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In today's audiovisual era, advertising has become a form of multimedia communication. 

The purpose of this research is to analyze the multifaceted discourse of tourism promotional 

teasers in the framework of the model proposed by VanLeon (1996). One of the subjects of 

research in the literature of geographical criticism and tourism topics is that the author has 

done the investigation of promotional teasers in this essay. 

The sample data in this study includes 8 tourism advertisement teasers collected through the 

Internet. For this purpose, multimodal discourse analysis and corpus analysis have been used. 

The main goal is to identify specific cultural values and markers that are chosen to be presented 

to the audience. The research method is qualitative (inductive) and descriptive-analytical. 

The research results show that each country has adopted a relatively different approach to 

create a unique image and a recognizable identity.(At the same time, nature and man are the 

dominant element and sign in almost all the samples studied.) 
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سانه صری کنونی، تبلیغات به نوعی ارتباط چند ر سمعی و ب صر  ستدر ع شده ا ، پژوهشاین  از هدف. ای تبدیل 
شگریتتحلیل گفتمان چندوجهی  شنهادی  یزرهای تبلیغاتی گرد ست.  (1996 لیون )وندر چارچوب الگوی پی یکی از ا

محورهای مورد پژوهش در ادبیات نقد جغرافیایی و مباحث گردشگری است که نویسنده در این جستار بررسی تیزرهای 
 اینترنت طریق است که از گردشگری تبلیغاتی تیزر 8این مطالعه، شامل  نمونه در هایدادهتبلیغاتی را انجام داده است. 

ست شده ا صلی. گردآوری  ست. هدف ا شده ا ستفاده   ،برای این منظور، از تحلیل گفتمان چندوجهی و تحلیل بدنه ا
سایی ارزش ست که برای ارائه به شنا شانگرهایی ا شده مخاطبانهای فرهنگی خاص و ن از  پژوهشاند. روش انتخاب 

ستقرایی( نوع کیفی ست. نتای  و توصیفی )ا ـــ تحلیلی ا شان پژوهش ـ صویری  دهدمی ن که هر کشوری برای ایجاد ت
شخیص، رویکردهویتی منحصر به فرد و  ست.  یقابل ت سبتاً متفاوت را اتخاذ کرده ا سان، ن ضمن این که طبیعت و ان (

 (روند.های مورد مطالعه، عنصر و نشانۀ غالب به شمار میتقریباً در تمامی نمونه
 

های پژوهش .یچندوجه لیاز منظر تحل یگردشگر یغاتیتبل یزرهایگفتمان ت لیتحل(. 1401اسحاقی، الهه؛ غیاثیان، مریم السادات و کریمی مهرداد. ): استناد

 96-79(، 1)1.یو نوآور ینیکارآفر

                                                             علمی پژوهشینوع مقاله: 

 ایرانمی کارآفرینی و نوآوری انجمن عل ناشر:
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 مقدمه

ــرکت در این جامعه تجاری دارد ــر . (Munday 2004) تبلیغات، به عنوان موتور تجارت، نقش مهمی در موفقیت یک ش در عص
صری کنونی، تبلیغات به نوعی ارت سانهسمعی و ب ست. این امر به طور فزایندهباط چند ر شده ا ثر به وم برای ارتقاء ای ای تبدیل 

ست، بنابراین از چند  وجهچندین  سته ا ستفاده می به عنوان یکی وجهیواب ست که  1وجهیچند .کنداز ویژگیهای بارز آن ا واژه ای ا

ری، صوتی، نوشتاری، شفاهی، فضایی و غیره در ارتباطات بص وجوهانواع مختلف  ی ازترکیب،گرفته شده استوجه کرس از مفهوم 
  د.کنانسانی اشاره می

ــان می وجهچند  ــتفاده میدهد که از حالتبودن در تبلیغات نش ــهای ارتباطی مختلف در یک تبلیغ واحد اس  Kress and) ودش

Leeuven 1996, kress 2003)  ستفاده  ،تصویر ،ترکیبی از کلمات، . به عنوان مثال، یک آگهی چاپی فونت و رنگ برای ارسال پیام ا
ـــانکند، و این ترکیب و آمیختگی می ـــت. بودن دهنده چندوجهی وجوه نش ـــد تبلیغ کنندگان، این در انتقال پیاماس ها و مقاص

به  وجهیاز زمانی بدســت آمده اســت که چند  2بافت .کنندهای مختلف و در عین حال یکپارچه به صــورت تعاملی عمل میحالت

 ،در واقع  و . با این حال، در بیشتر موارد، یک تبلیغ بیش از عناصر زبانی استغالب تبلیغات مدرن تبدیل شده استعنوان ویژگی 

ست» صر ا ستفاده از  (.5: 1992)کوک  «تعامل عنا شتر از  3کالمیغیر وجوهتمایل به ا وجود دارد و برخی تبلیغات  4کالمی وجهبی

 به جای عناصر زبانی، تیزرهای تبلیغاتی یک نمونه از این مورد است. .داری بستگی دارددر فضای باز عمدتا به دی
شیوه صری در تبلیغات از دیرباز با عالقه زیادی توسط محققان تبلاهمیت  ستهای ب به عنوان . یغات مورد مطالعه قرار گرفته ا

ها فکر نکنید این میلیون»أکید کرد: ( ت12: 1923وف خود )، در تبلیغات علمی معرمشـــاور پیشـــگام تبلیغات ،5کلود هاپکینز ،مثال

شما را می شما عالتبلیغات  صول  صمیم خواهند ، قه دارد یا خیر. آنها با یک نگاهخوانند تا بفهمند آیا به مح شما ت صاویر  تیتر یا ت
 صادق است.  ،دهدی کوتاه را نشان میبزرگ و تیترهااظهارات هاپکینز به ویژه در تبلیغات بیلبوردی که معموالً تصاویر . «گرفت

صول، تبلیغمحققانی که تبلیغات را مطالعه می ستیابی به هدف نهایی فروش مح شان کردند که برای د کنندگان کنند، خاطرن
کننده را به یک پیروی کنند، مخففی که نشان دهنده یک اصل تبلیغاتی ثابت است که واکنش مصرف AIDA شوند ازتشویق می

شان می تبلیغ  AIDA طرفدار تبلیغات آمریکایی، تدوین و توسعه داده شد. چهار حرف (1899) 6لیوایز دهد. این اصل توسطموفق ن

 ؛( میل3) ؛عالقه( 2) ؛( توجه1نشان دهنده مراحل الزم است که یک تبلیغ باید برای کار بر روی مشتری احتمالی طی کند، یعنی )
را به خود جلب کند، او را پر از میل کند و او را به  احتمالیلیغ جذاب باید بتواند توجه مشـــتری یک تب ،به عبارت دیگر. ( اقدام4)

 فعالیت وادار کند. 
ضوع ست. چراکه تبلیغات در مو شگری خیلی مطرح ا شگری یکهای مختلف از جمله در حوزه گرد  صنعت جهانی امروزه گرد

ــــت ــاس ــرایــن حــتــی دورتــریــن مــنــاطــق کــره زمــیــن تــحــت ت ــاب ــن ــــگــری قــرار مــی، ب ــیــر گــردش ــدأث  .گــیــرن

سان7ادوارد برونر سادگی  (2005) شناس، ان شگری به  ضیح داد که گرد  های جمعیتی در تمام دورانیکی از بزرگترین جنبش»تو

ــته ، گفتمان1970از دهه . «اســت ــامل تعامل حوزه گردشــگری به کانون تجزیه و تحلیل بین رش ای تبدیل شــده اســت، که ش
 تماسروابط و  هایی برای مطالعه روابط بین فردی و بین گروهی در کنارفرصـــت و ارتباطات هنگام ایجاد گردشـــگری، گفتمان

 .(Jaworski and Pritchard 2005)شودمی فرهنگیالمللی و بینبین

                                                                 
1 . multimodality 

2 . context 

3 . nonverbal 

4 . verbal 

5.  Claude Hopkins 

6 . Lewis 

7 . Eduard Brunner 
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ن و اهداف ها، بازیگرابافتشــود که انواع خاصــی از گفتمان با ای تلقی میدر چارچوب این مقاله، گردشــگری به عنوان حرفه
ــگری را می گوناگون ــت.  تحلیل گفتمان به طور خاص، ارتباطات چند وجهی در زمینه گردش ــتلزم آن اس توان به عنوان یک مس

از این رو  ماعی استای از رویدادهای ارتباطی خاص و اهداف فرهنگی و اجتگفتمان تخصصی در نظر گرفت زیرا دارای مجموعه
ــتا کنکاشــی در تیزرهای تبلیغاتی تبلیغات صــورت گرفته در این حوز شــور انجام دادیم تا ک 8ه چند وجهی اســت،  در همین راس

 دریابیم:
 . هر تیزر تا چقدر پویایی دارد؟1
 هایی برای ارتباط با مخاطب استفاده کرده است؟. هر کشور از چه ابزار/ شیوه یا نشانه2

 اهداف تحقیق
شینهاین مقاله قصد دارد ابتدا  شانهعه طبیعت و ویژگیهای منحصر به فرد مطال نظری پی سی ن برای گردشگری، ارائه دهد. شنا

های )ایران، ترکیه، کشـــور گردشـــگری تبیلیغاتمورد از  هشـــتو تجزیه و تحلیل بدنه،  وجهیثانیاً، با اجرای یک رویکرد چند 
ارتباطی مختلف در ارائه  هاینشــانهگونه از مشــاهده شــده اســت تا ببیند چ میشــیگان، هند، مالزی، مصــر، میلدورا، نیوزلند، .....(

هداف و ابزارهای ارتباطی در شود. به طور خاص، اکشور مختلف استفاده میهشت  های گردشگریو جذابیت های فرهنگیارزش
 مواد ویدئویی تبلیغاتی کوتاه همراه با شعارها و لوگوهای همراه مورد بررسی قرار گرفته است. 

 پیشینه پژوهش 
ای از جمله رشته بین هایهحیط سایر و زباننه ن قرار گرفته است که در زمیگفتمان اخیراً مورد توجه بسیاری از محققا تحلیل

شناختی می سی زبان  سانه، مطبوعات و غیره به برر سی، علم ر سیا سی، علوم  شنا سی، جامعه  شنا پردازند. در این بخش با روان 
  .ا مورد بازبینی قرار گرفته استرچارچوب تحلیل گفتمان های پیشین تبلیغات در تمرکز بر پژوهش

یک بروشــور ســفر که از مرکز بازدید کننده هیرت گردشــگری در های گفتمان گردشــگری را ویژگی( 2008) 1یولینگ آپ

ی و بصری بر روی سطح میکرو به عناصر زبانوجهی تحلیل چندداد و با توجه به مورد مطالعه قرار را کنگ در دسترس است، هنگ
شور توجه می ستفاده در برو صاویر پر زرق و برق متوجه می، کندمورد ا شدت بر زبان هیپربولیک و ت سافرتی به  شود که تبلیغات م

ست سب و کار متکی ا صد دارد . به منظور افزایش قدرت متقاعد کننده آن به منظور جذب ک شور ق به عنوان یک نوع تبلیغات، برو
ستند. مردم را به خرید محصوال سیار انتخابی ه ستفاده ب صاویر مورد ا شگری و خدمات تروی  تبدیل کند. بنابراین زبان و ت ت گرد

های منفی اغلب نادیده گرفته دهند، در حالی که جنبههای بالقوه توریســـتی را ارائه میهای مثبت و جذاب تجربهجنبهآنها تنها 
ــوندمی ــور، ش ــور یک ابزار الب و جذاب برای دیدار نشــان میهنگ کنگ را به عنوان یک مکان ج ،بروش دهد. به این معنا، بروش

 .بازاریابی گردشگری موفق است. با این حال، از منظر مردم محلی، صحت توصیف و تصاویر در بروشور تا حدودی مشکوک است

هداف واقعی کســب و کار برای به طور موثر برای تحقق ا تاثیر نشــانه شــناســی، ارائه نحوه خود مقاله( در 2017) 2گیو و فنگ

ــر به فرد ــان دادن اهمیت منحص ــاس گرامر را تحلیل گفتمان  نش ــویریبر اس برزیل را از منظر  2014تبلیغات جام جهانی  ،تص
ــت که حالتبندی تحلیل میمعنای تعاملی و معنای ترکیب ،ییمعنابازنمایی  های مختلف کند، این تحقیق به معنای اثبات این اس
ستگی دارد و رابطه متقابل دارد و این روابط نقشدر یک تبل  .دهدهای مختلف انجام میبافتهای مختلف را در یغات به یکدیگر ب

توان با تجزیه و ، روابط شـرکت کنندگان و اشـیاء را میبازنماییبه عنوان تخیل تحت تاثیر معانی ها نشـان داد که همچنین یافته
حالت توان با . یک تبلیغات را میودنشان داده ش ، رنگ و فاصلهتضادتواند توسط اندازه، میتحلیل تصویر منعکس کرد و تنظیمات 

. داشته باشند تواند به مخاطبان کمک کند درک بهتر از تبلیغات، نویسنده میتحلیل گفتماناز طریق . گفتار و حالت متن بیان کرد
ــیاء مربوطه را توانیم با توجه به فاصــله دور یا نزدیک، ما به راحتی می اهمیت اشــیا را قضــاوت کنیم. هنگامی که شــنوندگان اش

های کالســـیک را تواند تا حد زیادی درک آگهیکند. بنابراین، این میهای مختلفی بیان می، این اطالعات را به روشبینندمی

                                                                 
9. Yui Ling Ip 

 Guo and Feng.2  
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به راحتی اطالعات مهم را با دیدن  دتوانمی مخاطب، شودمی های ایجاد شده توسط معنا ترکیبهنگامی که نشانه .خشدببهبود ب
 د.های قابل توجه در تصویر پیدا کننشانه

مطالعه  -تحلیل بین زبانی در رابطه چندوجهی تبلیغات ویدئویی گردشــگری آلمان و چین ( در مقاله تحت عنوان 2019) 1جی

ها ها و سایر مدلها، رنگصداها، انیمیشن با توسعه و نوسازی فناوری اطالعات دیجیتال، تصاویر،گفت:  ELAN اساس برتطبیقی 
ــتم برای انتقال اطالعات ادغام می ــیس ــوند. چندوجهی در تحقیقات زبان نیز کاربرد دارد. یکی از نمونهدر یک س های گفتمان ش

سیگنال ست که  شگری ا ستعارچندوجهی، تبلیغات ویدئویی گرد ساختن معنای ا شنیداری را برای  شتاری، دیداری و  ی های نو
های چندوجهی بین تبلیغات ویدیویی گردشگری ها در ادغام ویژگیها و تفاوتکند. و هدف آن بررسی شباهتتبلیغات ترکیب می

 .استآلمان و چین با تجزیه و تحلیل تطبیقی 
گیری قیق نتیجه تح کردند، در ایننقش طنز را در تبلیغات بررســی و تحلیل ( 2020فاطمه ظفربیگ و همکارنش در ســال )

ــت که در آن، تبلیغ کنندگان از طنز به عنوان یک ویژگینکنمی ــورهای دیگر اس ــتان یکی از کش مهم در تبلیغات در  د که پاکس
ستفاده می ضیان متن و گفتمان آن را ارتقا میسطح عظیم ا سرگرمی، متقا صمیماز طری و دهندکنند. همراه با  گیری ق طنز بر ت

تواند نقش حیاتی را در جذب عالقه دهد که طنز میاین مطالعه نشــان می دیگر هاییافته. گذاردکنندگان تاثیر میفرایند مصــرف
کند تر میرا جذاب یکنواخت، آگهی موجبه عنوان یک  و باشدهای زندگی از تنش کردنکنندگان به محصول به عنوان دورمصرف

های زبانی با هم یک ابزار و گفتمان شناسینشانههای ه از گفتمان، استفادهمچنین .شودکه در نهایت به ارتقاء محصول افزوده می
صاویر در همکاری بر ست که کلمات و ت شده ا ست، زیرا گفته  ساخت ایدئولوژی مورد نظر ا ای ایجاد دیدگاه جهانی قدرتمند برای 

 کنند.کار می
ـــانهاز مخاطبان از طریق رهای مختلفی فرایند نفوذ و تاثیرگذاری را بر رفتار گروه( 1384)حکیم آرا  های جمعی هم چون س

ست و در راه تبیین تبلیغ ابتدا آن را دهد. وی به تبیین تبلیغ پرداخته ااینترنت، تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله و نظایر آن نشان می
سایر فعالیت ای که با موضوع رابطه ی بههای ارتباطی همچون آموزش و خبر متمایز کرده و سپس به عنوان یک فعالیت ارتباطاز 

سانه برقرار می سپس نگرشو ر ست.  ست که از کند پرداخته ا شان داده و معتقد ا سازی را ن توان در ین دو متغیرمیاها و متقاعد 
ــر ارتباط چارچوب مدل  در (ای پیام و مخاطب پیاممنبع پیام، کانال پیام، محتو)های تبلیغ بهره برد و همچنین به نقش چهار عنص

 .تواند متقاعد سازی را تسهیل کنددهد که عناصر ارتباط میپردازد و نشان میجریان متقاعدسازی می
ــجودی فرزان و مریم قائمی هلینا  ــناختی منتخبی از بیلبوردهای م( 1390)س ــانه ش ــی نش های ربوط به فرشبه نقد و بررس

ترغیبی متون، با به کارگیری  تی دخیل در کارکرداللاز و کارهای داند. این مقاله در پی بررسی سباف و ماشینی ایران پرداختهدست
تهای ضــمنی اللدهای زبانی و تصــویری و تحلیل هالیهای متفاوت متون، اعم از هالیای و بررســی هالیشــناســی شــیوه نشــانه

شانه سانهن ست. نگارندگان معتقدند که متونهای متون چند ر شینی ا ست باف و ما شبکه از طر ای تبلغیات فرش د یق ارجاع به 
، کارکردی ایدئولوژیک ی مورد تبلیغالهایی از فرهنگ بر کابینامتنی فرهنگ و فرافکنی ارزشهای رسوب شده و تاریخی در بخش

سبت به آن کا شان می کنند و آن باور را طبیعی و حقیقی)فرش(، تولید باور میالدارند و ن سی در این مقاله ن دهند. متون مورد برر
تا بهمن ماه  1387ی ماههستند که در فاصله زمانی د های دست باف و ماشینیهایی از بیلبوردهای مربوط به تبلیغات فرشونهنم

ولید ارزش تکوشــد از طریق این پژوهش نشــان داد که تبلیغات فرش دســت باف می د. در شــهر تهران نصــب شــده بودن 1388
 .اشرافیت و ثروت، مخاطبان خود را ترغیب کندت بر مفاهیم اصالت، اللها، از طریق دنشانه

 چارچوب نظری
ــی( 1996لیوون )ون ــناس ــانه ش ــانه -تحت تأثیر مکتب نش ــی پرداخته و درباره این اجتماعی هلیدی به فعالیت در نش ــناس ش

ست. او در مقا سیاری انجام داده ا ی گفتمان تأثیر خود اظهار داشت که این جامعه است که بر رو( 1996) لهموضوعات تحقیقات ب
ـــاخت، تبدیل صـــورت و حف  قدرت اجتماعی و جامعه امری مهم  دارد. به عبارتی دیگر، او مانند دیگران تأثیر گفتمان را در س

                                                                 
1 . Jie 
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 -رویکردی جامعه شناختی»داند. ولی از طرفی دیگر، در مورد تحلیل گفتمان نظر متفاوتی نسبت به دیگر پیشگامان دارد. او از می
 ».توانند بازنمایی شوندکارگزاران اجتماعی می»کند، به این معنا که حلیل متن خود استفاده میبرای ت «معنایی

ضوع 1لیونکرس و ون ستفاده میبرای مو شارکین ا صویر از عبارت کلی م صر در ت کنند و برای این منظور ها و عنا

دید مشدص  نن  با  یه در تصدویر با زاوی کنند. جهان بازنمایی شدددو الگوی بازنمایی روایی و مفهومی را معرفی می

صویر رابط  برقرار می شگر ت صویر  معنای از سطح اینع  کند. برای مطالتما شنهاد را مؤلف  س  لیون ون و کرس ت  پی

 و نگاه میانط  ب  مصاطب یا نوع نگاه بازنمایی شده در تصویر و نوع راب کردن نگاه. دیدزاوی   و فاصل  تماس : کنندمی

 اشیای و هامکان افراد  ک  شودمی مشص  فاصل ف  ا استفاده از مؤلاست. ب شده داده توضیح تماس مفهوم با اطبمص

 :تصویر کشیده شده ب  چ  میزان ب  ما نزدیک یا دورند. در الگوی کرس و ون لیون فاصل  واجد س  بعد زیر است ب 
ص. 1 شانه نظام یک در: اجتماعیله فا صویر این شان داده مین در که افرادی ت ستند و در مای دور ن شوند، افرادی غریبه ه

 .شوندهایی هستند که جزیی از ما تصویر میشوند، سوژههایی که با نمای نزدیک نشان داده میمقابل، سوژه

ای که هگون به ند؛هســت تفاوتیم معانی دارای هاســوژه به پایین یا البا از نگاه دوربین،یه زاو نوع اســاس بر: اجتماعیطه راب. 2
ست و نگاه کردن از پایین به با النگاه کردن از با سی اعمال نمادین قدرت بر روی آن ا شان  البه ک شارکت ایجادحس ٔەهنددن  م

 .است برابری ٔەدهند نشان چشم همسطحیه باشد. نگاه به فرد از زاوبرای فرد بازنمایی شده می
 نوع ٔەکند یا خیر، عامل نشــان دهندمایش داده شــده در تصــویر به مخاطب نگاه میتعامل اجتماعی: این که فرد یا افراد ن. 3

شاگر نگاه نکنند، ابژه ست. اگر آنها به تما شگر با آنها شاگران ٔەای برای نگاه خیرتعامل تما شاگر  به آنها اگر و بود اهندخو تما تما
شاگر را مخاطب قرار می صاکنندگان شرکت د.دهننگاه کنند، آنها تما ویری را در زمینه نهادهای تعاملی افرادی واقعی هستند که ت

صاویکنند که به درجات مختلف و به طرق مختلفاجتماعی تولید و معنا می ست با ت شود، چگونه باید ، آنچه را که ممکن ا ر گفته 
 کنند.گفت و چگونه باید تنظیم کنند، تنظیم می

های فضایی اختصاص داده ان بصری معانی اجتماعی در تعامل رو در رو، موقعیتبیان و درک معانی اجتماعی در تصاویر از بی
از جلو و غیره( ناشی یا  به رو )اعم از نشسته یا ایستاده، کنار هم یا رو یکدیگر شده به انواع مختلف کنشگران اجتماعی در تعامل

که بین  «زبانی»شــود، نامیده می «تباط غیر کالمیار»شــود. از این نظر بعد تعاملی تصــاویر نوشــتن چیزی اســت که معموالً می
 .شودتولیدکنندگان و بینندگان به اشتراک گذاشته می

شدهکنندگان شرکت یوقت شرکت ییکنند، بردارهاینگاه م نندهیبه ب بازنمایی  شم  شککه از خط چ ست،  لیکنندگان ت شده ا
(: نگاه 1985یدی )هال ،باشــد یالیاگر فقط در ســطح خ یحت. ودشــیتماس برقرار م ،کندیمتصــل م نندهیب باشــرکت کنندگان را 

 .یالی با او شودخرابطه خواهد وارد نوعی طلبد، از بیننده میدر صورت وجود( چیزی از بیننده می ،شرکت کننده )و حرکت
صویر چیزی از بینندگان می صله بمت شوند، در فا شبه اجتماعی انخواهد تا آنها کاری را انجام دهند )به هم نزدیک  ند( یا پیوند 

کنند که بیننده چه کسی یو با انجام این کار، تصاویر تا حدی مشخص م کننده نشان داده شده ایجاد کننداز نوع خاصی با شرکت
 .کندو از این طریق سایر بینندگان را حذف می است

شنهاد»انتخاب بین  ضا»و  «2ارایه /پی شیده می، که باید در هر زمان که افراد «3تقا صویر ک شود، نه تنها برای به ت شوند، انجام 

شنهاد روابط متفاوت با  ستفاده می بلکه «دیگران»پی شود. همچنین برای ایجاد تعامل بینندگان با برخی و جدا ماندن از دیگران ا
توان گفت پی بردن به یکنند، ممی «تقاضا»را  «کاال و خدمات»هنگامی که تصاویر . تواند ژانرهای تصویری را مشخص کندمی

صویر میستیک رابطه اجتماعی خاص ا س، یک ت شان دهدال بیوتواند یک حرکت پازل، یک  صویر . صدا را ن اگرچه زبان و ت

                                                                 
1 . Kress and Theo van Leeuwen 

2 . Offer 

3 . Demand 



 83                   وجهیاز منظر تحلیل چندگردشگری تبلیغاتی تیزرهای تحلیل گفتمان 

داد. تصاویر )و با زبان( نه تنها به ویژگیهای ذاتی و جهانی  «انجام»و  «گفت»توان امکانات ویژه خود را دارند، اما با چه چیزی می
 .بلکه به ویژگیهای تاریخی و فرهنگی نیز بستگی دارد ،شهای ارتباطی بستگی دارداین رو

ـــاویر، مربوط به اندازه فریم، انتخاب بین نمای نزدیک و  3از راه دور نما و 2متوســـط نمای، 1بعد دیگری در معانی تعاملی تص

کنندگان انسانی یا شبه انسانی، باید انتخاب کنند ت، در به تصویر کشیدن شرکغیره وجود دارد. همانطور که تولیدکنندگان تصویر

. ، ترجیح دهند که آنها را در نزدیکی یا دور از آنها به تصـــویر بکشـــنددر عین حال، آنها نیز باید، 5یا خیر 4که به بیننده نگاه کنند

صدق می شیا نیز  شیدن ا صویر ک شنهاد»کند. مانند انتخاب بین بیننده و این امر در به ت ضا» و «پی صله می ،«تقا تواند انتخاب فا
 .کنندگان و بینندگان نشان داده شده نشان دهدروابط متفاوتی را بین شرکت

کند:  تولید تصویر یجاد میو بیننده روابط ا بازنمایی شدهکنندگان راه دیگری وجود دارد که از طریق آن تصاویر بین مشارکت
شامل انتخاب بین  شنهاد»نه تنها  ست، در همان زمان، «ضاتقا»و  «پی صی از قاب ا اویه، یک انتخاب یک ز و انتخاب اندازه خا

شرکتو این به معنی امکان ابراز نگرش نیز هست «دیدگاه» سبت به  شدهکنندگان های ذهنی ن سانی یا غیره، ابازنمایی  ست ن . ا
 صر به فرد هستند.ها همیشه فردی و منحاین نیست که این نگرش «های ذهنینگرش»منظور ما از بیان 
سمت  ستفاده ازتحلیل فیلمدر ق س ها با ا شنا شانه  ش یبرا منابع یانواع مختلف ن  یارتباط یدادهایو رو یمتون چندوجه لیکت

 (2005لیوون )که بدین شرح است: ون شوندیادغام م

 6تمیر 

ساختار معنادار تمیر سجام و  شدن ییدادهایرو یرا برا یان شکار  ستند فراهم زماندر  که در حال آ در  ینقش مهم. کندیم ه
 .یقیو موس لمیف مانند، کندیم فایبر زمان ا یمبتن یهادر رسانه نیتعامل روزمره و همچن

 7یبند بیترک 

ــاختار معنادار ب،یترک  باتیبلکه در ترت دمان،یو چ ریکند. نه تنها در تصــاویفراهم م ییفضــا باتیترت یرا برا یانســجام و س
 کند.یم فایا ینقش مهم زین یو معمار یشگاهینما یشگرهاینند نماما یسه بعد ییفضا

 8روابط معنایی 

سانه نهمچنی و میدهیزمان را مورد بحث قرار م دراطالعات  یهاتمیآ نیب یشناخت یوندهایعنوان پ نیا تحت  یمبتن یهار
 است.  یند وجهدر متون چ ریکلمات و تصاو نیب یعلّ ای یزمان یوندهایبر فضا، به عنوان مثال پ

 9گووگفت 

س نیا تحت شکل یچگونگ یعنوان به برر سکه  پردازمیگفتگو م یساختارها یریگمبادالت و   یتواند برایم یقیتعامل مو
 .ودشاستفاده  یارتباط یدادهایو رو یمورد استفاده در متون چندوجه یشناختنشانه یهاحالت نیدرک روابط ب

صور کداماین موارد هیچ سانهت مجزا رخ نمیهرگز به  صلی را در ر های مبتنی بر زمان و ترکیب در دهند. اگرچه ریتم نقش ا
 .شونداین دو با هم ترکیب می ،برای مثال، فیلم کند، در موارد دیگر های مبتنی بر فضا بازی میرسانه

                                                                 
1 . close shot 

2 . medium shot 

3 . long shot 

4 . gaze at the viewer 

5 . absence of gaze at the viewer 

6 . Rhythm 

7 . Composition 

8 . Information linking 

9 . Dialogue 
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 هاتجزیه و تحلیل داده
سایی ارزشهای فرهنگی خاص و کشور با هدف شهشت تبلیغاتی گردشگری  هایفیلمدر این مقاله،  شانگرهایی است که ننا

سایت شگران در وب  شدهبرای ارائه به گرد شگری آنها انتخاب  سمی گرد شور گیرد. رار میاند، مورد تجزیه و تحلیل قهای ر ک
 گیرند.کنیم و کشورهای دیگر در پیوست قرار میمالزی را به عنوان نمونه در اینجا ذکر می

 مالزی. 1جدول 

 . رقص محلی یک مردG .1 تقاضا اه خیره به تماشاگر نگ

  ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر 

  1رابطه صمیمی/ فردی نمای نزدیک 

 نفره در حال پاروزدن 4. یک خانواده b1. 2ایجاد رابطۀ اجتماعی نمای متوسط 

 3غیرفردی ۀایجادرابط نمای دور 

a .1- قایق طویل در جنگل و در یک شخاصی در حال قایق سواری در یکا 
 محیط آرام

J .2 افرادی در حال راه رفتن در داخل یک غار . 
M .3غروب خورشید . 

 . مردی در حال پارو زدنI.1 5دربرگیری 4زاویه دوربین روبرو 

  7جداسازی 6زاویه دوربین مورب 

 9ارایه قدرت به تماشاگر 8زاویه دوربین باال 
c .1وربین دت روی پل متحرک در وسط جنگل زاویه . یک زوج در حال حرک

 از باال نسبت به سوژه جهت القای تنهایی کاراکتر روی پل 

 11برابری 10زاویه دوربین همسطح 

e 2 .4 مرد در حال پارو زدن یک قایق بادی 

f .1رقص محلی دو خانم و یک اقا . 
H .2زنی در حال بافت سبد حصیری . 

L .3به پرندگان و آسمان . افراد در حال نگاه کردن 
. N 4 روابط عاشقانه یک زوج در کنار دریا . 

 13ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده 12زاویه دوربین پایین 
d .1نشان دادن یک غواص و یک الکپشت . 

k .2پرواز دایره وار پرندگان . 

 
این شــرح اســت: حرکت جمعی برای انجام یک کار ها )تصــاویر(، حاکی از مفاهیمی به روابط معنایی موجود در توالی پالن

و   aها با همکاری و همراهی اعضای آن جامعه مشهود است. بخش رغم وجود تفاوتمشترک: یکدست بودن جامعه و کشور علی
b  از جامعه به خانواده، روابط معنایی(. در بخش های(c، d  وe  ـــان با طبیعت مواجه با نماهای مختلفی از طبیعت و تعامل انس

هســتیم. در حالی که زوایای مختلف دوربین )توالی(، حکایت از القای قدرت )طبیعت در برابر انســان(، حس مشــارکت و تعامل 
سان سان و طبیعت( و حس برابری )ان سان بر طبیعت(. در بخشهای بهره)ان     های ور از طبیعت در تالش جمعی، تمدن، غلبۀ ان

ihgfشانه سنتهای مربوط به فربا ن ساخته هنگ و  سبدبافی با الیاف گیاهی و پارو زدن در قایق  ستیم. رقص،  های بومی مواجه ه
                                                                 

1 . Intimate/personal 

2 . Social 

3 . Impersonal 

4 . frontal angle 

5 . Involvement 

6 . oblique angle 

7 . Detachment 

8 . high angle 

9 . Viewer power 

10 . eye-level angle 

11 . Equality 

12 . low angle 

13 . Represented participant power 
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تواند باشد. )زوایای دوربین در این بخش(: تقاضا برای سفر و آشنایی شده به روش بومی و سنتی نمایانگر تکنیک و فن بومی می
شوری که جنبه شده، ک شور یاد  شینۀ تاریخی را در برمیهای گوناگون فرهنگ، با فرهنگ ک ساس سنت و فناوری با پی گیرد و اح

 یکدستی و برابری موجود در محدودۀ سرزمینی و جغرافیایی. 
ــتیم که به تدری  )توالی( القا کنن n m l k jدر بخش های  ــاس مطلوب از با جلوه های گوناگونی از طبیعت مواجه هس دۀ احس

سا شدن اح سانی که میسبودن در محیط طبیعی و برانگیخته  ستیم.  های لطیف ان شوند و به یادگار بمانند ه توانند در خاطر ثبت 
سوی برابری، تعامل و  سان و محیط، حرکت به  یدایش احساس رضایت پزوایای دوربین، با وجود نمایش تقابل و تفاوت ضمنی ان

غلبۀ نشانۀ طبیعت هستیم. کشور یاد شده، هویت  صل از متن مورد مطالعه، شاهدکنند. در انسجام حااز بودن در محیط را تلقی می
 اصلی خود را با داللت و نشانۀ طبیعت معرفی کرده است.  

 اولویت براساس زوایا و پالن ها:
 برابری و تعامل -
 ایجاد رابطۀ غیر فردی -
 ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده -
 ، تقاضا و دربرگیریایجاد رابطۀ اجتماعی -

 اپادوکیا(ترکیه )ک

 Gتا   Aها )تصــاویر(، حاکی از مفاهیمی به این شــرح اســت: قســمت های ها و پالنروابط معنایی موجود در توالی ســکانس
ضافه می شود و با راهنمایی وی به دیدار از منطقه از نزدیک و سپس از باال نمایانگر یک زوج )زن و مرد( که یک کودک به آنها ا

ند. وجود بالن( می پرداز ماعی در شـــرایط برابر و پیروی از گرایش ) های مختلف اجت یان گروه  گاه روابط م ناخودآ های ذاتی و 
سمت سان با طبیعت(    Jتا  Hهای )کودکانه(.  در ق سان بر منطقه و تعامل ان سان در منطقه و طبیعت پیرامون )تأثیر ان ضور ان ح

سمت  ست. از ق شانه Qتا   Kا صنان شامل هنرهای  سمتهای فرهنگی  سات )زیر  Uتا   Rهای عی، فولکلور و معماری و ق سی تأ
ساخت های( گردشگری در دل طبیعت است. در انسجام حاصل از متن مورد مطالعه، اصول گردشگری پایدار به وضوح دیده می 

 شود. 
 اولویت براساس زوایا و پالن ها:

 رابطۀ صمیمی و فردی 
 حس مشارکت و ایجاد رابطۀ اجتماعی 
 رائۀ قدرت به تماشاگرتقاضا و ا 
 برابری و رابطۀ غیر فردی 

 میلدورا

ها )تصــاویر(، حاکی از مفاهیمی به این شــرح اســت: در دو نمای اول، ایجاد ها و پالنروابط معنایی موجود در توالی ســکانس
مش حاصل از این ارتباط( و ارتباط فردی با طبیعت و همنوایی با آن )حس آرا  c  dارتباط اجتماعی و پیوستگی )جمع(. در نماهای 

ــیقی بومی(. از های خود را حف  کردهرغم امروزی شــدن، ســنتمعرفی جنیۀ فرهنگی که علی های نماینگر جمع kتا   gاند )موس
 ایهای در دسترس برای استفاده در کنار خانواده و دوستان، کشتی به عنوان نشانهخانوادگی و دوستانه و اشاره به امکانات و جاذبه

برد، پیوسـتگی منافع و ایجاد ارتباط در یک آورد و همراه میای که افراد را در یک مسـیر مشـخص گردهم میاز محیط و وسـیله
های تازه با توجه به نزدیکی به منابع آبی و ، اشـاره به تنوع غذایی و در دسـترس بودن امکانات و خوراکLبسـتر واحد. در  نمای 

شاره به   Mرودخانه. نمای  شخاص Nتفریح و لذت بردن از طبیعت منطقه )از تفریحات آبی( و نمای ا شت به ا ، پایان روز با بازگ
 نمای اول به نشانۀ گذرانیدن اوقات خوش و آرامش بخش در کنار دوستان.
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 میشیگان

سکانس ست: از بخشها و پالنروابط معنایی موجود در توالی  شرح ا صاویر(، حاکی از مفاهیمی به این  نمایانگر  Cتا  A ها )ت
شاهیر و چهره شینۀ و هویت قابل توجه )دارای م سیلۀ شهری با قدمت، پی شده و معروف(، همراه با آرامش )نبودن و شناخته  های 

سیقی، آب(، در نمای  شهری مدرنFو  Dنقلیۀ موتوری، مو ساختارهای  شدن دروازه به  تر و مراکز اجتماع، تفریح، خرید و ...، ، باز 
کند و لذت بردن در دسترس بودن عناصر طبیعی و پیوند آنها با محیط شهری که طعم مطلوب و مطبوعی را ایجاد می  I تا  G1از 

 نمایش نظمی متفاوت در شهر که آینده و دربرگیری )تنوع نژادی( را تداعی می کند.  Jاز آنها در کنار یکدیگر، در بخش 

 هند

ها )تصاویر(، حاکی از مفاهیمی به این شرح است: پیوند میان انسان، فرهنگ پالن ها وروابط معنایی موجود در توالی سکانس
ــم میو طبیعت، تقریباً در تمامی پالن ــمت ها به چش ــان و طبیعت از قس ــتگی انس تر و کاماًل پر رنگ xتا  vو  pتا   bخورد. پیوس

های اصلی اقتصاد محلی )کشاورزی و بخش مشخص و برجسته است. نمادهای فرهنگی از سبک زندگی تا پوشش، تفریحات و
تر هستند. در های مذهبی و دینی پر رنگنشانه Tتا  Qخورند. در بخش ها بازنمایی شده و به چشم میدامپروری( در تمامی پالن

صل شانهمجموع مف شکلی از یکپارچگی با وجود اختالف قومیتبندی ن شده در این کلیپ، نمایانگر  ها مذهب ها وهای بازنمایی 
 تحت لوای یک کشور واحد همراه با تنوع فرهنگی و پیوستگی نزدیک با طبیعتی متنوع و وسیع است.   

 مصر

نمایی از  Bو  Aها )تصاویر(، حاکی از مفاهیمی به این شرح است: در نماهای ها و پالنروابط معنایی موجود در توالی سکانس
شود. از نمای  صر دیده می  سرزمین م صلی حیات در  شاهرگ ا صر و بناها و  Hتا  Cرود نیل به عنوان  نمادهایی از تاریخ کهن م

شم میمحوطه ستانی آن به چ سمت های با شگران بخش Qتا  Iخورد. از ق ستقبال از گرد هایی از تفریحات و خدماتی که برای ا
های طبیعی مصـر که مورد بازدید و اسـتفادۀ جاذبه Uتا  Rآمده اسـت. از بخش اسـت به نمایش در مهیا شـده و در اختیار ایشـان

بناهای سنتی مرتبط با فرهنگ و مذهب در مصر و پذیرایی و اقامت  Zتا  Vگردشگران قرار می گیرد به چشم می خورد. از نمای 
ست. بخش شده ا شگران در نزدیکی آنها نمایش داده  شگران  ZZZتا  ZZهای گرد شی گرد سرخو شادمانی و  شاره به آزادی و  ا

 با غروب خورشید به نشانه گذشتن اوقات خوشایند در این کشور به پایان می رسد.  ZZZZZبازدید کننده از مصر دارد. نمای پایانی 

 ایران

جلوه هایی  Hتا  Aست: از نمای ها )تصاویر(، حاکی از مفاهیمی به این شرح اها و پالنروابط معنایی موجود در توالی سکانس
از معماری ایرانی به نشانۀ فرهنگ، پیشینه و تنوع هنری این کشور به چشم می خورد. وجود تنوع رنگ در نماهایی از کاشیکاری 

شینه های مختلف، بر این تنوع و گوناگونی تأکید می سنگی با پی در  ای را برحلقه Aگذارد. دستی که در نمای تا بناهای خشتی و 
سنتمی صد نمایش  ستن برای ورود یاد کرد. همچنین نمایش های فرهنگی را دارد که میکوبد ق شانۀ اجازه خوا توان از آن به ن

سفالین در بخش  سۀ  شمار می رود. در بخش  Eانارهایی در کا شاره  Jو  Iنمادی از طبیعت و زندگی به  شاهد تأکید بر طبیعت با ا
صـــاً خلی  فارس به عنوان بخشـــی از هویت تاریخی و جغرافیایی ایران هســـتیم. این تأکید با به مناطق جنوبی ایران و مشـــخ

ــان Nتا  Kهای بخش ــده، ادامه میبا نمایش نش ــش زنان ایرانی در منطقۀ یاد ش یابد و با نمای باز از دریا و های فرهنگی و پوش
 سد.  ای از چشمان یک زن در پشت برقع به پایان می رکشتی و نمای بسته

 نیوزلند

سکانس ست: از بخش ها و پالنروابط معنایی موجود در توالی  شرح ا صاویر(، حاکی از مفاهیمی به این  شاهد  Fتا  Aها )ت
تا  Gهای طبیعی و امکان بازدید و سفر در طبیعت نیوزلند با استفاده از وسایل آبی و هوایی هستیم. از بخش نمایش تنوع و ویژگی

V های مختلف و چگونگی گذرانیدن اوقات فراغت در محیطی با دســترســی آســان و نزدیک به ری در شــکلجریان زندگی شــه
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ست. بخش  شتی دوباره به تنوع، جاذبه Yتا  Wطبیعت به نمایش در آمده ا سی به منابعبازگ ستر  ها و امکانات طبیعی با تأکید بر د
 شود. داده میآبی و جزیره بودن نیوزلند نمایش 

 صه پیوند تصویریخال. 2جدول 

 انتقال پیام توالی توصیف کشور
)بازنمایی( روابط 

 معنایی

 انسجام

 نشانۀ )داللت( غالب

 مالزی

 ریتم -
 تمرکز -
 ریتم -
 تقابل -

 هماهنگی با وجود تکثر -
 تعامل انسان و طبیعت -
 القای قدرت طبیعت -

 مشارکت و تعامل )انسان و طبیعت( -
 فرهنگ -

 آرامش و احساسات -

 برابری و تعامل -
 ایجاد رابطۀ غیر فردی -
ایجاد حس مشارکت  -

 برای فرد بازنمایی شده
، ایجاد رابطۀ اجتماعی -

 تقاضا و دربرگیری
 

 طبیعت

 ترکیه

 تعامل -
 تمرکز -
 بزرگنمایی -

تشابه )وسایل حمل و  -
 نقل گردشگر(

وجود روابط میان گروه های مختلف اجتماعی  -
وی از گرایش های ذاتی و در شرایط برابر و پیر

 ناخودآگاه
 تأثیر انسان بر منطقه و تعامل انسان با طبیعت -
جنبه های مختلف فرهنگی )هنرهای صناعی،  -

 فولکلور و معماری(.
زیرساخت های گردشگری در تعامل با طبیعت و  -

 متناسب با آن

 رابطۀ صمیمی و فردی -
حس مشارکت و ایجاد  -

 رابطۀ اجتماعی
ارائۀ قدرت به  تقاضا و -

 تماشاگر
برابری و رابطۀ غیر  -

 فردی

 گردشگری پایدار

 میلدورا

 تجمع
 تقابل و تفاوت
 بزرگنمایی
 ریتم

 بزرگنمایی
 تمرکز
 تجمع
 

 ارتباط و پیوستگی -
فرهنگ و همنوایی با طبیعت. حف  ارزش های  -

 فرهنگی.
حس رضایت از جمع خانوادگی و دوستانه در  -

 .سفر و همراهی با جمع
در دسترس بودن امکانات و قابلیت بهره بردن  -

 از مزایای منطقه.
داشتن اوقات خوش در تمام مدت سفر در کنار  -

 و همراه با دوستان.

 ایجاد رابطۀ اجتماعی -
رابطه صمیمی/ فردی،  -

 رابطۀ غیر فردی،
 جداسازی.

 ارائه، در برگیری، برابری -

حس رضایت و همراهی  جمعی 
 و خانوادگی

 شیگانمی

 بزرگنمایی -
 تمرکز -
 استقبال -
 تجمع -
 تمرکز -
 ریتم -

 

 قدمت، پیشینه و هویت شهری -
 رغم داشتن محیط شهریآرامش و تفاوت علی -
در دسترس بودن امکانات امروزی در محیط  -

 شهری
در دسترس بودن عناصر طبیعی و پیوند آنها با  -

 محیط شهری
و دربرگیری نظم متفاوت با چشم انداز آینده  -

 )فراگیر بودن(

 رابطه صمیمی/ فردی -
ایجاد رابطۀ اجتماعی،  -

ایجاد حس دربرگیری، 
مشارکت برای فرد 
 .بازنمایی شده

ارائۀ قدرت به تماشاگر،  -
 ایجاد رابطۀ غیر فردی

 هویت متفاوت شهری -

 هند

 تعادل
 ریتم
 تعادل
 ریتم
 تقابل
 ریتم
 تعادل
 ریتم
 تعادل

 نگ با طبیعتپیوند انسان و فره -
 اقتصاد محلی و وابستگی آن با طبیعت -

 تنوع فرهنگی و قومی -
 اتحاد و همبستگی با وجود تفاوت ها -

 تنوع و گوناگونی دینی و مذهبی -
 گرد آمدن در تحت لوای یک هویت ملی -

 ارائه-
 ایجاد رابطۀ غیر فردی -

 برابری -
ایجاد حس مشارکت  -

 برای فرد بازنمایی شده
 گیریدر بر -

 ایجاد رابطۀ اجتماعی -
 ایجاد رابطۀ غیر فردی -

 جداسازی -
 رابطۀ صمیمی فردی -

پیوند میان انسان و فرهنگ با  -
 طبیعت.

همبستگی و اتحاد با وجود  -
 تفاوت های قومی و مذهبی

 تنوع فرهنگی -
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 انتقال پیام توالی توصیف کشور
)بازنمایی( روابط 

 معنایی

 انسجام

 نشانۀ )داللت( غالب

 ارائۀ قدرت به تماشاگر -

 مصر

 حرکت
 بزرگنمایی
 حرکت
 ریتم
 تعادل
 نمرکز
 بزرگنمایی

 یتمر
 تعادل

 پیوند طبیعت با حیات جاری در مصر -
پیشینۀ باستانی و تاریخی مصر با تأکید بر بناها  -

 و محوطه های باستانی
تفریحات و خدمات جدید مهیا شده و موجود در  -

 اختیار گردشگران
 جاذبه های طبیعی مصر برای گردشگری -
فرهنگ و ساختارهای فرهنگی، سنتی و مذهبی  -

 جاذبۀ فرهنگیبه عنوان 
آزادی و احساس سرور و شادمانی در فضایی  -

 شاد برای گردشگران

 ایجاد رابطۀ اجتماعی -
 ایجاد رابطۀ غیر فردی -
 رابطۀ صمیمی/فردی -

 ارائه -
 در برگیری -

 ارائۀ قدرت به تماشاگر
 ایجاد رابطۀ اجتماعی -

وجود بستر، امکانات و  -
ساختارهای مختلف و متنوع 

دۀ گردشگران در برای استفا
محیط و کشوری با پیشینۀ کهن 

 های طبیعیو جاذبه

 ایران

 ریتم
 توالی تاریخی
 تعادل
 حرکت
 بزرگنمایی
 تمرکز

پیشینۀ تاریخی و تنوع فرهنگی انعکاس یافته  -
 در بناها و آثار تاریخی و باستانی.

 طبیعت با تأکید بر نواحی جنوبی ایران -
ر نواحی جنوبی ویژگی های فرهنگی با تأکید ب -

 ایران
 

 رابطۀ صمیمی فردی -
 ایجاد رابطۀ اجتماعی -

 در بر گیری -
 ایجاد رابطۀ غیر فردی -

 تقاضا -

وجود پیشینۀ تاریخی با تأکید  -
 بر تنوع آثار معماری

تأکید بر خلی  فارس و نواحی  -
جنوبی ایران به عنوان بخشی از 
 هویت تاریخی و فرهنگی

 نیوزلند

 حرکت
 تعادل

 رکتح
 ریتم
 حرکت
 تعادل

وجود جاذبه های طبیعی و امکان سفر و استفاده  -
 از وسایل نقلیۀ آبی و هوایی

زندگی شهری و جنب و جوش جاری در کنار  -
منایع طبیعی با تأکید بر منابع آبی به دلیل جزیره 

 بودن سرزمین نیوزلند

ایجاد حس مشارکت برای 
 فرد بازنمایی شده
 در برگیری

 ۀ غیر فردیایجاد رابط
 ارائۀ قدرت به تماشاگر
 ایجاد رابطۀ اجتماعی

 ارائه
 رابطۀ صمیمی/فردی

زندگی جاری همراه با جنب و  -
جوش  حاصل از زیست در 
جزیره ای با امکانات امروزی و 
محیط شهری پیوند یافته با 

 طبیعت

 بحث و بررسی
ــر  ــبه مطالعه حاض ــورهگفتمان چندوجهی  یبررس ای مختلف و پربازدید در چارچوب ون لیوون پردخته تیزرهای تبلیغاتی کش

شامل  شده  ضوعاتی که در این تیزرها بدان پرداخته  ست. مو سایی ارزشا ست که برای شنا شانگرهایی ا های فرهنگی خاص و ن
شده مخاطبانارائه به  سیقیف تحت عنوان متون چند وجهی حاکی از چند پیام اند.انتخاب  صویر و مو متفاوت  هر تیزر به کمک ت

های مختلف اجتماعی در شـــرایط برابر و پیروی از وجود روابط میان گروهترین و پیام غالب این تیزرها عبارتند از: بود که عمده
هنرهای صـــناعی، های مختلف فرهنگی )جنبه، تأثیر انســـان بر منطقه و تعامل انســـان با طبیعت، های ذاتی و ناخودآگاهگرایش

ابلیت بهره در دسترس بودن امکانات و قدوستانه در سفر و همراهی با جمع،  رضایت از جمع خانوادگی و حسفولکلور و معماری(، 
شاد برای گردشگرانبردن از مزایای منطقه و  شادمانی در فضایی  سرور و  شیوه. تمام این پیامآزادی و احساس  ها و زوایای ها با 

کار به  به افرادی  یام  قال پ هتمی دوربین مختلف برای انت که ج ها گیریرود  ند، آن ناگون دار بانی گو ماعی و ز از های اجت
ستراتژی ستفاده میا  گفتمان چندوجهیاز طریق و  ارتقا دهندکنندگان خود را با تمرکز بر منافع مصرف کشورکنند تا های متمایز ا
تا به هدف مورد نظر که کند، زندگی مرتبط می را با شیوه گردشگری خودتبلیغات . دنگذارتاثیر می گردشگرگیری فرایند بر تصمیم

های زبانی با هم یک ابزار قدرتمند و گفتمان شناسینشانههای عالوه بر این، استفاده از گفتمان همان جذب گردشگر هست برسد.
جهانی کار  برای ســاخت ایدئولوژی مورد نظر اســت، زیرا گفته شــده اســت که کلمات و تصــاویر در همکاری برای ایجاد دیدگاه

سبک تبلیغات لیکنکنند. می سم روند و  ضا و زمان، بهترین راه تج سرمایه گذاری ایدئولوژیک  برایهای جدید مطابق با تغییر ف
 است.
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شده در بررسی ایجاد ، ایجاد رابطۀ غیر فردی، برابری و تعامل هایی همچونمشخص گردید مولفهدر این پژوهش های انجام 
ضا و دربرگیریایجاد رابطۀ اجتماعی و بازنمایی شده حس مشارکت برای فرد شترین کاربرد را در ترکیب ، تقا بندی عناصر متن بی

ــت.  ــازی کمترین نقش را داش ــتند و مولفه جداس  نیعمدتاً با تعامل بی، به ابعادی از این گفتمان ارتباط دارد که تعامل یمعناداش
شرکت نندهیو ب بازنمودی کنندهشرکت شکل میکننده تعا) صلهملی(  ، زاویه دید و نوع نگاه گیرد، که این تعامل از طریق میزان فا

صل می ست که حالت، بندیمعنای تعاملی و معنای ترکیب ،معنایبازنمایی از منظر  شود.حا های مختلف در به معنای اثبات این ا
 .دهدهای مختلف انجام میبافتهای مختلف را در و این روابط نقش بســـتگی دارد و رابطه متقابل داردیک تبلیغات به یکدیگر 
 تیزرهایهای گفتمان گردشـــگری را بررســـی کند. با توجه به ماهیت نامشـــهود و ناهمگن کند تا ویژگیاین مقاله تالش می

کننده دکه تبلیغات مسافرتی به شدت بر زبان و تصاویر پر زرق و برق به منظور افزایش قدرت متقاع یمشوگردشگری، متوجه می
ــتآن ب ــتی مثبت و جذاب تجربههای و جنبه ه منظور جذب کســب و کار متکی اس ــودارائه میهای بالقوه توریس ، در حالی که ش
 .شوندهای منفی اغلب نادیده گرفته میجنبه

( 2019) ( و جی2017(، گیو و فنگ )2008ها با نتای  پژوهش یولینگ آپ )های این پژوهش تا حدودی از برخی جنبهیافته
 مطابقت و همخوانی دارد.

شین می سه آن با نتای  تحقیقات پی ضیحات باال و مقای ساس تو شرایط برا توان نتیجه گرفت که کارهای تبلیغاتی تحت تاثیر 
گیرد و به طور کلی، کنندگان و ارتباط بین آنها، شــرایط تولید، تنظیم، اهداف ارتباطی و موضــوع قرار میموقعیتی مانند شــرکت

های بلیغات با هدف متقاعد کردن مردم برای خرید محصــول اســت به همین علت از ویژگی زبانی خاص برای توصــیف بافتت
توان کنند در نتیجه زبان و بافت و تصویر را نمیموقعیتی و کشف چرایی این ویژگی زبانی در این بافت موقعیتی خاص استفاده می

ــرکتدر ایجاد گفتمان در نفوذ تبلیغات جدا ک ــیا منعکس میرد. ایجاد تخیل تحت تاثیر بازنمایی روابط ش ــود و از کنندگان و اش ش
صله دور یا نزدیک می ست و با توجه به فا سات ا سا ستگی به معنای تعاملی مانند: محل، لمس و اح توان اهمیت لحاظ موقعیت ب

ــاوت کرد. در نتیجه  ــیا و نوع معنی را قض ــنده می ،چندوجهی تحلیل گفتماناز طریق اش تواند به مخاطبان کمک کند درک نویس
 .داشته باشند از تبلیغات یبهتر

 گیرینتیجه
دهد که دو آیتم ایجاد رابطۀ اجتماعی بندی نتای  حاصل از بررسی ویدیوهای تبلیغاتی کشورهای مورد پژوهش، نشان میجمع

اند و آیتم جداسازی، کمتر از بقیه مورد اشاره مورد تحلیل داشته و ایجاد رابطۀ غیر فردی، بیشترین تعداد تکرار و کاربرد را در موارد

ست.  ستفاده قرار گرفته ا شان از نظر تعداد نیتمو ا ستفاده در ویدیوهای تبلیغاتی  ترتیب موارد مورد تحلیل ن های مورد ا

مورد(   8ب  نیوزلند )با  نیتم بازنمایی شده بود و ب  ترتیب  ویدیوهای مربوط 10دهد ک  در ویدیوی کشور هند هر می

ها را مورد بازنمایی مورد( از این نیتم 5مورد( و در نهایت  ایران ) 6مورد(  میشیگان ) 7مالزی  ترکی   میلدورا و مصر )

 اند. و استفاده قرار داده

ن و تیزر تبلیغات گردشددگری کشددور هند  از بیشددترین میزان پویایی بر وردار اسددت  هر چند ک  دو عنصددر ان ددا

شان  صر و ن سکانسطبیعت  عنا صلی همۀ   شمار میهای غالب و ا شدیدی در جا ب  جایی ها ب   روند و تنوع زیاد یا 

 شود.  ها اح اس نمیزمین پس

های مورد اسدددتفاده و اشددداره در هر ویدلوی تبلیغاتی  نتای  حاصدددل ب  عنوان تحلیل پس از بررسدددی تعداد نیتم

کشورها یا مناطق مربوط  از لحاظ توالی توصیف  انتقال پیام )ب  معنای داللت حاصل از پیوستگی تصویری ب  تفکیک 

شان  شماره )ن ساس داده2های ب  کار رفت  در هر بصش( و بازنمایی روابط معنایی در جدول  های ( انجام پذیرفت و برا

ستصراج گردید ک  از نن ب شاره کننده ب  ان جام کلی هر اثر ا شان موجود  مفهوم ا ی )داللت( غالب نیز یاد ا عنوان ن

شده است. تحلیل نشانۀ غالب و نتای  ب  دست نمده دربارۀ ان جام کلی تیزرهای تبلیغاتی مورد مطالع   بیانگر تنوع و 

ست ک  با توج  ب  ویژگی صر هویتگوناگونی در ننها شور یا منطق   امری طبیعی و قابل ها و عنا ساز متفاوت در هر ک
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 ورد. در این اسددت. با این حال  بازنمایی و اشدداره ب  طبیعت  تقریبا  در تمامی موارد مورد مطالع  ب  چشددم می انتظار

شان میان  بر ی از ویدیوهای مورد مطالع  ک  توان ت  های مصتلف  یک مفهوم کلی دربارۀ کشور یا اند با همنشینی ن

اند. از این لحاظ  تر بودهنظر  در رسدددیدن ب  ان دددجام کلی  موفقمنطقۀ مورد اشددداره را بازنمایی و پر رنن کنند  ب  

 ه تند.    تریقویویدیوی تبلیغاتی کشورهای ترکی   مالزی و میشیگان  دارای ان جام 

شین ؛  شده در پی صوالت تبلیغ  شگری در این پژوهش و مح شورهای گرد با توج  ب  تجزی  و تحلیل چندوجهی ک

 هایتواند تا حد زیادی درک نگهیاین میشددود و میبیان  غیر م ددتقیمطور م ددتقیم و ب    گفت اطالعاتتوان می

شان  اطالعاتهنگامی ک   .کالسیک را بهبود بصشد   ما شودبازنمایی می  های ایجاد شده توسط معنای ترکیبرا ب  ن

شان می صویر پیدا توانیم ب  راحتی اطالعات مهم را با دیدن ن . نوی نده ب  منظور بیان ارزش مکنیهای قابل توج  در ت

صول ک ب و کار   ضوع   بافتمح شان را ب  دقت ب  یک تبلیغ تبدیل می و نمادمو ها را ببینند  کند. فقط اگر مردم ن

 .دانند ک  چ  می  واهند بیان کنندننها ب  سرعت می

 3جدول 
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 طبیعت                  مالزی 1

 گردشگری پایدار                  ترکیه 2

                  میلدورا 3
حس رضایت و همراهی جمعی و 

 خانوادگی

 هویت متفاوت شهری -                 یگانمیش 4

                     هند 5

پیوند میان انسان و فرهنگ با  -
 طبیعت.

همبستگی و اتحاد با وجود  -
 تفاوت های قومی و مذهبی

 تنوع فرهنگی -

                  مصر 6

وجود بستر، امکانات و  -
ساختارهای مختلف و متنوع برای 
استفادۀ گردشگران در محیط و 

-پیشینۀ کهن و جاذبهکشوری با 

 های طبیعی

                ایران 7

وجود پیشینۀ تاریخی با تأکید بر  -
 تنوع آثار معماری

تأکید بر خلی  فارس و نواحی  -
جنوبی ایران به عنوان بخشی از 
 هویت تاریخی و فرهنگی

                   نیوزلند 8

زندگی جاری همراه با جنب و  -
-جوش  حاصل از زیست در جزیره

با امکانات امروزی و محیط ای 
 شهری پیوند یافته با طبیعت

  6 4 6 3 7 8 8 7 4 4 ------ نتیجه

 



 91                   وجهیاز منظر تحلیل چندگردشگری تبلیغاتی تیزرهای تحلیل گفتمان 

 

  



 1401 زمستان، 1شمارۀ ،1 ۀدور ،نی و نوآوریپژوهش های کارآفری                                                                                       92

 منابع

ــازمان مطالعه و ارتباطات متقاعد گرانه و تبلیغ(. 1384)حکیم آرا، محمد علی ــارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی س ، تهران: انتش

 .تدوین کتب علوم انسانی
شانه شناختی منتخبی از بیلبوردهای مربوط به فرش های دست باف (. 1390)ئمی، هلیناسجودی، فرزان و مریم قا نقد و بررسی ن

 33- 43،ص 4، پژوهش نامه هنرهای دیداری، شماره و ماشینی ایران
(. تحلیل فرصـــتت کارآفریی گردشـــگری در کالنشـــهر کرج، مدیریت مطالعات کارآفرینی، 1399موحد علی و محمد حیدری، )

 .4شماره
ــعیدمیرواحدی  ــیدس ــه و س ــگری میراف فرهنگی (1399) ایدیها هونجانی،ق نفیس . رویکر متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی گردش

 23، شماره نشریه گردشگری و توسعهناملموس، 
Bruner, E. M. (2005). Culture on Tour: Ethnographies of Travel. Chicago: University of Chicago Press. 
 Bruner, E. M. (2005a). The Role of Narrative in Tourism. Paper presented at On Voyage: New Directions in Tourism Theory, 

October 7-8, Berkeley Conference. (13 May 2019) 
Cook, Guy (1992). The Discourse of Advertising. London: Routledge. 

Guo Fang and Feng Xiaowen (2017). A Multimodal Discourse Analysis of Advertisements-Based on Visual Grammar. Journal 

of Arts & Humanities, Volume 06, Issue 03, 59-69. 
Halliday and R. Hasan. Languoge. (1985). context, and text: Aspects of languoge in a social-semiotic perspecfive. Oxford: 

University Press.  
Hopkins, Claude (1923). Scientific Advertising. On line at: http://www.backchannelmedia.com/ 

documents/ScientificAdvertising-ClaudeHopkins1923.pdf (consulted 22.02.2014). 
Jaworski, A. and A. Pritchard (eds.) (2005). Discourse, Communication and Tourism. Clevedon, Buffalo, Toronto: Channel 

View Publications 
Kress, G., T. Van Leeuven (1996): Reading Images: The Grammar of Visual Design. London 
Lewis, Elias St. Elmo (1899). "Side Talks about Advertising. The Western Druggist (21), 65-66. 
LI, Jie (2019). An Inter-Linguistic Analysis on Multimodal Coupling of German and Chinese 

Tourism Video Commercials – A comparative Study based on ELAN. journal Lebende 

Sprachen. 
Munday, Jeremy (2004). "Advertising: Some Challenges to Translation Theory.” The Translator, 10(2), 199-219. 
Pan Li (2015). Multimodality and contextualisation in advertisement translation: a case study of billboards in Hong Kong. 

Journal of Specialised Translation, Issue 23. 

van Leeuwen, Theo (2005). Introducing Social Semiotics : An Introductory Textbook. published in 

the Taylor & Francis e-Library . 

Yui Ling Ip Janice (2008). Analyzing tourism discourse: A case study of a Hong Kong travel brochure. The University of 

Hong Kong, LCOM Papers 1, 1 – 19. 

Zafar Baig, Fatima and Umer Saima (2020). Humor as Monotony Breaker in Funny Ads: A Multi-Modal Discourse Analysis 

of Ads of Pakistani Ufone & Jazz Cellular Companies. International Journal of English Linguistics. 

 

 

 

 

  



 93                   وجهیاز منظر تحلیل چندگردشگری تبلیغاتی تیزرهای تحلیل گفتمان 

 

 پیوست

 میلدورا. 1
  تقاضا نگاه خیره به تماشاگر 
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b.1قدم زدن یک زوج در کنار رودخانه .. 
e.2تصویر کویر . 
H.3نمای کشتی . 

M.4مردی در حالی اسکی روی آب . 

 . غروب آفتابN.1 غیرفردی ۀایجادرابط نمای دور 

 . مردی در حال ماهیگیریa.1 دربرگیری زاویه دوربین روبرو 

 جداسازی زاویه دوربین مورب 
K.2نمای کشتی در حال حرکت . 

L.3حضور دو خانم در طبیعت در کنار باربیکیو . 

  درت به تماشاگرارایه ق زاویه دوربین باال 

 . مردی در کویر در حال نواختن ساز دهنی محلیc.1 برابری زاویه دوربین همسطح 

  ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده زاویه دوربین پایین 

 . میشیگان2
  تقاضا نگاه خیره به تماشاگر

  ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر

 رابطه صمیمی/ فردی نمای نزدیک

F4نشان دادن یک رستوران سرباز که افراد درحال غذا خوردن هستند . 
G1.5نشان دادن سنبل و سیر . 
 . نشان دادن سبزیجات تازه1.

H.2نشان دادن فروشگاه نان . 

 ایجاد رابطۀ اجتماعی نمای متوسط
E.1نشان دادن بازار خردید که افراد در حل رفت و آمد هستند . 

I.2 از که افراد در حال غذا خوردن هستندنشان دادن رستوران روب 

 غیرفردی ۀایجادرابط نمای دور
J.1 ها در حال نشان دادن یک شکل هندسی متحرک در پارک که بچه

 دویدن هستند.

 دربرگیری زاویه دوربین روبرو

A.1شود. پسری در حال حمل دوچرخه از خانه خارج می 
c.2ر مشاهیر آن کشور هست . پسری در خیابان که دیوار پشت سر او تصوی

 در حال نواختن گیتار

  جداسازی زاویه دوربین مورب

 . نشان دادن یک تونل که در ان یک زوج در حال راه رفتن بودنB.1 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دوربین باال

  برابری زاویه دوربین همسطح

 ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده زاویه دوربین پایین
D.1فواره آب و یک ساختمان بلند و معرفی استادیوم میشیگان . 

G2.5 نشان دادن فروشگاه سبزیجات و گل که افراد در حال خرید هستند 

 . نیوزلند3
  تقاضا نگاه خیره به تماشاگر 

 ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر 
G.1 آنها . بازی نمایشی دو جوان در خیابان و افرادی که در حال تماشای

 هستند

 رابطه صمیمی/ فردی نمای نزدیک 
N.1افراد یک خانواده در حال قایقرانی . 

Q.3نشان دادن جنگل . 
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R.4نشان دادن اتوبوس ریلی در حال حرکت . 
T.5زنی در حال نواختن موسیقی و رفت آمد افراد . 

 

 ایجاد رابطۀ اجتماعی نمای متوسط 

F.1و جنگل . نشان دادن انواع کشتی در حال حرکت 
k.2های بزرگ شطرن  روی زمین پارک در حال بازی کردن . افردی با مهره

 های بلند است.هستند و پشت سر نمای ساختمان
U.3پدر و پسر در حال دوچرخه سواری بادی روی دریا .. 

V.4سکوی شنا وسط دریا و شیرجه افراد درون اب . 
W.5دو خانم با لباس شنا در کنار ساحل . 
X.6ی در حال عکس گرفتن از منظره. فرد 

 

 غیرفردی ۀایجادرابط نمای دور 

c.1نشان دادن کوه و دریا . 
2.H  قایق سواری 

L3نمایی از کوه و دریا . 
O.4نشان دادن کوه و دریا و جنگل . 

 دربرگیری زاویه دوربین روبرو 

B.1نشان دادن دشت و رودخانه . 
E.2نشان دادن جنگل 

F.3 حال حرکت و جنگل نشان داد کشتی در 
s.4 نشان دادن جنگل و دریا و کوه 

A.5های در حال حرکت. تصویربرداری از داخل قایق 

 جداسازی زاویه دوربین مورب 

I.2نشان دادن افرادی در حال رفت و امد در خیابان . 

P.2 نشان دادن جمعی از افراد در طبیعت که در حال تماشا و فیلمبرداری از .
 فواره آب هستند

y.4قایق بادبانی در حال حرکت . 

 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دوربین باال 
D.1نشان داده جنگل، کوه، دریا و آسمان . 

Z.2قایق در حال حرکت . 

  برابری زاویه دوربین همسطح 

 ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده زاویه دوربین پایین 
AA.1مان و جنگل. نشان دادن هواپیما در فراز آس 

M.3افرادی در حال تماشای یک بنای تاریخی هستند . 

 . هند4
 زنی در لباس محلی -I 1 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر 

 ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر 
b1- حرکات یوگا 

 رابطه صمیمی/ فردی نمای نزدیک 
U 1- نمای نزدیک از سازهای ضربی 

 

 ماعیایجاد رابطۀ اجت نمای متوسط 
L 1- اشخاصی در حال پارو زدن در یک قایق طویل 

V 2- اشخاصی در حال نواختن سازهای ضربی 

 غیرفردی ۀایجادرابط نمای دور 

D1- شنای یک کودک در پیش زمینۀ یک منظره 
F  2-  نفره در شالیزار 5یک خانواده کشاورز 

G 3- یک زن ایستاده در پیش زمینه منظره  و اسب ها 
J 4- با پوشش ساری در حال نواختن ساز ضربی مردی 
K 5- مردی با دوشمشیر روی صخره در پیش زمینه آبشار 

N 6-  مردی با پوشش محلی در پیش زمینه اجرای رقص جمعی در محیط
 باز و طبیعی

P 7- دو زن در پیش زمینه منظره طبیعی در حال حرکت به سمت دوربین 
R 8- خش در ورودی یک فضای زنی با لباس محلی در حال رقص و چر

 معماری
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T 9- زنی در پیش زمینه بنای معبد مانند با شمعی روشن در دست 
W 10- تعدادی دانش آموز بر روی یک صخره در پیش زمینه آبشار 

 . مردی در حال پارو زدنI.1 دربرگیری زاویه دوربین روبرو 

 های روشن و مجسمه(فضای یک معبد بودایی )شمع  -S 1 جداسازی زاویه دوربین مورب 

 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دوربین باال 
C1-  نمای آبشار 

X 2- مردی با پوشش ساری در حال تکان دادن پرچم هند 

  بازی محلی جمعی -E 1 برابری زاویه دوربین همسطح 

 ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده زاویه دوربین پایین 

H 1- ن تور ماهیگیریفردی در حال انداخت 
M 2- چند کودک در حال پریدن در آب 

O 3- دو نفر در حال رزم نمایشی 
Q 4- اشخاصی با لباس محلی در حال پریدن به هوا 

 . مصر5

  تقاضا نگاه خیره به تماشاگر 

 ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر 
D1مردی در حال باز کردن در معبد . 

G2فسار شتر در کوه ها در حال حرکت است .. مردی که با در دست داشتن ا 

 رابطه صمیمی/ فردی نمای نزدیک 

C1هایی در معبد. نشان دادن مجسمه 
J2 مردی در حال حمل یک سینی با دو فنجان و خورشید در پس زمینه . 

M3نشان دادن توپ گلف از نمای نزدیک . 
T4فردی در حال کندن میوه از درخت . 

V5- ره در بازار سنتینمای نزدیک از یک حج 
W6- ظرف سفالین با درب 

Zzz7- )دستگاه پخش موسیقی )دی جی 

 ایجاد رابطۀ اجتماعی نمای متوسط 

A1طلوع خورشید با منظره کوه و دریا . 
H2های مصر در حال حرکت . کاروان شتر در فراز کوه 

K3نمایی از کافه شاپ روباز که افرادی دور میز نشستن و مردی که در حال . 
 پذیرایی

L4دو مرد در حال گلف بازی . 
N5ها. نمایی از چرخش و رقص ماهی 

U6- مرد باغبان در حال دادن میوه به یک خانواده گردشگر 
X7-  مردی در حال باز کردن درب ظرف سفالین با تصویر خورشید در باالی

 ظرف و زنی در حال بوییدن رایحه برخاسته از ظرف
Z8- ه بر سر میزی در یک رستورانمرد و زنی گردشگر نشست 

Zz9- افرادی در حال پایکوبی 
Zzzz10- افرادی در حال پایکوبی 

 غیرفردیایجادرابطه  نمای دور 

B1حرکت جمعی از قایق های بادبانی . 
E2های معبد. نشان دادن مجسمه 

F3کاروانی با شتر در حال حرکت در فراز کوه . 
R4ه شنی هستند. افرادی قطاروار در حال حرکت در کو 

S5نمای بیابان و نخلستان . 
Y6- نمای مسجد و بناهای مذهبی 

Zzzzz7- غروب آفتاب در پشت کوه 

 دربرگیری زاویه دوربین روبرو 
I1حرکت کشتی . 
O2زنی در حال شنا . 

  جداسازی زاویه دوربین مورب 

 در کنار ساحل و ارایه نمایی از کشتی و آالچیق. زنی در حال افتابگیری P1 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دوربین باال 

  برابری زاویه دوربین همسطح 
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 ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده زاویه دوربین پایین 
Q1دو کودک در حال پریدن و ضربه زدن با سر به توپ . 

RR2افرادی نوک کوه ایستادن و در حال تماشای منظره هستند . 

 . ترکیه6

 تقاضا به تماشاگر  نگاه خیره
D1پسر در حال فراخواندن زوج . 

N2پسری در حال خندیدن. 

  ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر 

 رابطه صمیمی/ فردی نمای نزدیک 

I1 نمایی از بناهای تاریخی . 
J2نمایی از باغ انگور . 

K3نشان دادن تندیس چشم و نظر . 
L4مردی در حال سفالگری . 

Q5صاویر مذهبی نقش بسته در داخل بنا. نشان دادن ت 
U6زوجی در حال خوردن نوشیدنی در محوطه باز هتل . 

 ایجاد رابطۀ اجتماعی نمای متوسط 

C1 زوج به همراه نوجوان سوار بر اسب در مکان تاریخی در حال حرکت .
 هستند.

F2نمایی از بناهای تاریخی . 
H3مردی در صحرا در حال دوچرخه سواری . 

M4ی در حال رقص محلی. افراد 
R5نمایی از هتل در دل کوه . 

 . زنی در استخر روباز هتل در حال شناS1 غیرفردی ۀایجادرابط نمای دور 

  دربرگیری زاویه دوربین روبرو 

  جداسازی زاویه دوربین مورب 

 ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دوربین باال 
F1نمای سایه بالن و منطقه روستایی . 

O2رخش قالی. چ 

 . یک زوج در حال تماشای محل تاریخی هستندA1 برابری زاویه دوربین همسطح 

 ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده زاویه دوربین پایین 

B1نوجوانی سوار بر اسب در دل کوه کمر . 

E1زوج سوار بالن . 
G2نمایی از زوج گردشگر در بالن در حال تماشای منظره . 

P3 از معبد. نمایی 
T4نمایی از آسمان در شب . 

 . ایران7

 تقاضا نگاه خیره به تماشاگر 
  1n- های رنگیچهرۀ زن جوان پوشیده با برقع، چشم 

2p – های رنگی زنانه از پشت برقعچشم 

  ارایه غیاب نگاه خیره به تماشاگر 

 رابطه صمیمی/ فردی نمای نزدیک 

1a – دق الباب کردن 
2b-  و کاشیکاریهنر  معماری 

3d – )کاشیکاری )معماری 
4e – تعدادی انار در کاسۀ سفالین لعابی 

5m – صدف در دست منقش به حنا 

 ایجاد رابطۀ اجتماعی نمای متوسط 

1c – )معماری، ورودی بنا )بنای مذهبی 

2f – بادگیر و سقف بنا 
3g – داخل سقف بنا 

4h – )بنای تاریخی )تخت جمشید 
J 5- درخت و دریاچه 

K6 – زن جنوبی با پوشش برقع و دشداشه در حال نواختن دمام 

 غیرفردی ۀایجادرابط نمای دور 
1 i – دریاچه  و درختان 

2o – کشتی در دریا 
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 نمای ساحل و دریا – 1L دربرگیری زاویه دوربین روبرو 

  جداسازی زاویه دوربین مورب 

  ارایه قدرت به تماشاگر زاویه دوربین باال 

  برابری یه دوربین همسطح زاو

  ایجاد حس مشارکت برای فرد بازنمایی شده زاویه دوربین پایین 

 

 


