, and existence. Myths also contain four 

imaginary elements of Bachelard and bring these elements with 

themselves to the field of advertising to complete the narrative process. 

Therefore, the main purpose of the present research is to examine the 

place and application of semio-mythology in the discourse of advertising, 

marketing, and branding based on the above narrative processes. For this 

purpose, a corpus of advertising discourse, marketing system, and 

narrative-mythical branding is extracted from media and internet sites, 

and has been examined on the basis of narrative-mythical functions and 

value systems. The results indicate that the use of mythical narratives can 

improve the brand and market by creating consumer belief and sense of 

loyalty. 

 

Keywords: Advertising discourse; narrative process of action; narrative 

process of passion; myth; Bachelard’s imaginary four-dimensional 

elements.
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