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درخصو

پخش آگهیها و برنامههای تلو یزیونی که تبلیغکننده فرزندآوری هستند ،اماا در

این ده تبلیغ که بهینوان نمونه انتخاب شد نمادهاا و نشاانههای یوامال کااهش فرزنادآوری
مشاهده شد.
کلیدواژهها :کاهش جمعیت ،فرزندآوری ،آگهیهای تلو یزیون ،نشانهشناسی ،بازنمایی
مقدمه

فرزندآوری یکی از مفاهیم بسیار حاهز اهمیت از نرر جمعیتی است و همچنین در نازد
ادیان مختلف نیز همیشاه موردتوجاه باوده اسات .باا بررسای کتاب آسامانی و دیادگاههای
م رحشده در آنها درمییابیم که دراینباره تأکید ادیاان هماواره بار افازایش جمعیات باوده
است ،تاآنجاکه در بسیاری از کتب دینی دراینباره دستورها و احکامی نیاز صاادر شاده و در
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قرآن کریم نیز به دفعات موضوع باروری م رح شده است .باهیناوانمثاال بااروری در قارآن
اینگونه معرفی شده که هدیهای است که از جانب خداوند به پیروان و بنادگان شایساته ی اا
شده است.
با وجود اهمیت فرزندآوری در ادیان مختلف باهو یاژه اساالم ،در کشاور ماا تغییارات
بسیاری از منرار جمعیتای باه وجاود آماده اسات کاه یکای از معایاب کااهش جمعیات،
سالخوردگی کشور است که با کاهش س ح فرزندآوری جمعیت ایران باه سامت ساالمندی
میرود و این امر سبب میشود کشور با مشکالت بسایاری روباهرو شاود و بارای حال ایان
مشکل سیاستهای کالن جمعیتی توسط مجمع تشخیص مصلحت نراام و شاورای یاالی
انقالب فرهنگی و مجلس شورای اسالمی تنریم شد تا نهادها و ارگانها و سازمانها شرایط را
برای فرزندآوری فراهم کنند و ازجمله آنها سازمان صداوسیما اسات کاه موظاف باه تبلیاغ
فرزندآوری در برنامهها و آگهیهای تلو یزیونی است.
این پژوهش با پرداختن به پرسش اصلی:
یوامل مؤثر بر فرزندآوری در آگهیهای تلو یزیون چگونه بازنمایی شده است؟
06

و همچنین پرداختن به پرسشهای فریی:

یوامل فردی مؤثر بر فرزندآوری در آگهیهای تلو یزیون چگونه بازنمایی شده است؟
یوامل اجتمایی مؤثر بر فرزندآوری در آگهیهای تلو یزیون چگونه بازنمایی شده است؟
یوامل فرهنگی مؤثر بر فرزندآوری در آگهیهای تلو یزیون چگونه بازنمایی شده است؟
سعی دارد با رو یکرد دینی و باا روش نشانهشناسای سالبی و کااودری یوامال کااهش
جمعیت را در آگهیها مورد بررسی قرار دهد و اشکاالت موجود در آنها را تبیین کند.
پایاننامه و مقاالتی در ارتباط با آگهیهای بازرگانی و مساهل جمعیتی باهطور جداگاناه
کار شده است که به چند مورد آن اشاره میشود:
یلیبخشی ( )9919در پژوهشی به بررسی الگاوی مصارف در آگهیهاای بازرگاانی
مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شد آگهیهای بازرگانی میتواند نرر مخاطبان را به خاود
جلب کند و بر الگو مصرف آنان تأثیر بگذارد.
قاسمی( )9916به بررسی فرزندآوری از نگاه قرآن و اهلبیات پرداختاه اسات و روش
مورد استفاده در این پژوهش کتابخانهای بوده و به این نتیجه رسیده است که باا دساتیابی باه
مبانی نرری که بر منابع اسالمی تکیه دارد و مبانی یملی که براساس این امار باشاد یکای از
معیارهای جامعه اسالمی محقق میشود.
وجااه اشااتراک ای ان پااژوهش بااا پژوهشهااای انجااام شااده در اهمی ات و ضاارورت
فرزندآوری با توجه به کاهش جمعیت کشور است و همچنین این موضوع که آگهیهاا باه
غیر از تبلیغ کاال موردنررشان حاوی پیامهاایی هساتند کاه باه مارور روی مخااطبین اثار
خواهند گذاشت .تفاوت پژوهش حاضر در این اسات کاه قصاد دارد تاا باا نشانهشناسای
آ گهیهای انتخاب شده تلویزیونی که جزو رسانههای جمعی پرمخاطب و اثرگاذار اسات
یوامل کاهش فرزندآوری را در آنها بررسی کند و این امر در هایچ پایاانناماه و مقالاهای
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شبکه دو سیما پرداخته است .در این پژوهش  983نفر از مخاطبان تهرانای شابکه دو سایما

صورت نگرفته است.
در پژوهش حاضر یوامل تأثیرگذار بر کاهش فرزندآوری را برای ساهولت کاار باه ساه
بخش تقسیم کردیم:

00

 .9تغییارات فااردی (فردگرایای ،افازایش سان ازدواج ،افازایش طاالق ،افازایش سا ح
تحصیالت و اشتغال زنان)
 .1تغییاارات اجتمااایی (گسااترش خااانواده هسااتهای ،افاازایش میاازان شهرنشااینی،
آپارتماننشینی و کوچک شدن خانهها ،مشکالت اقتصادی)
 .9تغییرات فرهنگی (رواج فرزند ساالری ،تحقیر کار خانگی و مادری ،مصرفگرایی و
تجملگرایی در سبک زندگی) (باشگاه خبرنگاران جوان)9911 ،

نظر اسالم درباره جمعیت:
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در اسالم آیات و احادیث را میتوان به دو دسته تقسیم کرد آیات و روایاتی که موافاق باا
فرزندآوری هستند مانند:
ُ ُ
ّ
ّ
ْ
ُ
ُ
وعب ُاد ّالر َْمن الذین..والذین یقولون ر ّبْا ه ْب لْا م ْن أ ْزواجْا وذ ّر یاتْا ق ّرة أ ْع ین و ْاجعلْ ا
ْ
لل ُم ّتقین ِماما (فرقان19و)13
یبادالرحمن کسانی هستند که میگو یناد :ای پروردگاار ماا از همساران و فرزنادان ماا
روشنیچشم به ما ببخش و ما را برای پرهیزگاران پیشوا قرار بده .در ایان آیاه یکای از صافات
یبادالرحمن این است که از خدا میخواهند تا نسلی به آنها ی ا کند که روشنیچشام آناان
باشد.
طبق این آیه بهترین چیزی که میتوان در راب ه با ازدواج از خدا خواست نسلی است که
بایث روشنیچشم ما گردد .پس بهترین نتیجه ازدواج ،تناسل است با و یژگیهاای برشامرده
شده در آیه .چون این یکی از خواستههای یبادالرحمن است.
فرزندان مایه زینت زندگی (سوره کهف :آیه  )31و یار و مددکار انسان (سوره اسارا :آیاه
 )1معرفی شدهاند.
و آیات و روایاتی که موافق با فرزندآوری نیستند مانند :رشد کمی جمعیت بدون کیفیت
حاصلی جز فقر و یقب افتادگی ندارد و چنین جامعهای بهراحتی مورد هجوم قرار مایگیارد.
 09پیامبر در این مورد خ اب به مسلمانان زمان خو یش فرمود :نزدیک است هجوم آورند باه

شما امتها ،همانند هجوم خورندگان غذا بر ظرفهای خوراک خودشان .پرسایدند :آیاا در
این روز از جهت کمی جمعیت ما چنین میشود؟ حضرت پاس دادند :نه بلکه شما در این
روز فراوانید ولی مثل خاشاکی هساتید کاه سایل مایآورد .در اداماه مایفرمایناد :خداوناد
برمیدارد از دل دشمنان شما هیبت و شوکتتان را و در دلهاتاان (ذهان) سساتی مایانادازد،
اصااحاب پرسایدند :و هاان چیساات؟ حضاارت فرمودنااد :دوسااتی دنیاا و کراهاات از ماار)
(ابنحنبل9391 ،ق)118 :
بنابراین جمعیت کثیری که کیفیت و اقتدار نداشته باشند نهتنها مایه قدرت نیست بلکاه
طمع دشمنان را برمیانگیزد و ایتبار و حیثیت آنان را نیز کاهش میدهد .برای هر یقل سلیمی
ضعف و سستی بهسر برد و تنها امتیاز آن کثرت یددی آنها باشد ،هیچگاه م

لوب پیامبر

نیست.
از منرر اسالم ،هرچند جمعیت بهینوان منبع قادرت و جنگااوری م ارح شاده اسات
(اسرا :آیه ،)91اما فزونی آن بهذاته ارزشمند نیست چنانچه اقوامی بودند کاه ثاروت و فرزناد
زیادی داشتهاند اما چون سرگرم دنیا بودند نابود شدند (توبه :آیه.)11
این دو دسته را میتوان اینگونه جمع کرد که حفظ نسل و تکثیر نسل تفاوت دارد ،حفظ
نسل بر مسلمین واجب موکد کفایی است ،هرگونه سیاستی که حفظ نسل مسلمانان را تهدید
کند و آن را در خ ر انقراض قرار دهد بدون شک مردود است.
اما مسئله تکثیر نسل یا افزایش جمعیت واجب نیست ،هرچند ممکن است گمان شاود
روایاتی که در این باب رسیده است بهواس ه استفاده از صیغه امر یا امثال آن ظهور در وجوب
دارد اما مضاف بر اجماع فقها ،قراهن موجود در خود این اخبار ،مانع از این ظهور است.
اما ازآنجاکه اسالم دین خرد و نرم و توازن و تعادل است ،مصالح کالن جامعه مسلمین
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بدیهی است که امت اسالمی که از جهات مختلف ایمانی ،اجتمایی ،اقتصادی و نرامی در

را مدنرر دارد ،بنابراین اگر اهل خبره بعد از کارشناسیهای دقیق تشخیص دادند مخازن آبی یا
منابع طبیعی و محیط زیست و یا مشکالت مربوط به تغذیه ،بهداشات ،آماوزش ،مساکن و
اشتغال با نرخ رشد جمعیت هماهنگی ندارد و حکومت ناچار اسات سیاساتهای کنتارل و 05

کاهش جمعیت را درپیش گیرد ،از نرر اسالم این کار بهصورت موقت و بسته به میازان نیااز
جایز است.
اصل اولی این است که حکومت اسالمی م ابق با ادلهای که بیان شد تکثیار نسال را ،
البته با حفظ کیفیت تشو یق کند .بنابراین در هر زمان و هر مکان و شرایط که جمعیت زیااد و
فزونی فرزندان خانواده مخل آسایش و سعادت جامعه و خانوادهها باشاد ،بایاد باه تهدیاد و
کاهش جمعیت ،طبق احکام اسالمی ،اقدام کرد .اسالم با تنرایم و کنتارل جمعیات موافاق
است.
بازشناسی موضوع بحران جمعیتی در صالحیت کارشناسان و سیاستگذاران جمعیتای
است که فقها نمیباید به دیدگاه آنان توجه کنند .یلمای دینی که درباره جمعیت و مسااهل آن
میخواهند حکمی صادر کنند ،یالوهبر رجوع به متون دینی که بسیار ضروری است بایستی با
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اوضاااع کشااور و جهااان از حیاث وضااعیت جمعیات و آثااار و رونااد آن باااخبر باشااند و بااا
موضوعشناسی ،احکام خود را صادر کنند .موضوعشناسی نیز به یهاده یارف خاا

یعنای

متخصصین جمعیتی و اقتصادی است که امروزه با توجاه باه نارخ رشاد جمعیات و بحاران
پیشرو نرر متخصصان بر فرزندآوری است که در ارتبااط باا ایان امار سیاساتهای کاالن
جمعیتی تنریم و به نهادها و ارگانهای مربوطه ابالغ شد که ازجمله آنان صداوسیما است که
باید دستورالعملهای مشخصشده را انجام دهد .قسمتی از این ابالغیه به قرار زیر است:
ترو یج خانوادههای دو فرزند و کمتر و تجردزیستی در آگهی بازرگانی ازسوی ساازمان
صداوسیما و تبلیغات تجاری و محی ی در بستر فضای مجازی ،رسانههای بارخط و شابکه
نمااایش خااانگی و محیطهااای یمااومی ممنااوع اساات و بااهمنرااور تشااو یق آن دسااته از
سفارشدهندگانی که در تبلیغات خود به نمایش خانوادههای سه فرزناد و بیشاتر باا ریایات
ضوابط آگهیهای تبلیغاتی حوزه کودکان پردازند افزایش زمان فرصت درنرر گرفته شود.
چ) سازمان صداوسیما موظف است از زمان تهیه و تنریم شاخصهای الزم جهت اجرا
و ارزیابی برنامههای مختلف رسانهای من بق با اهداف این قانون نسبت به تحقق برناماههای

 08مزبور و ارتقای کمی و کیفی سااالنه آنهاا و اراهاه گازارش  1ماهاه باه شاورای نراارت بار

صداوسیما اقدام کند .شورای نرارت بر صداوسیما نیز موظف است ارزیابی خود را حاداکثر
تا  9ماه از زمان اراهه گزارش ارسالی به ستاد ملی جمعیت و مجلس شورای اسالمی اراهه دهد
(قانون حمایت از خانواده و نسل جوان).
نظریه بازنمایی

براساس رو یکرد استوارت هال ،سه برداشت اصلی و متفاوت از بازنمایی رسانهای وجود
دارد؛
نرریههای بازتابی :رو یکرد بازتابی بر این باور است که کارکرد زبان مانند آیینه ،بازتااب
نرریههای تعمدی :در این رو یکرد کلمات ،معنایی را که بهواقع مؤلف قصد انتقال آن را
دارد با خود حمل میکنند.
نرریههای برساختی :براساس این رو یکرد ما معانی را میسازیم و این یمل را بهواس ه
نرامهای بازنمایی مفاهیم و نشانهها انجام میدهیم (سلیمانی و هراتی 3 :9913 ،به نقال از

هال.)9111 ،1

نظریه برساختی:

هال رو یکرد سوم را من بق با و یژگی یمومی و اجتمایی زباان مایداناد .برمبناای ایان
رو یکرد ،چیزها هیچ معنای خودبسندهای ندارند بلکه ما ،معانی را میسازیم و ایان یمال را
بهواس ه نرامهای بازنمایی مفاهیم و نشانهها انجام میدهیم .برساختگرایی ،وجاود جهاان
مادی را نفی نمیکند ولی معتقد است که آنچه معنا را حمل میکند جهان مادی نیست بلکه
نرام زبانی یا نرامی که ما برای بیان مفاهیم از آنها استفاده میکنیم حمل کنندة معنا هستند و
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معنای صحیح و دقیقا من بق با جهان است.

این کنشگران اجتماییاند که نراام مفهاومی فرهناگ خاود و نراام زباانشاناختی و ساایر
نرامهای بازنمایی را برای ساخت معنا مورد استفاده قرار مایدهناد تاا جهاانی معناادار و در
1. Hall
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ارتباط با دیگران را بسازند .براساس دیدگاه برساختی نباید جهان مادی را که حااوی چیزهاا و
افراد هستند با کنشهای نمادین و فرایندهای بازنمایی ،معناسازی و یمل زبانی مغشوش کرد
چراکه معنا نه به کیفیت مادی نشانهها ،بلکه به کارکردهای نمادین نشانهها بستگی دارد.
آنچه در رو یکرد برساختی موردتوجه قرار میگیرد فرا رفتن از دیدگاه ساختارگرایی است
که میراث سوسوری زبانشناختی متکی بر آن است .سوساور در مجمویاه مفااهیمی کاه در
درسهای زبانشناسی یمومی م رح کرده است بر دوگانه النگ (نرام زبان یاا بخشای یاام
زبان) و پارول (زبان در کاربرد) اشاره میکند .آنچه از این مفهومسازی سوسوری در بازنمایی
برساختگرایانه مورد استفاده قرار میگیرد نگاه النگگونه باه زباان اسات کاه هماان بخاش
اجتمایی زبان است .پارول به فرد اجازه میدهد که «چه» بگو ید اما النگ بنا به ماهیت یاام
خود به او اجازه نمیدهد که «هرگونه» که بخواهد آن را به زبان آورد (بگو یاد) .ایان نکتاهای
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است که هال از زبانشناسی سوسوری میگیرد :زبان امری اجتمایی اسات و زباان فاردی و
خصوصی امری محال است.
نظریه ساختارگرایی:

ساختارگرایی بهینوان نگرشی زبانشناسانه ،قاهل به وجود سااختارها و الگوهاای پنهاان و
ناآگاه در پس پدیدههای اجتمایی و فرهنگی اسات کاه راب اهای اناداموار باا یکادیگر دارناد.
ساختارگرایی ضمن نفی سوژه اندیشنده و آگاه ،ذهنیت و آگاهی انسان را تابع ساختارهای نهفته
و بیرونی ازجمله ساختار زبان میداند که وجوه مختلف زندگی ،بازتولید آن باهشامار مایرود.
ساختارگرایی قاهل به وجود هسته سخت و پنهان در پس پدیدههای ظاهری ازجملاه پدیادههای
فرهنگی و ارتباطی است که نشانهشناسی سعی دارد با شاناخت و تحلیال یالهام و نشاانههای
ظاهری به فهم آن هسته سخت بهینوان ژرفساخت پی ببرد (مهدیزاده.)11-991:9911 ،
نگاه سوسوری به زبانشناسی و در شکل یامتر آن به نشانهشناسی از دیدگاه هاال دارای
کاستیهایی است که هال یلایرغام اینکاه دیادگاه برسااختگرایی باه زباان و بازنماایی را

 95تحتتأثیر زبانشناسی سوسوری استوار کرده است آنها را به شکل زیر بیان میکند:

 .9سوسور به چگونگی ارتباط میان دال و مدلول اشاره نمیکند.
 .1سوسور به سو یههای صوری (فرمال) زبان توجه میکند و زبان بهمثابه پنجارهای باه
جهان را نادیده میگیرد.
 .9نگاه سوسور به زبان مبتنی بر رؤ یای یلمی بودن است .زبان گرچه قایدهمناد اسات
ولی نرامی بسته نیست و نمیتوان آن را بر یناصر فرماال آن تقلیال داد (هاال-96 :9111 ،
.)93
هال با پذیرش رو یکرد سوم یعنی رو یکرد برساختگرایانه ،بازنمایی این بحث را م رح
میکند که رسانهها واقعیت را بازتاب نمیدهند بلکه آن را بهصورت رمز و نشانه درمیآورند و

روش پژوهش

نشانهشناسی یلمی است که به بررسی انواع نشانهها ،یوامل حاضر در فرآیناد تولیاد و
مبادله و تعبیر آنها و نیز قواید حاکم بار نشاانهها مایپاردازد .ایان رشاته باا ساخنرانیهای
زبانشناس سوهیسی ،فردیناندو سوسور در دانشگاه ژنو آغااز شاد .حاوزه م العااتی اصالی
سوسور یعنی زبانشناسی ،پس از مر) وی بهینوان بنیانی برای رو یکرد کلی به زباان و معناا
بهکار رفت و مدلی از بازنمایی به دست داد که برای طیف وسیعی از ابژهها و ایمال فرهنگای
مورد استفاده قرار گرفت که اکنون رو یکرد یمومی آن بهطورکلی با ینوان نشانهشناسی شناخته
میشود (مهدیزاده 9981 ،به نقل از هال .)1119 ،پس از مر) او باه کوشاش شااگردانش
اندیشههای وی در کتابی با نام دروس زبانشناسی یمومی در ساال  9191باه چااپ رساید.
سوسور بهدنبال ساختاری استوار ،به ساختار زبان میرسد که بنیاد نشانهشناسی را شکل داده
است
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بهصورت نمادین و نه مبتنیبر واقعیت انعکاس میدهند.

کیت سلبی و ران کاودری در کتاب راهنماای بررسای تلو یزیاون دربااره نشانهشناسای
میگو یند :گرچه تماشای تلو یزیون آسان است ،اما نوشاتن م لاب تحلیلای دربااره آن کاار
دشواری است این مسئله گاه به دلیل وجود انبوه نرراتی که در زمینه بررسی تلو یزیون وجاود 90

دارد ،دشوارتر میشود .روش سلبی و کاودری در بررسی برنامههای تلو یزیونی پنج حی ه کلی
را پیشنهاد میدهد:
 .9سازه :هر متن رسانهای با استفاده از زبان رسانه ساخته میشود و همچنین رمزهاایی
که برای انتقال اطالیات خا

فرهنگی-اجتمایی انتخاب میشود چنین وضعی دارد.

 .1مخاطب :نمیتوان متن رسانهای را تنهاا دارای معنای ثابات ،منفارد و منساجمی
دانست ،بلکه باید درنرر داشت که مخاطبان گوناگون بتوانناد تأو یلهاای گونااگونی از آن
اراهه دهند.
 .9روایت :روشی که براساس آن روایت بیان میشود از شکل طبیعی بسیار دور اسات،
اما نتیجه بهکارگیری و تدو ین توأم با اطالیات است.
 .3ردهبندی :در تماشای برنامه تلو یزیونی مقدار زیادی از دانش و درک متون رسانهای را
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بهطورکلی در آن دخالت میدهیم.
 .6یوامل تولید :مشتمل بر بافات ساازمانی در ساازمانبنادی برناماههای تلو یزیاونی،
سیاست پخش ،تأثیر مالحرات مالی ،مسئله حکومت و سارمایهگاذاری مردمای و تبعایی
سیاسی است .در م العات رسانهها و ارتباطات به روابط و تضادهایی مینگریم کاه هام در
ب ن و هم میان نهادها وجود دارد (سلبی و کاودری.)99-83 :9981،
در این پژوهش دو مورد سازه (میزانسن و رمزهای فنی) و روایت انتخاب شده است.
در این پژوهش برای نمونهگیری از روش نمونهگیری هدفمند یا قضااوتی اساتفاده شاده
است .یعنی نمونهها در این پژوهش بر اساس هدف پژوهش و نگارش محقاق درخصاو
یوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری انتخاب شده است.
نمونههای انتخابشده نمونههایی هستند که در سایت  1شب در باین ساریال باهطور
مکرر پخش میشدند و یوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری در آنها دیده میشد و این ساایت
جزء پربینندهترین سایات تلو یزیون است و مخاطب متعدد و بیشتری را به خاود اختصاا
میدهد .ده آگهی انتخابشده هر کدام بهصورت صحنهبهصحنه براساس نشانهشناسی سلبی
 95و کاودری براساس رو یکرد اسالمی نشانهشناسی شدند و یوامل کاهش فرزنادآوری در آناان

بررسی شد و همچنین بهطور خالصه برای هر پیام جدولی کشیده شاد کاه نشاان مایدهاد
کدامیک از یوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری بازنمایی شده است.
یافتههای پژوهش

در این بخش با بهکارگیری از روش نشانهشناسی سالبی و کااودری ده آگهای بازرگاانی
انتخاب (بهصورت هدفمند) شد و با رو یکر دینی نشانهشناسای شادند و بارای هار آگهای،
بازنمایی یوامل کاهش فرزندآوری مورد بررسی قرار گرفت.

توصیف آگهی:

این آگهی در باغی که در آن و یالی زیبایی قرار دارد ساخته شده است .محیط باغ بسیار
زیبا ،بزر) و مجلل است و مشاهده میشود که مهمانی در این باغ است که بزرگترها دور یک
میز نشستهاند و بچهها به دور یک میز دیگر و مشاهده میشود که در بین بچهها بچاه میزباان
تبلت به دست دارد و بقیه بچهها در کنار او مشغول تماشا هستند.
-1تصویری (سازه)
الف) میزانسن

صحنهپردازی:
در فضای بیرون از و یال ،در باغ بزر) و سرسبز و زیبایی است که در آن مهمانی درحال
برگزاری است
وسایل صحنه:
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نشانهشناسی تبلیغات پاپایو (رویکرد انتقادی با دیدگاه دینی)

تبلت ،میز و صندلی ،وسایل پذیرایی مثل میوه و آبنبات و شربت و..
رمزهای غیرکالمی:
در پس زمینه درخت بید وجود دارد که بید درخت زیبا ولی بدون میوه و ثمر است
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کارکترهای مرد بهجز یکی از آنان بقیاه جاوان نیساتند و دارای موهاای سافید هساتند و
باتوجهبه بچههایی که در آگهی هستند و سن آنان کم است این مفهوم را میرساند که در سن
باال ازدواج کردهاند یا دیر بچهدار شدهاند
در بین کودکان بچههایی که جسته بدنی کوچکی دارد تبلت در دست دارد و این مفهوم را
میخواهد برساند که بچه با سن کام ولای باا داشاتن تبلات و نرمافازار پاپاایو مایتواناد باه
تواناییهایی ازلحا آموزشی برسد که بچههایی کاه بادون تبلات و نرمافازار پاپاایو هساتند
نمیتوانند.
یدم بازی کودکان با یکدیگر و در فضای باغ زیبا ،و نشستن و با تبلت بازی کاردن را
این آگهی نشانه پرورش استعداد و کسب توانایی میداند درصاورتیکاه در هایچ پاژوهش
یلمی این ثابت نشده است ،بلکه کودکان با بازی با یکدیگر میتوانناد تواناایی و مهاارت
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کسب کنند.
همه کودکان متعجب به کودکی که تبلت دارد نگاه میکنند که نشاندهنده یدم تواناایی
آنان یا توانایی بسیار باالی کودک دارای تبلت است.
در ابتدا تبلت در دست کودک نمایان نیست تا حس کنجکاوی مخاطب برانگیخته شود.
زمانیکه تصو یر مدیمشات از صفحه تبلت داریم و کودک درحال بازی با این نرمافازار
است یدد بیست که حاصل جمع در این بازی ریاضی است نمایاان اسات کاه نشااندهنده
بیست بودن و یالی بودن نرمافزار است
هنگامی که کودک در بازی ریاضی برنده میشود فقط او است که خوشحال است و بقیه
کودکان در چهرهشان خوشحالی دیده نمیشود که دوباره نشاندهنده نداشتن تبلت و نرمافزار
بازی است.
جمع شدن بزرگترها دور پسربچه و تشو یق او و با تعجب نگاه کردن به او نشان میدهاد
که از کسب توانایی او توسط نرمافزار بسیار خوشحال و متعجب هستند.
درختان و ایستادن کارکترها در کنار پسربچه و تشو یق او خ وط یمودی را میسازد کاه
 96نشانه قدرت و برتری پسربچه است.

رمزهای لباس:
رنگ لباسها متنوع ،شاد و مالیم است و کارکتر اصلی که پسربچه است رنگ سفید بر
تن دارد که در بین تنوع رنگی دیگران بیشتر نمایان است .نماد ،واقعگرایانه و فعلیات و کماال
است.
ب) رمزهای فنی سازه

اندازه نما:
هر چهار نما دیده میشود،
نمای خیلی درشت که نشانه یاطفه ،احساس و زندگی است،
النگشات که نشانه زمینه (بافت) ،فاصله یمومی است،
و نمای متوسط که نشانه راب ه شخصی با سوژه است.
زاو یه دوربین:
همس ح با چشم که نشانه برابری است،
حرکت دوربین از راست به چپ و بریکس،
تصو یر مدیم با حرکت دوربین به یقب تبدیل به النگشات شد.
ترکیببندی:
شخصیت اصلی که پسربچه است در صحنههایی که با کودکان دیگر نشسته است نماا
متقارن است که نشانه حالت آرام است و در صحنهای که ایساتاده و بارای بزرگترهاا توضایح
میدهد نما نامتقارن که نشانه زندگی روزمره است.
رمزهای رنگ:
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مدیمشات که نشانه نزدیکی و صمیمیت است،

تنوع باالی رنگی که سبب جلبتوجه میشود و در انتها لگو به رناگ طالیای در زمیناه
بنفش قرار دارد که تضاد رنگی سبب بیشتر نمایان شدن لگو میشود.
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رمزهای وضوح:
پسزمینه برای نمایان شدن بهتر کارکترها در بعضی از صحنهها مات میشاد (وضاوح
انتخابی).
نورپردازی:
نور باال چون در محیط بیرون و در روز انجام شده است (روشن که نشاانه خوشابختی
است) .در انتها نورپردازی روی لگو بیشتر است که سبب بیشتر نمایان شدن آن میشود.
-2روایت

صدای خنده در صحنههای مختلف به گوش میرسد که نشاندهنده فضای صامیمی و
شاد است.
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یکی از کارکترها با حالت تعجب میپرسد این چاه برناماهای اسات و ...در پاسا زن
میزبان میگو ید پاپایو که نشان میدهد یلت تعجب و یدم شادی کودکان دیگر نداشتن پاپایو
است.
در انتها گفته میشود پاپایو همکالس و همبازی که نشاندهنده این است که این نرمافزار
هم آموزشی و هم سرگرمی است
صدای گو ینده :استعداد فرزندانمان را پرورش دهیم .در این آگهی پرورش استعداد را در
داشتن پاپایو میداند.
بررسی بازنمایی انتقادی یوامل کاهش فرزندآوری با رو یکرد دینی در آگهی پاپایو:
در این آگهی بهطورکلی  3خانواده نمایش داده میشود که یکی از این خانوادهها بسایار
مسن هستند و  3کودک نمایش داده شده است .یعنی برای  9خانوادهای که تقریبا سن زیادی
دارند  3فرزند نشان داده شده است که این نشاندهنده فرزندآوری کم است ازطرفی میزبان که
دارای و یال و باغ مجلل و بزرگی است فقط همان پسربچه را دارد چون بقیه کودکان با حالات
تعجب او را نگاه میکردند و اگر خواهر یا برادر او بودن روش بازی با اپلیکیشن را میدانستند و
99

جایی برای تعجب باقی نمیماند همانطورکه مادر او زن میزبان در تعجب دیگران در یادگیری

فرزندش پاس میدهد اپلیکیشن پاپایو .پس این امر نشاندهنده این امر هست که فرزند کم و
تکفرزند سبب میشود که از نرر مالی اوضاع خیلی خوبی داشته باشای و بتاوانی اساتعداد
کودک خود را پرورش دهی و برای او هزینه کنی؛ ازجمله تبلت گران که فقط دست پساربچه
بود .فراهم کردن اینگونه وسایل برای تک آموزشی فرزندان و هزینههای که ضارورتی نادارد
مثل همین تبلت برای کودکی با سن خیلی پایین سبب پر توقع شدن فرزندان و افزایش مشکل
اقتصادی بیشتر در خانواده میشود که دیگر تمایلی بارای داشاتن فرزناد بعادی را نخواهناد
داشت.
ازطرفی نشان میدهد که با یک بازی کامپیوتری کودکان کنار هم بازی میکنند و بزرگترها
نوع بازی ،بازی کودکان با یکدیگر است .پس در این آگهای هام تجماالت را نشاان مایدهاد
ازجمله و یال و باغ مجلل ،نیاز کودکان به تبلت گران و بازیهای یارانهای کاه فرزناد سااالری را
سبب میشود ،باال بودن سن کارکترها نشاندهنده این امر است که در سن بااال بچاهدار شادن
بهتر است پس میتواند نشاندهنده افزایش سن ازدواج و بهدنبال آن دیر بچهدار شدن باشد و باا
نشان دادن این مفهوم که با این اپلیکیشن نگران فرزندان نباشید و نشان میدهد کاه کودکاان باه
جای بازی و شلوغکاری آرام نشستهاند و بازی یارانهای میکنند و پساربچهای کاه اپلیکیشان را
دارد استعدادش رشد کرده ولی بقیه اینطور نبودند و اینگونه به نرر میرسد بقیه مادرها به فکر
پرورش استعداد کودکان خود نبودن که نشاندهنده کمرنگ کردن نقش مادری است.
جدول .1بررسی بازنمایی عوامل کاهش فرزندآوری در تبلیغات پاپایو با رویکرد دینی

عوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری
آ گهیهای
بازرگانی
پاپایو

تغییرات فردی

نمایش فرزند کم

تغییرات

تغییرات

اجتمایی

فرهنگی

تکفرزند دوفرزند
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نیز با خیال راحت به کارهای خود میرسند و نگرانی از بابت آنان ندارناد درصاورتیکه بهتارین
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نشانهشناسی تبلیغات میهن (رویکرد انتقادی با دیدگاه دینی)
توصیف آگهی

این آگهی تبلیغ ساخت مدرسه با همکاری گروه صنعتی میهن است که بچهها با کشیدن
نقاشی و ارسال آن سبب ساختن مدرسه میشوند.
-1تصویری (سازه)
الف) میزانسن

صحنهپردازی:
بیشتر نماها در داخل خانه و بخشی از آن در بیرون از منزل ساخته شده است.
وسایل صحنه:
برگه ،مدادرنگی ،آجر ،بادکنک ،میز و صندلی ،کتاب ،گوشی ،لپتاپ ،گلدان... ،
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رمزهای غیرکالمی:
در صحنهای یک چشم کودک نمایان است که چشم او بسته میشود که نشاندهنده رؤ یا
دیدن او است.
نمای بزر) از دیوار که فردی آن را دارد میچیند و مصالح آن همان نقاشی است که آجر
کشیدهشده واقعی میشود و نمایش دیوار بزر) نشاندهنده کار بزرگای اسات کاه باهوسایله
نقاشی میتواند صورت بگیرد.
در صحنهای نشان میدهد که چشم کودک باز میشود و نشاندهنده ایان اسات کاه او
تخیل کرده است ولی با این کار آگهی میخواسته نشان دهد که این کار بزرگی است.
در این آگهی فقط یک فرزند و یک مادر نشان داده شده است که در آن خانه محیط آرام و
بیصدایی دارد و مادر باا آساودگی کامال درحاال نوشایدن چاای اسات و مایتواناد تبلیاغ
تکفرزندی و تکوالدی باشد و هم این موضوع که با داشتن یک فرزند محی ی آرام و راحت
میتوانید داشته باشید.
در یکی از صحنهها در پشت مادر تعداد بسیاری کتاب دیده میشود که نشاندهنده اهل
 98یلم و تحصیالت باالی مادر است.

صحنه انتهایی نقاشی نشان داده است که در آن یک خانواده سه نفری نشان داده است که
باز تبلیغ تکفرزندی است و این نقاشی به شکل آجرهای برشخرده است که مفهوم سااختن
بهوسیله آجر را میرساند.
رمزهای لباس:
در ابتدا کودک لباس فرم مدرسه بر تن دارد که نشان میدهد که این آگهی درباره مدرسه
است.
رنگ لباس مادر بیشتر به رنگ طوسی است که رنگی خنثی است.
رنگ لباس فرم پسربچه سرمهای است و رنگ سرد است که نشاندهنده احساس اطمینان

ب) رمزهای فنی سازه

اندازه نما:
بیشتر نماها نزدیک و متوسط بود که مدیمشات نشانه نزدیکی و صمیمیت است و نمای
متوسط نشانه راب ه شخصی با سوژه است.
زاو یه دوربین
همس ح با چشم که نشانه برابری است.
قرار گرفتن دوربین در پشت سر پسربچه و صحنه گفتگو با مادر را میسازد.
دوربین ،دیوار بزر) را از پایین به باال نشان میدهد که نشانه قدرت و یرمات اسات و
همینطور از باالی دیوار پایین را نشان میدهد که نشاندهنده بزرگی دیوار است.
دوربین با راه رفتن کارکتر حرکت میکند تا راه رفتن به مخاطب القا شود.
ترکیببندی:
متقارن که نشانه دارای حالت آرام است.
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و آرامش است و رنگ لباس خانه پسربچه سفید است که نشاندهنده واقعگرایانه بودن است.

رمزهای رنگ:
بادکنکی که پسربچه کشید قرمز رنگ بود که نشانه شور و شوق است و رنگ گرم است.
تنوع رنگی باالیی وجود ندارد.
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وضوح:
در بیشتر صحنهها پسزمینه و زمینه وضوح یکسانی دارند که نشانه جلبتوجه باه هماه
است.
نورپردازی:
نورپردازی روی نقاشی و کارکتر مادر بیشتر است که اهمیت آناان را نشاان مایدهاد و
نشانه خوشبختی است .صحنهها پرنور نبود و کمتضاد که نشانه واقعگرایانه است.
-2روایت

پسر :مامان کمکم میکنی برای بچهها مدرسه بسازم
گو ینده :بچههای یزیز فقط کافیه از بابا و ماماناتون بخواید کاه نقاشایهای شاما را باا
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موضوع مدرسه برای سایت آجربهآجر بفرستند .این وری شما با هر نقاشیتون باه انادازه یاک
آجر در ساخت مدارس مشارکت خواهید داشات و از جاوایز ارزناده و جاذاب هام بهرمناد
خواهید شد.
صدای مرد :پو یش ملی به رنگ مدرسه .جامع خیارین مدرساهسااز باا حمایات گاروه
صنعتی میهن
استفاده از دو گو ینده با جنسیت متفاوت سبب جذابیت کار میشود و با گذاشتن جوایز
دوباره تشو یقی است برای مشارکت.
بررسی بازنمایی انتقادی یوامل کاهش فرزندآوری با رو یکرد دینی در آگهی میهن:
در این آگهی تنها یک فرزند نشان داده میشود حتی در قسمت پایانی نیز فقط در نقاشی
تصو یر یک فرزند را میبینیم که این خود تبلیغ بر تکفرزندی است .ازطرفی نشان دادن مادر
که در آرامش و بهدوراز کار منزل و رسیدگی به فرزندان با خیال راحت مشغول نوشیدن چای و
تماشای منرره بیرون است و این امر نشان بر راحت بودن ماادر باا وجاود یاک فرزناد دارد و
ازطرفی در یکی از صحنهها نمای از کتاب را در پشت سر مادر میبینایم کاه ایان امار نشاان
55

میدهد که با وجود یک فرزند میتوانی تحصیالت و س ح یلمی باالیی هم داشته باشی .در

این آگهی هیچ اثری از پدر خانواده نیست و حتی یکسی از او نیز بر روی دیوار نمیبینیم کاه
نشانه تکوالدی است که بر اثر طالق ایجاد میشود و حتای پادربزر) یاا ماادربزرگی دیاده
نمیشود .یک خانواده دو نفاره کاه تشاکیل شاده از ماادر و یاک فرزناد کاه جازء خاانواده
تکهستهای است.
جدول .2بررسی بازنمایی عوامل کاهش فرزندآوری در تبلیغات میهن با رویکرد دینی

عوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری
آ گهیهای

تغییرات فردی

میهن

تغییرات

تغییرات

اجتمایی

فرهنگی

9 3 9 1 9 6 3 9 1 9
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تکفرزند دوفرزند
9





هشت آگهی دیگر به نامهای سس یقاب ،ازکی ،کفش شیما ،مهد فارش ،خوشابخت،
بیژن ،هومکر ،شیبا مثل دو آگهی قبل نشانهشناسی شد که خالصه آن در بخش نتیجاهگیاری
بیان شده است.
جدول .3بررسی بازنمایی عوامل کاهش فرزندآوری در ده آ گهی تلویزیون با رویکرد دینی

عوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری
آ گهیهای

تغییرات فردی

بازرگانی
پاپایو

تغییرات

تغییرات

اجتمایی

فرهنگی

تکفرزند دوفرزند
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با نشانهشناسی این ده آگهی مشخص شد که یوامال کااهش فرزنادآوری نماایش داده
میشود که میتواند در درازمدت بهطور پنهان بر نگرش و فرهنگ مردم اثر بگاذارد و تمایال
آنان را به ازدواج و فرزندآوری کم کند درحالیکه باتوجهبه بحران کاهش جمعیت پیشرو نیاز
به فرزندآوری است و ازطرفای نیاز اساالم باتوجاهباه شارایط مقتضای تشاویق باه ازدواج و
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فرزندآوری دارد بهطوریکه دراینباره در اسالم اینگونه گفته میشود.
همه موجودات براساس غریزه طبیعی برای حفظ نسل خود به تناسل مشاغول هساتند و
انسان نیز یالوهبر غریزه طبیعی برمبنای ف رت و یقل باه بقاای ناوع خاود توجاه دارد .ایان
ضرورت از طریق ازدواج و فرزندآوری پاس داده میشود .بنابراین هر اقادامی کاه از تناسال
جلوگیری کند مخالف ف رت و طبیعت آدمی است .طبق دیادگاه قرآنای خلقات و بقاا ناوع
انسانی براساس راب ه زوجیت شریی تحقق مییابد (سوره نسا .)9 :یکی از مهمترین دالیال
تأکید و اهتمام شارع مقدس به امر ازدواج حفظ نسل و بقای نوع انسان است.
بنابراین تعریف و باتوجهبه وضعیت بیولوژیکی دو جنس زن و مرد هدفی جز تولیدمثل و
باقی گذاشتن نوع انسان منرور نبوده است .سایر احکام مربوط باه رواباط زن و مارد از قبیال
احکام ریایت یفت ،زناشو یی ،اختصا

داشتن زوجه به زوج ،احکام طالق ،یاده ،اوالد،

ارث و ...هم براساس همین واقعیت وضع شده است (طباطبایی.)111 :9981 ،
ادله فقهی :در منابع فقهی نیز ضمن تأکید بر استحباب ازدواج ،آن را راهی برای تناسال
معرفی کرده است .بهیبارتدیگر حفظ نسل یکی از مقاصد اسالم است و ازدواج نیاز بارای

 55حفظ آن مقرر شده است .هدف تکو ینی ازدواج طبق نصاو

دینای ،ایام از قارآن کاریم و

روایات منقول از پیامبر اکرم و اهمه معصومین دوام نوع و مانادگاری نسال اسات و در
اساس از فلسفههای مهم روا شمردن ازدواج با یاک یاا چهاار زن و روا شامردن ازدواجهاای
موقت در اسالم همان زادوولد و افزون کردن نسل است.
ّ
ُ ُ ُ
ُ
ُ
ْ
وأ ْن ُحوا ْالیامی م ْْ ُ ْم و ّ
الصالحین م ْن عبادک ْم وِمائ ْم ِ ْن ی ونوا فقراء یغ ْه ُم الل ُه م ْن
ّ
ْ
فضله والل ُه واسع علیم
بیهمسران را و بردگان و کنیزان شایستهتان را همسر دهید .اگر تهیدست باشند خداوند

و اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان (ازدواج با دختران یتیم) مرایات یدل نکنید پاس آن
کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو (و مناسب با یدالت) است :دو یا ساه یاا
چهار (نه بیشتر) واگر بترسید که (چون زنان متعدد گیرید) راه یدالت نپیموده و به آنها ساتم
میکنید پس تنها یک زن اختیار کنید و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر
به یدالت و ترک ستمکاری است(.نساء :آیه )9
ُ ُ
ُ ّ
ُ ُْ
نساؤک ْم َ ْر ل ْم فأتوا َ ْرث ْم أنی ش ْئ ُت ْم ...
زنان شما کشتزار شمایند به کشتزار خو یش درآیید از هرجا که خواهید (بقره :آیه )119
ّ
ُ
ُ
ُْ ُ
ُ
والل ُه جعل ل ْم م ْن أنفس ْم أ ْزواجا و جعل ل ْم م ْن أ ْزواج ْم بْین و َفدة...
و خداوند هم از خودتان برایتان جفتهایی نهاده و از جفتهاتاان شاما را فرزنادان و
نوادگان داده (نحل :آیه .)11
یالوهبر آیات قرآنی احادیث متعددی نیز در این مورد وارد شده است:
ْ
َّ
جابر از امام باقر نقل میکند پیامبر خدا فرمود :ما ی ْمْ ُع ال ُم ْؤمن أ ْن ی َّتخذ أ ْها لعل
ْ ُ ْ
َّ َّ
َّ
الله أ ْن ی ْر ُزق ُه نسمة ُتثقل ال ْرض با ِله ِال الل ُه چه چیزی انسان مؤمن را از این باز میدارد کاه
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از فضل خو یش بینیازشان کند ،خداوند گشایشبخش و داناست (نور :آیه .)91
ْ
ُ
ُ
ْ ّ ُْ ُ
ْ
ْ
وِ ْن خف ُت ْم أال تقسطوا فی الیتامی فان ُحوا ما طاب ل ْم من ّالْساء مثْی وث ا و ُرب ا
ّ
ْ ّ
ُ
ُ
ُ ُ
ْ
فْ ْن خف ُت ْم أال ت ْعدلوا فواَدة أ ْو ما مل ت أیمان ْم ذ لك أ ْدنی أال ت ُعولوا

همسری برگیرد تا شاید خداوند فرزندی برای او روزی کند تا زمین را با ال اله اال الله سانگین
کند (حریاملی9391 ،ق.)9 :
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از امیر مؤمنان یلی در حدیث اربع ماه نقل شد که میفرمود :ازدواج کنید زیرا پیامبر
ْ
خدا صلی الله یلیه و آله بارها فرمود :م ْن کان یح ُب أ ْن ی َّتبع ُس َّْتی فلیت َّو ُْ ف ْ َّن م ْن ُس َّْتی
ْ ُ ْ
َّالت ْ و یج و اطل ُبوا الولد...
هر کس دوست دارد که پیرو سنت من باشد باید ازدواج کند زیرا ازدواج سنت من است
در جستجوی فرزند باشید( ...حریاملی9391 ،ق.)96 :
طبق روایت بیانشده تولیدمثل و فرزندآوری امری پسندیده و ممدوح بوده و نسبت به آن
تأکید و ترغیب فراوان صورت گرفتاه اسات .از نرار متاون دینای فرزناد شایساته نعمتای از
نعمتهای الهی و گلی از گلهای بهشت است.
امام صادق فرمودَِّ ::نالولد ّ
الصالح ر یحانة من ر یاَین الج َّْة .
فرزند صالح گلی از گلهاای بهشات اسات (کلینای .)9 :9916 ،رهاایی از وحشات و
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رسایدن بااه آرامااش ،یادگااار و جانشاین پاادر و مااادر در دنیاا (حریاااملی 9391،ق )961 :و
استغفارگو یی و ایمال نیک آنان سبب آمرزش و نیکبختی والدین در حیات اخاروی مایشاود
(همان.)961 :
تمام این آیات و روایات تأکید بر اهمیت ازدواج و فرزندآوری است.
نتیجهگیری

ده آگه ای تلو یزی اون بهصااورت هدفمنااد انتخاااب شاادند سااپس بااا رو یکاارد دین ای و
نشانهشناسی یوامل کاهش فرزندآوری در آنها مورد بررسی قرار گرفت و حاصال کاار را در
جدول بهصورت خالصه بیان کردیم و از یافتههای حاصل و یژگیهای یک آگهی تلو یزیاونی
که مناسب با فرزندآوری باشد بیان گردید.
تغییرات فردی
فردگرایی:
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در این ده آگهی بازرگانی تبلیغات ازکی ،مهد فرش ،بیژن فردگرایی نمایان بود و اگر فردی

فردگرا شود دیگر تمایلی به تشکیل خانواده نخواهد داشت و اگر هم ازدواج کند خواساتهها و
تمایالت خود را بر خواستههای فرد مقابل ترجیح میدهد که میتواند زندگی را بر خود و فرد
مقابل سخت کند و درنهایت منجر به طالق شود و بهطور م لق مشخص است که این یامل
سبب کاهش فرزندآوری خواهد شد .زیرا همانگونه که گفته شد یا فرد تمایل به ازدواج ندارد
و بهدنبال آن فرزندی هم نخواهد داشت یا اگر هم ازدواج کند به دلیل نوع خلقوخوی فردی او
و به وجود آمدن مشکالت یدم سازش تمایل به فرزند نیز کم خواهد شد.
افزایش سن ازدواج:

هومکر با انتخاب کارکترهای که سن آنان باال است و ازطرفی سان فرزناد آنهاا کام اسات،
افزایش سن ازدواج را به نمایش میگذارند .بهطوریکاه ایان افاراد را دارای امکاناات و رفااه
م لوب نشان میدهند .با تبلیغ افزایش سن ازدواج بهدنبال آن نیز فرصت برای داشاتن فرزناد
بیشتر نیز کم خواهد بود درنتیجه فرزند کمتری را خواهند داشت.
طالق:

در بین ده آگهی انتخابشده ،تبلیغات میهن با نمایش تکوالدی که زنادگی م لاوب و
مناسب و بدون دغدغه را دارد بهگونهای تبلیاغ تاکوالادی و طاالق اسات و باه ایان شاکل
فرزندآوری نیز کاهش خواهد یافت.
افزایش سطح تحصیالت و اشتغال زنان:

در بین آگهیهای انتخاابشاده ،در تبلیغاات خوشابخت و مایهن نشاانههای افازایش
تحصیالت زنان را نشان میدهد که با وجود فرزند کمتر میتوان باه تحصایالت بااال دسات

بررسی انتقادی بازمنایی عوامل موثر بر فرزندآوری در آگهیهای تلویزیون با رویکرد دینی

در بین آگهیهای که نشانهشناسی شد تبلیغات پاپایو ،سس یقاب ،ازکی ،مهاد فارش،

یافت و بهدنبال آن زندگی م لوب و راحتی را داشت .باا تبلیاغ افازایش سا ح تحصایالت و
بهدنبال آن اشتغال در جامعه دیگر فرصاتی بارای نقاش ماادری نخواهاد ماناد و باهدنبال آن
فرزندآوری نیز کاهش مییابد.
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تغییرات اجتماعی
خانوادههستهای:

از این ده آگهیهای انتخابشده ،در تبلیغات میهن ،ازکی ،کفاش شایما ،مهاد فارش،
خوشبخت ،بیژن ،هومکر خانوادههستهای نمایش داده میشود با تغییر خاانوادۀ گساترده ،باه
هستهای زوجهای جوان برای تشکیل خانواده نیاز به مسکنهای مستقل دارند و به دلیل وجود
مشکالت اقتصادی بسیاری که وجود دارد مجبور به تهیه مسکن کوچک هستند کوچک شدن
خانهها و افزایش مشکالت اقتصادی و نباود کماک (ماادربزر) و پادربزر)) در نگهاداری
فرزندان سبب میشود که خانوادهها فرزند کمتری را داشته باشند .به ایان شاکل فرزنادآوری
کاهش مییابد.
شهرنشینی و آپارتماننشینی و کوچک شدن خانهها:
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در این آگهیهای انتخابشده ،تبلیغات مهد فرش و کفش شیما با نماایش امکاناات و
رفاه زیاد در شهر سبب تبلیغ و تشو یق افراد به شهرنشینی میشوند و با افزایش تمایالت افاراد
به زندگی در شهر و گسترش شهرنشینی موجب میشوند که مهاجرت از روستاها باه شاهرها
افزایش یابد و به دلیل گرانی که در شهرها وجود دارد فرد مجبور به تهیه مسکن کوچکتر و یا
فردگرایی و یدم ازدواج شود یا افراد متأهل (خانمها) برای تأمین هزینههای زندگی مجبور باه
کار کردن در خارج از محیط خانه هستند و تمام این یوامل سبب میشود تاا فرزنادآوری در
اینگونه خانوادهها کم شود.
مشکالت اقتصادی

بهطور مستقیم آگهیها مشکالت اقتصادی را به نمایش نمیگذارناد بلکاه باا نماایش
امکانات و رفاه بیش از حد و نمایش کاالهای غیرضروری و تبدیل آنان به کاالهای ضاروری
برای خانوادهها سبب مصرفگرایای و تجمالگرایی در افاراد مایشاوند کاه بایاث افازایش
مشکالت اقتصادی در خانوادهها شده و با افزایش مشکالت اقتصادی افراد مجبور به داشاتن

 59فرزند کمتر هستند.

تغییرات فرهنگی
فرزندساالری:

تبلیغ محصوالت و امکانات غیرضروری برای کودکاان و نشاان دادن لازوم داشاتن هار
کودکی به این محصوالت سبب میشود تأمین همه خواستههای کودکان سبب پرتوقع شادن
آنان ،وسواس والدین برای تأمین هرگونه نیاز غیرضروری ،همگی میتواند سبب فرزندساالری
شود و این امر موجب میشود تا خانوادهها نتوانند نیاز فرزندان بیشتر را برآورده کنند و بهناچار
فرزند کمتری را به دنیا میآورند.

در ده آگهی انتخابشده در تبلیغات پاپایو ،میهن ،سس یقاب ،خوشبخت ،هومکر ،کار
خانگی و نقش مادری به گونههای مختلف تحقیر شدند که با بیارزش شدن کاار خاانگی و
نقش مادری در بین مردم و جامعه سبب میشود که زنان تمایلی به خانهداری نداشته باشاند.
همچنین با اشتغال آنان در محیط بیرون از خانه فرصتی برای نقاش ماادری و داشاتن فرزناد
بیشتر نداشته باشند که این نیز موجب کاهش فرزندآوری میشود.
مصرفگرایی و تجملگرایی

در بین آگهیهای انتخابشده در تبلیغات پاپایو ،سس یقاب ،کفش شیما ،خوشبخت،
شیبا ،ییژن تجملگرایی به نمایش گذاشته میشود .میتوان گفت تبلیغات با نمایش و اغاراق
در نمایش کاالهای غیرضروری میتوانناد بایاث مصارفگرایی شاوند کاه مصارفگرایی و
تجملگرایی خود نیز موجب افزایش مشکالت اقتصادی بیشتر خانوادهها میشود .همچناین
سبب میشود تا آنها شرایط برای داشتن فرزند بیشتر را نداشته باشند و این امر موجب کاهش
فرزند میشود.

بررسی انتقادی بازمنایی عوامل موثر بر فرزندآوری در آگهیهای تلویزیون با رویکرد دینی

تحقیر کارخانگی و مادری:

درنتیجه تلو یزیون باید یک کالس درس سراسری باشد ،کالسی که همزماان میلیونهاا
نفر در آن مینشینند و میآموزند .تلو یزیون بهترین ابزار برای آموزش جامعه و فرهنگساازی
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در مورد مساهل مهمی است که زندگی روزمره افراد جامعه و درنهایت سرنوشت یک کشور را
رقم میزند .امروزه مهمترین موضوع باتوجهبه کاهش جمعیت جوان ایران فرزندآوری است و
اسالم نیز نرر مثبت و مسایدی بر این موضاوع دارد .در آیاات و روایاات فراوانای تعبیرهاای
مثبت نسبت به فرزندآوری شده است ،مانند مایه امید ،ناور چشام ،نعمتهاای الهای و. ...
همچنین فرزندان نعمتهای الهی نزد والدیناند و همانند سایر نعمتهای الهی ،هم میتوان
با بهرهگیری صحیح از آنهاا ،در مسایر تکامال و هادایت گاام برداشات و هام در صاورت
بهرهگیری ناصحیح از آنها ،خود و آنها را به گمراهی و نابودی سوق داد ،زیارا فرزنادان نیاز
مانند اموال و دیگر نعمتهای الهی وسیلهای برای آزمایش انساان اسات پاس اصال ارجاح
باتوجهبه بحران پیشرو در حکومت اسالمی فراهم کردن شارایط مسااید بارای خانوادههاا و
همچنین تشو یق آنان به فرزندآوری است که یکی از وظایف صداوسایما در ایان راه نماایش
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آگهیهای بازرگانی مناسب برای تشو یق فرزندآوری میباشد.
آگهی مناسب برای فرزندآوری:

 .9نمایش خانواده با حداقل سه فرزند
 .1کارکترهای پدر و مادر سن زیادی نداشته باشند.
 .9یدم نمایش فردگرایی در تبلیغات
 .3یدم نمایش تکوالدی
 .6نشان دادن فضای شاد و بازی کردن کودکان با یکدیگر در محیط خانه
 .1نمایش حضور مادربزر) و پدربزر) و بودن آنان در تسهیل نگهداری فرزندان
 .1نشان ندادن خانههای مجلل و لوکس دریوض نشان دادن خانههای در حد یرف
 .8یدم اغراق در آگهیها
 .1یدم نمایش فرزندساالری و نمایش خانوادهای که هر کدام از پدر ،ماادر و فرزنادان
نقش مربوط به خود و بهدوراز افراط را دارند
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 .91نشان دادن نقش مادری و خانگی و ارزش قرار دادن آن

 .99یدم نمایش شهرها به محی ی که تمام امکانات رفاهی را دارند و یدم نمایش محیط
شهر به مدینه فاضله
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Critical study of representation of factors affecting childbearing
in TV ads with religious approach
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Abstract
Purpose: To critically examine the representation of factors affecting
childbearing in TV commercials with a religious approach, which include
individual, social, and cultural factors.
Methodology: The approach of this research is qualitative. In this study,
using the semiotics method, ten advertisements were somaticized with a
targeted method and the Islamic view on childbearing was discussed.

Conclusion: With the semiotics of ten TV ads that were selected
purposefully, it was observed that despite the approval of the laws and
policies of the population and notification to the radio and television regarding
the broadcast of ads and television programs that advertise childbearing, in
these ten ads that were selected as samples, the symbols and Signs of fertility
reduction factors were observed.
Keywords: population decline, childbearing, television commercials,
semiotics, representation
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Findings: In this study, the scenes and dialogues of ten commercials that
were purposefully selected based on the Islamic point of view with the
semiotics method, the factors of reducing childbearing in them were
investigated.
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