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  چکیده
عنوان ابزاري نوین در راستاي ه طور جدي به ست که بیلبوردها با هادههدر عصر ارتباطات و اطالعات، 

قتصادي بر روي ی جدید، تبلیغات الیکن در طرح. روندبه کار میهدایت اذهان در عرصه اقتصادي 
ي افکار عمومی نقش اي دیگر بر رواین بار به گونهتا  داده است بیلبوردها جاي خود را به تصاویر هنري

اي به وسعت یک نگارخانه«هدف از پژوهش حاضر، بررسی بیلبوردهاي هنري در طرح . آفرینی کنند
نشانه معناشناسی  با رویکردقصد بر آن است تا  این پژوهشدر . به مثابه گفتمانی هنري است »شهر

پاسخ داده  میدانی به سواالت مطرح در این زمینه و سپس با مطالعه و مفاهیم اولیه ارائهاصول  2دیداري
 -هاي حاصل از پژوهش ضمن تائید اثربخشی همه جانبه تصاویر مذکور در اذهان شهروندان یافته. شود

فاصل بین دو نقطه حداقلی و  حددر این تاثیرات دارد ان میاذع -فارغ از اثرات مثبت یا منفی آن
  ، هوشمندانه در این رویکرد گیري از اصول طرح شدهبه طور قطع با بهره. ر نوسان استحداکثري د

وري را از رهگیري از بیشترین اثربخشی، نهایت بهبهرهتوان به انتخاب تصاویري دست زد که با می
   .هایی فراهم نموداجراي چنین طرح
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  مقدمه  - 1
هاي شگرفی که در اواخر قرن نوزدهم در عرصه صنعت چاپ و نقاشی و نقطه عطف دنبال پیشرفته ب

آن زمان تاکنون از . یع و نو خودنمایی نمودنداي بدلبوردها به یکباره در قالب پدیدهآنها پدیدار گردید، بی
گیري از جدیدترین ابزار علوم و فنون در زمینه نقاشی، خطاطی و عکاسی به صنعتی این صنعت با بهره

  . پویا و پیشرو مبدل گردیده است
رفی محصوالت، خدمات و عنوان ابزاري تجاري در راستاي معه در این راستا، ساالنه هزاران بیلبورد ب

  .گیرندمایش و بازدید عموم قرار میدر افق دید مخاطب قرار گیرد در معرض نتا در نظر است هر آنچه 
توان به خاطر آن دانست که بیلبورد در مقایسه با قیمت تبلیغات تلویزیونی و دلیل این گزینش را می

بیشترین تعداد مخاطب را تواند با هزینه کمتر، هاي چاپی میو کم اثر بودن تبلیغات در رسانه رادیویی
  .)1389تمنده رو، (جلب کند

د و ابزار هاي جدید، موانقاشی، هنرمندان را به سوي شیوه در سده بیستم، بحران در بازنمایی هنر
هاي نظري نیمه دوم سده بیستم همزمان با تغییر در نگرش. سوق داد هاي جدیدجدید و در نهایت رسانه

ها در هر هاي بیان نو در هنر معاصر، برپایی نمایشگاهاي روشب رسانههاي اجتماعی و انقالو خیزش
  .)1393دیگران،  احمدیان باغبادرانی و(مکان و هر فضایی امکان پذیر شد زمان، هر

مانند در اواخر قرن بیستم باشند، هنرمندان با به نمایش شد هنر و تبلیغات روشی بیبا آنکه تصور می
ورود هنر . اهاي عمومی نشان دادند که این دو فعالیت به یکدیگر شباهت دارندگذاشتن آثار خود در فض
 1جوزف کوسوت »4درجه «شد اولین بیلبورد هنري در ایاالت متحده آمریکا اثر به خیابان که تصور می

گام در بیرون لذا بیلبورد بسیار ذهنی کوسوت تالشی پیش. آغاز شد 1960باشد از اواخر سال ) 1968(
  . ها و در دسترس قرار دادن آن به طور عمومی بودن هنر از گالريآورد

افی فاصله گرفت و پیوسته بدین ترتیب، در این قرن هنر به طور وسیعی از کارکرد زینتی و اشر
  .)1386شهابی، (تالش شد تا نقشی متعهدانه در پیش گیرد

 1370و شروع سال  1369اواخر سال  هه قبل از انقالب دردر ایران نیز، تبلیغات روي بیلبوردها از د
، 60دهه . ها وجود داشته استدادي تابلوي محدود آن هم در جادهبه شکلی پراکنده و تنها بر روي تع

، اولین 1370و شروع سال  1369در اواخر سال . لی و در نتیجه رکود اقتصادي استهاي جنگ تحمیسال
طی کردند و   70نقاشی شده مسیري طوالنی را از دهه بیلبوردهاي . بیلبوردها نصب و راه اندازي شدند

چشم ما با تابلوهاي الکترونیکی، نئون رنگارنگ، تابلوهاي چرخان و سه زمانه و منشوري آشنا  80در دهه 
موفقیت زیادي ) رانهمچنین در ای(امروزه بیلبوردها به عنوان رسانه ملی و جهانی در سطح دنیا . شد

  .)1392، کندو کیگراف یو طراح غاتیتبلدسی ژانس مهنآ(کسب کرده اند
لذا هر چند مرز میان تجارت و بازار فروش کاال با فرهنگ و هنر از بین رفته و هر گروه براي 

، لیکن آنچه )1393مدیان باغبادرانی و دیگران، اح(دستیابی به اهداف خود به دیگري وابسته شده است 
                                                
1- Kosuth, J. 
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  بوردها شاهدیم، تنها به هدف ري ایران از کاربرد بیلساله تبلیغات شهري و بین شه 25در تاریخ 
  . ر راستاي مقاصد تجاري بوده استگیري از ابزار فوق، دبهره

اي نگارخانه«گیر کننده با عنوان ان در طرحی نوین و غافلدر این عرصه، سازمان زیباسازي شهر تهر
 - 25(اي ده روزه رهبیلبورد تبلیغاتی طی دو 1600ز گیري ابا بهره »به وسعت یک شهر

  . اثر بزرگ هنري داخلی و خارجی نمود 700اقدام به نمایش )  1394اردیبهشت15
گیري از گستره وسیع شهر تهران از طریق رخداد هنري عام در کشور با بهره بدین ترتیب اولین

  .گري کندتا با عنوان تبلیغات فرهنگی جلوهبیلبوردهاي تبلیغاتی پا به عرصه گذاشت 
وزه در سراسر دنیا واژه تبلیغات فرهنگی معنی خاصی پیدا کرده و آن هم بر اساس تعریف فرهنگ امر

زند که میدر کشور ما نیز این تبلیغ حول محورهاي خاصی دور . و تبلیغ از دید آن جامعه خاص است
ر به میان ست که دوباره صحبت از هنا ست و در اینجاا ها و فرهنگ جامعه مامربوط به باورها، دیده

الي بشري را که سبب رشد انسان هاي واها و آرمانه باید خادم جامعه باشد و اندیشهخواهد آمد، هنري ک
گرافیک محیطی و  (همه اقشار جامعه تاثیرگذار باشداي که براي جاودان و ماندنی کند به گونهند، شومی

   .)1393 تاثیر آن در زندگی امروزي،
 آگاهی-شناختی زیبایی کارکرد و انتقادي کارکرد ارتباطی، یعنی کارکرددر کارکرد سه گانه هنر 

 انتقاد براي راهی هم است، اجتماعی زندگی درباره تفاهم به رسیدن و ارتباط براي راهی هم ،هنر بخشی،
 آگاهی و زیبایی تولید براي راهی سرانجام و بریممی سر به آن در که جهانی و زندگی نابسامانی از

ه ن موضوع که این طرح به چه منظور انجام شده و بای .)1394کوثري، (خود است مخاطبان هب بخشی
سرآغازي شد تا با دیدي دقیق و البته نه از دیدگاه هنري  یري از کدامین کارکرد هنر استگدنبال بهره

  .ویکرد نشانه شناسی، موضوع تحقیق و بررسی شودبلکه در قالبی فراسوي آن یعنی ر
هایی را که در یک ارزشاسی، شننشانهو با تکیه بر ابزار است تا از یک س ژوهش سعی بر آندر این پ

و از سوي دیگر تحلیل تعابیر دریافتی از ) 1393تفرشی، (ا کرده است مشخص شودپیام تبلیغی جریان پید
ار گرفته شده یغی به کسوي عامه مردم، نوع کارکرد واقعی که از هنر تصویر شده بر روي بیلبوردهاي تبل

آیا طرح در واقع تالش بر این است تا به این سئواالت پاسخ داده شود که . است بررسی و واکاوي شود
نقاط قوت و قابل بهبود در این  مخاطبانی به وسعت یک شهر دارد؟ »اي به وسعت یک شهرنگارخانه«

گیري از علم کاربردي در بهره و در نهایت مهمترین راهکار ؟شناختی کدام استطرح از نظر نشانه معنا
 شناسی تصویري در راستاي تبلیغات فرهنگی چیست؟نشانه معنا

 
 پیشینه تحقیق - 2

 و جز ر در سطح شهر تهران برگزار گردیدبراي اولین با 1394این طرح در اردیبهشت  نظر به اینکه
نشانه شناختی بر برگزاري یک نشست نقد و بررسی درخصوص موضوع طرح، تاکنون هیچگونه پژوهش 

کور به مثابه تصاویر هنري، روي آن انجام نشده است، لذا با در نظر گرفتن بیلبوردهاي هنري مذ
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در قالب پیشینه مطالعاتی مطرح و  هاي تصویري انجام شدهشناختی که بر روي گونههاي نشانهپژوهش
  .ن اساس کار پژوهش حاضر لحاظ شده استعنواه موارد مذکور ب

  ینه مطالعات نشانه شناختی بر بیلبوردهاي تجاريپیش - 2-1
زیع در سطح گفتمان ها با تکثیر و تونشانه داردبیان می »LG«با بررسی تصویر تبلیغاتی) 1385(شعیري 

  نمایه ثابت . پایدار تا موقت در نوسان استآورند که از هاي متفاوتی را به وجود میتصویري، نمایه
نمایه تقلیدي که با تقلید از . داندان شمولی زبانی میخود را مدیون گونه جهاي است که موجودیت نمایه

علت در حال . توان آن را نمایه در حال تثبیت نامیدایه جدیدي را شکل داده است که مینمایه مادر، نم
د قرار دار... ناقض و تثبیت بودن این نمایه این است که در معرض تعامل، دریافت، کشش، جذب، دفع، ت

نمایه موقت، بازنمودي یا خالق که با توجه به  3. جنبه رقابتی بودن آن دارد ها حکایت ازکه همه این
رفته از دو عالم طبیعی این نمایه که خود برگ. نمایه مادر و تقلیدي، نمایه جدید و متفاوتی را رقم زده است

  .روداست، نوعی تلفیق به شمار می) تمدن(آوري و فن
نی بهار و تابستان هایی از بیلبوردهاي سطح شهر تهران در فاصله زمانمونه با تاکید بر )1386(کامران

شناسی تبلیغات شهري در ایران در قالب چارچوب نظري فردینان دو سوسور به عنوان به نشانه 1382
هاي یافته. مرجع و نظریات روالن بارت پیرامون تحلیل اسطوره زدایی از متون تبلیغاتی اقدام نموده است

تص ها مخبخشی از این اسطوره. ت ایران استدر تبلیغا »سازاسطوره«حاصل از پژوهش معرف نظام 
ثر از اسطورهاي تأست و بخشی دیگر ما هاي مربوط به این بافت را دارافرهنگ و جامعه ایرانی و ویژگی

راستا، نویسنده به تفصیل در این . شونداي جهان شمول محسوب میاي است و به گونهفراملی و منطقه
نتایج نشان . یل آنها پرداخته استکلیه تابلوهاي تبلیغاتی را بر مبناي تشابهات موضوعی تقسیم و به تحل

ر مبناي موضوع خود از نکات دهد که در بررسی تابلوهاي تبلیغاتی، هر دسته از تابلوهاي مورد نظر بمی
   . شناسی مختص به همان حوزه برخوردارندنشانه

که با  بررسی کردهرسان شهر تهران هاي اطالعه عنوان سازهبرا تابلوي تبلیغاتی  728) 1388(پهلوان
گذار در حیات فرهنگی عنوان بخشی از عوامل مهم و تاثیربه ) سازيرسانی و زیبااطالع(کارکردي دوگانه

اي شهر تهران پوشیده نتایج تحقیق حاکی از آن است که فض. جتماعی شهروندان، پذیرفته شده استو ا
هاي تبلیغات تجاري است که هدف آنها افزایش میل به خرید و ترغیب شهروندان براي واز تصاویر تابل
اي خاص و تاکید صرف از شیوه عکاسی و بدون بیان ایده بازنمایی محصوالت با استفاده. مصرف است

به  هاي انسانی فقطمایهکاربرد نقش. يالقیت و نوآورهیچ گونه خي ارائه تصویر کاال بوده است، بیبرا
در این میان به نقش زنان، حتی . اي سرخوش از داشتن کاال به نمایش درآمده استکنندهعنوان مصرف

وجه و هدف فرستندگان تنها گروه سنی مورد ت. به عنوان نیمی از جامعه مصرفی نیز، توجه نشده است
  . ران جوان استپیام، پس

هاي غات و بررسی نتایج حاصل از یافتهبا بررسی نقاط ضعف تبلی) 1391(شاه محمدي و حسینی
هاي سنتی مذهبی در اکثر بناهاي تاریخی آمیزينتیجه رسیدند که علیرغم وجود رنگتحقیق به این 

کن در تبلیغات لی اي استرنگ کشور ایران فیروزهکه طبق مطالب مورد مطالعه، ...) مذهبی، فرهنگی و (
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هاي ها در رتبهه عنوان پرکاربردترین رنگهاي قرمز و سیاه، قرمز، سفید و آبی برنگ) ريتجا(محیطی 
  .اول تا چهارم قرار دارند
هاي بیلبوردهاي خیابان سجاد را بررسی و پس از تهیه و تحلیل پرسشنامه) 1393(آقامیري و دیگران

گیرد و آنهایی در ذهن جاي میبیشتر د شلوغ نباشدریافتی از عابرین پیاده، دریافت که بیلبوردهایی که 
کنند و ممکن است ماندگاري بیشتري در ذهن مردم ي جذابی دارند بیشتر جلب توجه میهاکه رنگ

د و یا به آنها توجه ندست آمده وي، اکثریت مردم از بیلبورد درك درستی نداره طبق آمار ب. داشته باشند
  . نمی کنند

- گرماس از نشانههاي گوناگون ها و روشساس نظریها بر) 1393(احمدیان باغبادرانی و دیگران
تحلیل و مطالعه درخصوص دو تقابل بزرگ به عنوان ابزاري جهت  شناسی اومربع نشانه نظریه ازشناسی 

و به این نتیجه رسیدند که هنر داراي  عنوان کاالي فرهنگی استفاده نمودنده و هنر ب) تجارت(میان بازار 
هاي انسانی و داراي قدرتی ها، تفکرات و موضوعناختی و بیانگر بسیاري از اندیشهو زیباش سرمایه عاطفی

اند و رابطه این دو بازار تجارت داراي قدرت مادي است و هر دو واقعیتی پویا از جامعهمعنوي است و 
شان و در هایندگاري و گسترش دامنه فعالیتها در جهت مادیگر عناصر ارتباطی یعنی میانجی توسط

  . نمایداین تعامل میان هر دو ضروري می بنابر. گیردیجه  تسخیر گستره یکدیگر صورت مینت
 

  عات نشانه شناختی بر تصاویر هنريپیشینه مطال - 2-2
استان است از که دورنماي روایتی در رابطه با ادراك جهان درا نقاشی داخلی  چندین) الف1385(عباسی
یا شخصیت داستانی باشد بررسی  راوي که ممکن است) ذهن ادراك کننده(کنندهادراك -فاعلطریق 

که مقوله نقطه دید، مهمترین وجه ساختار  این باورند پردازان در ارتباط با نظریه روایی برنظریه. کندمی
هاي نماي عکس، انطباق خط نگاه، حرکت /نقطه دید، گفتمان یا ساز و کارهاي متنی نما. روایی است

این . زندپیوند می) ها، فضا و زمان خیالیشخصیتجهان رویدادها، (و غیره را به جهان داستان دوربین
-دهد و شاخصدار را در اختیار بیننده قرار میهاي به شدت معناه نوبه خود گروه ممتازي از اشارهپیوند ب

یا خواننده به  بیننده نقطه دید، یک نظام متنی است که دسترسی. کندی بسیار پرباري تولید میهاي متن
  .)دهدکند، تغییر میدهد، محدود میگسترش می(کندمعنا را هدایت می

به کمک آن بتوان خوانشی از تابلوهاي  ش نمود تا روشی را جستجو نماید کهتال) ب1385(عباسی
 وي با. هاي اصلی و ابتدایی یک متن هنري مشخص شدبر این اساس ابتدا قطب. دست آورده نقاشی ب

و با پیدا کردن این  اشی حاکم است تا حدودي پیدا نموداین کار قوانینی را که بر ساختار تابلوهاي نق
به همین منظور وي سعی نمود . دست آورده قوانین ثابت در تابلو، خوانشی ابتدایی از تابلوهاي گوناگون ب

. ي اصلی و ثابت یک تابلو استهاهاي کالن در واقع هستهنشانه. کالن و ثابت را پیدا کند هايشانهن
اي شوند و هر نشانههاي کوچکتر به طرف آن متمایل میاند که نشانهها به صورتی قرار گرفتهاین نشانه

ار وي بر ، روش که شدهمانطور که اشار. چرخدهاي اصلی میر آخرین تحلیل به دور یکی از قطبد
  . ریزي شده استاساس تضاد و تقابل پایه
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هاي مدرنیستی به این اي ایران و نقاشیهاي نگارخانهبا بررسی چندین نمونه از نقاشی) 1385(سجودي
رسد که بیان گذر زمان در نقاشی نیز یا از طرق گذر از قاب نقاشی به تجربه شناختی مخاطب و نتیجه می

روایتی  لو را باهاي نامرئی پسین و پیشین است یا به واسطه عنوان تابلو، مخاطب تابه قابشکل دادن ب
متنی به زند و از طریق روابط بینادهد پیوند میهاي پیشین او را تشکیل میزبانی که بخشی از دانسته

  . بردپس و پیش روایی آن پی می
-نش آشوب در نظم، در رویکرد نشانهمعناسازي با چی«در مقاله ) 1391(هاشمی پاکتچی به نقل از

سامان یافتگی + تمایز  سامانی، و نظم را وضعیتبی+ ختگی آشوب را وضعیت آمی »شناسی فرهنگی
اي که اگر ناظر، یک به گونه. اشاره کرده است »آشوب«پاکتچی در این مقاله به جایگاه ناظر، در . داندمی

لی را نیز نظم پیشینی یک وضعیت آشوب زده را درك کرده باشد، آشوب فعو  دان باشدناظر همه چیز
تواند وضعیت آشوب فعلی یت نظم پیشینی را درك نکرده، نمیناظر عادي که وضعا درك خواهد کرد، ام

تواند نظم تلقی شود، که از دید ناظر دیگر، نین از دید یک ناظر عادي چیزي میهم چ. را متوجه شود
تواند برابر باشد با آشوب در می »خودي«به عبارت دیگر، نظم در دیدگاه . آید و برعکسبه حساب آشوب 
  .)1391هاشمی، (و برعکس »دیگري«دیدگاه 

  پیشینه مطالعات نشانه شناختی بر بیلبوردهاي هنري - 2-3
که از  شوددیده می يآثار »اي به وسعت یک شهرنگارخانه« طرحدر  نکهیبا اشاره به ا) 1394(سجودي
ا هم داشته باشند ب یرابطه انسجام چیه نکهیبدون او اند و قطع شده يخود منزو یو فرهنگ یخیبافت تار

بودن در طرح  یکپ نیا و اندیآثار کپ نیاکه  عنوان نمودچنین اند، توده را شکل داده کیدر کنار هم 
شهر  کیبه وسعت  يادر کالژ نگارخانه و شدهاز اصل جدا  رآثا یکپدر حقیقت اتفاق است،  کیخود 

 نینکته سوم کالژ بودن ا نکهیاره به ابا اش يسجود .است ینکته قابل تاملخود که  داده شده استر قرا
را درست کرده  يشهر میکه سرانجام متن عظ یبیرکت دهدیکه طرح ارائه شده نشان مو این طرح است

نجات  يراه برا کی عنوان نمودموضوع  نیا لیتحل يدو راه برا وي .است يکالژ هدفمند و انتقاد است
 میاصورت آن را نجات داده نیکه به ا میت مدرن بدانرخداد پس کیطرح را  نیاست که ا نیرخداد ا نیا
است و کل هنر نه تنها هنر مدرن، هنر  هدادي رو ه،بود رینظیب ایکه در دن یاتفاق کی مییبگو یعنی

اش هجو یو فرهنگ یخیشده از بافت تار يکالژ منزو ی،کپ نیدر ا رهیو غ ایو دن رانیهنر مدرن ا ،یسنت
متن، محصول  کیاست که طرح را به عنوان  نیدهد ایرخ م نهیزم نیدر ا که یاتفاق دوم و شده است

 لیوارد حوزه تحل یعنی م،یمنجر شده است بدان یکه سرانجام به عمل اجتماع یعمل گفتمان کی
رویکرد، در انتخاب این دو . میکن یبررسسپس آن را  ومتن است  کیطرح  مییو بگو میبشو 1گفتمان

آن  یژگیو نیکه برتر داندمیگفتمان  اتیمحصول عمل و این طرح را ستوي موافق رویکرد دوم ا
جهان  متوانیمن م دیگویرح مـاست، ط زیاز آن خود کردن همه چ تیتوهم قابل جادیو ا یعظمت طلب

                                                
1- Discourse Analysis 
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عمل  نیکه شما مرعوب ا يرا به شما عرضه کنم طور یقدرت نیخود بکنم و چن آنشما هنرمندان را از 
  .دیمن بشو یگفتمان

  
 چارچوب نظري - 3

وهش در این مقاله برخالف آنچه شود از جمله تصاویر هنري مورد پژتصویر خوانده میارتباط با هر آنچه 
متون تصویري با متون  .گرددا از طریق حس دیداري برقرار میدهد تنهدر ارتباطات کالمی رخ می

ت که حامل معانی خاص کالمی متفاوت است چرا که متن تصویري گویاي رمزهاي فرهنگی اس
ه طور کلی متفاوت از راه ارتباطی در این حوزه ب لذا با توجه به اینکه راه ). 90: 2006، 1آیلو(فرهنگی است

تحلیل شناسی دیداري به است در نتیجه با ابزار خاص یعنی نشانهارتباطی در زبان شفاهی یا نوشتاري 
شود فراهم میرچوب نظري براي درك سازوکارهایی شناسی بصري چابا نشانه .پرداختتوان میموضوع 

: 2012، و دیگران 2اکرنمک(کندکه در آن نشانه گرافیکی به اطالعات و ابهامات مربوط به آن داللت می
2496.(    

و با روالن میالدي  60شناسی دیداري براي نخستین بار در اروپا،  به ویژه در فرانسه از دهه نشانه
هایی براي تجزیه و و مدل شناسی تصویري را مطرح کردرت اولین کسی بود که نشانهبا. شدآغاز  3بارت

اجتماعی شدند که هاي مبناي نظریات دیگري با نام نشانهتحلیل تصاویر و اشیاء به کار گرفت که بعدها 
ه همه مربوط به ک هاي معنایی منشعب از آن تحلیل شدهاي تشکیل تصاویر، شبکهدر آن منطق، روش

  .)1391اطهاري نیک عزم، (زبان دیداري بود
اي در ره ساختگرایی سعی در بنیان نظریهشناسی روالن بارت باید گفت که وي در دودرباره نشانه

اجتماعی، فرهنگی و هنري به  پدیدارهايشناسی داشت تا از آن بتوان در برخورد با و نشانه علم ادبی
هر چند همواره بر  روالن بارت در دوره پساساختگرایی نیز. مثابه روش بررسی مورد استفاده قرار داد

نبود و در این دوره  علم ادبیشناسی اصرار داشت اما به نظر دیگر در پی پرداختن به نظریه کاربرد نشانه
   .)1387رضایی مهوار، (شت در تقویت نقد جدید خود کوشیدبا رویکردي که به مقوله متنیت دا

قوله متنیت را در دوره پساساختگرایی شاید بتوان همزمان با دیدگاه نشانه رویکرد جدید بارت به م
اي نیست و گاهی گرایی پاسخگوي همه نیازهاي نشانهبا توجه به اینکه ساخت .معناشناسی دیداري دانست

و از ) 1388شعیري، (رابطه بین دال و مدلول بر اساس پیوستار و گاهی بر اساس ناپیوستار تبیین می شود 
ون توان متن این موضوع مهم است که دیگر نمیمعناشناسی دیداري به دنبال تبییسویی دیگر نشانه 

که چنین متونی ها دانست، بلکه باید بر این موضوع تاکید نمود دیداري را محل تجمع صرف نشانه
  ، در واقع. و شکل گرفته نیست دهند که معنا در آنها امري از پیش مشخصفرآیندي را شکل می

داز و گیري معنا نتیجه تعامل بین پالن صورت و محتوا از یک سو و حضور فعال و معناساز گفته پرشکل
                                                
1- Aiello, G. 
2- MacEachren, A. 
3- Barthes, R. 
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آن است تا با  در این پژوهش سعی براز این رو . )73: 1392شعیري، (گفته خوان از سوي دیگر است
شناسی تصویري، ب نشانهائه شده روالن بارت در باو تکیه بر نظرات ار(شناسی دیداري رویکرد نشانه معنا

  .مسئله بررسی شود) هاي ارائه شده از سوي ويدر قالب مدل
شاهد آن هستیم تنها  »اي به وسعت یک شهرنگارخانه«بیلبورد تبلیغاتی در طرح ه عنوان بهر آنچه 

فارغ از آنکه به لذا . هاي کپی شده امکان حضور یافتنددي از یک اصل است که در قالب عکسبازنمو
در تحلیل تصاویر ) 1400: 2012، 1سانسون(اندیل مستندات ادراکی بیشتر تصاویر با شیء واقعی متفاوتدل

  تنها راه ممکن جهت بررسی، ابتدا ... تصاویر از هر نوع که باشند خواه نقاشی، خطاطی، مجسمه سازي و 
شناسی دیداري ناسان تصاویر دیداري است تا بتوان در قالب نشانه معسازي رسانه و تلقی آنها بیکسان

  . مورد بررسی قرار گیرند
ند توانز اسم ذات را به همراه دارد و میتصوري ا) 2007(2که به نظر جمیسون(در این تصاویر دیداري

ها و نیستیم بلکه با سطوحی از نشانههاي منفرد روبردیگر با نشانه) نمودي از رخدادهاي متنی باشند
با یکدیگرند و بدین ترتیب در بیلبوردهاي فوق نه تنها با متن لیکن  روبروئیم که در تعامل و بر هم کنش

  . فراتر از آن یعنی گفتمان هنري روبرو هستیم
ول مبتنی نیست؛ بلکه در دیدگاه گفتمانی دیگر زبان بر رابطه بین دال و مدل) 1388(به گفته شعیري

وسته از س آن مرزهاي معنایی پیگیرد که بر اساسطح بیان و محتوا در زبان شکل میبین دو  رابطه
 . و همواره داراي قابلیت جابجایی است شودطریق کنشگر گفتمانی بازنگري می

 5 ح در این چارچوبو سپس بر پایه اصول مطر شناسی دیداري معرفیهاي زباندر ادامه ابتدا سنجه
  .شوده آماري پژوهش حاضر تحلیل مینمونه جامع 30بیلبورد هنري از 

هستیم و از سوئی اساس ها و متغیرها در ارتباط هر متنی همیشه با یک سري از ثابتئیکه در از آنجا
اصول  .)152: ب1385عباسی، (توان بر متغیرها استوار نمود ابتدا باید اصول ثابت معرفی شوندکار را نمی

  .شوده شرح ذیل ارائه میمطرح در نشانه معناشناسی دیداري ب
  هاي دیدارير نظامالعه بافتار دمط - 3-1
 ریتم -3-1-1

ها یا اشکال حضور گیري نشانهبه دیگر سخن، از نحوه شکل. م استدهد ریتآنچه بافتار را شکل می
هایی مانند تکرار، فاصله به عنوان مثال از ترکیب ویژگی. دآیافتار ریتم به وجود میمتفاوت آنها در یک ب

باز و (، تو در تویی و تفکیک )پر و خالی(م و عدم تراکم ، تراک)غیاب/حضور(، برجستگی )نزدیک/دور(
  حقق ترین حضور، ریتم تترین حضور یا بیشترین و قويعبارتند از میزان کمترین و ضعیف ، که)بسته
خش ریتم در یک متن دیداري توان مهمترین عوامل تحقق بهاي زیر را میدر مجموع، ویژگی. یابدمی

 .دانست

                                                
1- Sonesson, G. 
2- Jamieson, H.  
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 هگستر/فشاره -3-1-2
ر به طو. نهایت بسط یافته استیعنی بی. باال باشد 1، حضوري است که داراي گسترهترین حضورضعیف

ترین گردند و قويگستره دیداري می گیرياند که سبب بسط فضا و شکلر افقی تصاویريیمعمول تصاو
اند که یريمعمول تصاویر عمودي تصاوبه طور . نهایت نزدیک به بیننده استحضور، حضوري است که بی

نوعی  از رابطه فشاره و گستره. ددهز نزدیک و با فشاره باال نشان میو نشانه را ا کندفضا را محدود می
  .گرددها مینوع عناصر دیداري و سیالیت نشانهگیرد که سبب تریتم تنشی در تصویر شکل می

ه عنـوان و بیننده آن ب به ابعاد و اندازه تصویر و برآیند فرضی فاصله بین سوژه )1393(بیجندي
  .کندکادراژ یاد می

 غیاب/حضور -3-1-3
ت اي حاضر تحسازد و گاه نیز نشانهنه دیگري را که غایب است حاضر میاي نشاگاهی در تصویر، نشانه

حضور و . رودشود که تا مرز محو شدگی پیش میرنگ میگیرد و آنقدر کمسلطه نشانه دیگر قرار می
ه اینها سازند که همرا می... خالی، /دور، پر/، نزدیکرنگپر/رنگهویدا، کم/مانند پنهانهایی غیاب رابطه

  .گردندسبب ریتم پذیري تصویر می
  مرکز زدایی/مرکز گرایی -3-1-4

اي دیگر در گیرد و بسیار واضح باشد و نشانه قرار 2اي در مرکزمتن دیداري گاهی نشانهممکن است در 
از رابطه مرکز و حاشیه نیز نوعی ریتم به وجــود . صــورت مبهم نشان داده شودو به  حاشیه قرار گیرد

  .می آید
. شوددر اثر هنري می 3ـریزيکننده و مرکز گها، کادر باعث ایجاد ساختار خیالی کاملدر برخی غیبت

  )55: 1393بیجندي، (
  

 کثرت/وحدت -3-1-5
  .حرکت و زایش استعناصر دیداري تضمین کننده پویایی،  4تعدد و تکثر

  
 افزودگی/کاهش -3-1-6

عنصري بسیار کامل و پررنگ نشان داده شود تا  ،حوزه دیداريت از میان همه عناصر مرتبط با ممکن اس
اما ممکن است عناصر دیگري . جایی که با نوعی اغراق در به تصویر کشیدن آن عنصر مواجه شویم

کاهش و افزودگی نیز ریتم . بل تشخیص و رویت نباشندآنقدر کم رنگ نشان داده شوند که دیگر حتی قا

                                                
1- Intensité/extensité 
2- centralization 
3- décentralization 
4- multiplicité 
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ها و تاویل رنگ .کنده دورترین نقطه در خیال هدایت میترین بچرا که بیننده را از نزدیک. است آفرین
  )همان(ها، مردم شناسانه و فرهنگی استنور نیز مانند فرم

 کل/ءجز -3-1-7
  .دهداست که به متن دیداري ریتم می اينیز یکی دیگر از روابط نشانه 1با کل ءرابطه جز

 هاي دیداريعه صورت بیان در نظاممطال - 3-2
  .جایگاه، ابعاد و جهت: هر صورت بیانی به واسطه سه معیار قابل تعریف است

  جایگاه  -3-2-1
ی که در جایگاه مرکزي شکل. ايهر صورت ابتدا جایگاهی دارد یعنی جایگاه مرکزي و جایگاه حاشیه

 . گیردر است و در موقعیتی برتر قرار مییابد، از قدرت نمود باالتري برخوردامیاستقرار 
  ابعاد -3-2-2
ماندهی ابعاد چگونگی ساز. شود، سنجیده میابعاد یک نشانه و یا کوچکی و بزرگی آن در ارتباط با زمینه 

  .اي در تعیین بار معنایی آن نشانه داردنشانه نقش ویژه
به طور مثال زاویه دید از باال . اي در واقعی بودن تصویر داردکنندهش تعیینگزینش زاویه دید نق

اي که ابعاد واقعی موضع را نشان پایین احساس بزرگی سوژه و زاویه احساس کوچکی سوژه، زاویه دید از
  .)همان(کندبودن سوژه را به بیننده القا می دهد احساس واقعی

  جهت -3-2-3
ت به سمت جلو یا به سمت بیننده باشد، موجب تنش بیشتر در فضا، وضعیت اگر در اثر هنري، حرک 

ولی اگر حرکت به . گرددیت و یا احساس خفگی در بیننده میتهاجمی و به عنوان مثال ایجاد محدود
بیشتر و احساس تنفس بیشتر  سمت عقب باشد، ممکن است فاصله با بیننده سبب ایجاد فضاي

  . )71- 91: 1392شعیري، (گردد
  

 روش تحقیق - 4
آوري فاده از تکنیک عکاسی نسبت به جمعمنظور دستیابی به پاسخ سواالت پژوهش، ابتدا با استه ب

الزم به ذکر . طور تصادفی انتخاب شده بودند اقدام گردیده بیلبورد هنري در شهر تهران که ب 30تصویر 
هاي سواره رو، پیاده و پل هاي عابرپل تبلیغاتی از جمله بیلبوردهاي است از میان انواع بیلبوردهاي

هاي مترو، ها، فضاهاي تبلیغاتی ایستگاهها، تبلیغات روي بدنه اتوبوسالیت باکس استندهاي تبلیغاتی،
هاي تبلیغاتی ارهاي قدرتمندي براي رساندن پیاملمپوست بنرها، استرابوردهاي تبلیغاتی که همگی ابز

هاي عابر پیاده و استندهاي ، تنها بیلبوردهاي پل)1393هران، ی در تتبلیغات محیط(اندهاصاحبان آگهی
گیري از نور طبیعی، عکاسی از تصاویر در ضمن به منظور بهره. تبلیغاتی به این طرح اختصاص یافته بود

  .انجام شد 11-13در طی روز و ساعت هاي 
                                                
1- Partie/tout 
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 .ارائه گردیداي پرسشنامه هرونداننفر از ش 60جهت دریافت نظر شهروندان در خصوص این طرح به 
بدین ترتیب در این پژوهش، جامعه آماري بیلبوردهاي هنري مطرح در طرح مذکور و جامعه نمونه از 

ه طور تصاویري که در دوره اجراي این طرح بر روي بیلبوردها و استندهاي شهر تهران قرار داشتند ب
اي حاصل از هاي و تحلیل دادهوهش کتابخانهي اطالعات در این پژابزار گردآور. تصادفی انتخاب گردید
-از طریق همبستگی موجود بین داده با کمک روش اعتبار سازه، اعتبار پرسشنامه. طریق پرسشنامه است

هاي پرسشنامه و فرضیات موجود تائید و پایایی آن از روش آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که با توجه به 
بود قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز تائید  درصد 94اي این پرسشنامه دست آمده بره اینکه ضریب آلفاي ب

  .گردید
  
 تحلیل داده - 5

  .تصویر نمونه بررسی خواهد شد 5در ادامه 
   

  
  1تصویر شماره 

 1313«و نوشته » توانا بود هر که دانا بود«در این نمونه، با سه عنصر تصویر زمینه، نوشته 
عنوان یک واحد، حامل پیام باشد و یا هر با هم به ممکن است  این عناصر. روبرو هستیم »خورشیدي

اي یعنی رنگ تصویر از رنگ آبی فیروزه( .فارغ از تاثیر سایر عناصر ایفاي نقش کنند یک به طور جداگانه
شعر معروف فارسی سروده  »توانا بود هر که دانا بود«عبارت خوشنویسی شده . )ایرانی بهره برده است

 نیز» خورشیدي 1313«نوشته . مراه دارده سم فردوسی است که یک آموزه اخالقی را بهحکیم ابوالقا
عات عنوان اطاله طور کامل به اطالعات مربوط به این بیلبورد هنري ب .حاوي اطالعات تاریخی اثر است

عنوان یک گفتمان شاهد موارد ذیل ه با در نظر گرفتن تصویر ب .ه استضمنی در پایین اثر قید شد
  .ستیمه
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 مطالعه بافتار

 گستره/فشاره قویترین حضور - خوشنویسی فشاره باال

 ریتم

 غیاب /حضور دور: زمینه -نزدیک: نوشته
 مرکز زدایی /مرکز گرایی نگاه صریح  - گرایی مرکز

 کثرت/وحدت آرامش خاطر و عمق بخشی –وحدت 
  افزودگی /کاهش کاهش: زمینه –افزودگی : نوشته

 به کل  ءجز کل مطلق

    
 مطالعه صورت بیان
 جایگاه ايحاشیه/مرکزي موقعیت برتر - جایگاه مرکزي

 ابعاد کوچک/بزرگ بزرگ و برجسته
 جهت جلو/عقب –پائین /باال تنش بیشتر –حرکت به سمت جلو 

  
جسته تی برصوره با قویترین حضور در مرکز ب »توانا بود هر که دانا بود«عبارت لذا در تابلوي مذکور، 

  . کندپیام خود را به خواننده منتقل میو در حرکتی رو به جلو و ریتمی سریع  و واحد خودنمایی
ي معرفی شده هااز میان شاخصهاي پرسشنامه حکایت از آن دارد که هاي حاصل از دادهتحلیل

دن با روحیه بو متناسب«، »دارا بودن پیامی تاثیرگذار و آموزنده«) مطابق پرسشنامه پیوست(جهت ارزیابی
به ترتیب مهمترین ویژگی تابلوي  »کیفیت تصویر«و » سادگی و بی آالیشی«، »و فضاي فرهنگی جامعه

نظرات  درصد 3/83و  درصد 6/93طوریکه دو شاخص اول به ترتیب با اخذ ه ، بشودمذکور محسوب می
 نظرات نشانگر تاثیر درصد 6/63و  درصد 9/71نشانگر تاثیر بسیار زیاد و دو شاخص بعدي به ترتیب با 

وانایی و کامل بودن اطالعات خ«رین تاثیر بر مخاطب نیز به شاخص تپائین. زیاد در مخاطب است
  . نظرات را به خود اختصاص داده است درصد 3/15تابلوي مذکور مربوط است که  »ضمنی

ي و کسب معرفت از آموزاند علمکه از تصویر مذکور اکتساب نموده ، مهمترین پیامی رامخاطبان
  . انش استطریق د
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  2تصویر شماره 

اطالعات مربوط به . در این نمونه، تنها با عنصر تصویر که بر گرفته از یک نقاشی است روبرو هستیم
عنوان اطالعات ضمنی در پایین اثر قید گردیده ه ب) البته بدون اشاره به عنوان اثر(این بیلبورد هنري 

یر واقعی و به هم ریخته با ها، حیوانات و روستائیان در مکانی غاسب ویري از سردر این نقاشی، تص .است
و در فضا هر جزئی حرکتی مجزا و به سمت مرکز دارد . شوداي و تیره مشاهده میاي به رنگ قهوهزمینه

 ،رنگ سفید در مرکز نقاشی. و بدون ارتباط با محل استقرار مشخصی به سمت روشنایی در حرکت است
ه با در نظر گرفتن تصویر ب .شوداو بسیار نزدیک و ملموس احساس میماد خداوند است که حضور ن

  .، شاهد موارد ذیل هستیمگفتمان عنوان
 

 مطالعه بافتار
   گستره/فشاره حضور متوسط –فشاره متوسط 

  
  

 ریتم

 غیاب/حضور تیره: حاشیه - روشن: مرکز
 مرکز زدایی/مرکز گرایی    

 کثرت/وحدت پویایی، حرکت و زایش: کثرت
  افزودگی/کاهش کاهش: تیرگی –افزودگی : روشنایی

 به کل  ءجز )جزء: حاشیه -کل: مرکز(رو به سمت کل  ءجز
  

 مطالعه صورت بیان
 جایگاه حاشیه اي/مرکزي موقعیت برتر -روشنایی : جایگاه مرکزي

 ابعاد کوچک/بزرگ کوچک: اجزاء 
 جهت جلو/عقب –پائین /باال ت مرکزبه سم: حرکت
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و حضور  کنده صورتی برتر خودنمایی میلذا در تابلوي مذکور، حضور پروردگار با روشنایی در مرکز ب
. متعدد جانداران در حول این مرکز نشانی از پویایی و حرکت به سمت روشنایی و رو به پروردگار دارد

. آن مستلزم آشنایی با صاحب اثر و نوع تفکرات وي باشدتصویر انتزاعی است که شاید درك تصویر فوق 
  . زندملی و فرهنگی در این اثر موج می حضور تفکري دینی،

الهام گرفتن از «ها کایت از آن دارد که از میان شاخصهاي پرسشنامه حهاي حاصل از دادهتحلیل
 3/83یکه این شاخص با اخذ طوره ، بشودرین ویژگی تابلوي مذکور محسوب میمهمت »طبیعت و واقعیت

هاي ترین تاثیر بر مخاطب نیز به شاخصپائین. استنظرات نشانگر تاثیر بسیار زیاد در مخاطب  درصد
تابلوي مذکور مربوط است که به  »دارا بودن پیامی تاثیرگذار و آموزنده«و » هاي جذابتفاده از رنگاس«

 . تصاص داده استنظرات را به خود اخ درصد 6/5و  درصد 9/12ترتیب 
از . اندمی را از تصویر فوق دریافت نکردهن هیچکدام پیابل توجه آن است که در میان مخاطبانکته قا

  . ار مبهم و غیر قابل تفسیر استنظر آنها تصویر بسی
 

  

  
  3تصویر شماره 

مربوط به اطالعات . گرفته از یک نقاشی است روبرو هستیمنمونه، تنها با عنصر تصویر که بردر این 
عنوان اطالعات ضمنی در پایین اثر قید گردیده ه ب) البته بدون اشاره به عنوان اثر(این بیلبورد هنري 

 .است
در این نقاشی، شاهد تصویري با رنگ تیره یکدست هستیم که در آن تنها تصویر چندین انسان 

- افراد مجروح و زخمی دیده می ي ازهمراه تصاویره زند بم و ناراحتی در چهره آنها موج مینگران که غ
، شاهد موارد ذیل گفتمانه عنوان با در نظر گرفتن تصویر ب .شود که به شکلی هراسان در حرکتند

  .هستیم
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 مطالعه بافتار
   گستره/فشاره حضور متوسط –فشاره متوسط 

  
  

 ریتم

 غیاب/حضور فاقد ریتم -تیرگی یکدست
 مرکز زدایی/مرکز گرایی مرکز زدایی

 کثرت/وحدت پویایی، حرکت و زایش: رتکث
  افزودگی/کاهش تیرگی یکدست

 به کل  ءجز جزء
  

 مطالعه صورت بیان
 جایگاه ايحاشیه/مرکزي ايجایگاه حاشیه

 ابعاد کوچک/بزرگ کوچک: اجزاء 
 جهت جلو/عقب –پائین /باال حرکت به سمت جلو

رو به  ،که رو به جلو در مسیر خواننده نمایدخودنمایی میه صورتی پویا لذا در تابلوي مذکور، حضور افراد ب
  . حرکت هستند

. شده استطور زیادي تحت تاثیر قرار داده و بر تصویر چیره ه تاریکی محض جذابیت تصویر را ب
کند و مهمترین آیتمی که باعث ایجاد ریتم در متن شده حرکت ها خودنمایی میعمق اندوه در قیافه آدم

  .  تو پویایی اس
ها، تصویر مذکور از کایت از آن دارد که از میان شاخصهاي پرسشنامه حهاي حاصل از دادهتحلیل

 9/23از سویی آمار . فاقد هر گونه شاخصی است که تاثیر خیلی زیادي بر مخاطب بگذارد دید مخاطبان
هایی همچون و شاخصیر کم نشانگر تاث »دارا بودن پیامی تاثیرگذار و آموزنده«درصد مربوط به شاخص 

گر آرامش و تداعی«و » گر شادي و شعفتداعی«،  »هاي جذاباستفاده از رنگ«، »شکل ظاهري زیبا«
نظرات نشانگر تاثیر بسیار کم  درصد 6/5و  درصد 9/12، درصد 3/15، درصد 6/16به ترتیب با   »صلح

  .استدر مخاطب 
هاي دریافتی از تصویر فوق جنگ و خونریزي، مااین است که در پی نکته قابل توجه از نظر مخاطبان

  . مرگ و میر و ناراحتی و غم موج می زند
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  4تصویر شماره 

اطالعات مربوط به . نقاشی است روبرو هستیمه نیز، تنها با عنصر تصویر که برگرفته از در این نمون
  .اثر قید گردیده استعنوان اطالعات ضمنی در پایین ه این بیلبورد هنري با اطالعات کامل اثر ب

ریتم را در ) گ و پر رنگآبی کم رن(ها اي هستیم که با بازي رنگدر این نقاشی، شاهد تصویر ساده
کی است که معتقد است آبی رنگ احساس آرامش، پاکیزگی و خن 1ایتنبا توجه به نظر . سازدتصویر می

از طریق این تصویر به  سکوت و آرامش مهمترین حسی است که) 1389سرمد سعیدي و صفار، (
 .هستیمشاهد موارد ذیل  ،گفتمانه عنوان با در نظر گرفتن تصویر ب .مخاطب منتقل می شود

 مطالعه بافتار
   گستره/فشاره فشاره متوسط

  
  

 ریتم

 غیاب/حضور پر رنگ/کم رنگ
 مرکز زدایی/مرکز گرایی مرکز گرایی

 کثرت/وحدت پویایی، حرکت و زایش -کثرت 
  افزودگی/کاهش کاهش: آبی کم رنگ –افزودگی : ر رنگآبی پ
 به کل  ءجز جزء 

  
 مطالعه صورت بیان

 جایگاه ايحاشیه/مرکزي مرکزي: گلدان

 ابعاد کوچک/بزرگ ابعاد واقعی
 جهت جلو/عقب –پائین /باال فاقد جهت

                                                
1- Itten, J. 
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طراح است به بیننده منتقل نماید تا آنچه مورد نظر راهم میدر حقیقت، سادگی در طراحی این امکان را ف
  .)2013آژانس وبسیما، (ت دیگري از آنها گرفته خواهد شدو اجازه هر برداش

مهمترین » سادگی و بی آالیشی«ي پرسشنامه حکایت از آن دارد که هاهاي حاصل از دادهتحلیل
حداکثر  گرنشان درصد 100هاي معرفی شده با اخذ باالترین درصد نظرات یعنی شاخص از میان شاخص
به ترتیب با  »دارا بودن پیامی تاثیرگذار و آموزنده«و » گر آرامش و صلحتداعی«تاثیر و دو شاخص بعدي 

مهمترین پیامی که از سوي . استنظرات نشانگر تاثیر زیاد در مخاطب  درصد 3/60و  درصد 9/71
  .استی پیرایگی دریافت شده است پیام ساده زیستی و ب مخاطبان

  
  5ره تصویر شما

گرفته از عکسی از مسجد جامع ساوه است همراه با عنوان نمونه، تنها با عنصر تصویر که بردر این 
اي رنگ و هاي فیروزهکاري که داراي کاشیتصویر، مسجد ساوه با گنبدي کاشی در .طرح روبرو هستیم

با در  .کندنمایی میهاي سینوسی کاهگلی خوده همراه تصویري از سقفمجید است ب... آیاتی از کالم ا
 .، شاهد موارد ذیل هستیمگفتمانه عنوان نظر گرفتن تصویر ب

 مطالعه بافتار
   گستره/فشاره گستره 

  
  

 ریتم

 غیاب/حضور کم رنگ-پررنگ
 مرکز زدایی/مرکز گرایی مرکز گرایی

 کثرت/وحدت وحدت
  افزودگی/کاهش گنبد افزایش -زمینه کاهش

 به کل  ءجز کل واقعی
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 مطالعه صورت بیان
 جایگاه حاشیه اي/مرکزي مرکزي

 ابعاد کوچک/بزرگ بزرگ
 جهت جلو/عقب –پائین /باال عقب

ر واحد خود آرامش را به اي دور با حضواي رنگی هستیم که در فاصلهدر تصویر، شاهد گنبد فیروزه
ایران  هاي دینی مردمزهیت، فرهنگ ملی و الهام بخش آمواین تصویر، تداعی بخش هو. آوردهمراه می

ها ایفا اي در حوزه رنگاست نقش عمدهعنوان رنگ کشور ایران ه اي که برنگ آبی فیروزه. زمین است
ها گبه خاصیت فعال کننده بعضی از رن، معتقد )1389(به نقل از سرمد سعیدي و صفار  1کرولی. نمایدمی

ی هستیم که با لحاشیه شاهد گنبدهاي کاهگ در. هاي دیگر استاثرکننده بعضی از رنگو ویژگی بی
  .آورده وجود میاي نوعی ریتم را بگ خود در برابر رنگ پررنگ فیروزهحضور کم رن
هاي معرفی شده، کایت از آن دارد که از میان شاخصهاي پرسشنامه حهاي حاصل از دادهتحلیل

» با روحیه و فضاي فرهنگی جامعهسب تنا«،  »هاي دینی و شعائر اسالمیتناسب با ارزش«ي هاشاخص
اثیر نظرات نشانگر ت درصد 3/83و  درصد 9/86، درصد 3/93به ترتیب با  »هاي جذاباستفاده از رنگ«و 

فرهنگی هاي دینی و کننده ارزشمخاطبان، این تصویر را تداعیدر نهایت . خیلی زیاد بر مخاطب است
  . دانندمی

  
   بحث و بررسی - 6
آیا این بیلبوردها براي عموم مردم  این پرسش پاسخ داده شود که بر این بود تا بهی این پژوهش، سعدر 
آقامیري و (ه است یا فقط قشر خاصی از مخاطبان را به خود جذب کرد رد توجه قرار گرفته استمو

  به عبارتی دیگر، آیا هدف مورد نظر در این طرح محقق گردیده است یا خیر؟) 1393دیگران، 
عنوان ابزاري جهت تحلیل نظري و نتایج ه معنا شناسی دیداري ب- س، چارچوب نشانهبر این اسا

  .هاي میدانی ابزاري در جهت راستی آزمایی موضوع در نظر گرفته شده استسیحاصل از برر
خاطب گفتمان با م د روابط بین اثر هنري به منزلهمشخص ش ،مورد از آثار هنري 5در بررسی نظري 

 د و از سویی مخاطبان مختلف از گفتمان هنري ممکن استشواي برقرار مییار پیچیدهدر قالب روابط بس
درك متفاوتی از اثر داشته باشند چرا که در گفتمان، دیگر صحبت از متنی ثابت نیست بلکه در گفتمان 

یک اثر فاوتی از طوریکه افراد درك مته بازخورد ادراکی ناشی از تعامل بین نشانه و مخاطب نشانه است ب
هر (تواند از یک لذت ساده زیبایی گیرد و این میبه فراخور حال خود از آن بهره می لذا هر شخص. دارند
. تا درك عمیق معنایی در نوسان باشد)) 1385احمدزاده، (ارت، زیبایی غیر قابل تعریف استاز نظر بچند 

                                                
1- Crowley 
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ي ارتباط با مخاطب خاص خود بهرمند هاي الزم جهت برقرارروط بر اینکه اثر منتخب از حداقلالبته مش
مخاطب را در تفسیر معنا به  اي باشد تاول نباید به گونهاین بدان معنا است که فاصله دال و مدل. باشد

  :مذکور با موارد ذیل روبرو شدیم تصویر 5هاي میدانی در تحلیل داده. بیراهه هدایت نماید
با فضاي دینی و د با تصویري که پیام آن متناسب تنوانس، مخاطبان به راحتی ت1در تصویر شماره  -1

ریتم ایجاد شده از طریق صورت بیان و بافتار . ارتباط برقرار کنند و مضمونی آشنا دارد فرهنگی جامعه بود
این موضوع حتی توانسته است موضوع ناخوانا . به سرعت و کیفیت درك پیام کمک شایانی نموده است

 . پوشش دهد بودن اطالعات ضمنی را نیز
الهام گرفته از طبیعت بود و متناسب با ، هر چند تصویر حاوي اشکال ساده و 2در تصویر شماره  -2

نتوانند تصویر سبب شده افراد در فرصت کم لیکن خاصیت انتزاعی و پیچیدگی  استهاي دینی ارزش
 . تفسیر نماید درك شفافی از پیام آن داشته باشند و به قولی هر کس بسته به ظن خود آن را

ادي هاي جذاب، غلبه تاریکی، عدم احساس آرامش و شه دلیل عدم استفاده از رنگ، ب3تصویر شماره  -3
ك قطعاً در صورت ذکر عنوان اثر، کمک شایانی به در. کندو شعف، حس خوبی را در مخاطبان ایجاد نمی

 . گرفتبهتر تصویر توسط مخاطب صورت می
ق آن دلیل وضوح پیام و تطابه اثر هنري خارجی روبرو هستیم لیکن ب ر چند باه ،4در تصویر شماره  -4

 . ذهبی، هدف بسیار قابل درك استهاي ملی و مبا ارزش
هاي دینی و وحیه و فضاي فرهنگی جامعه و ارزشدلیل تناسب با ره نیز ب 5پیام تصویر شماره  -5

 . استترین نگاه نیز قابل درك ا سریعهاي جذاب و مورد پسند ایرانی، حتی باستفاده از رنگ
همانطور که مالحظه . ظري دانستهاي نهاي میدانی را نیز موید بررسیلتوان نتیجه تحلیلذا می

گردد انتزاع و پیچیدگی در وهله اول و عدم رعایت تناسب با فضاي فرهنگی و دینی در وهله دوم می
توان آنان گردیده است، چرا که دیگر نمیط بین باعث عدم درك پیام از سوي مخاطبان و قطع ارتبا

موارد مذکور، تصاویر موید آن است تا در البه  فارغ از. هیچگونه ارتباطی را بین دال و مدلول متصور شد
خود به فراخور  اي خود که مقهور دست خالق آن است با هر یک از مخاطبانهاي نشانهالي پیچیدگی

 . رقرار نماینددرك شان ارتباطی خاص و ویژه ب
شرح ه ب) بیلبورد منتخب 30پرسشنامه جهت  2(پرسشنامه  60ها از نتایج حاصل از تحلیل داده

  .ذیل قابل نمایش و تفسیر است
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عنوان مهمترین ویژگی ه ب درصد 3/87با  »آالیشیسادگی و بی«هاي ارزیابی، آیتم از میان شاخص -1

  .   دبیلبوردها در طرح مذکور مطرح ش
تناسب بودن با فضاي م«، »دارا بودن پیامی تاثیرگذار و آموزنده«، »شکل ظاهري زیبا«هاي آیتم -2

نیز به ترتیب » گر آرامش و صلحتداعی«، »هاي دینی جامعهمتناسب بودن با ارزش«، »فرهنگی جامعه
ها مترین ویژگینظرات مه درصد 45/ 3ودرصد  6/61و درصد  3/71 ،درصد 3/76، درصد 6/79با کسب 

  . اندبیلبوردها بوده» یشیسادگی و بی آال«پس از آیتم 
از آن  ي مشاهده شد که هیچ یک از مخاطبانهم در میان آثار هنري خارجی و هم داخلی تصاویر -3

     . درك و استنباط درستی نداشتند
تا حدودي متناسب که )درصد 3/87(رسد انتخاب تصاویري نسبتاً ساده و بدون پیچیدگی به نظر می

زمینه برقراري ارتباط بین ) درصد 6/61و  درصد  3/71به ترتیب(با فضاي فرهنگی و مذهبی کشور است 
 . به میزان زیادي فراهم نموده است) به استثناء چندین نمونه(آثار هنري و شهروندان را 

هروندان به ترتیب به عمل آمده، مهمترین اهداف اجراي طرح مذکور از نگاه شه هاي بمطابق بررسی
-گردد که از سوي دادهموزنده و برقراري آرامش خالصه میهاي آبایی بخشی محیط شهري، القاء پیامزی

-توان چنین نتیجهلذا می. شود مورد تائید استچنان که در نمودار فوق مالحظه میهاي میدانی نیز هم
ي خلق زیبایی محیطی و آگاهی بخشی گیري نمود که مهمترین کارکرد هنر در این طرح راهی به سو

  . شهروندان بوده است
 :توان به موارد زیر اشاره کرداط قابل بهبود در این طرح از نظر نشانه شناختی مینقاط قوت و نقاز  
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آشنایی شهروندان با آثار فاخر خارجی و ایرانی،  رین نقاط قوت طرح عبارت بودند ازمهمت از دید مخاطبان
و نقاط ضعف عبارت ... و ر، بیرون آوردن شهر از چهره کسالت بار تبلیغات مصرفی زیبایی چهره شه

ملموس ، عدم انتخاب تصاویر ودن فونت توضیحات تصاویر و ناقص بودن بعضی از آنهاکوچک ب بودند از
  ... تصاویر، عدم اطالع رسانی مناسب به شهروندان و  و جذاب، نامتناسب بودن اندازه

لیکن . ، اروپایی و ژاپنی بوده است)از دوره هاي مختلف(از تمامی آثار فاخر ایرانی  تصاویر، منتخبی
طوریکه گروهی از افراد آنها را مختل کننده ه ب. در خصوص استفاده از آثار خارجی تردید وجود دارد

تهران یکی با توجه به اینکه دانند و بر این باورند که گروه دیگر در راستاي اهداف آن میاهداف طرح و 
شاه (ي بزرگ دنیا باشداز کالن شهرهاي ایران و جهان است باید نماي تبلیغات آن نیز در حد شهرها

رهنگی نه تنها تهدیدي براي ف دارد که دیگربیان می )1393(درزي و پاکتچی .)1391محمدي و حسینی، 
ن زندگی هنگی که در آتر فررصتی است براي شناخت بهتر و کاملشود، بلکه فها محسوب نمیفرهنگ

بین  هايکه با نزدیک شدن و افزایش مراودهتوان ادعا کرد از سویی در حوزه هنر نیز می. نیمکمی
  ).1389بابک معین، . (شویماي کمابیش یکسانی روبرو میهاي نشانهکشوري و بین فرهنگی با نظام

اگر به . کند عامل فرهنگی استمیمیان دال و مدلول وحدت ایجاد  آنچهنظر نشانه معنا شناسی، از 
هاي تاریخی، فرهنگی، بریم، به واسطه خود دال نیست، بلکه به لحاظ تعیننوعی به حضور دال پی می

 .)1385پیشوازاده، (کنیم و دال را باز می شناسیمت که با نشانه ارتباط برقرار میایدئولوژیکی و آئینی اس
ذشتگان به آیندگان ر گرفته است و ثانیاً به شکل تاریخی از گفرهنگ الگویی است که در پس نمادها قرا

د در برقراري ارتباط توانهاي سنتی و فرهنگی میلذا مشخصه). 1393درزي و پاکتچی، (به ارث می رسد
  .)1393و تاثیر آن در زندگی امروزي،  گرافیک محیطی(تر نقش مهمی داشته باشندبهتر و سریع

با آنها داراي مشترکات فرهنگی بسیاري  ط با آثار ایرانی که مخاطبانارتبابدین ترتیب برقراري 
ه طوریکه ب. شودهاي تحلیلی نیز تائید میاین موضوع توسط داده. افتده طور موثرتري اتفاق میهستند ب

. اندبسیار زیادي ارتباط برقرار نمودهاز آثار ایرانی یعنی به میزان  درصد 3/71در این طرح  با  مخاطبان
   ).استالبته در این طرح آثار خارجی نیز وجود داشت که داراي الگویی منطبق با فرهنگ ایرانی (

در اغلب موارد بیننده (دلیل سرعت عبور مخاطب ه در طراحی بیلبورد باید توجه داشت که باز سویی 
ك طب بسیار اندزمان درگیري بصري موضوع و مخا) کندوسایل نقلیه طرح را نظاره میبیلبورد از درون 

. ندگار کنندتوانند طرح را در ذهن ماهاي با طول موج باال میتصاویر مشخص به همراه رنگ. است
آژانس مهندسی (نداشته باشدنیاز دقت زیاد جهت تشخیص به همچنین تصاویر باید کامالً گویا باشند و 

  .)1392، کندو کیگراف یو طراح غاتیتبل
گفتمانی توجه به اینکه در چنین فاصله زمانی کوتاه نیاز است تا تعامل نظر نشانه معناشناسی، با  از

صورت انتزاعی ه و ب هایی که داراي پیچیدگی زیاد استرخ دهد، لذا طبق آنچه اشاره شد انتخاب طرح
-ه طوریکه مخاطبان نتوانستهکند بحاصله نیز این موضوع را تائید میآمار . هاي موفقی نیستنداست طرح

  .ارتباط برقرار نمایند) فارغ از ایرانی یا خارجی بودن آنها(یري که داراي پیام انتزاعی استتصاو اند با
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اید اطالعات نقطه قابل توجه دیگر این است که جهت رسیدن به ادراك عینی از یک اثر، نخست ب
  . ه شده استاما در بسیاري از موارد تنها به نام اثر بسند) 54: 1393بیجندي، (تکمیلی مالحظه گردد

در میان آثار مواردي . تواند بسیار راهگشا باشدآگاهی از نام هنرمند یا عنوان مینظر نشانه معناشناسی، از 
  .دیده شد که در صورت ارائه عنوان، به برقراري ارتباط کمک شایانی شد

ز نظر وند و نقش تصویري ندارند اشهر چند جزء متن تصویر محسوب نمی توضیحات مربوط به متن
درصد نظر  6/16اخذ . بیلبورد هنري دارد روف تاثیر بسزایی در خوانش متنو رنگ ح نوع قلم، اندازه

  .خصوص بوده استه نشان دهنده ضعف زیاد این طرح در این شاخص ب مخاطبان
مناسب همراه با کاربرد رنگ متناسب که بتواند کنتراست الزم ظر نشانه معناشناسی، اندازه و قلم ناز 

  .کندیجاد ریتم نقش بسزایی را ایفا میوجود آورد از نظر اه ا بر
ر بصري در تحلیل تصاوی. در انتخاب ابزار تحلیل دارداي کنندهنقش تعییندر تبلیغات فرهنگی، رسانه 

کند بهره گیري از خطیر به شهروندان خـدمت رسانی میاي وسیع و نقشی خصوصاً آنگاه که با گستره
محکی جهت بررسی  عنوان سنگه صل از علم نوین نشانه معنا شناسی دیداري بمفاهیم علمی حا

  .)1388شعیري، (شودهایی محسوب میموفقیت چنین طرح
توان به گلچینی از آثار دست یافت که در راستاي گیري از علم مذکور، میبه تبع، در صورت بهره

  .  اینداهداف مورد نظر بیشترین تاثیر را در مخاطب خود ایجاد نم
  

 ينتیجه گیر - 7
تلف هاي مخمصرفی و درگیري با برندها و ماركآنگاه که در میان هجوم بی وقفه تبلیغات کاالهاي 

گیریم که آمده است تا با اقدامی متهورانه و با برپایی ضیافتی از هستم، در برابر طرحی قرار می
عکاسی به مدد در این میان . یه دهدشاهکارهاي هنري، آرامش و زیبایی را به شهروندان تهرانی هد

شود تا شاید بتواند با کپی برداري از اصل آثار ردپایی از آنها را در شهر تهران به منصه ظهور گرفته می
  .برساند
 را طرح شاید هم ايعده قطعاً و باشد داشته را خود خاص طرفداران تواندمی ايایده و طرح هر
 هم را طرحی و طرح تریننقضبی نباید را است شده پسندیده که طرحی که داشت توجه باید اما نپسندند

  .)1394پایگاه خبري فرهنگ انقالب اسالمی، (دانست باطل و سیاه را نشده پسندیده که
اشناسی به دنبال آن بود تحلیل و بررسی طرح از دیدگاه نشانه معننگارنده این پژوهش در آنچه 

اي که ممکن است بدون هیچگونه اساس علمی مطرح شود عادالنههاي نادیداري است تا وراي قضاوت
به تحلیل علمی این طرح بپردازد و در صورت تکرار طرح، با دیدي وسیع زمینه ساز اجراي صحیح تر آن 

  . باشد
آرامش روانی نسبی شهروندان را این طرح آغاز خوبی براي استمرار تدابیري است که در طول سال 

توان آن را تنها به چنین هدفی محدود ساخت لیکن نمی) 1394ما،  راخبا(داشته باشد تواند به دنبالمی
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که قیمتی براي  اندمی، تجلی متعالی زبان بصري است بنابراین ابزارهاي آموزشیهاي تجسهنر چرا که
  .)1393گرافیک محیطی و تاثیر آن در زندگی امروزي، (آنها متصور نیست

. ارتباطی است -تیها و زیست جهان امروز ما یک زیست جهان اطالعاهتردید، عصر ما عصر نشانبی
زبان فقط وسیله «بر این باور است که ) 1384(مه ترادگیل نیز به نقل از ابوالحسنی چی). 1389تاجیک، (

لذا  .»ي و حفظ ارتباط با دیگران استبلکه ابزار بسیار مهمی براي برقرار... داد و ستد اطالعات نیست
  .دور از ذهن است که هدف این طرح تنها به چندین هدف خاص محدود گرددبسیار 

تواند مخاطبانی به اي به وسعت یک شهر، هر چند میحاکی از آن است که طرح نگارخانه هابررسی
آید معنا در ه وجود میب به گفتمانی که بین آثار و مخاطبانوسعت یک شهر داشته باشد، لیکن با توجه 

منظور نیل به هدف ه ب. شودمند میفراخور درك خود از این معنا بهرهر است و هر کس به نوسان و تکثی
عناشناسی دیداري مورد نظر با توجه به رسانه انتخابی الزم است تا در این راستا از اصول و مبانی نشانه م

  .  هایی بهینه یاري گرفتدر انتخاب گزینه
د همگی در قالب چارچوب نظریه بل بهبود مطرح گردیدنوت و نقاط قاعنوان نقاط قه مواردي که ب

مفاهیم مربوط به آن  گیري از اصول وررسی و تفحص است و در صورت بهرهنشانه معناشناسی قابل ب
توان به آثاري از آن جمله می. ر قابل مالحظه و رفع شدن بودندقبل از برگزاري طرح مذکوکلیه موارد 

توان یک الگوي خاص و خارجی انتخاب شدند چرا که نمی سائل فرهنگیاشاره نمود که بدون توجه به م
  .)1391کروین، (شی از فرهنگ دیگر را برجسته کردرا به کشوري و یا شهري تحمیل و یا  بخ

ها، عدم انتخاب آثار مناسب جهت نمایش، عدم اطالع عدم انتخاب اندازه مناسب جهت پانوشته
  . هاي میدانی منتج شده بودندل بهبودي بود که از تحلیلقاب رسانی به شهروندان از جمله موارد

هاي مشابه ن تمامی جوانب، با مداومت بر طرحامید است تا با مطالعات چندگانه و در نظر گرفت
اي که آنها اي از چهره شهر زدود به گونهه طور ماهرانهخستگی را که ارمغان زندگی صنعتی است ب

  . هري ما باشندبتوانند زینت بخش زندگی ش
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