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 -6مقدمه
کاربردهای علوم بالغی و کارکردهای مخنلف زبانی صرفاً مدحصر به حتوزۀ شتعر
و ادبیات نیست

و در زمیدته هتای دیگتر نیتا نمتود بستیار دارد .یکتی از مهّتمتترین ایتن

عرصهها حوزۀ تبلیغات بازرگانی اس ؛ زیرا انگیاشی که ایتن عداصتر در کتالم ای تاد
میکددد ،موجب میشود سخن در جان و دل مخاطتب تأثیرگترار باشتد؛ در وا ت ایتن
شیوههای بالغی و زبانی ،رسال

اصلی زبان را که همانا ای اد ارتباط اس  ،تاویت

و

هدفمدد میسازند تا سخن د یااً بر مانضای حال مخاطب گفنه شود .با بررستی بستیاری
از آگهیهای بازرگانی آشکار میشود که در زیرساخ

آنها جدبههای بالغی ،بهویژه

در این زمیده ما را به نکنههای سودمددی رهدمون میسازد؛ بتهخصتو
شیوههای جدید ناد ادبی باشد .بهنظر میرسد که تابتهحتال ذتژوه

اگتر مبندتی بتر
کامتل و مستنالی

درمورد تأثیر علوم بالغی و کارکردهای زبانی در تبلیغتات بازرگتانی بتهان تام نرستیده
و تدها در این زمیده میتوان به ماالۀ «شتگردهای زبتانی در تبلیغتات» نوشتنۀ زهترا

اس

ابوالحسدی چیمه اشاره کرد که در آن فاط به چدد شیوۀ زبانی ذرداخنه شده و از مستالل
بالغی سخدی بهمیان نیامده اس  .بهرام رن بریان ،فرج اهلل فرجینیتا نویستددگان ماالتۀ
«تأثیر اسنفاده از شعر و موسیای در آگهی تلویایونی بر یتادآوری مخاطتب» صترفاً بتر
جدبۀ تأثیر شعر و موسیای بر یتادآوری ذیتام بازرگتانی ذرداخنتهانتد و بدتدرت موضتوع
بالغ

را موردتوجه رار داده و بیشنر بر مسالل زبانی تکیه کردهانتد .هم دتین حستین

ذایدده در ماالۀ «شیوههای جدید ناد ادبی» ( )6235بحثی را به آگهی ت اری اخنصا
داده اس

که در آن تدها به بررسی ساخنار برخی از آگهیهای ت اری بتا گونتۀ ادبتی

داسنانک ذرداخنه اس .
در ذژوه

حاضر سعی شده اس

تا با آوردن شتواهدی از هتر یتک از شتیوههتای

مخنلف بالغی زبانی بهترتیب میاان اهمّی  ،به تحلیل آنها نیا ذرداخنه شتود .هم دتین
به این سؤاالت ذاسخ داده شود که میاان تأثیر هریتک از کارکردهتای بالغتی و زبتانی

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

عداصر تصویری و نیا آرایههای بدیعی بهوضوح دیده میشتود .بتدیهی است

ذتژوه
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چادر اس ؟ و هر کدام از این کارکردها با کدام یتک از اهتداف چهارگانتۀ تبلیغتات
بازرگانی(که ذس از این بدان اشاره میشود) سازگار اس ؟

 -2متن
رسال

اصلی زبان ،ای اد ارتباط است ؛ ایتن ارتبتاط کته بتا هتدف خاصتی شتکل

میگیرد ،هدگامی مؤثّر وا میشود که مدب ارتباط یا فرسندده به هدف خود از ارتبتاط
برسد .در مورد ذیام های بازرگتانی کته موضتوع موردبحتس ماست  ،هتدف از ارتبتاط،
تأثیرگراری بر مخاطب درمورد کاالی موردتبلیغ اس  ،بدابراین زبانی کته در تبلیغتات
بازرگانی بهکار گرفنه میشود ،باید زبانی منداسب با ویژگیهای موردنظر در تبلیغتات
ازجمله جرابّی

و ماندگاری باشد .بدون شک یکی از مهّمترین شیوههای برانگیااندتده

و اثتتربخ ت تبلیغتتات در ذهتتن مخاطتتب ،استتنفاده از شتتیوههتتای زبتتانی و بالغتتی است .
زرینکوب درمورد بالغ

از ول جرجانی میگوید «بالغ

دارای نظم و ترتیب معیّدی باشد که منداسب بتا آن چیتای است

به این معداس که کتالم
کته در ذهتن گویدتده

اس » (زرینکوب .)265 6231،با بهرهگیری از ظرفی های بالغی میتتوان ذیتامهتای
تبلیغاتی را از ساخنار کلیشهای و زبان عادی خارج و بهخوبی در ذهن مخاطب نهادیدته
کرد« .با گسنرش روزافاون ذیامهای تبلیغاتی در زندگی روزمره ،مبلّغان دریافنهانتد کته
ارجاع مسنایم و ساده به موضوع بترای خوانشتگر جترّابینی نتدارد و بسترع
خواهتتد شتتد ،بدتتابراین تبلیغتتات را متتیبایست

فرامتوش

معمّاگونتته ،جترّاب و بتتامفهوم ستتاخ »

(بصالری.)52 6232 ،
عصر حاضر را میتوان عصر ارتباطات نامید که در آن همگی در ذتی تأثیرگتراری
بر یکدیگر هسندد؛ عصری «که وجه مشخّصۀ آن تتالش بترای منااعدستازی همگتانی
اس  ،این هتدف درمتورد ذیتامهتای بازرگتانی بتدیهیتتر است » (الیتوت.)35 6233،
چگونگی بهرهگیری از زبان در این ارتباط اجنماعی بتا هتدف منااعدستاخنن مخاطتب
در حوزۀ تبلیغات بازرگانی بسیار مهّم مینماید؛ بهگونهای که تولیدکددتدگان حاضترند
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یک تبلیغ موفّق و تأثیرگترار بپردازنتد .همتواره در تبلیغتات

هایدۀ زیادی برای ساخ

بازرگانی هماندد یک اثر ادبی ،ما با سه دسنۀ منغیّر روبهرو هسنیم « .6مدب ارتباط (چته
کسی ذیتام را ارالته متیدهتد؟) .2 ،ماهیّت

ارتبتاط (ذیتام چگونته ارالته متیشتود؟).2 ،

ویژگیهای مخاطبان (ذیام به چه کسی عرضه میشود؟)» (همان  .)622به بیانی دیگتر،
فرسندده ،ذیام (کارکردهای بالغی و زبانی) و گیرنده در این میان حتالا اهمّیت انتد .در
ایتتن ذتتژوه  ،بتته بررستتی منغیّتتر دوم ،یعدتتی «ماهیّت
میذردازیم .بدیهی اس

ارتبتتاط» و چگتتونگی ارالتتۀ ذیتتام

که این سه دسنه منغیّر بر همدیگر تأثیراتی مناابل دارند.

در یک ذیام تبلیغاتی با یک گفنمان ( )discourseمواجته هستنیم .بترای گفنمتان
مخنلف علمی ،میتوان نا

و کارکرد خاصی برای آن در نظر گرفت » (بشتیر6233،

 .)266در اید ا میتوان گفنمان را چدین تعریف کترد «کلمتات و مفتاهیم کته اجتاای
تشکیل دهددۀ ساخنار زبتان هستندد ،ثابت

و ذایتدار نبتوده و در زمتانهتا و مکتانهتای

منفاوت ،ارتباط آنها دگرگون شده و معانی مخنلفی را بیان میکددتد» (ستلیمی6232،
 .)52امروزه در بررسی یک ذیام ،فاط بر عوامل زبانی و لغتوی تکیته نمتیشتود ،بلکته
زمیدههای فرامندی و مو عی های گوناگون گیرنده نیتا متورد توجته است « .بستیاری از
صاحبنظران ارتباط معنادند ارتباط چیای جا انناال «معدی» از «فرسندده» بته «گیرنتده»
نیس  ،امّا آنهتا معدتی را در درون ذیتام نمتیجستندد ،بلکته آن را در شتخ

گیرنتده

جست وجتتو متتیکردنتتد؛ بتته ایتتن ترتیتتب معدتتا در کدتته «شتترایط اجنمتتاعی» تترار دارد»
(آ اجانی .)33 6232 ،فرکالف بر این باور اس

که «تحلیل گفنمان صترفاً بتا عداصتر

نحوی و لغوی سر وکار ندارد ،بلکه به زمیدههای بیرون از منن؛ یعدتی بافت

و مو عیت

فرهدگتی و اجنمتاعی و غیتره مترتبط است » (فترکالف .)3 6233،بدتابراین متا بایتد بتتا
«ویژگتتیهتتای ختتا

مخاطبتتان» آشتتدا باشتتیم تتتا بنتتوانیم درمتتورد «ماهیّت

ارتبتتاط» یتتا

چگونگی ارالۀ ذیام ،تصمیم سد یدهای بگیتریم .علتوم بالغتی و کارکردهتای مخنلتف
زبانی در این موضوع ،بسیار کاربردی و مؤثّرند .در این ذژوه

ضتمن بررستی نات

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

معانی و تعاریف مخنلفی ذکتر کتردهانتد کته «بتا توجته بته کتاربرد آن در حتوزههتای
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کارکردهای بالغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی ،از مدظر تحلیل گفنمان نیا نگتاهی بته
شواهد خواهیم داش  .هدگامی که بختواهیم از علتوم بالغتی و کارکردهتای زبتانی در
«ارالۀ ذیام» بهره بگیریم طبعاً بایتد ویژگتیهتای مخاطبتان را در نظتر آوریتم .در حتوزۀ
تبلیغات ،مخاطب عام اس

و ما با مخاطب خا

که به زبان ادبی آگاهی فراوان دارد،

مواجه نیسنیم و «مدب ارتباط» یا «فرسندده» نیا بایتد بته ایتن موضتوع اشتراف و آگتاهی
کامل داشنه باشد تا بهطور صحیح از علوم بالغی و ظرفی های زبتانی بهتره بگیترد؛ در
غیر این صورت ،ننی ۀ عکس خواهد داد« .نحوۀ بیان ذیام ،نا

مؤثری در تعیتین تتأثیر

آن دارد» (الیوت .)32 6233،اسنفاده از علوم بالغی و بهطتور کلتی زبتان ادبتی ،دارای
ویژگیهای خاصی اس که با زبان عادی و روزمره تفاوتهتایی دارد؛ یکتی از وجتوه
مشخصۀ آن بیان غیرمسنایم اس « .چون زنتدگی عتادی حاجت
دارد ،اسنعمال لفظ در غیرموضوعٌله ذی

بته د ت

و صتراح

نمی آید ،جا در مواردی که بهکاربردن لفتظ

در معدی موضوعٌله وافی به ماصتود نباشتد یتا -مثتل متورد تبلیغتات -گویدتده هتدف
تصرف باشد در عاول و عواطف بشری» (زرینکوب .)15 6233،شفیعی کتدکدی نیتا
معناد اس

«ادبیات و بویژه شعر ،شیوۀ غیرمسنایم بیان و اندیشه اس  ،گریتا از مدقتق

عادی گفنار اس

و از ایتن روی در گتاارش لحظتههتا و اندیشتههتا ،متردان هدتری ،از

صورتهای گوناگون خیال و شیوۀ ادای معانی بتهطتور غیرمستنایم استنفاده متیکددتد»
(شفیعی کدکدی .)623 6233،این بیتان غیرصتریح و درذترده بتر مخاطتب بستیار تتأثیر
میگرارد .از سویی دیگر« ،تبلیغات باید صریح و مدقاتی باشتد تتا اثتر فتوری بتر روی
خواندده بگرارد .هم دین هدرمددانه باشد تا جلب توجه کدد ...و به زبان مشنری باشد تتا
او مقمئن گردد که آن ه عرضه شده ابل بول اس » (.)Pandya,1977: 3
بر ذایۀ آن ه گفنه شد ،صریح و در عتین حتال هدرمددانته و غیرمستنایمبتودن ذیتام،
میطلبد که در آن از شگردهای زبانی و علوم بالغی تا حدّی استنفاده شتود کته ضتمن
ایدکه موجب زیبایی و تأثیرگراری گردد و بول مخاطب را در ذی داشنه باشد ،باعتس
ذی یدگی ،تعاید و عدم مابولیّت

نگتردد و مخاطتب عتادی نیتا ذیتام را دریافت

کدتد.
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بدابراین اسنفاده از آرایهها و ظرفی های زبانی با توجته بته منغیّتر ستوم؛ یعدتی «ویژگتی
مخاطبان» در تبلیغات تفاوتهایی با حوزۀ ادبیتات دارد کته در ختالل دستنهبدتدیهتای
شیوههای مخنلف آن ،به این مهّم خواهیم ذرداخ .
«ماهیّ

ارتبتاط» یتا چگتونگی «ارالتۀ ذیتام» ،در حتوزۀ تبلیغتات بازرگتانی اهتداف

خاصی را دربر دارد که اهم آن را میتوان در موارد زیر خالصه کرد  .6الاای اندیشته
و ذیام .2 ،جلب اعنماد مخاطب .2 ،تشویق و ترغیتب .4 ،مانتدگاری موضتوع در ذهتن.
بدابراین عداصر بالغی مورداسنفاده درآگهی بازرگانی بهمثابۀ یک گفنمان باید بهنتوعی
این ویژگیها را در خود دارا باشدد .بدیهی اس که تدها برخی از تصاویر و آرایتههتای
تشبیه ،اسنعاره ،جداس ،تکرار ،ایهام و ...که در ادامه بتهترتیتب اهمّیت هریتک از ایتن
شیوهها به تحلیل آنها میذردازیم .البنه غیر از شیوههایی که در ادامه ،موردتحلیل ترار
میگیرند ،ممکن اس

شیوهها و شگردهای بالغی و زبتانی دیگتری نیتا وجتود داشتنه

باشد ،لیکن نگارندگان در این ذژوه

به ذکتر و تحلیتل همتین متوارد اساستی بستدده

کردهاند.

 -3نقش کارکردهای بالغی در تبلیغات بازرگانی
 -6-3کاربرد کنایه در تبلیغات بازرگانی
یکی از عداصر تصویرساز در ادب فارسی ،کدایه است  .بتا توجته بته تعریتف کلّتی
کدایه که همان «ذوشیده سخن گفنن اس » ،این نوع بیان هدری میتوانتد بته ستخدور در
انناال معدا و ماصود به شیوۀ غیرمسنایم یتاری برستاند .ماالرمته عایتده دارد کته «اگتر
چیای را به همان نام که هس ؛ یعدی نام اصلی خودش ،بدامیم سهچهارم لرّت و زیبایی
بیان را از میان بردهایم؛ زیرا کوششی که ذهن برای ای اد ذیوند معانی و ارتبتاط اجتاای
سازنده خیال دارد ،بدینگونه از میان میرود» (به نال از شفیعی کتدکدی.)623 6233،
شاید به جرأت بنوان کدایته را مردمتیتترین و عتامتترین شتیوۀ ادبتی دانست « .بیشتیده
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ادبی ،این توانمددی را دارند کته در تبلیغتات از آنهتا بهتره گرفنته شتود؛ نظیتر کدایته،
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کدایتتههتتایی کتته در ادب بتتهکتتار بتترده متتیشتتود از زبتتان متتردم ستتنانده شتتده اس ت

و

ذدیدآورندگان ،این کدایات ،مردم بودهاند نه ستخدوران ...کدایتههتایی کته هد ارهتای
زیسنی ،باورها ،رسم و راهها و ویژگیهای مردمی دیگر را باز میتابدد» (کاازی632،
 .)6233عامبودن و مردمیبودن کدایه ،یکتی از ویژگتیهتایی مهّمتی است
اسنفادۀ بیشنر این شیوۀ بیانی در تبلیغات نسب

کته باعتس

به سایر شیوهها شده اس  .شاید یکتی از

دالیل ابلذکر ،این باشد که کدایه با زبان و فرهدگ مردم بیشنر مرتبط اس  .عالوه بتر
که به هدریکردن اثر مد ر متیشتود .از ایتن

این موارد ،کدایه دارای ویژگیهایی اس

میان میتوان ویژگتیهتایی چتون «دوبُعتدی بتودن ،نااشتی زبتان ،عیدیّت بخشتیدن بته
ذهدی ت  ،ابهتتام ،آوردن جتتاا و اراده کتتل ،ای تتاز ،مبالغتته ،غراب ت

و آشتتداییزدایتتی و

اسندالل را نام برد» (وحیدیان کامیار .)44 6232،برخی از ایتن ویژگتیهتای ذکرشتده
ماندد ابهام ،مبالغه و ای از در تبلیغات ،ارزشی دوچددان دارند.
اصوالً کدایههایی که در تبلیغات از آنها بهره گرفنه میشود ،اغلب باید کدایتاتی از
نوع « ریب» باشدد تا «مخاطب عام» سری تر نکنه و مفهوم کدایته را دریابتد؛ بته عبتارت
دیگر «از الزم به ملاوم» برسد و در ننی ه تأثیر تبلیغ بهحاصل آید؛ زیرا مؤثّر وا شتدن
تبلیغ در گرو فهم کدایۀ اسنفاده شده اس  .اگر از کدایۀ بعیدی اسنفاده شود که دیریاب
باشد ،شدونده و مخاطب عادی ممکن اس

معدا را درنیابد و در ننی ه با زبتانی گدتگ و

مبهم مواجه گردد .فاط در متواردی متی تتوان از کدایتۀ بعیتد استنفاده کترد کته در اثتر
کثرت اسنعمال آن ،این کدایه به گوش آشدا باشتد .ایتن موضتوع یکتی از تفتاوتهتای
«نحوۀ اراله ذیام» با توجه به حتال «مخاطتب» ،از کدایته در دو حتوزۀ ادبیتات و تبلیغتات
اس ؛ در ادبیات اسنفاده از کدایات بعید ،ذهن را به کدکاش و جس وجو وا متیدارد و
کشف روابط بین الزم و ملاوم ،موجب تلرّذ هدری میشود و استنفاده از کدایتۀ غریتب
(بعید) دارای ارزش بیشنری اس ؛ زیرا مخاطب اثتر ادبتی ،مخاطتب عتام نیست ؛ بلکته
مخاطب خا

و آشدا به فرهدگ ادبی اس  .ولی در تبلیتغ ،دو امتر باعتس ارزشتمددی

بیشنر اسنفاده از کدایۀ ریب شده اس

یکی زمان اندکی که مخاطتب و تبلیتغ بتا هتم
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در ارتباطاند (بهویژه در تبلیغات رسانهای) تتا مخاطتب ماصتود کدایته را دریابتد و دوم
اینکه گویدده با مخاطب عام مواجه اس

و طبیعناً این مخاطبان در ستدین مخنلتف و بتا

سقح سواد منفاوتاند .اگر از کدایات بعید و غیرذویتای زبتان استنفاده شتود ،مفهتوم و
ماصود کدایه مسننر میماند و کدایه کارکرد هدفمدد خود را نخواهد داش  .در زیر بته
بررسی و تحلیل چدد نمونه تبلیغ و بهرهگیری کدایه در آنها میذردازیم.
در تبلیغ نوعی بخاری از کدایۀ «ذشنم گترم است » استنفاده شتده کته کدایته از نتوع
ریب و در ساخنار جمله اس
به یاری و حمای

و این کدایه «ذش گرم بودن» به معدای «امیدوار و منّکی

کسی یا چیای» (انوری )6232 224،بودن اس  .واژۀ «گرم» در ایتن

میکدد تا این کتاال را مقمتئن و کارآمتد جلتوه دهتد .در تبلیغتات «ستاخنار ظتاهری و
واژگانی» کدایه نیا دارای اهمی
«دلم ر

میباشد؛ برای نمونه اگر در تبلیتغ ایتن کتاال از کدایتۀ

اس » اسنفاده میشد ،این تأثیر روانی مثب

واژۀ «گرم» و ارتباط

با «بخاری» اس

را در ذهن مخاطتب نمتینهتاد.

که ای اد بار روانی مثب

میکدد؛ بدتابراین در

تبلیغتتات عتتالوه بتتر مفهتتوم و معدتتای کدایتته« ،ستتاخنار صتتوری و واژگتتانی کدایتته» نیتتا
موردتوجه رار میگیرد .در آگهی بازرگانی که تبلیغ نوعی خمیردندان اس  ،از کدایۀ
«تادندانمسلح» اسنفاده شده اس

که ارتباط «ساخنار واژگتانی» ایتن کدایته «دنتدان» بتا

کاالی تبلیغ شده «خمیردندان» مشهود اس .
در تبلیغی دیگر ،که تبلیغ نوعی کتولر است  ،از عبتارت کدتایی «متا هتوای شتما را
داریم» اسنفاده شده اس « .هوای کسی (چیای) را داشنن» بهمعدی «از او (آن) حمایت
و ذشنیبانی کردن» (انوری )6366 6232،اس  .در این عبارت کدایی ،ماندد موارد فوق،
ارتباط محصول تبلیغشده «کولر» با «هوا» ارتباطی مسنایم اس

کته مخاطتب و شتدوندۀ

تبلیغ ،قعاً تح تأثیر این ارتباط و هوای مقبوع و خدکی که کولر تولید متیکدتد ترار
میگیرد و بهطورکلی کارآمدی این محصول را به ذهن منبادر میسازد .اگر بختواهیم
به تحلیل گفنمانی این آگهیها بپتردازیم ،بایتد همتانطتور کته اشتاره شتد ،بته مستالل
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کدایه با «بخاری و گرمادهی» آن ارتباط دارد و بار روانی مثبنی در ذهن مخاطب ای تاد
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فرازبانی و فرامندی ذرداخ ؛ برای نمونه در دو عبارت کدایی «ذشنم گترم است » و «متا
هوای شما را داریم» ،عالوه بر ارتباطی که در واژگان با محصتول تبلیغتی وجتود دارد،
الاای اندیشۀ «آسیبناذریری» را نیتا در دل ختود دارد؛ در وا ت ایتن تتأثیر را در ذهتن
مخاطب میگرارد که ممکن اس

بدون این کاالهای تبلیغی ،فرد بته مشتکل برختورد

کدد .ذکر این نکنه نیا ضروری اس

که در تبلیغات بازرگانی در کدار ایتن شتگردهای

مخنلف بالغی و زبانی ،عوامل دیگری چون «لحن گویدده» و «تصویری بودن تبلیغات»
وجود دارد که باعس افاای
از توضیحات ذی

تأثیرگراری میشود.
ظرفیت

بیتانی و بالغتی

میتوان به این ننی ه رستید کته اهمیت

کدایه در تبلیغات در درجۀ اوّل بهدلیل خاسنگاه مردمی این آرایه اس

و دیگتر ایدکته،

ظرفی هایی در خود این آرایه نهفنه اس ؛ ظرفی هایی چون ابهتام «کدایته در جتوهرۀ
خود ابهامزاس

زیرا دومعدایگی در اساس آن اس » (امامی )63 6232 ،یتا مبالغته کته

در امر تبلیغات بسیار کاربردی هسندد .توجته بته ایتن نکنته نیتا ضتروری است

کته در

ادبیات برای بهکارگیری یک کدایه« ،ارتباط مسنایم» مفهوم کدایته بتا موضتوع کفایت
میکدد؛ بهعبارتی دیگر میتوان از هریک از عبارات کدایی که دارای مفهتوم واحدنتد
در یک منن یا شعر اسنفاده کرد؛ ولی در تبلیغات «ارتباط صوری و واژگانی» کدایته بتا
کاالی تبلیغشده اهمی

باالیی دارد و اصوالً «ارتباط مسنایم معدتایی» یتا همتان مفهتوم

کدایه در درجۀ دوم اهمّی خواهد بتود .توضتیح ایدکته ،و نتی در تبلیتغ خمیردنتدان از
کدایۀ «تادندانمسلّح» اسنفاده شتده است  ،ایتن کدایته از لحتاو مفهتومی بتا بستیاری از
کدایات دیگر دارای ارزشی برابر اس

و صرفاً بهسبب ارتباط واژگتانی کته بتا کتاالی

تبلیغشده دارد ،از میان کدایات برگایده شده اس  .بهنظر متیرستد کته ذرکتاربردترین
شیوه در تبلیغات بازرگانی ،اسنفاده از کدایه و ظرفی های آن اس .
.2-3کاربرد تشبیه در تبلیغات بازرگانی
تشبیه بهعدوان یکتی از عداصتر بیتانی در تبلیغتات بازرگتانی بستیار موردتوجته ترار
میگیرد .در تعریف تشبیه در علم بیان میخوانیم که « ...بتهمعدتی ماندتدهکتردن چیتای
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اس

به چیای؛ مشروط برآنکه این مانددگی مبندی بر کرب یا حدا ل دروغنمتا باشتد؛

یعدی با اغراق همراه باشد» (شمیسا .)22 6232،در تبلیغات نیا و نتی چیتای بته چیتای
تشبیه میشود ،وجه شبه میان این دو امر برجسنه شده ،ویژگیهای مشتبّه نمتود بیشتنری
ذیدا میکدد که طبعاً همراه با اغراق و بارگنمایی خواهد بود .این بارگنمتایی کته از
رهگرر تشبیه دس

میدهد ،موجتب باورذتریری و «جلتبتوجته مخاطتب» بته کتاالی

تبلیغشده میشود .بهنظر میرسد مهّمترین اهتداف تشتبیه در امتر تبلیغتات ،یکتی «بیتان
حال مشبّه» اس ؛ «بیان حال مشبّه ،چدانکه مثالً بختواهیم یتک امتر شتگفنی بتدو استداد
کدیم که تدها با تصویر مشبهٌبه امکان دارد» (ت لیتل )55 6232،و در ننی ته بعتد از بیتان
«اغرا ی» اس

که در ذات خود تشبیه نهفنه اس ؛ برای مثال ،در تبلیغ سفیدکدددههتا و

ذودرهای شس وشو آن را به «بترف» تشتبیه متیکددتد کته نهایت

ستپیدی و ذتاکیاگی

اس  .در تبلیغ دیگری از ذودر شس وشو ،آن را به «آهتنربتا» و «جاروشتارژی» تشتبیه
کردهاند که لکهها و هرگونه آلودگی را از بین میبرد (و سری جرب ختود متیکدتد).
همانطور که اشاره شد ،هدف از بهکارگیری تشبیه در امر تبلیغات ،یکتی توصتیف و
نمایاندن ویژگیهای کاالی تبلیغ شده اس
در ادبیات ،بهطور خا

و دیگر اغرا ی که در تشبیه وجود دارد.

استنفادهکتردن از تشتبیهات «غریتب» و تتازه ،ارزش ادبتی

بیشنری دارد ،ولی بهنظتر متیرستد در حتوزۀ تبلیغتات بتا توجته بته «جایگتاه مندتوّع» و
«ویژگی مخاطبان»  ،اسنفاده از تشبیهات غریتب کته گتاه ممکتن است

ذتی

معدتایی

ای اد کدد ،مؤثّر نباشد و اسنفاده از تشبیهات منداول و بهاصقالح ادبی «آشتدا در زبتان»
یعدی تشبیهی که ربط بین «مشبه» و «مشبهٌبه» نادیکتر باشد ،مؤثّرتر وا ت افنتد و دارای
ارزش بیشنری باشد؛ زیرا مخاطب تبلیغات در ذی کشف روابتط ذی یتده بتین «مشتبه» و
«مشبهٌبه» نخواهد بود و باید «وجه شبه» مبیّن و آشکار باشد تا تأثیر سری و آنی ختود را
بر ذهن مخاطب بگرارد .همانطور که در سم
تبلیغات برای عموم مردم اس  ،نه افراد خا

.

کاربرد کدایه در تبلیغات اشتاره شتد،
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حال مشبّه ،مخاطب بته خریتد کتاالی تبلیتغشتده «تشتویق و ترغیتب» متیشتود؛ دیگتر
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گاه در امر تبلیغ ،برای مؤثّرتر کردن کالم ،مبالغه را افاون کرده ،مشبه را بر مشبهٌبته
ترجیح میدهدد؛ بهعبارتی دیگر از «تشبیه تفضیل» بهره میگیرند .چدانکته گفنته شتده
اس

«گاه شاعر بر تشبیهی که ساخنه ،ان نیس

بیشنری اس

و بهدنبال تصتویری برتتر و هماندتدی

تا از روی مبالغه ،ممدوح یا توصیف خود را با جلوۀ بیشنری عرضه کدتد»

(ت لیل .)52 6232،برای نمونه در تبلیغ یک کاال آن را «لقیفتر از گل» متیخواندتد.
بهطور کلی اسنفاده از تشبیه در تبلیغ ،اوالً در معرفتی کتاالی متوردتبلیتغ متؤثّر است

و

ویژگیهای آن را بازگو میکدد و در ننی ه متا را بته یکتی از اهتداف چهارگانتۀ تبلیتغ
یعدی «تشویق و ترغیب مخاطب» نادیکتر میسازد.
-3-3کاربرد استعاره در تبلیغات بازرگانی
یکی دیگر از شیوههای مهّم و تأثیرگرار در حوزۀ تبلیغات بازرگانی ،بهرهگیتری از
اسنعاره اس  .سیروس شمیسا در تعریف اسنعاره چدین مینویسد «عاریه ،خواسنن لغنی
را بهجای لغ

دیگری» (شمیسا .)51 6232 ،بهعبارت دیگر اسنعاره ذکتر یتک طترف

تشبیه و ارادۀ طرف دیگر اس  .در تشبیه سخن از همانددی اس
اینهمتانی ،بدتابراین متی تتوان گفت
«اسنعاره دامی اس

و در اسنعاره ستخن از

کته استنعاره دارای ارزش هدتری بیشتنری است .

تدگتر و نهانتر از تشبیه که ستخدور در برابتر خواندتده یتا شتدوندۀ

خود می گسنرد ،از این روی ذروردگی هدری و ارزش زیباشداخنی آن از تشبیه فاونتتر
اس ت ؛ زیتترا ستتخندوس ت

را بیشتتنر بتته شتتگفنی درمتتیآورد؛ و بتته درنتتگ در ستتخن

برمیانگیاد» (کاّازی .)34 6233 ،شمیسا نیا دربارۀ ارزشمددی استنعاره معناتد است
«استتنعاره کارآمتتدترین ابتتاار تخیّتتل و بتتهاصتتقالح ابتتاار ناّاشتتی در کتتالم استت »
(شمیسا.)642 6234،
از آن ایی که اسنعاره در حو زۀ زبتان (چته ادبتی و چته غیرادبتی) کتاربرد وستیعی
دارد ،در تبلیغات بازرگانی نا

مهّمی ایفا میکدد ،ولی در تبلیغات ،عالوه بر استنعاره

در الب لفظ ،استنعارههتای «تصتویری» و «مفهتومی» نیتا وجتود دارنتد کته نستب
اسنعارههای لفظی ،کاربردیتر بهنظر میرسدد.

بته
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بررسی اسنعارۀ مفهومی ،اغلب در زبانشداسی صورت میگیرد و ناظر بر این است
که اسنعاره فاط در ادبیات و شعر رخ نمیدهد ،بلکه اسنعاره در زبان جاری اس ؛ زیرا
بر تفکر و اندیشۀ ما حاکم اس « .شتداخ گرایتان عتالوه بتر ایدکته معنادنتد استنعاره،
بخ

منعارفی از زبان اس  ،بر این نکنه نیا تأکید میکددد کته استنعاره فراتتر از ستقح

زبان عمل میکدد؛ محدود به زبان نیس

و مبدای نظتام فکتری یتا مفهتومستازی انستان

اس ت » (س ت ودی .)12 6233،استتنعارههتتا در زبتتان ستتمنی از استتنعارههتتای مفهتتومی
بارگتری را شکل میدهدد که به ما کمک میکددد تتا جهتانی را کته در آن زنتدگی
متتیکدتتیم ،درک کتترده ،دربتتارۀ آن بیددیشتتیم .کتتوچ

معناتتد استت

«عتتالوه بتتر

بو ،المسه و ماه ظهتور یابتد» ( .)Kövecses,2262 36-32درمتورد حتوزۀ کتاربرد
اسنعاره ،داوری اردکانی معناد اس

«اسنعاره این اس

دیگتتتر بدهدتتتد و ایتتتن نتتتامگتتتراری اخنصتتتا

که به چیای که نامی دارد نتام

بتتته شتتتعر و ادبیتتتات و هدتتتر نتتتدارد»

(داوریاردکانی.)3 6236،
اسنعارههای «تصویری» و «مفهومی» بتهعدتوان عدصتری مهّتم در تبلیغتات بازرگتانی
کاربردهای گسنردهای دارند« .اسنفاده از گرافیک سدنی و تصاویر و جمالت سرراس
و شعارگونه ،کمکم دارند کارایی خود را از دست

متیدهدتد و طراحتان گرافیتک بته

دنبال دسنیابی به ایدههای جدیدتری از تکدیکهای تصویرسازی هسندد که تتازه ،نتاب
و هی انانگیا باشد .یکی از روشهای جدید که امروزه در تبلیغات بیشنر بته آن توجته
میشود «اسنعارههای تصویری» اس » (فورس ویل .)22 6233 ،گتاه ممکتن است

در

یک تصویر یا یک تبلیغ چددثانیهای ،ح م وسیعی از اطالعات بته مخاطتب داده شتود
که تأثیری بهمراتب بی

از جمالت کلیشهای که در یک تبلیغ معمولی گفنه متیشتود،

بر مخاطب داشنه باشد« .آگهی ت اری باید در کمنرین زمان ممکن – کته گتاه از ذتد
ثانیه ت اوز نمیکدد -با حدا ل تصاویر و گفنار ،بیشنرین اثر را در بیددده با ی بگترارد»
(ذایدتتده .)43 6235 ،شتتفیعی کتتدکدی بتتر ایتتن بتتاور اس ت

کتته استتنعاره دارای چدتتین

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

صحب کردن یا نوشنن ،اسنعاره میتواند در تصویر ،صدا ،موسیای ،زبان اشاره یا حنتی
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کارکردی اس

«از خصوصیات اسنعاره یکی این اس

که معدای بسیار در لفظ اندک

نشان میدهد و از یک صدف چددین مروارید بیرون میدهد» (شفیعی کتدکدی6233،
 .)662برای نمونه در تبلیغ نوعی خودرو« ،اسب یا ببری را در حال دویدن با شتناب» بته
تصویر میکشدد که سرع  ،چاالکی و اسنحکام آن به مخاطب الاتا شتود .دروا ت در
این نوع تبلیغ شاید از کالم و زبان ادبی معمول اسنفاده نشده باشد ،ولتی همتین نگتاره،
نوعی «اسنعارۀ تصویری» محسوب متی شتود .گفندتی است

کته از ایتن شتیوه بیشتنر در

تبلیغات ذوسنری و بیلبوردی اسنفاده میشود .در نمونهای دیگر «تکه یخی را در حتال
ذوب شدن» نشان متی دهدتد و ماصتود ایتن است
رعهکشتی محصتولی ختا

کته زمتان انتدکی بترای شترک در

بتا ی مانتده است  .در جتایی دیگتر در تبلیتغ مؤسستهای

آموزشی ،تصویر «نردبان» بر روی ذوسنر زده شده اس

که مفهوم «تر ّتی»« ،صتعود» و

«ذیشتترف » را متتیرستتاند .تمتتامی ایتتن شتتاهدمثالهتتا «استتنعارههتتای تصتتویری» هستتندد.
اسنعارهها چه از نوع زبانی باشدد و چه غیرزبانی ،هدف مشنرکی دارند« .هدف استنعارۀ
زبانی و اسنعارۀ تصویری ،راردادن آن ته بتهصتورت استنعاری درمتیآیتد در مدظتری
جدید اس » (فورس ویل .)56 6233 ،اسنعارهها از هر نوع که باشدد ،چه لفظتی و چته
تصویری ،با هدف تأثیرگراری بر مخاطب و بهتأمّل واداشتنن او در تبلیغتات بازرگتانی
بهکار گرفنه میشوند و امروزه از جملته شتیوههتای ذرکتاربرد و موفتق در ایتن عرصته
هسندد.
-2-3کاربرد جناس در تبلیغات بازرگانی
جدتتاس از مصتتادیق بتتدی لفظتتی اس ت

کتته در زبتتان ادبتتی بتترای ای تتاد موستتیای

درونی،کاربردی فراوان دارد .جاللالدّین همایی در تعریف جداس چدین آورده است
«آن اس

که گویدده یا شدونده در سخن خود کلمات همجدس بیاورد که در ظتاهر بته

یکتتدیگر شتتبیه ،و در معدتتی مخنلتتف باشتتدد» (همتتایی .)43 6233،محمدرضتتا شتتفیعی
کتتدکدی نیتتا در تعریفتتی دیگتتر چدتتین متتینویستتد «در بیانی کلتتیتتتر ،جداس هر نتتوع
اشت تنراک در مصوتها و صامنهای کالم اس » (شفیعی کدکدی .)226 6232،جدتتاس از

 231ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که کالم را به موسیای نادیتک متیکدتد؛ ایتن موستیای در حتوزۀ

جمله مواردی اس

تبلیغات ناشی مؤثّر و بساا دارد .بهطور کلی یکی از نکنههای ابلتوجّه در بهکارگیری
علوم بالغی در حوزۀ تبلیغات ،عداصری اس

که کالم را به موسیای نادیک متیکدتد؛

هماندد جداس ،تداسب ،تکرار و« . ...روش جداس یا همجدسسازی ،یکی از روشهایی
که در ستقح کلمتات یتا جمتالت ،همتاهدگی و موستیای بتهوجتود متیآورد یتا

اس

موسیای کالم را افاون میکدد» (شمیسا .)52 6236 ،موسیای موجود در کالم ،کمتک
میکدد که سخن برای مخاطب دلدشینتر باشد و سبب جلبتوجه وی گردد .به جرل
میتوان گف

ماندگارترین تبلیغاتی که هر فرد بهخاطر دارد تبلیغاتی اس که بتهنتوعی

زیبایی جداس و جدبۀ هدری آن ناشی از دو چیا اس

« .6دریاف تشابه آوایی دو

واژه .2 ،کشف تفاوت معدایی در عینتشابه آوایی» (وحیدیان کامیار .)24 6233 ،برای
نمونه در تبلیغ کاالیی با نام ت اری «دلدد» ،از عبارت «دلدد ،همیشه سربلدد» بهره گرفنته
شده اس  .دروا تشابه آوایی یا نوعی «جدتاس زالتدی» کته میتان دو واژۀ «ستربلدد» و
«دلدتتد» وجتتود دارد و ایتتن دو را در کدتتار یکتتدیگر در ذهتتن مخاطتتب تترار متتیدهتتد،
کارآمدی محصول تبلیغشده را الاا میکدد .به عبارتی جداس ،ای اد یا ذیدایی همانددی
میان دو کلمه را سبب میشود« .جان و خترد آدمتی اصتوالً از اشتیا و ذدیتدههتایی کته
به صورت منوازی یا منداسب یا مناارن یا دوگانته کدتار هتم متیآیدتد ،لترّت متیبترد و
طبیع

و سرش

و ذات آدمی برذایۀ همین مشابه های دوگانه ذیریتای شتده است »

(محبنی .)13 6231 ،گفندی اس
و زیباشداخنی آن د

در نامگراری «برندها» و شرک ها به مسالل آوایتی

میشود تا از رهگرر این تداسبات لفظی و معدتوی کته آن برنتد

دارد ،راح تر بنوان از چدین شیوههایی بهره گرف .
در نمونۀ تبلیغی دیگر که تبلیتغ نتوعی روغتن است  ،از عبتارت «روغتن فترد اعتال،
همیشه یعدی اویال» بهره گرفنه شده اس  .تاارن و همانددی این دو واژه ،اعالبودن ایتن
روغن را با موسیای حاصل از این جداس در ذهن مخاطب نهادیده میستازد« .در وا تت

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

با موسیای در ارتباط بوده اس .
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جدتاس از یک سو ای تاد موسیای در کالم میکدد و از سویی دیگر سبب تداعی معانی
مخنلف لفظی واحد متتتتیگتتتتردد و در ننی ه به گسنرش تخیل و ای اد کش

و جلب

توجه شدونده میان امد و ایتن از عوامتل ای اد زیبایی و هدر اس » (ت لیتل.)2 6213،
در تبلیغ کاالیی با نام ت اری «اِتکا» از «نوعی جدتاس زالتد» بهتره گرفنته شتده است

و

عبتتارت «اِتکتتا بتته اعنمتتاد شتتما اِتّکتتا دارد» ،ایتتن منکتتی بتتودن بتته مخاطتتب و مشتتنری و
اعنمادداشنن سبب میشود مخاطب ،احساس مثب

و خوشایددی در ذهن داشتنه باشتد.

اسنفاده از «جداس زالد» در میان انواع جداس،کاربرد بیشنری دارد .در تبلیغی دیگتر کته
تبلیغ نوعی روغن اس  ،عبارت «با فامیال کمنر در آشپاخانه؛ بیشنر با فامیال (فامیلها)»،
این جداس تام واژۀ «فامیال» ،فضای دورهتمبتودن و ستاعاتی ختوش داشتنن بتا اعضتای
فامیل و آشدایان را در ذهن مخاطب همواره با نام ت اری فامیال گره متیزنتد و موجتب
«برجسنهسازی» و «ماندگاری بیشنر» این نام در ذهن مخاطتب متیشتود .در یتک تبلیتغ
دیگر از یک مؤسسّۀ خیریه ،عبارت «در ماه مهر ،بانی باشید» آمده اس  .اگتر بختواهیم
این ذیام را به عدوان یک گفنمان تحلیل کدیم ،میبیدیم که دو واژۀ مهر ،بانی «مهربتانی»
را در ذهن تداعی متیکدتد و ایتن مفهتوم را متیرستاند کته بانیتان نیکتی در متاه مهتر،
انسانهای مهربانی هسندد .این ذیام که بهدلیل بازگشتایی متدارس توستط یتک مؤسستۀ
خیریه اراله شده ،طبعاً در ماههای دیگر کاربردی ندارد .در این نوع ذیتام ،نتوعی «ایهتام
تبادر» نیا دیده میشود.
کلمات من انسی که در محور همنشیدی کتالم در کدتار یکتدیگر ترار متیگیرنتد،
عالوه بر ویژگیها و کارکردهایی که ذکر شد ،گاه موجب آشداییزدایی نیا میشوند.
«گویی غوطهوری در امور موافق عرف و مدقق ،عادت ذهتن است
غفل

اس

و هتر عتادتی مایتۀ

و همین که با امور خالف عرف مواجه میشود ،توجته بته ستخن معقتوف

میدارد( »...شمیسا .)42 6236،این آشداییزدایی ،ذهن مخاطب را از کاربرد تکتراری
و عادتزده میزداید و واژگان را در نظرش برجسنه میکدتد .ایتن برجستنهستازی کته
حاصل آشدایی زدایتی است  ،از عتواملی است

کته در تبلیغتات بستیار متؤثّر است « .از

 238ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شتتیوههای مهم آشداییزدایی زبان از نظر فرمالیس ها نظتتم و همدشتتیدی واژگان در شعر
اس که بدیان آن آهدگ و موسیای واج اس ؛ بدین ترتیب هتر واژه بته گفنتۀ ماالرمته
«ذات حایا ت » متتیشتتود .شیوههای خا

زبان شاعرانه ،سران ام واژه یتتا واژگتتانی را

برجسنه میکدد و آن را از بار معدتتتایی و کتت تاربرد هتتترروزهاش جدا میسازد و ایتتتن
زدودن عادتها آشداییزدایی اس » (احمتدی.)53 6232،
 -2-3کاربرد تکرار در تبلیغات بازرگانی
تکرار به عدتوان یکتی از عداصتری کته کاربردهتای بالغتی دارد و نیتا بتا توجته بته
ظرفی هایی که این شیوه داراس  ،در حتوزۀ تبلیغتات بازرگتانی از آن بهترههتا گرفنته
ذراکدده یا ذش سرهم در یک بی » (شمیستتتا .)12 6236،برختتتی از صتتتاحبنظتتتران،
تکرار را از خانوادۀ جداس نمیداندد؛ ولی التل بته آن هستندد کته همتان نات
متتیکدتتد؛ چدتتانکتته گفنتته شتتده اس ت
لحاو نا

را ایفتا

«تکرار اگرچه از خانوادۀ جداس نیس  ،ولی به

موسیاایی میتواند همان وظیفه را عهدهدار شود» (شفیعی کتتدکدتی6233،

 .)225اما در برخی مداب  ،تکرار از انتواع جدتاس بهشمار آمده اس

(داد.)651 6235 ،

تکرار نیا کاربردهای گسنردهای در تبلیغات دارد« .تکرار در زیباشداسی هدتر از مستالل
اساسی اس » (شمیسا .)33 6232 ،در برخی از موارد ،هدف از تکترار «ای تاد تأکیتد»
اس

و این ای اد تأکید در امر تبلیغات بازرگانی ناشتی اساستی و انکارناذتریر خواهتد

داش  « .در مورد بسیاری از کاالهای مصرفی ،مردم فاتط بته ایتن دلیتل بته خریتد نتوع
ویژهای تمایل نشان میدهدد که برای آن کاال تبلیغ بسیار شده و بهوستیلۀ تکترار ،آشتدا
اس » (الیوت)32 6233،؛ چراکه چیای که تکرار شود بهنر در حافظه متیمانتد .روش
تکرار باعس اثرگراری بر موضوعات مهّم اس

و هم دین « ...موجب روشدی و تأکیتد

کالم میشود» (فرشیدورد .)515 6212،در تبلیغ «مؤسسۀ آموزشی مدرستان شتریف»،
نام این مؤسسه در تبلیغ چددین بار منوالی با لحدی خا

تکرار میشود؛ این تکترار نیتا

مثل سایر عداصر مورداسنفاده در تبلیغات باعس «ماندگاری» ایتن تبلیتغ و «الاتای آن بته
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شده است  .تکترار در کنتب بالغت چدتین تعریتف شتده «تکرار یک واژه به صورت
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مخاطب» میگردد .شفیعی کدکدی ،تکرار را از ویترین عوامل تأثیرگرار میداند که
بهکمک آن می توان عایده یتا فکتری را بته کستی الاتا کترد (ر.ک شتفیعی کتدکدی،
« .)262 6232الاای اندیشه و ذیام» یکی از اهداف چهارگانۀ تبلیغات اس
به مبلّغ در رسیدن به آن ،بسیار یاری میرساند .ناوی نیا معناد اس
بیان ،شعر ،ر ت

که تکترار

که «تکرار در فتنّ

 ،ناّاشتی و موستیای نتهتدهتا بتهدلیتل جربته و بترانگیخنن احستاس در

مخاطب ،بلکه بدین سبب که توجته را بته نکنتۀ خاصّتی جلتب یتا روی «تتم» یتک اثتر
منمرکا مینماید ،مورداسنفاده رار میگیترد» (ناتوی .)262 6234 ،بترای نمونته اگتر
برای خرید کاالیی شرایط یکسانی باشد ،هرچه یک نوع جدس آشداتر باشد ،جاذبهاش
هم بیشنر اس

و این آشدایی ،محصولت تبلیغات مکرّر اس  .ایتن ظرفیت

ادبتی هماندتد

سایر شیوههای مؤثّر ،ما را در دو هتدف تبلیتغ؛ یعدتی «مانتدگاری موضتوع در ذهتن» و
«الاای اندیشه و ذیام» یاری میرساند.
-1-3کاربرد ایهام و ابهام در تبلیغات بازرگانی
بهرهگیری از ایهام ،یکی دیگر از کارکردهای زبانی در امر تبلیغات اس  .در ایهتام
ذیجویی مخاطب به کشف معانی و درک معدتای متراد ،فضتای مثبنتی در ایتن ارتبتاط
اجنماعی ای اد میکدد« .در این روش کلمات (یتا عبتارات و جمتالت) موهتوم معتانی
مخنلفاند (حدا ل و معموالً دو معدی) و ممکن است

آن معتانی مخنلتف ،بتا کلمتات

دیگر کالم ،رابقه ای اد کددتد» (شمیستا .)626 6236،بترای نمونته در تبلیتغ یتک نتوع
ظرف نسوز ،عبارت «این غرا به شما می چستبه ،ولتی بته  ...نمتیچستبه» ،کته در آن بتا
اسنفاده از معدای دوگانه «چسبیدن» ایهام بهکاررفنه اس  .این نوع بیان باعتس درگیتری
ذهن مخاطب به معانی دوگانۀ چسبیدن میشود و این درگیتری ذهدتی حنتی تتا بعتد از
شدیدن ذیام وجود دارد و این «ماندگاری در ذهن» خود تبدیل به مدبعی دیگر برای تبلیغ
کاالی موردنظر اس « .لقف ایهام این اس

که شاعر (گویدده) با ذهن خواندده بتازی

میکدد؛ به این معدی که ذهن را به عمد منوجه یکی از معانی میکدتد و معدتی دیگتر را
که ظریفتر و هدریتر و شاعرانهتر اس  ،تحت الشتعاع معدتی اول ترار متیدهتد و از
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دسنرس ذهنهای عادی دور میکدد .در این صورت هرگاه خواندتده منوجته آن شتود،
به لرت کشف میرسد» (همان  .)626در نمونهای دیگر ،برای تبلیغ یک نوع چسپ با
سؤال ایدکه «االن چه میچسبد؟» ذهن مخاطب را بتهطترف نوشتیدنی گترم در فضتای
مثالً سرد و از این بیل متی بترد ،ولتی متراد چستبددگی چستب متوردنظر خواهتد بتود.
ذی یده کردن باف زبانی و بتهره برداری از ایهام ،امتروزه بتته صتورت شگتترد تبلیغتاتی
موفای درآمده اس  .در تبلیتغ یتک فروشتگاه بتارگ بتا نتام ارمغتان آمتده است

«متا

بهنرینها را برای شما به ارمغان آوردیم» .ایهام در واژۀ ارمغان بهمعدای هدیه یتا رهآورد
و مکان فروشگاه ،باعس جرّابی

و گیرایتی تبلیتغ شتده است  .در ایتن ذیتام نیتا صترف ًا

در برخی از تبلیغات بازرگانی شیوۀ کار بهصورت دو سم
بخ

و با مکثی بین آن دو

صورت متی گیترد کته در ایتن صتورت و نتی مخاطتب ستم

میکدد ،همراه با سؤالی در اننظار دریاف

سم

اوّل را دریافت

بعتدی تبلیتغ متیمانتد .ایتن موضتوع

ضمن ایدکه خواندده را برای درک بیشنر مقلب بههی تان متیآورد ،بترای او ابهتامی را
بهصورت هدری ای اد میکدد؛ برای مثال در تبلیغ نوعی مای ذاک کددده با نام ت تاری
«آ.ب.ث» ،گویدده در بخ

نخس  ،از افراد با طترح ذرست

«آ .ب... .؟» مخاطتب را

درمورد ایدکه چه حرفی بعد از «ب» میآید ،به اندیشته وامتیدارد و در ننی ته در ذهتن
ای اد ابهام میکدد که آیا این حروف طبق حروف الفبا ذی

میرود یا خیر؛ در نهای

مراد وا عی چیس ؟ این نوع ایهام «م ال دریاف هتای منکثّتر و چدتدمعدایگی را ستبب
میشود و این امکان را به خواندده میدهد تا در بازآفریدی اثر با آفریدددۀ آن مشتارک
داشنه باشد» (امامی .)3 6232،در بخ

دوم تبلیتغ کته ذتس از مکثتی بیتان متیشتود،

مخاطب را در اننظار و ابهام ترار متیدهتد تتا بتا تکمیتل جتای ختالی «آ.ب.ث» (متای
ذاک کددده) تبلیغ را کامل کدد .این امتر (ابهتام ای ادشتده) مخاطتب را بتترای جتترب
اطتالعات مشتناقتر متیسازد .این درنگ و مکثی که بین دو بخ

تبلیتغ وجتود دارد،

از نظر روانی بسیار مؤثّر اس ؛ زیرا ذهن مخاطب را درگیر متیکدتد و در ننی ته باعتس
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بهسبب تشابه با نام فروشگاه ،کاربرد تبلیغاتی یافنه اس .
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ماندگاری کاالی تبلیغشده در ذهن مخاطب میشود .بهنظر میرسد که ایتن شتیوه (دو
بخشی نمودن تبلیغ) از شیوههای جدید تبلیغاتی باشد.
نمونهای دیگر ،شیوهای اس که در تبلیغ محصوالت «ذاک» صورت گرفنته است ،
با اسنفاده از شیوۀ ایهام در عبارت «ذاک از یاد رفنن» (بهکلی از یاد رفنن ،از یتاد رفتنن
محصوالت ذاک) مؤثّر وا شده اس  .این درگیری ذهدی و ذی
تبلیغ ،تأثیر خا

زبانی موجتود در

خود را بر مشنری مینهد و موجب جرب او میشود.

-2-3کاربرد اغراق در تبلیغات بازرگانی
در حوزۀ تبلیغات ،الاتای اندیشته و ذیتام بته مخاطتب ،هتدف اصتلی تبلیتغ شتمرده
میشود .از طرفی دیگر نیا اغراق مهتمتترین عدصتر در الاتای اندیشته است ؛ چدتانکته
محمدرضا شفیعیکدکدی در اینباره میگوید «آن ه مسلّم اس

این است

کته عدصتر

اغراق در کدار دیگر صور خیال ،یکی از نیرومددترین عداصر الاا در اسلوب بیان هدتری
اس » (شتفیعیکتدکدی .)623 6233،بدتابراین نمتیتتوان تبلیغتات را جتدای از اغتراق
منصوّر کرد و همواره این دو ذدیده درهم تدیدهاند .با توجّته بته ایتن موضتوع متیتتوان
اغراق را مهمترین شیوه برای تبلیغات دانس  .این شیوۀ بیان عالوه بتر ایدکته بتهتدهتایی
میتواند بهعدوان یک آرایۀ ادبی در این زمیده بهکار گرفنه شود ،در ژرفساخ

تمتام

شیوههای تبلیغاتی دیگر نیا حضوری ذررنگ دارد؛ چدانکه در ذات تشبیه و استنعاره و
حنی در کدایه و سایر صتور خیتال ،اغتراق نات
ساخ

تعیتینکددتدهای دارد .بترای نمونته در

تشبیه تفضیل ،گویدده میخواهد با مبالغه ،مشبه را بر مشبهٌبه ترجیح دهتد و گتاه

حنی در برخی اضافهها مثل « بولیت تضمیدی» در تبلیغتات مؤسّستات آموزشتی ،حضتور
این عدصر بالغی مشهود اس « .اغراق چیای اس

ماندد تارچ کته در کدتار هریتک از

انواع خیال میروید» (همان  .)621در ننی ه اغراق را باید جاا الیدفک تبلیغ دانس .
اسنفاده از علوم بالغی در حوزۀ تبلیغات دارای ظرافت هتایی است

کته اگتر از آن

بیاطالع باشیم ،چهبسا این بهرهگیری ،ننی ه عکس دهد .درمورد اغراق ذکر این نکنته
ضروری اس

که این ادعّا باید بهگونه ای بیان شتده باشتد کته باعتس افتاای

گیرایتی
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سخن گردد و شعارگونه و غیروا عی جلوه نکدد .در اید ا باید به تفاوت مبالغته ،اغتراق
و غلوّ توجه کرد« .مبالغه» آن اس
اس

که عرفاً و عاالً امکان و وع داشنه باشتد .اغتراق آن

که عاالً امکان و وع دارد ،امّا عرفاً و عادتاً وا نمیشتود .غلتو آن است

کته نته

عاالً و نه عرفاً امکان ذیدایی و و وع ندارد (محبنتی .)665 6231،بدتابراین در تبلیغتات
بهنر آن اس
محال اس

که از اغراق و مبالغه بیشنر اسنفاده شود تتا غلتو؛ زیترا غلتو عاتالً و عادتتاً
و ممکن اس

شود و نوعی کراه

به گوش و ذهن مخاطب خوش ندشیدد و سبب عدماعنماد او

بهوجتود آورد و از هتدف تبلیتغ ،یعدتی «جلتب اعنمتاد مخاطتب»

فاصله بگیرد.
کافیس » اغراق صورت گرفنه؛ زیرا همانا قره ،کوچکترین واحد ممکن بترای ایتن
محصول محسوب میشود و مدظور نهایی آگهی کیفی ختوب و تأثیرگترار ایتن کتاال
اس  .یا در تبلیغ برخی آبمیوهها عبارت «صددرصد طبیعی» بهکار رفنته ،کته کتامالً
مشخ

اس

آبمیوههای صددرصد طبیعی از نظتر ا نصتادی بترای شترک

ستازنده

بهصرفه نخواهد بود و صرفاً این تبلیغ برای «جلبتوجته» و «تشتویق و ترغیتب» مشتنری
بیان شده که از اغراق درآن بهره گرفنه شده اس  .یا گاه در تبلیغ مواد ختوراکی مثتل
روغن چدان اسنفاده از آن کاالرا با سالمنی جسم انسان ربط متیدهدتد و ستالمنی را در
گرو آن میداندد که انسان میذددارد هی مؤلفۀ دیگری برای سالمنی وجود نتدارد .در
آخر باید گف

که اغراق و جدبههتای مخنلتف آن در تبلیغتات بستیار متؤثر و کارآمتد

هسندد و توجه به این نکنه ضروری اس

که بایتد نتهتدهتا از اغتراق بلکته ستایر عداصتر

بالغی بهدرسنی اسنفاده شود تا به هدف ،یعدی «جلب توجه مشنری» برسیم.
-8-3کاربرد طنز در تبلیغات بازرگانی
یکی از شیوههای بسیار مؤثر در تبلیغات ،اسنفاده از طدا اس  .اگر بخواهیم تعریفی
کلّتتی از طدتتا ارالتته دهتتیم ،بایتتد بگتتوییم «تصتتویر هدتتری اجنمتتاع نایضتتین و ضتتدین»
(شفیعیکتدکدی .)225 6233 ،یکتی از ویژگتیهتای مهّتم طدتا در تبلیغتات ،احستاس
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برای نمونه ،در تبلیغ نوعی متای ظترفشتویی بتهنتام «ذریتل» ،عبتارت «یتک قتره
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نادیکی و صمیمینی اس

کته بتین گویدتده و مخاطتب ای تاد متیشتود و ننی تۀ ایتن

احساس« ،ای اد اعنماد» میان طرفین اس

و این امر باعس میشود که تبلیغ ،متؤثّر وا ت

شتتود« .هتتر کلمتته و ترکیتتب طداآمیتتا بتترای ختتود دنیتتایی است

سرشتتار از شتتگفنی و

خیالانگیای .طداذرداز با تداعیهای ساحرانه ،کلمات و ترکیبات مداسب و غیرمداستب
را با هم جم میکدد تا هم ون رنگها در نااشی و اصتوات در موستیای ،یکتدیگر را
دف و جرب میکددد» (بهاادیاند وه ردی.)626 6233 ،
این کارکرد طدا نیتا ماندتد اغتراق عتالوه بتر ایدکته بتهتدهتایی در تبلیغتات استنفاده
میشود ،ممکن اس

در زیرساخ

سایر شیوههای تبلیغاتی نمود داشنه باشتد .از جملته

اهداف تبلیغ همانطور که اشاره شد« ،مانتدگاری موضتوع در ذهتن مخاطتب» است
این مهّم به کمک طدا میسر اس  .داننو در ماالتهای بتا عدتوان «ر ابت

و

بتین آگهتیهتا»

اشاره میکدد که آگهیهتای جترّاب کته مضتمون کمتدی و خدتدهآور داشتنه باشتدد،
بیشنر به خاطر آورده میشتوند» ( .)Donthu,1992:17بتهطتور کلّتی هتدف اصتلی
اسنفاده از طدا در تبلیغات را میتوان اوالً «ارتباط مؤثر با مخاطب» دانس

کته موجتب

اعنماد میشود و دیگر« ،ماندگاری در ذهن» اس که یکی از اهتداف چهارگانته تبلیتغ
محسوب میشود.
در تبلیغ نوعی فرش که واحد آن «تخنه» اس  ،از عبارت «یک تخنهاش کم است »
که کدایه از «خدگ و کودن یا ختل بتودن است » (انتوری )213 6232 ،استنفاده شتده
اس ت  .مفهتتوم ایتتن کدایتته و تداستتبی کتته بتتا «تخنتته» یعدتتی ممیتتا فتترش دارد موجتتب
برجسنهسازی این واژه و بهوجود آوردن ابهام در این تبلیغ شده ،بعد از رف ابهتام بترای
مخاطب و توجه به معدای دوگانۀ تخنه ،باعس ای اد نوعی «طدا» گردیده اس

کته ایتن

بار طدا ،احساس صمیمینی بین گویدده و مخاطب ای اد میکدتد و ننی تۀ آن احستاس،
«اعنماد» خواهد بود« .تشخی

کلمات بهوسیلۀ برجسنهکردن ،تداسب معدایی ،مکس در

روانی ،ای اد اع اب و غیره ،حواس خوانددۀ هوشیار را بهخود جلتب متیکدتد و او بته
جدبههای زیباییشداخنی کالم رهدمون میشود» (شمیسا .)23 6236 ،کاربرد یک کدایته
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با زیرساخ

طدا در تبلیغ ،موجب ای اد عداصری چون ابهام ،جدتاس و طدتا شتده ،کته

همگی این عداصر ،درگیری ذهدی مخاطب را در ذی دارد و در ننی ه باعس «ماندگاری
در ذهن» میشود.

 -2کاربردهای زبانی و سبکی در تبلیغات بازرگانی
در تبلیغات بازرگانی به شیوۀ مسنایم (ماندد تبلیغات رستانهای) ایتن ذتی زمیدته در
ذهن مخاطب وجود دارد که تبلیغکددده در ذی «جرب مخاطب» است
کددده نیا این اس

و هتدف تبلیتغ-

که مخاطب را منااعد ستازد کته ذیتام او را دربتتارۀ محصتول بتاور

سبکی در تبلیغات کاال نه تدها امکانات فراوانی در جترب مشتنری ای اد متیکدتد و در
ننی ه با صرف هایدۀ کمنر ،بازده بهنری به بار متیآورد ،بلکته اثتر درازمتدتی بتر ذهتن
مخاطب بهجا میگرارد» (ابوالحستدی چیمته .)621 6232،جابتهجتایی ارکتان جملته از
ویژگیهایی اس

که موجب «برجسنهسازی» میشود؛ برای نمونه ،در تبلیغ بانتک ستپه

عبارت «بانک سپه ،اوّلین بانک ایرانی» آمده ،که مادمشدن بانک سپه جهت

تأکیتد و

برجسنهسازی آن اس ؛ زیرا ساخنار نحوی زبان فارسی این جملته چدتین است

«اولتین

بانک ایرانی بانک سپه اس » .در وا نحوۀ چید

کلمات در محور هتمنشتیدی ،تتأثیر

بساایی در الاای اندیشه و ذیام دارد .از نظر جرجانی «زشنی و زیبایی سخن ،امری اس
موکول به چگونگی روابط اجاای کالم ،نته مفتردات آن؛ زیترا روابتط مناابتل اجتاای
کتتالم است

کتته زشتتنی و زیبتتایی را در نهایت

ر تتم متتیزنتتد» (مشتترف.)421 6231،

ساخ های اضافی در زبان نیا کاربردهایی دارنتد؛ بترای نمونته در تبلیغتات مؤسستات
آموزشی ،اضافۀ « بولی تضمیدی» را میآورند .وجود یدها در زبتان تبلغیتات نیتا تتأثیر
زیادی بر مخاطب دارنتد؛ بترای مثتال ،در تبلیتغ اذراتتور همتراه اول ،از یتد هتی کتس
اسنفاده شده اس

«هی کس تدها نیس » .با جملۀ «هی کس تدهتا نیست » و بعتد از آن

نام اذراتور همراه اوّل و ارتباطی کته بتین دو واژۀ «همتراه» و «تدهتایی» وجتود دارد ،بتار
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کدد .یکی از این ترفدتدها استنفاده از ویژگتیهتای زبتانی است « .تدوعتات دستنوری و
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روانی مدفی واژۀ «تدهایی» را میزداید .در تبلیغی دیگر عبارت «همیشه تازه و شاداب بتا
محصوالت  »...آمده که ید «همیشه» جه

جلتب اعنمتاد مخاطتب بتهکارگرفنته شتده

اس « .در زبان انگلیسی نیا تعبیراتی مشابه ماندتد « »all٬ only٬ neverدر ایتن متورد،
به فراوانی بهکار میرود که نشان میدهتد اطمیدتاندادن بته مخاطتب ،شتگردی عتام و
موفای آمیا در امر تبلیغات اس » (ابوالحسدیچیمه .)624 6232 ،بهکار بردن «صتف »
در تبلیغ نیا از شیوههای بسیار معمول اس  .آگهی بازرگانی بایتد کتاالی تبلیغتی را بته
مخاطب بشداساند و این امر در گرو برشمردن صفات آن کاالس
گردد .گاه چددین صف

تتا شتداخ

حاصتل

را برای یک تبلیغ بهکار میگیرند .در تبلیغ نوعی یخ تال از

صفات «زیبا»« ،جادار» و «مقمئن» اسنفاده شده اس  .بهطور کلی ویژگیهای زبانی کته
هرکدام با هدف خاصی صورت میگیرد ،در ذهن و روان مخاطب تأثیرگرار اس .
عالوه بر کارکردها و شیوههای بالغی و زبانی که در باال به آنها اشاره شد ،وجتوه
دیگری نیا در امر تبلیغات وجتود دارنتد کته گتاه تدهتایی و گتاه در زیرستاخ

ستایر

شیوهها نمود ذیدا میکددد؛ شیوههایی چون بهرهگیتری از کتالم آهدگتین و مدظتوم کته
بسیار اثرگرار و در ماندگاری موضوع تبلیغی در ذهن مخاطب مؤثّرند.

-2کاربرد کالم آهنگین در تبلیغات بازرگانی
بی تردید یکی از عوامل گیرایی کالم در طب و نفوس آدمی ،سخن موزون و
آهدگین اس  .ذریرش سخن موزون از سوی آدمی آسانتر صورت میگیرد ،حنی
اگر مخاطب از نیّ
ارتباطی تدگاتدگ اس

گویدده آگاه باشد .از سویی دیگر ،ارتباط انسان و موسیای،
و انسان ذاتاً به موسیای گرای

دارد؛ هم دان که شفیعی

کدکدی در کناب موسیای شعر دربارۀ ریشۀ روانی تمایل انسان به موسیای از ول
فارابی چدین مینویسد «از آن ا که نفس را نظامی اس
رهگرر کمیّ

منداسب ،اگرچه این نظام از

نیس  ،بههمین دالیل ،از میان همۀ محسوسات ،میل عظیمی به

ترکیبهای منداسب دارد ،نه چیاهای ساده و بسیط» (شفیعی کدکدی.)223 6232 ،
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بهرهگیری از سخن آهدگین در تبلیغات که بهدلیل موسیااییبودن آن ،میتواند
زمیدهای برای همراهی عداصر شعری در کالم ای اد کدد ،شیوهای بسیار مهّم و مؤثر در
تبلیغات بازرگانی اس

و میتواند رسال

«ماندگاری موضوع در ذهن مخاطب» اس
با اسنفاده از شعر بهخصو

اصلی ذیامهای تبلیغاتی را که همانا
به بهنرین صورت ممکن تأمین نماید .تبلیغ

برای کودکان بسیار مؤثر اس

شیوههای یادشده– با توجه به مو عی

و بهنرین شیوه از میان

ذهدی و سدی مخاطبان -برای گروه کودکان

اس  .در تحایای که توسط محااان غربی ان ام شده ،تأثیر تبلیغات در الب شعر و
ترانه مشهود اس « .دو سوم مادران گاارش دادهاند که صدای ب ههای خود را که
آموخنهاند ،شدیدهاند» (الیوت)32 6233،؛ زیرا کودکان با زبان ادبی که دارای عداصر
مخنلفی چون جداس ،ایهام ،کدایه و ...اس
اسنفاده از اشعار کودکانه ای اس

آشدایی ندارند و بهنرین وسیله برای آنان

که با وزن و آهدگ درآمیخنه اس  .این بهرهگیری

از کالم موزون در تبلیغ مدحصر به کودکان نمیشود و امروزه اسنفاده از این شیوه،
روشی رایج و منداول در ذیامهای بازرگانی اس  .اسنوارت و همکاران در ماالۀ خود
با عدوان «تأثیر موسیای بر یادآوری» اشاره میکددد که «درآگهیهایی که از موسیای
اسنفاده نشده بود میانگین نمره یادآوری  12درصد از حداکثر امنیاز بوده؛ در حالی که
میانگین نمرۀ یادآوری برای آگهیهایی که از موسیای بهعدوان یکی از ارکان اصلی
آگهی اسنفاده شده بود برابر با  32درصد از حداکّثر امنیاز کل بوده اس »
( .)Stewart et al,6331 42بدابراین «ماندگاری در ذهن» مهّمترین کارکرد شعر در
حوزۀ تبلیغات بازرگانی اس  .هم دین سخن و ذیام خود را با کالم موزون بیانکردن
مؤثرتر و دلدشینتر از نثر اس ؛ در ننی ه در «الاای اندیشه و ذیام» نیا شعر ،نا
دارد .برای نمونه در تبلیغ نوعی سُس با نام ت اری «دِلوتسه» از این ظرفی

مهّمی

بهره گرفنه

شده اس .
ایتتتن سُتتتس کتتته دل ستتتبه متتتاهش

نمتتیمونتته هتتی و تت چیتتای ازش
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بیشنر سهساله بودند در حال خواندن ترانههای ذیامهای بازرگانی که از تلویایون
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یتتک سُتتس خاصتته ایتتن «دِلوتستته»

دیتتتتر ب دبتتتتی بهتت ت

نمتتتتیرستتتته

بتتهنظتتر متتیرستتد کتته تبلیتتغ در التتب کتتالم متتوزون از نظتتر تصتترف در نفتتوس و
تأثیرگراری بستیار اهمیت

دارد و بته جرلت

متیتتوان آن را یکتی از کتاربردیتترین

شیوهها در تبلیغات دانس .

 -1نتیجهگیری
بهرهگیری از شگردهای زبانی و بالغتی در تبلیغتات بازرگتانی ،امتروزه بتهصتورت
شیوههای کارآمد و تأثیرگرار در ایتن زمیدته حضتوری ذررنتگ دارد .ایتن کارکردهتا
مخاطب را به هدف اصلی در تبلیغتات کته مهّتمتترین آن الاتای اندیشته و ذیتام است ،
رهدمون میسازد .این مسأله آن در مهم اس
یا «برند» خا
د

از لحاو آوایی ،تداسب و ظرفی

که گاه حنی در اننخاب یک نام ت تاری
آن بتا ایتن شتیوههتای بالغتی-زبتانی

میشود تا در امر تبلیغ موفقتر باشد .هم دین ذیامهای تبلیغاتی را میتوان از مدظتر

شیوههای جدید ناد ادبی هم ون تحلیل گفنمان بررسی کترد و بتا ستاخنار گونتههتای
ادبی و علوم بالغی تقابق داد .در این بررسی به این ننی ه میرسیم که برخی از عداصتر
بالغی ظرفی

الاایی بیشنری دارند که در تبلیغتات از آنهتا استنفاده شتده است  ،کته

مهّمترین آنها عبارتاند از کدایه ،تشبیه ،اسنعاره ،جداس ،تکرار ،ایهام و . ...هریک از
این عداصر بیانی در ذات خود دارای ویژگیهایی هسندد که با هدفهتای تبلیغتات کته
همانا الاای اندیشه و ذیام ،جلب اعنماد ،تشویق و ترغیب مخاطب و ماندگاری در ذهتن
اس  ،همسویی دارند .بسیاری از این شیوهها با یکدیگر وجهاشنراکهایی دارند؛ بترای
نمونه عداصری در تبلیغات کارآمد هسندد که بهنوعی با موستیای در ارتبتاط باشتدد کته
هم سبب «جلب اعنماد مخاطب» و هم باعتس «مانتدگاری در ذهتن» متیشتوند .برختی
عداصر دیگر نیا ماندد اغراق ،طدا و سخن متوزون و آهدگتین ،گتاه بتهتدهتایی بتهعدتوان
شیوهای در تبلیغات بهکار گرفنه میشوند و گاه در زیرساخ

سایر شیوههای تبلیغتاتی
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وجود دارند .بهطورکلّی میتوان ننی ه گرف که امروزه نمیتوان تبلیغات بازرگتانی را
بدون بهرهگیری از شگردهای بالغی و زبانی منصور شتد؛ زیترا استنفاده ازکاربردهتای
مؤثر و بساایی دارند.

زبانی و بالغی در رسیدن به اهداف چهارگانۀ تبلیغّ نا
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س ،4ش ،62ص

.22-3

نقش کارکردهای بالغی و زبانی در تبلیغات بازرگانی ــــــــــــــــــــــــــــــــ 226
سلیمی نوه ،اصغر(« ،)6232گفتمان در اندیشه فوکو» ،کیهان فرهدگی ،ش ،263ص

.55-52

ت شفیعیکدکدی ،محمدرضا ( ،)6232موسیقی شعر ،چاپ سوم ،تهران توس.
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( ،)6233صور ﺧیال در شعر فارسی ،چاپ سیادهم ،تهران آگاه.ت شمیسا ،سیروس ( ،)6234بیان ،چاپ ذد م ،تهران فردوس.
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( ،)6236نگاهی تازه به بدیع ،تهران فردوس. تتتتتتتتتتتتتتتتتت ( ،)6232بیان و معانی ،چاپ هشنم ،تهران فردوس. فرشیدورد ،خسرو ( ،)6212دربارۀ ادبیات و نقد ادبی ،تهران امیرکبیر. فرکالف ،نورمن ( ،)6233تحلیﻞ انتقادی گفتمان ،گروه منرجمان فاطمه شایسنه و دیگران،تهران مرکا مقالعات و تحایاات رسانهها.
ت فورس ویل ،چارلا ( ،)6233استعارههای تصویری در آگهیهای بازرگانی ،ترجمه لیلی
کافی ،تهران اداره کل آموزش و ذژوه

سیما.

ت کاازی ،میرجاللالدین ( ،)6233زیباشناسی سخن پارسی(بیان) ،چاپ نهم ،تهران نشر مرکا.
ت محبنی ،مهدی ( ،)6231بدیع نو(هنر ساﺧت و آرایش سخن) ،تهران سخن.
ت مشرّف ،مریم ( ،)6231نظم و ساﺧتار در نظریة بالغت جرجانی ،ذژوهشدامه علوم انسانی،
ش ،45ص

.461-422

ت وحیدیان کامیار ،تای ( ،)6233بدیع از دیدگاه زیباییشناسی ،تهران دوسنان.
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( ،)6232زبان چگونه شعر میشود ،مشهد سخنگسنر.ت همایی ،جاللالدین ،)6233( ،فنون بالغت و صناعات ادبی ،تهران سازمان چاپ و اننشارات.
ت ناوی ،نایب ( ،)6234شکوه سرودن (بررسی موسیقی شعر در شاهنامه فردوسی) ،مشهد
فردوسی.
Pandya, H. I. (1977) Language in advertising,Ajanta Publications.ـ
Donthu, N. (1992) Compettition among advertisements, J.O.A.R. Vol.ـ
5, P: 17
-Stewart. D.W. (1986) The Moderating of Recall, Comprehension and
Brand Differentiation on the Persuasiveness of Television
Advertising. J.O.A.R., Vol. 25, P. 43-47-49.
 New York:و-Kövecses, Z. (2010) Metaphor: A practical introduction
Oxford University Press.

 222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سال هشتم ـ پاییز و زمستان 6931ـ شمارة شانزدهم

