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  چکیده 
ده و به دانش کلیدي هاي معاصر شهاي نوینی است که وارد قلمرو پژوهششناسی از جمله دانشنشانه

هاي ررسی مسئله داللت و معنا در مقامشناسی بموضوع نشانه. ها تبدیل گشته استدر برخی رشته
ه در فرهنگی خاص معنادار و ک، بنا و هر چیزي است اي مختلف، اعم از زبان، تصویر، موسیقینشانه

هالل احمر جمهوري پوسترهاي تبلیغاتی جمعیت  کهحقیق حاضر قصد بر آن است در ت. گر باشدداللت
-از چه راهکارهاي نشانه سبی براي این سواالت به دست آوریم کهپاسخ منا تا بررسی شود اسالمی ایران

هداف این سازمان و القاي ها در دستیابی به استراستفاده شده است و آیا این پوها رشناختی در این پوست
که بر معناي  2شناسی تبلیغات روالن بارتاین تحقیق، نشانه ؟ دراست اطبان کارآمد بودهبه مخ پیام

مد  3ها از دیدگاه پیرسبندي نشانهو پوسترهاي تبلیغاتی تاکید دارد و نیز دسته ضمنی و آشکار تصاویر
در . اي مختلف انجام شده استهشنامه از گروهپرس 30 تحلیل استفاده ازبا ق تحقی. نظر قرار گرفته است

و  کار گرفته شدهها به هاي تصویري و زبانی در این پوسترت مشخص گردید، انواع مختلف نشانهنهای
  . اندتصاویر تاثیرگذار بوده هاي ضمنیها نیز بر داللتانواع نشانه

  
  هاي زبانی هاي تصویري، نشانهانهمعناي ضمنی، نش :کلیدي يهاواژه

  
  مقدمه  - 1

گونه  آید، چرا که در هرهاي گفتمانی به شمار میترین و موثرترین نظامامروزه تبلیغات یکی از پیچیده
، بیشترین و اثر گذارترین ن ممکن و محدودترین فضاي گفتمانیتبلیغاتی باید با استفاده از کمترین زما

این امر . داندین شکل ارتباطات اجتماعی مدرن میترتبلیغات را اصلی) 1985(4لیامزوی. معنا را تولید نمود
ن تریاي که از تبلیغات به عنوان اساسیت در دنیاي امروزي دارد، به گونهنشان از جایگاه ویژه تبلیغا

یري گاز هدف) 1386(اساس نظر بشیر و جعفري هفتخوانی  بر. شودالگوي ارتباطات اجتماعی یاد می
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هاي فرهنگی براي ارائه تر در زمینهت بانکی گرفته تا تبلیغات پیچیدهمصرف کاالهاي فیزیکی و خدما
هاي گونهها است، به همین دلیل در ی جزء جدانشدنی زندگی مدرن انسانتولیدات و خوراك فکري، همگ

. شوداستفاده می... رکتی و ، تجسمی، ح، موسیقیاییاي کالمی، تصویريهاي نشانهتبلیغاتی از انواع نظام
، جهت شناسیشناسی و جامعهبه دلیل تنوع و جذابیت کارکرد آن با استفاده از روان تبلیغات حوزه

ت، موضوعی هاي متفاوگريها با داللتهمچنین کاربرد وسیع انواع نشانه شناسایی عالیق مخاطبان و
غات عالوه بر کارکردهاي مستقیم آن، که حوزه از تبلیاین . شناسان استقابل بررسی براي نشانه

دستکاري گذاري بر روي مخاطب به قصد اقناع است، داراي کارکردهاي غیر مستقیم دیگري چون تاثیر
  .سازي استهاي ذهنی و اسطورهافکار عمومی، ساخت کلیشه

ن کارکردها را توان ایشناسی میدانش نشانهو با استفاده از  تبلیغات کارکردهاي مثبت در جامعه دارد
  رسد توجه به کیفی تبلیغات در کشور به نظر می با توجه به نیاز روزافزون به افزایش. ارتقا بخشید

 به رشد صنعت تبلیغات به عنوان تواندشناسی تصویري میه خصوص استفاده از نشانه، بشناسینشانه
  ).64: 1389سروي زرگر، (صنعت ارتباطی منجر شود
ترین ترین و مطمئنترین، مورد احترامل احمر و صلیب سرخ شناخته شدههالپوسترهاي جمعیت 

نفوذي که در  .آیندطرفی و حمایتی در دنیا به حساب میترین عالئم بیعالئم در دنیا و اولین و پیشگام
ب سرخ با آنها، پیوند خورده هاي هالل احمر و صلیغیر قابل انکار است و هویت جمعیتآنها وجود دارد 

دوستانه اند و خدمات انسانها به صورت خودگرداناجزاء این جنبش).  374: 1393عی، سمی(ستا
  طرفی، الل احمر و صلیب سرخ عبارتند از  بیاصول هفتگانه ه. کنندگوناگونی را به افراد تقدیم می

ر براي مجمعیت هالل اح. شمولیشردوستی، یگانگی و جهان، خدمات داوطلبانه، بغرضی، استقاللبی
کند که هدف آنها ارائه خدمات هایی استفاده میدستیابی به این اصول هفتگانه از پوسترها و نشان

هاي مورد نیاز در زمان بروز حوادث، رعایت نکات ایمنی در زمان دوستانه، تشویق به یادگیري آموزشبشر
مهمی در آموزش افراد  نقش سترهاي آموزشی و خدماتیو از آنجائیکه این پو است... بروز تصادفات و 

براي رسیدن به ت در تهیه و تدوین آنها شوند، دقها میث کاهش تلفات و نجات زندگی انسانو باع دارند
: 1393سمیعی، (ست مفید استها و کاهش آالم بشري اي این سازمان که نجات جان انساناهداف واال

42 (.  
هالل احمر پوسترهاي تبلیغاتی جمعیت ت که در از این رو در تحقیق حاضر آنچه مطرح است این اس

رها آیا این پوست ؟شودابی به اهداف این سازمان استفاده میشناختی براي دست یاز چه راهکارهاي نشانه
  ؟یام خود به مخاطبان موفق بوده استو القاي پ در رسیدن به این اهداف

  مطالعات پیشینه - 2
ق و منحصراً پوسترهاي تبلیغاتی جمعیت هالل احمر تاکنون بررسی و پژوهش پیرامون موضوع این تحقی

شناختی نشانه ه طور کلیکه بهایی مطالعه شده است پژوهشبه همین دلیل . انجام نشده است
  . اندرا بررسی کردهپوسترهاي تبلیغاتی، لوگوها و بیلبوردها 
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گذاري فرهنگی تبلیغات ه تاثیردر مقاله خود سه دیدگاه را نسبت ب) 1386(بشیر و جعفري هفتخوانی  -
شناسی برشمردند که نخستین آن عبارت است از دیدگاه مثبت به تبلیغات که کمک نشانه تجاري، به

-ت به عنوان ابزار ارتباط با مصرفمتشکل از استفاده از تبلیغان را در برگیرنده نگرشی آ) 1386(رسولی 
بدین  کندمعرفی می... هاي آزاد و کمک مالی به رسانه، کنندگانکننده رقابت میان تولیدکنندگان، تسریع

باور ذهنی شود که مصرف کننده با پیشمایز براي کاال ایجاد و القاء میترتیب نوعی کیفیت ممتاز و مت
دیدگاه دوم که مبناي جامعه شناختی و فرهنگی دارد، عادات . حاصل از تبلیغات مکرر آن را پذیرفته است

واقع تبلیغات بیننده را با در . کندد و تقویت میانگیزکنندگان بر میخریداران و مصرفصرفی جدید را در م
خرید کاال امکان کند که رفع نیازهاي انسان تنها با کند، بلکه چنین القاء میهاي مختلف آشنا نمیگزینه

اري با آگاهی کامل، توان با استفاده از این دیدگاه چنین استنباط کرد که تبلیغات تجپس می. پذیر است
ز تبلیغات را به منزله دیدگاه سوم نی. کننداي رمزگذاري میهاي پیچیدها را به روشرابطه مصرف و ارض

بدین . دهداجتماعی را در دستور کار خود قرار میهاي دارد و بیشتر به چالش کشیدن ارزشپنگفتمان می
به هاي دیگر پیوسته نظامی ایدئولوژیک را آگهی در حکم تصویري از جامعه به ترتیب هر اگهی تبلیغاتی

، درك آنها را براي کندف میهاي روزمره زندگی را براي ما تعریآورد که هویت ما و معانی پدیدهوجود می
  . )152: 1385پاینده، (تاباند گاه ما را به شکلی نمادین باز میامیال ناخودآ است و تر نمودهما سهل

شناسی تبلیغات شهري در ایران با تاکید بر بیلبوردهاي نشانه«مقاله خود با عنوان در ) 1386( کامران -
ات محیطی شهر تهران و نظام هاي حاکم بر تبلیغها و اسطورهبه شناسایی نشانه» سطح شهر تهران

-شناسانه فردنیانن تحقیق برگرفته از دیدگاه نشانهچارچوب نظري ای. آن پرداخته است شناسانهنشانه
متون  پیرامون تحلیل اسطوره زدایی از» روالن بارت«دوسوسور به عنوان مرجع و با استفاده از نظریات 

ایران است که بخشی از این در تبلیغات » اسطوره ساز«هاي پژوهش، معرف نظام یافته. تبلیغاتی است
خشی دیگر، متأثر از هاي مربوط به این بافت است و بتص فرهنگ و جامعه ایرانی و ویژگیها مخاسطوره
  .شونداي جهان شمول محسوب میي است و به گونهاهاي فرا ملی و منطقهاسطوره

تخبی از بیلیوردهاي شناختی مننقد و بررسی نشانه«اي با عنوان در مقاله) 1389(سجودي و قائمی -
د ترغیبی متون لتی دخیل در کارکرساز و کارهاي دال» هاي دست بافت و ماشینی ایرانمربوط به فرش

تبلیغات فرش در این پژوهش نشان داد که  .بررسی کردنداي شناسی الیههبا به کارگیري شیوه نشان را
، اشرافیت و اي با داللت بر مفاهیم اصالتتالش بر این است تا از طریق تولید ارزش نشانهدست بافت 

شیوه ) به جز یک مورد(ي ماشینی هااین در حالی است که در فرش. ثروت، مخاطبان خود ترغیب شوند
هاي ناایستا، فقدان ستاي فرهنگی از طریق نمایش وضعیتاصلی ترغیب، نمایش، گریز از هنجارهاي ای

  .هاي علمی استشهوانیت و همچنین توسل به گفتمانثقل، شور، 
-نشانه تحلیل: تجاري و مصرف گراییتبلیغات «در مقاله خود با عنوان)1389(عبداللهیان و حسنی  -

- را با استفاده از رویکرد نشانههاي تجاري تلویزیون آگهی» ي تجاري تلویزیون در ایرانهاشناختی آگهی
تلویزیون هاي پخش شده از اي از آگهیقیق، ضمن گزینش نمونهدر این تح. مطالعه کردندشناسانه بارت 

هاي نهان و آشکار عانی موجود در الیهشده است تا م شناسانه روالن بارت استفادهایران، از رویکرد نشانه
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اساس رویکرد نظري بارت، آگهی تجاري به عنوان  بر. هاي تلویزیونی مورد تحلیل قرار گیردمتون آگهی
اساس کار بارت .  آن کشف شودرساند و باید معناي نوعی اسطوره است که پیامی را می عنصر فرهنگی،

یه یا داللت ایز میان داللت اولیه یا معناي صریح و داللت ثانودر تحلیل اسطوره، عبارت است از ایجاد تم
سعی بر این بوده است که ضمن بررسی رابطه منطقی بین تبلیغ تجاري، مصرف در این مقاله . ضمنی

توانسته است بین هر  گرایی و باورهاي دینی در ایران، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا تلویزیون
ها نشان ثبت تلقی کرد؟ تحلیل آگهیندي مطلوب برقرار سازد تا برآیند آن را بتوان مپیویک از این موارد 

و نتوانسته آن را به طور کامل  هاي بسیاري مواجه استیون در تحقق این پیوند با دشواريداد، تلویز
ها هم در سطح داللت صریح و هم در سطح نگارندگان مقاله این است که آگهیاستدالل . محقق کند

  . اند بودهگرایی ضمنی، تا حدودي مبین و مشوق مصرفداللت 
هاي سازمان امور هاي ارائه شده در رسانهشناسی انگارهنشانه«در مقاله خود با عنوان ) 1391(پورعالیه -

به بررسی ایماژهاي ارائه شده در سایت سازمان امور مالیاتی کشور و نشریه سامان، نشریه » مالیاتی کشور
سوال اصلی این تحقیق این است که چه تصورات قالبی منفی . سازمان امور مالیاتی، پرداخته است داخلی

راست، نسبت به مالیات در ایماژهاي مورد بررسی وجود دارد؟ چارچوب نظري که تحقیق بر پایه آن استوا
ندان دانشم. ستشناسی به روش سوسور و نظریه پردازان دیگري چون بارت ااستفاده از روش کیفی نشانه
ه بندند، بلکي متون نوشتاري و صوتی به کار میشناسی سوسور را نه تنها براعلوم ارتباطات، الگوي نشانه

که در این پژوهش موضوع قابل طرحی . کنندشناسی تصاویر استفاده میآن را به صورت ویژه براي نشانه
وجه به تصویرسازي مناسب در کنار متن در به آن پرداخت، عدم تتوان به عنوان نتیجه گیري نهایی می

- شود از سایتها استفاده میو اکثریت ایماژهایی که در رسانه هاي سازمان امور مالیاتی کشور استرسانه
اند و زنانی که حجاب ندارند و همچنین ده است، مردانی که کراوات پوشیدههاي خارجی گرفته ش

  . اندبه تصویر کشیده شدهاین ایماژها  اسکناس کشورهاي بیگانه در
بر تاثیر تبلیغات تجاري در شیوه » تبلیغ به مثابه ارتباط « عنوان ر اثر خود باد) 1982(1گیلیان دایر -

او معتقد است بسیاري از مردم با استفاده . کندهاي مختلف جامعه تاکید میزندگی و رفتار مصرفی بخش
خود را همرنگ جماعت و بخشی از جمع کنند و از  کنند تاها تالش میاز کاالهاي تبلیغ شده در رسانه

دهد که وي توضیح می). 1386رسولی، (ی از دیگران اجتناب نماینداحساس ناخوشایند تنهایی و جدای
توان وایاي مختلف قابل بررسی است و میسنجش نفوذ تبلیغات تجاري بر افراد و به ویژه کودکان از ز

، کاالي خاصی خریداري شده ايه تحت تاثیر تبلیغات تجاري رسانهیاد آورد کها و شرایطی را به موقعیت
  .است

-استفاده از ابزار نظري علم نشانههاي آن را با هاي تبلیغاتی و تکنیکارزش مطالعه پیام) 1987(بارت  -
و رادیویی ها و تیزرهاي تلویزیونی بنديهاي تجاري، لوگوها، بستهوي بسیاري از نام. ناسی مطرح کردش

به بیان وي عناصر رو ساخت مرتبط با بافت باعث . را در دو سطح رو ساخت و ژرف ساخت تفسیر نمود

                                                
1- Dyer, G. 
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ختی وراي توجه مستقیم این معانی ضمنی ژرف سا. شوندساخت میآمدن سطح منظمی در ژرفوجود ه ب
  . کنندغاتی میهاي تبلید را متوجه پیام ضمنی و صریح متنو با آشکار شدنشان افرا مخاطب است

ها قالبی را شناسی و مطالعه نشانهد بیان کرده است که نشانهدر مقاله خو) 2014( 1جاناتان اسکرودر -
شناختی بر روي تحلیل نشانه. کندی و تبلیغات وجود دارد، فراهم میفهم معنی که در برندها، بازاریاب براي

) اي که دال به آن اشاره داردپدیده(انه و مدلول نش) ده ادراکیپدی(نشانه که تشکیل شده است از دال 
 تصویر. پرداخته است »apple«شناختی لوگوي مشهوراو در این مقاله به بررسی نشانه .کندمی تمرکز

ها از این سیب ایی که بینندهشود و معنیي نشانه، به عنوان دال شناخته میسیب به عنوان پدیده بصر
اطات روزمره تا ارتب بندي شود از سیب به عنوان یک شیءتواند درجهیکنند مدلول است که مخلق می

- تحلیل. المتی و یک آیکون مربوط به طبیعتتر در مورد سیب به عنوان یک سمبل سفرهنگی عمیق
اي و مذهبی از یک به مفاهیم افسانهممکن است وجود داشته باشد که شناختی دیگري نیز هاي نشانه

شناختی آدم و حوا که از دیدگاه نشانه .شودانجیل در مورد باغ عدن مربوط می اندر داستسیب گاز زده 
  هاي دیگر گر در تضاد با شرکتبه عنوان شرکت طغیان» apple«میوه ممنوعه را خوردند، با برند 

از این سرپیچی شناختی دیگر نیز این حقیقت است که آدم و حوا ارتباطات نشانه. تواند تحلیل شودمی
که مرتبط است این سیب گاز زده با وعده کسب آگاهی و دانش  کردند و بنابرانش و آگاهی کسب د

قاتی توانند در تحقیشناختی میهاي نشانهاین تحلیل. دهداپل در دسترس کاربرهایش قرار می محصوالت
- بررسی قرار می ر قالب فرهنگ موردکه د... شود و ارتباطات بازاریابی و که بر روي تبلیغات انجام می

  ).2013،  2کامپل(گیرند نیز استفاده شوند
  چارچوب نظري- 3

پوسترهاي تبلیغاتی با این که ماهیت اقناعی دارند و هدف نهایی آنها تغییر نگرش و رفتار مخاطبان است، 
این پوسترها مشهود نیست و این مسئله لیکن شناخت معانی ضمنی آنها به هنگام سیاست گذاري ساخت 

قبل از آنکه . اي و دریافت مخاطبان را موجب شده استگذاران رسانهعدم تطابق بین هدف سیاستخود 
شناختی بارت بپردازیم که مبناي نظري نشانه شناختی این مقاله براي تحلیل پوسترهاي به رویکرد نشانه

  . کنیممی شناسی بیانه اختصار کلیاتی درباره نشانهکند، بمر را فراهم میتبلیغاتی هالل اح
ح مختلف، اما هم معنا، به کار اصطالحی است که در زبان فارسی معادل دو اصطال» نشانه شناسی«

آن را به کار برد و هم ، شناس سوئیسیانزب ،فردینان دو سوسورکه   »semiology« رود، یعنی واژهمی
رچه باید توجه داشت که گ. فیلسوف آمریکایی سچارلز سندرس پیر در نظریه» semiotics«معادل واژه 

مبانی هر دو به خوبی به هدف این ). 1386چندلر، (شناسی مورد نظر این دو نفر کامالً یکسان نیستنشانه
سوسور در هر نشانه، قائل به دو بخش دال و  .یابدشناسی در تبلیغات ارتباط میربرد نشانهمقاله یعنی کا

باط، انتقال مفاهیم آورند و با این ارته وجود میشانه را باین دو وجه در ترکیب با یکدیگر ن. مدلول است

                                                
1- Schroeder, J.E. 
2- Campbell, N. 
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عناي را به یک م) مدلول( یمفهومنشانه، حلقه رابطی است که . شودها حاصل میذهنی به واسطه نشانه
دال و مدلول از راه تداعی . دهدپیوند می -شودمطرح می) دال(که مثال در زبان با الگوي آوایی  -ذهنی

. شودبیننده از سوي دیگر مرتبط می/ ه خوانند/ طراح از سویی و نزد شنونده / نویسنده/ در ذهن گوینده 
  :اي سه وجهی دارداما پیرس درباره نشانه ، نظریه

  )نمود(نشانه  -1
 ) از طریق نشانه بازنمایی شده آنچه(اُبژه یا موضوع-2
 .)7: 1384احمدي، ). (هاتاثیر داللتی نشانه(یر یا تاویل تفس -3

بندي نشانه بندي کرده که سومین گونه آن، امروز مشهورترین دستهگونه دسته را سه هاپیرس نشانه
 )43: همان(شونداي و نمادین تفسیم میشمایلی، نمایه ها به سه دستهبندي، نشانهدسته این در. ستا ها
صویر کسی یا چیزي هاي شمایلی براساس شباهت نشانه با موضوع استوار است، همچون تنشانه -1
هاي ضمنی نیز همراه یشتر منش خصلت نما و البته داللتها باین نشانه). ، نقاشی پرتره، ماکتعکس(

  .دارد
، شکلی از پیوستگی معنایی و گاه علت و اساس نوعی نسبت درونی و وجودي اي برایههاي نمنشانه  -2

 .اي از زمان استهساعت، نشان. شودلی میان موضوع و نشانه شناخته میمعلو
هاي زبان گفتاري و شناسی استوار است همچون نشانهاساس قراردادهاي نشانه هاي نمادین، برنشانه -3

). در فرهنگ بسیاري از ملل(نوشتاري، عالئم راهنمایی، الفباي مورس و پوشیدن لباس سیاه در عزاداري
یلی هاي شماهاي نمادین بیشتر از نشانهانهرسد، تسلط نشعکاسی و سینما، علی رغم آنچه به نظر می در

بته وزن شود مانند الفباي ناشنوایان که الها به صورت ترکیبی ظاهر میاست، گاهی این سه دسته نشانه
 .ر استنمادین در آن بیشتر از دو نوع دیگهاي نشانه

  شناختی تبلیغات حظات نظري پیرامون رویکرد نشانهمال - 3-1
، )1980(3اسپیلنر) 1972( 2به ویکتورف 1سی تبلیغات مخصوصاً در کشورهاي رومیاییشناتاریخچه نشانه

 هايشناسی تبلیغات در سالانجام شده بر روي نشانهافزایش تعداد تحقیقات . گرددبرمی)... 1982(دایِر 
هاي اصلی دهد که این موضوع یکی از رشتهنشان می... )  و ) 1979( 5، سیبیاك)1978( 4ویلیامسن(اخیر 

  . شناسی کاربردي استتحقیقات نشانه
- ین دو رشته نشانهتبلیغات ب .شودمی بررسیها و تبادل کاالها شناسی تبلیغات تبادل نشانهنشانهدر 

رایند تبادل کاالها و براي است در ف عاملیاقتصاد، تبلیغات  در زمینه. گیردشناسی و اقتصاد قرار می
  مردم براي خریدن کاالها تاثیر پیام تبلیغات بر . دي است در تبادل پیامشناسی، تبلیغات فرایننشانه

  .شناسی بوده استهدف مطالعات نشانه 1960از سال در فرایند تبادل پیام یا نشانگی، تبلیغات . گذاردمی
                                                
1- Romance 
2- Victoroff, D. 
3- Spillner, B. 
4- Williamson, J. 
5- Sebeok, T. 
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- مطالعه پیام... شناسی، بازاریابی و شناسی، انسانشناسی، جامعهاز جمله روان هاي مختلفدر رشته
هاي ي نیز مربوط به تبلیغات در زمینهها مطالعات زیاددر میان این رشته. حائز اهمیت استهاي تبلیغاتی 

محققان در تبلیغات بیشتر تمایل دارند که . یابی صورت گرفته استشناسی و بازارشناسی، زباننشانه
در تبلیغات مورد  ا سطوح معنیهاي مختلف یشناسی نیز الیهدر نشانه. ان را در متن کشف کنندمعانی پنه

 ،شناسی تبلیغات، مفاهیم معناي ضمنی و ایدئولوژيدر گام اول تحقیقات نشانه. ندابحث قرار گرفته
مزگانی که ساختار آن و در گام دوم ژانر با توجه به ر شوندمحسوب میمفاهیم کلیدي در تحلیل تبلیغات 

معنایی ژانر، تمایز بین معانی ضمنی و  در تعیین هسته حتی. گیردکند، مورد بحث قرار میرا تعیین می
  .آشکار در تبلیغات مهم است

  بررسی داللت ضمنی و ایدئولوژي از دیدگاه بارت - 3-2
میالدي به شمار  1970و 1960هاي پردازان و منتقدان ادبی در دههترین نظریهیکی از مهمروالن بارت 

ادبیات، اجتماع، فلسفه، هنر و فرهنگ، آثار متعددي را منتشر هاي متفاوتی همچون او در حوزه. رودمی
-سزایی در پیشرفت نشانه شناسی است که تاثیر بههاي شاخص نشانهبارت یکی از چهره. ه استکرد

  . ته استشناسی داش
، معناي آشکار و معناي ضمنی 1، مفاهیم معنایی یلمزلفتشناختی تبلیغااز زمان اولین مطالعات نشانه

شامل معنی  »denotation«اصطالح  از آنجایی که). 1982، بارت(اندعنوان ابزار تحلیل استفاده شدهه ب
اولیه  که در ماوراي این سطحکند اشاره میعنایی به م»connotation«تحت اللفظی یک نشانه است و 

هاي پنهان یهترین ابزار براي کشف المناسب) داللت ضمنی ( ، تئوري معناي ضمنیمعنایی قرار دارد
  . در تبلیغات در نظر گرفته شده استمعنی 
ها به طور بستگی دارد و در تبلیغات و رسانهداللت ضمنی به دانش فرهنگی معتقد است ) c 1964(بارت 

اي ضمنی علم تبلیغات را تشکیل هکل این داللت. استهاي ضمنی با نظام معنایی آمیخته کلی، داللت
  .ها اشاره داردن تعریف به سطح بیان یا به دالایاین علم در . دهندمی

سطح ایدئولوژي یک  هاي ضمنی دراین داللت. ها قراردارندسطح معادل آن، محتویات یا مدلولدر 
به بیان یا  دهند که قبلی مربوط استمینشانه را تشکیل  علم و ایدئولوژي با هم. شوندجامعه ظاهر می

شناختی بارت در از روش نشانه). a1964 :93بارت ، (ویات یا مدلولشود به محتدال و بعدي مربوط می
- و دیگران از داللت) 1972( 3، پنیو)1971( 2اهمر. است استفاده شدههاي تبلیغاتی زیادي به کار تحلیل

نیز مطالعه خود  هاي مهم در این زمینهکار ی ازیک. انده کردههاي ضمنی او براي تحلیل تبلیغات استفاد
کی در تبلیغات نیز توسط هاي ایدئولوژیمطالعه معنایی نظام. بوده است) هاي مدژورنال(مددر بارت 

                                                
1- Hjelmslev, L. 
2- Ehmer, H. 
3- Peniou, G. 
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مدل دو بعدي  هاي متنی، ازویلیامسن در تحلیل. نجام شده استا) 1983(  1و ورنیک) 1978(ویلیامسن
  .ضافه کرده استا اياي سوسور نیز استفاده کرده است ولی براي مفهوم ایدئولوژي تعبیر جداگانهنشانه

  هاي غیر زبانی و دیداريرمزگان، پیام - 3-3
، هاي عکاسیدر زمینه، آثار بارت شناسی دیداري استاي از نشانهشناسی تصویر که خود شاخهنشانه در

عناصر «اش را در کتاب مبانی نظري اندیشه 1964ي در سال و. شودستفاده میسینما و نقاشی بسیار ا
به اعتقاد برخی  2فصاحت و بالغت تصویرکتاب مشهور دیگر او با نام  . داده استشرح » شناسینشانه

وي مفهوم . آیدهاي تبلیغاتی به شمار میشناسی در تحلیل پیامنظران گامی بزرگ در کاربرد نشانهصاحب
شوند، می اي تبلیغات استفادههاي چند رسانهاي که در پیامهاي نشانهنظامرمزگان را بارها براي توصیف 

نوع از  2نوع پیام در تبلیغات مصور تمایز قائل شده است و فقط  3بین ) c1964(بارت . به کار برده است
اولین . است، پیام نمادین رمزگذاري شده و پیام  غیررمزگذاري شده پیام زبانی. استآنها رمزگذاري شده 

دو . برند و تفسیر زبانی تشکیل شده استآنها پیام زبانی است که متکی است به رمزگان زبان و از نام 
یکی از آنها پیام شمایلی غیر رمزگذاري شده است که در آن . پیام دیگر در تصویر دیداري قرار دارند

  ر دال و مدلول وجود دارد نشان تصویري مانند عکس به دلیل شباهت، شیء واقعی را همانطور که د
است  شامل داللت ضمنی عکس پیام نمادین. نمادین است گذاري شده یا پیامدهد و دیگري پیام رمزمی

  ).2:  1998،  3تاناکا(دهدکه تصویرِ محصول را نشان می
امکانات آن منجر به  گیري ازرسانه خود یک رمزگان است و خود انتخاب رسانه و چگونگی بهره

اي در د و نقش تعیین کنندهشونند، همراه متن دریافت و تفسیر میگرشود که داللتهایی میتولید نشانه
  ). 2:  1384، سجودي( ات داللتی کلیت متن دارندگسترش امکان

 شفاهی و: کنداي صحبت میبلیغات با استفاده از سبک دوگانهاز رمزگان ت )271: 1968(4اکو
که شبیه  5سطح شمایلی -1: کندبه پنج قسم تقسیم می تصویري را او سطح رمزگذاري شده. تصویري

اي همتکی بر قراردادهاي ژانر و سنت 6سطح شمایل نگار -2 .هاي شمایلی غیررمزي بارته پیاماست ب
هاي معادلسطح مجازي، با  - 3. بارت هاي نمادین رمزگذاري شدهفرهنگی و تاریخی شبیه به پیام

سطح حقیقی با ساختار واقعیِ موضوع  -5 .، قسمت اصلی بحثسطح موضوع -4 .تصویري اشکال
صلی مورد عالقه در بسط تحلیل از سطح زبانی به سطح دیداري و پیام غیرزبانی موضوع ا. بصري

  .اسی تبلیغات استشنتحقیقات نشانه
  
  

                                                
1- Wernick, A. 
2- Rhetoric of the Image 
3- Tanaka, K. 
4- Eco, U. 
5- iconic 
6- iconographic 
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  عملکرد پیام تبلیغات - 3-4
د پیام تبلیغات توسط پنیو ، عملکر)1933b(2و بوهلر )1985(1هاي ارتباطی یاکوبسناساس مدل بر
اطی که توسط نقش ارتب 6اگر چه همه . طالعه قرار گرفته استمورد م ...و ) 1983(3، نوث)1972(

این نقش . شود، فقط نقش عام تبلیغات مخصوص ژانر استمیدر تبلیغات مطالعه یاکوبسن مطرح شده 
قصد بر آن است تا تبلیغات در اساس آن  بر. بیان شده است) 348: 1925 4استرانگ(در تبلیغات توسط 

این نقش عام و اصلی . بان را حفظ کند، انگیزه ایجاد کند و کاري انجام دهدمخاط جلب توجه کند، عالقه
هاي تسلط هر یک از این نقش. جسته شودتبلیغات ممکن است بیشتر یا کمتر در تبلیغات مختلف بر

- دهنده پیامین به عنوان مثال، تبلیغات آگاهیا بنابر. شناسی تبلیغات مهم باشدواند در ردهتارتباطی می
  .که به طور قطعی نقش ارجاعی دارند استیی ها
  ها و انتقال معناانواع نشانه - 3-5

. اندرفته ، نمایه و نماد نیز در مطالعه تبلیغات به کارها از دیدگاه پیرس، شامل شمایلتقسیمات انواع نشانه
ه شیء اساس شباهت ب هاي دیگري که برها و نشانههاي محصوالت و مخاطبان آنها، استعارهعکس

ي و ، عالئم تجارنمادها، در زبان، نام برندها. اندشمایلی در تبلیغات متعلق کنند به حوزهارجاع می
اصلیِ یک محصول  طب به نمونهتالش تبلیغ کننده براي جلب توجه مخا .لوگوهاي تصویري وجود دارند

مونه در تبلیغات، از نوع نشانه ن نهاي به کار رفته براي ارجاع به ایز طریق اشاره کردن و انواع نشانها
  ).1975نوث، (است اينمایه

. افتنددادن معنا و خلق تصویر اتفاق می اي همچنین در راهکارهاي نسبتهاي نمایهنشانه
به جاي نشان . کنداي توصیف میرا به عنوان انتقال ویژگی نمایه این فرایندها) b1975 ،a1977(نوث

صورت شمایلی که اغلب غیرممکن است، محصول به صورت ه بهاي مثبت محصوالت دادن ویژگی
هاي مطلوب آنها هاي مشابهی که ویژگیها یا هویتهاي فیلمستاري با کاالهاي ارزشمند، ستارهپیو

هاي ویژگی. دهدباط پیوستاري، انتقال معنا رخ میاین ارت ه وسیلهب .شودشان داده می، ناندشناخته شده
این انتقال . شودطلوب با محصول ناشناخته همراه میارزشمند، مشهور و یا مآن هویت  شناخته شده

تواند میشود به محصول هایی که منتقل میویژگی. دهداي نمایگی را نشان میارتباط نشانه هاویژگی
ه وسیله این ، باندت در تبلیغات با آنها همراههاي ضمنی که بیشتر محصوالبیشتر داللت. نمایه باشد

  .آینده وجود میاي بايِ نمایهرایند نشانهف
او معتقد . نیز به بررسی فرایند معنا شناختی در انتقال معنا در تبلیغات پرداخته است) 1978(ویلیامسن 
و روابط اجتماعیِ ضمنی با اشیاء، اقدام به ایجاد و  هاي فرديه پیوند دادن کیفیتواسطه است تبلیغات ب

کند که بسیار فراتر از ارزش هایی مین بین، کاالها را سرشار از کیفیتایکند و در فروش هویت می

                                                
1- Jakobson, R. 
2- Buhler, K. 
3- Noth, W. 
4- Strong, E. 
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ها از تصویر به کند که کیفیتاي عمل میبه نظر وي این فرایند به گونه. تمصرفی واقعی آن اشیاء اس
  . شودحصول و از محصول به شخص منتقل میم
   تحلیل داده - 4

گیري هاي معمول نمونهتوان از شیوهاست، قاعدتاً نمی وعی تحلیل کیفیشناسی ناز آنجایی که نشانه
انتخاب ها براي گیريمعتقدند که اغلب تصمیم) 122: 2002( 2و تیلور 1لیندالف. کمی در آن استفاده کرد

نمونه در یک تحقیق کیفی، مبتنی بر احتمال تصادفی نیست که در آن هر عنصري از جمعیت شانس 
بر این اساس در این تحقیق نیز سعی شده . داشته باشد ها رارفتن در نمونهاي قرار گمساوي و مستقل بر

در مورد یک خدمت یا آموزش، که عالوه بر بیان اطالعاتی  ترهایی براي تحلیل انتخاب شودپوساست تا 
هاي مطرح شده ان از آنها جهت پاسخگویی به پرسشد تا بتومعانی ضمنی و ایدئولوژیک نیز باشر نشانگ
هاي ضمنی و صریح تصاویر با اهداف مورد نظر جمعیت رد و به بررسی میزان تطابق داللتده کاستفا

غاتی جمعیت هالل ، تبلینمونه از پوسترهاي آموزشی، خدماتی 10قیق در این تح. هالل احمر پرداخت
تحصیالت  با سنین مختلف ونفر  30تعداد . انده دو شیوه مورد بررسی قرار گرفتهند و باحمر انتخاب شد

اي تهیه شد که در آن عکس در شیوه بررسی اول، پرسشنامه. اوت و به صورت تصادفی انتخاب شدندمتف
هدف مهمی که از اهداف هالل احمر بودند به همراه یک  4پوستر در یک طرف و در طرف دیگر  10

ه صورت جداگانه تر بقرار داده شد و از مخاطبان خواسته شد که براي هر پوس) هیچکدام ( افی گزینه اض
نیز که به صورت دوم در پرسشنامه . را انتخاب کنند) هدف و یک گزینه هیچکدام  4( ها یکی از گزینه

ا در مورد معانی ، نظرات خود رهاي داده شدهطبان خواسته شد با توجه به پوستر، از مخاباز تهیه شده بود
مه در هر دو پرسشنا. ر به صورت جداگانه بنویسندکنند در مورد هر پوستکه از این پوسترها استنباط می
ثیر این این تحقیق تأدر ، جنسیت و تحصیالت خواسته شده بود که البته نیز اطالعات افراد در مورد سن

بر بررسی میزان تطابق بین  و تاکید پوسترها مد نظر نیستها و نوشتن معانی متغیرها بر انتخاب گزینه
ها تحلیل خواهد هاي ضمنی تصاویر و نشانهاست که با توجه به داللتعیت ها و اهداف اصلی جمنشانه

بشر  -1فاده قرار گرفته است عبارتند از مورد استمی که در این تحقیق در پرسشنامه اهداف مه. شد
 .کندا در جهان تالش میهجمعیت هالل احمر براي نجات جان و سالمت همه انسان: 3دوستی

ز زندگی و سالمت جمعیت هالل احمر براي تسکین آالم بشري و حمایت ا: اهاز انسان 4حمایت-2
طرف ه صورت بیجمعیت هالل احمر در دعواهاي قومی و نژادي، ب: 5بی طرفی -3 .کندانسانها تالش می

هاي هالل احمر همه جمعیت: 6جهان شمولی -4. کندبه مجروحین و آسیب دیدگان کمک میفقط 
  ).24: 1389، مجد( کنندهم کمک می جهان در زمان حادثه به

                                                
1- Lindlof, T. 
2- Taylor, B. 
3- humanitarianism 
4- protection 
5- neutrality 
6- universality 
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  هاي تحقیق معرفی داده - 4-1
ک دال ی. هاي چندگانه دارنداي براي داللتیعنی توان بالقوه اندها چند معناییاز دیدگاه بارت، همه نشانه

- ها داراي معنی ضمنی و معنی صریحهمه تصاویر و نشانه. کند و بالعکسفقط به یک مدلول داللت نمی
، اصطالحی است که براي توصیف معانی فرهنگی مرتبط با یک معنی ضمنی از دیدگاه بارت. اند

. رودن و یا حتی خود یک متن به کار می، شخصیتی در یک متح و یا بسط آن در مورد یک تصویراصطال
گیري معناي ضمنی دخالت تعلق قومی و نژاديِ مخاطب در شکل، جنسیت و عواملی چون طبقه، سن

نند آن اشاره ، متن و مادر مقابل، معناي تحت اللفظی، به معناي سر راست یک اصطالح، نشانه. رنددا
اه به هاي زبانی از دو رپیام. ها وجود دارندهاي زبانی نیز در آگهیهاي تصویري، پیامدر کنار پیام. دارد

کردن معانی  با محدود کنند، اوالً در یافتن معناي صریح تصویر و ثانیاًدریافت معانی تصویر کمک می
تا  شودتالش میمتن زبانی همچنین در . ها برخوردار باشدتواند ازآناي که تصویر میضمنی متعدد و بالقوه

آنچه گذر از معناي . واقع، در سطح داللت صریح وجود دارد خواننده باور کند که معناي ضمنی تصویر در
که خواننده دانش اجتماعی یا مخزن فرهنگی است بار کند، انمیمنی را امکان پذیر صریح به معناي ض

دانشمند انسان شناس نوشته است که اگر یک  1فرث. تواند از آن استفاده کندهنگام بازخوانی تصویر، می
را براي مردم که مخاطب  ، ضروري است که چیز بیشتريست ابزار مؤثري براي ارتباط باشدنشانه قرار ا

فرث، ( ، دور کندافراد را از انجام کار مطلوب آن تنوع تفسیرها از آن نباید ، بیان کند و میزانآن است
1973  :81 .(  

، خدماتی و تبلیغات در جمعیت هالل احمر بسیار مهم انتخاب تصاویر براي اهداف آموزشیطراحی و 
م باشند و با قابل فه. زیرا این تصاویر باید توانایی داللت بر اهداف اصلی سازمان را داشته باشند. است

، هاي ضمنی سیاسیخالقی و یا داللت، انادار باشند و از تفسیرهاي مذهبیتوجه به این اهداف مع
. )32:  2000،  2بوگنین( ، به دور باشندالمللی صلیب سرخ ذکر شده استه وسیله کمیته بینهمانطور که ب

ي انسان دوستی، آموزش قوانین، هاموارد خاص، بحث هدف این تبلیغات در بیشتر موارد، آگاهی دادن در
در . استطرفی در تبلیغات، آموزش سالمت و مقابله در برابر حوادث و بالیا و ترویج انسان دوستی بی

  . هاي افراد شرکت کننده در تحقیق آورده شده استجدول زیر ویژگی
 کل        درصد         تعداد          افراد هاانواع متغیر    

  
 سن

30 – 15  
50 – 31  

51 + 

11  
18  
1 

6  /36  
60  

4  /3 

  
  
  

                                                
1- Firth, R. 
2- Bugnion, F. 
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  جنسیت         
 

  زن
 مرد

13  
17 

3  /43  
7  /56 

  
    30 

  
 تحصیالت

  زیر دیپلم
  دیپلم

  فوق دیپلم
 لیسانس و باالتر

2  
3  
5  
20 

6  /6  
10  

7  /16  
7  /66 

  هاي افراد شرکت کننده در تحقیق، ویژگی1شماره جدول 
  . ر به همراه شماره آنها در تحقیق ، آورده شده استپوست10در این قسمت تصاویر

  
  
  

    
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

1تصویر شماره  2تصویر شماره    



 79/... شناسی در تحلیل پوسترهايکاربرد نشانه
 

  

  
  
  

      

    
  

                                    
 
  

 
 

 
  

3تصویر شماره  4تصویر شماره   5تصویر شماره    

6 تصویر شماره   8تصویر شماره  7 تصویر شماره 

  10 تصویر شماره  9 تصویر شماره
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   1تحلیل اطالعات حاصل از پرسشنامه  - 4-2

  ،گزینه براي انتخاب وجود داشت 5ن و در آنفر بودند  30اول که مخاطبان آن پس از توزیع پرسشنامه 
  دست آمدهه هاي بتعداد پاسخ. کردمییک گزینه را براي هر تصویر انتخاب باید هر فرد 

 300  =1 x 10 x30 انتخاب شده  هايبه تفکیک هر پوستر و گزینه 3اره پاسخ بود که در جدول شم
د زیر به دست آمده ین پرسشنامه مواربر اساس ارزیابی اطالعات به دست آمده از ا. نشان داده شده است

  : است
  مورد انتخاب و  14یعنی جهان شمولی با تعداد  4، بیشترین میزان تطابق با گزینه 1در تصویر شماره 

وجود  است که نشان دهنده) هیچکدام (  5 ود و کمترین گزینه مربوط به گزینهشدیده میدرصد  46/  7
نیز بیشترین تطابق این تصویر با  2 ر شمارهدر تصوی. هداف ذکر شده استتطابق بین این تصویر با ا

درصد  و کمترین  7/56ب و انتخا 17انتخاب شده است با تعداد ) ها ت از انسانحمای(  2گزینه شماره 
 و این ارزیابی نیز نشان دهنده  3 / 3با درصدي حدود  است 5و  4و  3هاي انتخاب نیز مربوط به گزینه
بوط به نیز بیشترین انتخاب مر 3 در تصویر شماره. استاف ذکر شده و اهد 2تطابق بین تصویر شماره 

 »0«و»  60«با درصدهاي ) هیچکدام (  5و کمترین انتخاب، گزینه ) ها حمایت از انسان(  2گزینه 
  با) جهان شمولی (  4 مربوط است به گزینه نیز بیشترین درصد 4در تصویر شماره . ارزیابی شده است

اطالعات مربوط . درصد 3/  3با ) هیچکدام (  5مترین پاسخ نیز مربوط است به گزینه درصد و ک 33/  3 
دهد که بررسی این تصاویر نیز نشان می. ذکر شده است 2نیز در جدول شماره  10تا  5به ارزیابی تصاویر 

انی ضمنی این اند و معرا با درصد باال انتخاب کرده 4و  2هاي مخاطبان مانند تصاویر باال گزینهبیشتر 
  .دانندر را با اهداف ذکر شده هماهنگ میتصاوی

ها و اهداف جمعیت هالل احمر با توجه هاي مربوط به تطابق نشانهدر جدول زیر تعداد و درصد گزینه
  .به تصاویر بررسی شده نشان داده شده است

  
 درصد تعداد تصاویر درصد تعداد هاگزینه تصاویر

  
 1شماره 

  بشر دوستی – 1
  حمایت از انسان ها – 2
  بی طرفی – 3
  جهان شمولی – 4
 هیچکدام -  5

6  
5  
4  
14  
1 

20  
6  /16  
4  /13  
7  /46  
3  /3 

  
  
 6شماره 

5  
15  
3  
4  
3 

6  /16  
50  
10  

3  /13  
10 

  
  

  2شماره 

  بشر دوستی  – 1
  حمایت از انسان ها  – 2
  بی طرفی   -  3
  جها ن شمولی  – 4
 هیچکدام -  5

10  
17  
1  
1  
1 

3  /33  
7  /56  

3 /3  
3  /3  
3  /3 

  
  
 7شماره 

8  
19  
0  
1  
2 

6  /26  
3  /63  

0  
3  /3  
6  /6 
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  3شماره 

  بشر دوستی  – 1
  حمایت از انسان ها – 2
  بی طرفی – 3
  جهان شمولی – 4
 هیچ کدام – 5

9  
18  
2  
1  
0 

30  
60  

6  /6  
3  /3  

0 

  
  
 8شماره 

3  
7  
14  
5  
1 

10  
3  /23  
6  /46  
6  /16  
3  /3 

  
  

  4شماره 
 

  بشر دوستی  –1
  حمایت از انسان ها – 2
  بی طرفی  – 3
  جهان شمولی – 4
 هیچکدام – 5

7  
8  
4  
10  
1 

3 /23  
6  /26  
3  /13  
3  /33  
3  /3  

 

  
  
 9شماره   

6  
6  
4  
9  
5  

 

20  
20  

3  /13  
30  

6  /16  
 

  
  

 5شماره 

  بشر دوستی  – 1
  حمایت از انسان ها – 2
  بی طرفی – 3
  جهان شمولی – 4
 هیچکدام -5

4  
11  
3  
2  
10  
 

3  /13  
6  /36  

10  
6  /6  
3  /33 

  
  
 10شماره 

2  
2  
3  
21  
2 

6  /6  
6  /6  

10  
70  

6  /6 

  هاي مربوط به تصاویرارزیابی تعداد و درصد پاسخ  -2جدول شماره 
یعنی  4ها مربوط به گزینه که  بیشترین مورد انتخاب گزینه دهدمیهاي تحقیق نشان بررسی داده
شود و کمترین گزینه درصد دیده می 70انتخاب و  21 ، با تعداد10در تصویر هک استجهان شمولی 

که اصال انتخاب نشدند و مربوط  است) هیچکدام(  5و ) طرفیبی( 3هاي انتخاب شده مربوط به  گزینه
تصویر نشان داده شده است،  10ها با توجه به جدول زیر تعداد کل انتخاب گزینه. است  3و  7به تصاویر 

  .استمورد  26با  5 د و کمترین انتخاب مربوط به گزینهمور 108با  2بیشترین انتخاب مربوط به گزینه 
 جمع کل تعداد گزینه ها

  بشر دوستی -  1
  حمایت از انسان ها -  2
  بی طرفی -  3
  جهان شمولی -  4
 هیچکدام -  5

60  
108  
38  
68  
26 

  
300  
  
 

  تصویر ارزیابی شده 10با توجه به تعداد کل اهداف انتخاب شده  - 3جدول شماره 
چه رابطه تصویر و  دهد که هرربوط به تصاویر مورد نظر نشان میهاي ضمنی مبررسی داللت

ضمنی مربوط به تصویر کمتر و هاي بین آنها بیشتر باشد میزان داللتتر و شباهت موضوع، شمایلی
  . شودر بررسی شده نیز مشاهده میتصاوی این موضوع در . اشتها پراکندگی کمتري خواهند دپاسخ

دلیل شباهت بین نقشه ایران و ه شود بکه نقشه ایران دیده می 1به عنوان مثال در تصویر شماره 
، استدوستی از سوي ایران  به سمت جهان  تصویر مربوطه و پر زدن کبوتران که نشانه حرکت صلح و

د این گزینه اتفاق هم در مور درصد با 46/  7ند و زینه جهان شمولی را انتخاب کردبیشتر مخاطبان گ
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نیز عکس گل و چوبی که براي جلوگیري از خم شدن آن به  2تصویر شماره در ، مورد دیگر. نظر داشتند
طه شمایلی بیشتر مخاطبان گزینه ، به دلیل وجود راباستکمک و یاري  نشانهکار رفته است که 

در تصویر . ند، هم رأي بودهم درصد در نظر خود با 56/  7ند و را انتخاب کرد) ها حمایت از انسان(2
به دلیل شباهت بین کمک کردن و تصویر مورد استفاده که  » هماي رحمت« نیز با متن زبانی  3شماره 

کند، کرد را تداعی میکه به نیازمندان کمک می) ع(ی براي مخاطب شعر معروف در مورد حضرت عل
  . ندرا انتخاب کرد) ها یت از انسانحما(  2 درصد، گزینه 60ب و با نفر مخاط 30نفر از  18تعداد 

هاي ضمنی در شباهت بین تصاویر و هدف مورد نظر، داللتنیز به دلیل وجود   8،  7،  6در تصاویر 
  ، 50صاویر نیز با درصدهاي هاي مربوط به این تند و گزینهاشتمورد این تصاویر پراکندگی کمتري د

  . توسط اکثر مخاطبان انتخاب شده است 46/  6،  63/  3
شود که مخاطبان دیده می 10و اهداف مورد نظر در پوستر شماره  بیشترین میزان تطابق بین تصاویر

ظر آنها از ن. انددرصد انتخاب کرده 70نفر و  21نی را با بیشترین تعداد یع) جهان شمولی (  4گزینه 
و  است، گزینه جهان شمولی صویر کره جهان در نظر گرفتبراي تتوان بهترین داللت ضمنی که می

. شوددیده می 10ی نیز در تصویر شماره طبق موارد ذکر شده در باال نیز بیشترین میزان رابطه شمایل
هاي ضمنی مورد نظر مخاطبان ویر باعث شده است که تعداد داللتشباهت نشانه با موضوع در این تص

در مورد . افراد انتخاب کنند طبان هدف متفاوتی را نسبت به بقیهنفر مخا 30نفر از  9و فقط یابد کاهش 
نشانه با موضوع بیشتر حالت نمادین داشته است و بر اساس  برعکس تصاویر باال رابطه 9،  5،  4تصاویر 

نظر مخاطبان از  هاي ضمنیِ موردها یعنی همان داللتمادین یا قراردادي، انتخاب گزینهن رابطه این
زدن  و حدس استهاي انتخاب شده تقریباً به یک اندازه تري برخوردار بوده و تعداد گزینهراکندگی بیشپ

بیان کرد که رابطه توان اساس تصاویر مورد نظر می بر. تر شده استاهداف مربوط به تصاویر مشکل
ایلی با شباهت باال و الً شمکه از تصاویر کام استصورت پیوستاري ه ها و موضوع در این تصاویر بنشانه
هاي ضمنی مربوط به هر است و بر اساس ارزیابی داللتتر به سمت تصاویر نمادین در حرکت شفاف

ضوع و باالترین درصد را با بیشترین رابطه شمایلی بین نشانه و مو 10توان تصویر شماره تصویر می
 با کمترین شباهت بین نشانه و موضوع ونیز  9 د و تصویر شمارهپیوستار قرار دا در اول 4 انتخاب گزینه

هاي زبانی نیز همانطور که از در مورد پیام. یوستار به کار برد، در انتهاي پهاانتخاب تقریباً برابر بین گزینه
ر محدود شوند که معانی ضمنی مربوط به تصاویها باعث میرح شده است، این پیامدیدگاه بارت مط

باعث شده است که معانی ضمنی  10و   9،  1زبان در تصاویر  3بانی به ز هايبه کار بردن نشانه. شوند
طور در  همین. که همان جهان شمولی است منجر شود 4 به تصاویر بیشتر به انتخاب گزینه مربوط
نیز به انتخاب هدف » ي رحمت هما« و » باران مهربانی « هاي زبانی با عنوان پیام 3و  2ر شماره تصاوی

» یريدستگ«هاي زبانی با عنواننیز پیام 7و  6در تصاویر . ه استمنجر شد) هاایت از انسانحم(2شماره 
  .ها بسیار مؤثر بوده استیا  حمایت از انسان 2نیز در انتخاب گزینه شمارة » کمک«و 
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   2تحلیل اطالعات حاصل از پرسشنامه  - 4-3
خواسته شد در مورد ) نفر  30( از مخاطبان  در مورد پرسشنامه دوم نیز که به صورت باز تهیه شده بود

که اهداف  1شماره  بته این پرسشنامه قبل از پرسشنامهال. از تصاویر نظرات خود را بنویسند معانی هر یک
مده دست آه در این پرسشنامه تعداد کل معانی ب. ، به مخاطبان داده شددر آن ذکر شده بودند مورد نظر

معنی براي  8/  5تصویر میانگین  10مورد بود که با توجه به تعداد   85، دتصویر توسط کل افرا 10براي 
 16با تعداد  5دست آمده مربوط به تصویر شماره ه بیشترین تعداد معانی ب. آیدهر تصویر به دست می

معنی بود و کمترین معنی نوشته شده مربوط به تصاویر شماره  14با تعداد  4معنی و سپس تصویر شماره 
پیوستار زیر . معنی ضمنی بوده است 3دست آمده براي این تصاویر ه که تعداد معانی ب است 10و  3

نشان دهنده تعداد معانی نوشته شده توسط مخاطبان براي هر یک از تصاویر از بیشترین معنی به 
ده و در قسمت پایین هر تصویر نیز تعداد معانی ذکر شده براي هر تصویر نوشته ش استکمترین معنی 

  .است
  10شماره˂ 3شماره  ˂ 7شماره  ˂ 8شماره  ˂ 6شماره  ˂ 2شماره  ˂ 9شماره  ˂ 1شماره  ˂ 4شماره  ˂ 5شماره 

    16          14         12            11           9               7             5          5            3            3  
که از انتهاي  دهدرا به دست میاین نتیجه  بررسی تصاویر، شودمیهمانطور که در پیوستار مشاهده 

تعداد  1و  4،  5تصاویر  به سمت ابتداي پیوستار یعنی   8و  7و  3و  10یر شماره تصاویعنی پیوستار 
تعداد در انتهاي پیوستار . شودخاطبان حدس زده شده است بیشتر میهاي ضمنی که توسط مداللت

با   7 و 3،  10تصاویر شماره . یوستار تعداد معانی بیشتر استو در ابتداي پ کمتر معانی حدس زده شده
نشانه و موضوع بیشتر شمایلی است و شباهت سد که رابطه رکمترین تعداد معانی ضمنی، به نظر می

انی حدس زده هاي ضمنی محدودي داشته باشند و پراکندگی معموجب شده است که مخاطبان داللت
به دلیل نمادین بودن و عدم   4و  5، تصاویر شماره متر است ولی در تصاویر ابتداي پیوستارشده نیز ک

نسبت به معانی  و تعداد معانی حدس زده شده عانی بیشترموضوع، پراکندگی م وجود شباهت بین نشانه و
  . مربوط به تصاویر انتهاي پیوستار بیشتر است

                                      2و  1 هاي حاصل از مقایسه پرسشنامهیافته - 4-4
با مقایسه  .قرار داده شده است 4دست آمده از دو پرسشنامه در جدول شماره ه تحلیل اطالعات ب نتیجه

بر . نتایج زیر قابل ذکر استآورده شده است  4که در جدول شماره  2و  1اطالعات مربوط به پرسشنامه 
اللت ضمنی و کمترین پراکندگی د 3و  7،  10تصاویر  1رسشنامه اطالعات به دست آمده از پ اساس

. بوده است) جهان شمولی (  4و  )حمایت از انسان ها (  2هاي شماره بیشترین انتخاب در مورد گزینه
نیز بر اساس پیوستار  2در پرسشنامه . ه استشمایلی بین نشانه و موضوع ذکر شدعلت آن وجود رابطه 
ه د نتایج بکمترین معانی را داشتند و مانن 7و   3،  10قسمت قبل، تصاویر شماره نشان داده شده در 

  ذکر شده در مورد این تصاویر نیز، جهانی بودن و حمایت از  بیشترین معانی 1دست آمده از پرسشنامه 
هاي ضمنی در آنها بیشتر تصاویري که داللت 1ورد پرسشنامه در م. بوده است هاي آسیب دیدهانسان

هاي آنها نیز است و گزینه  9،  5،  4تصاویر شماره ها نزدیک به هم بودند هاي گزینهبوده است و جواب
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-که این تصاویر بیشتر نمادین درسها بوده است اما به نظر میاال جهان شمولی و حمایت از انسانمانند ب
صاویري که بیشترین معنا را داشتند نیز ت 2د و در مورد پرسشنامه رناهتی با موضوع مورد نظر ندااند و شب

دلیل ه رسد باست که به نظر می  9و  1و  4و  5قرار گرفته بودند تصاویر شماره  و در ابتداي پیوستار
ها ممکن نبوده است و پراکندگی دس زدن معناي ضمنی واحدي براي آننمادین بودن این تصاویر ح

این تصاویر بیشترین معانی که  در. یاد استمعناهاي ضمنی حدس زده شده توسط مخاطبان بسیار ز
توسط مخاطبان حدس زده شده است مربوط به کمک به آسیب دیدگان و صلح و دوستی و خدمت 

-هاي هر دو تحقیق را نشان میو پرسشنامه وجود تطابق بین تحلیلمقایسه د. کل جهان استرسانی به 
د با اهداف جمعیت هالل احمر بیشتر مخاطبان اي و آشنا بودن افرابه دلیل وجود دانش زمینهدهد و 

عالوه بر پیام در نتیجه . انددر مورد این تصاویر به کار برده تفسیرهایی مبتنی بر اهداف این جمعیت را
 ونمادي اي و شمایلی، نمایه( ها هاي ضمنی تأثیر دارند، انواع نشانهي زبانی که از نظر بارت بر داللتها

هاي آنها تاثیر دارند و داللتهاي ضمنی مربوط به د در مورد تصاویر نیز بر داللترااي افدانش زمینه
  .کنندنی ضمنی در بین مخاطبان ایجاد میهایی را در مورد این معاضمنی را محدودتر و هماهنگی

  2و  1پرسشنامه  نتایج به دست آمده از تحلیل اطالعات - 4جدول شماره 

  تصویر  
 1شماره 

  تصویر 
  2شماره 

  تصویر 
  3شماره 

تصویر 
 4شماره 

  تصویر
 5شماره 

  تصویر 
 6شماره 

  صویر ت
 7شماره 

  تصویر
 8شماره  

  تصویر 
 9شماره 

تصویر 
 10شماره 

بیشترین 
پاسخ مربوط 
به هر تصویر 
درپرسشنامه 

 1شماره

جهان 
 شمولی 

از حمایت
 انسانها

از حمایت
 انسانها

جهان 
 شمولی 

از حمایت
 انسانها 

از حمایت
 انسان ها

از حمایت
 انسان ها

بی 
 طرفی

جهان 
 شمولی

جهان 
 شمولی

د معانی نعدا
مربوط به هر 

تصویر 
درپرسشنامه 

 2شماره

12 9 3 14 16 7 5 5 11 3 

معانی حدس 
زده شده در 

هر مورد
تصویردر 

   2پرسشنامه 
  با

حذف معانی 
  تکراري

  
  
  
  
  
  
 

مهربانی *
صلح *

دوستی 
  انسانیت *
بی *

طرفی 
- جهان*

شمولی 
حمایت *

از انسان 
امنیت *ها 
تسکین *

  آالم بشري
  نوع* 

 دوستی

  انیمهرب*
تکیه گاه * 

نیازمندان 
کمک به *

انسان ها 
همدلی *
حمایت *
همیاري *
خوش خلقی *
عطوفت *
استفاده از *

کمترین 
 امکانات

  کمک *
حمایت از *

انسان ها 
 نیکوکاري *

همدلی و *
همیاري *
جهان *

شمولی 
حمایت از *

انسان ها 
انسانیت *
بی طرفی *
فداکاري *
  بشردوستی *
صلح *
 همزبانی*

  هدیه *
  تی سالم*
جهان *

شمولی 
حمایت از *

انسان ها 
آموزش *

صلح 
دوستی *
  خدمت *
کمک *

روحی و 
جسمی 

مهربانی *
سالمت *

 در سفر

همکاري *
دستگیري *
کمک *
خدمت *

  رسانی 
زندگی آرام *
 ایثار *

مهربان*
ي 
کمک *
حمایت *

از انسان 
ها 
جهان *

شمولی 
خدمت *

 داوطلبانه 

جهان *
شمولی 

  اتحاد *
بی *

طرفی 
کمک *

 رسانی
  انسان*

 دوستی

جهان *
شمولی 

حمایت از *
انسان ها 

صلح *
دوستی *
انسانیت *
همدلی *
بی غرضی *
 بی طرفی*

هالل *
احمر در همه 

  کره زمین 
کمک *

رسانی 
حضور در *

 کل دنیا 

بیشترین 
ذکر معانی
 شده 

جهان 
 شمولی 

همیاري و 
 کمک

حمایت و 
کمک به 
 انسان ها 

متحد شدن 
 همه در دنیا

امداد رسانی 
 کمک و

همکاري و 
 کمک

حمایت 
از انسان 

 ها 

جهانی 
 بودن

کمک به 
 انسان ها 

جهانی بودن 
 هالل احمر 
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  گیري نتیجه – 5
و براي پاسخ به سواالت تحقیق د رهاي جمعیت هالل احمر بررسی وشناختی پوستدر مقاله حاضر نشانه

ربوط به اهداف جمعیت گزینه م 5و پوستر قرار داده  10تصاویر  1 ابتدا در پرسشنامه. روش انتخاب شد
- ههدف اصلی این پرسشنامه نشان دادن میزان تطابق بین نشان. هالل احمر نیز در پرسشنامه اضافه شد

، 1صل از پرسشنامه حلیل اطالعات حابر اساس ت. هاي مربوط به تصاویر و اهداف این جمعیت بوده است
نشان داده شد که این تصاویر با اهداف مورد نظر تطابق دارند و همچنین نشان داده شد که در بعضی از 

، تعداد زیادي از مخاطبان دبین نشانه و موضوع و شباهت موجواین تصاویر به دلیل وجود رابطه شمایلی 
و  2هاي بیشتر مخاطبان گزینه 2و  3و  7و  10در تصاویر . ندتخاب این اهداف اتفاق نظر داشتبر روي ان

هاي دیگر نیز با فاصله زیادي نسبت به بقیه اهداف مورد نظر خود انتخاب کردند و گزینهرا به عنوان  3
ها و اهداف است، دهنده عدم تطابق بین نشانهنشان ها قرار دارند و گزینه هیچکدام نیز کهاین گزینه

ها به مخاطبان داده شده بود و از آننیز تصاویر  2در پرسشنامه شماره . بودانتخاب شده کمترین گزینه 
؛ بررسی معانی ذکر شده نشان داد که د معانی که تصاویر دارند بنویسندخواسته شد که نظر خود را در مور

ذکر شده بودند، دیده  1که در پرسشنامه  شباهت زیادي بین معانی ذکر شده و اهداف جمعیت هالل احمر
براي  1نتایج تحلیل پرسشنامه  این نکته به دست آمد کهنیز  2و  1یسه نتایج پرسشنامه با مقا. شودمی

بیشتر مخاطبان معانی ) 3،  7 ، 10( در تصاویري که در باال ذکر شد . نیز قابل استناد است 2پرسشنامه 
دهد که بین قیق بیشتر نشان مید و این تحرا به کار برده بودن 1همان معانی مربوط به پرسشنامهشبیه به 

ها ها حاکی از این است که در این پوستربررسی. هماهنگی زیادي وجود دارد ها و اهداف مورد نظرنشانه
معیت هالل یابی به اهداف جهکارهاي نشانه شناختی براي دستهاي تصویري و زبانی و رااز انواع نشانه

هاي نیز وجود هماهنگی بین نشانه 2و  1هاي ز پرسشنامهنتایج به دست آمده ا. احمر استفاده شده است
  .کندداف جمعیت هالل احمر را تایید میموجود در تصاویر و اه

 . شودیج بررسی دو پرسشنامه به شرح زیر ارائه مینتادر ادامه 
ي هادارند و حرکت پیوستاري از نشانه هاي پیرس رابطه نزدیکیهاي ضمنی با انواع نشانهداللت -1

تعداد معانی  و هاي ضمنی تصاویر بیشترشود که داللتهاي نمادین، باعث میشمایلی به سمت نشانه
  .مربوط به تصاویر نیز از پراکندگی بیشتري برخوردار شود

در بوط به تصاویر نقش مهمی دارند و هاي ضمنی مرانی در کنترل و محدود کردن داللتهاي زبپیام -2
اي زبانی به کار رفته در پوسترها، معانی هه در قسمت تحلیل با توجه به پیامبعضی از تصاویر ذکر شد
 . اندتر شدهمربوط به آنها نیز محدود

جمعیت  خدمات داوطلبانه و انسان دوستانه دانش از پیش موجود و آگاهی فرد در مورد تصاویر و -3
ویر تأثیرگذار است و باعث شده هاي ضمنی در مورد تصار و صلیب سرخ نیز بر میزان داللتهالل احم

در حول اهداف   1ها در پرسشنامه و انتخاب گزینه 2ده در پرسشنامه است که بیشتر معانی حدس زده ش
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و اهداف  هاي موجود در تصاویر ل احمر متمرکز شود که نشان دهنده وجود تطابق بین نشانهجمعیت هال
 . جمعیت هالل احمر است
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