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  2 طراحی چند محصول پانوسونیک1شناسی تحلیل نشانه ایم؛ از قدیم، جدید بوده«

 »هاي تبلیغاتی بیلبوردها و تلویزیون در آگهی

  elinaz_farahani@yahoo.com* الیناز فرمهینی فراهانی

  دانشجوي دکتري زبان شناسی همگانی علوم و تحقیقات تهران

 چکیده

هاي  تواند در فهم جنبه شناسی می  مقاله درصدد است تا نشان دهد چگونه مطالعه نشانهاین
ارتباطی در طراحی محصول به کار آید، جهت نیل به این مقصود پس از تبیین مفاهیم پایه و 

شناسی از دیدگاه متخصصان این علم و سپس دیدي  تشریح برخی فواید و ضرورتهاي نشانه
هاي این علم، به  ه وجود آمدن این دانش و توضیح برخی از ابزار و نظریهاجمالی به چگونگی ب

هاي  آگهی(هاي موردي  چگونگی استفاده از این دانش در طراحی محصول با ارائه نمونه
با تکیه بر مدل تحلیل ) تبلیغاتی محصوالت پاناسونیک در تلویزیون و بیلبوردهاي تبلیغاتی

در تحلیل پیامهاي تبلیغاتی و قالب بررسی . ورت گرفت ص3شناسی جودیت ویلیامسن نشانه
شناسی  هایی مختلف مشخص شد که پنج عنصر مورد نظر ویلیامسن در تحلیلهاي نشانه نمونه

 کارکرد تمایزگذاري، همپیوندي عینی، تابعیت واقعیت از کاال، موجد احساس :که عبارتند از
ر محصوالت پاناسونیک نمایانگر هستند و بودنِ کاال و جایگزینی احساس با کاال به خوبی د

 شود، و با استفاده از تحلیل نشانه معناي ایدولوژیک هر آگهی از طریق دالها ساخته می
شناسی افزون بر ارائه  نشانه .را رمزگشایی کرد) دال(توان معانی پنهانِ تصاویر  شناسی می

 عنایی ناپیدا یا نظام ارزشهايفنونی براي قوت بخشیدن به پیامهاي تبلیغاتی در کشف نظام م
                                     .پنهان در تبلیغات نیز کاربرد دارد

 7/11/1396 :    تاریخ پذیرش مقاله                       2/11/1396:تاریخ دریافت مقاله

                                                             
1 Semiology =Semiotic  

2 ملیتی است کھ طیف وسیعی از محصوالت الکتریکی، الکترونیکی و صنعتی را تولید و  یک شرکت الکترونیکی ژاپنی و چند
.ندک عرضھ می   

3 Judith Williamson 

                 کلیديژگانوا

                           نشانه  * 
                                 شناسی  نشانه *
                                    طراحی محصول  *
                       شناسی محصوالت نشانه *
                      تبلیغات  *
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   مقدمه.1

ي متعدد، زندگی در جوامع امروزي، شاهد پیامهاي تبلیغاتی متنوعی هستیم که در قالبها
ي پیامهاي تبلیغاتی یک  تولید و ارائه. روزمره و زندگی کاري افراد را تحت تاثیر قرار داده است

شناسی، ارتباطات،  اي و حاصل دانشهاي متنوعی چون روانشناسی، جامعه فعالیت چندرشته
شود؛   میمطالعات فرهنگ و بازارشناسی و غیره است که با کمک روشها و فنون مختلفی انجام

شناسی به مثابه ابزاري براي تحلیل و ارزیابی هویت،  در همین راستا، به کارگیري نشانه
ها و داللتهاي تصریحی و تلویحی در ساختار طراحی محصول، و واکاوي پیرامون آن  استعاره

تواند  شناسی می این مقاله درصدد است تا نشان دهد چگونه مطالعه نشانه. حایز اهمیت است
شناسی  هدف از استفاده نشانه. آید هاي ارتباطی در طراحی محصول به کار می فهم جنبهدر 

این نیست که به طراحان آموخته شود که چگونه باید محصوالت بهتري بدست آورند، بلکه در 
نظر است که از آن به عنوان ابزاري براي تجزیه و تحلیل و نقد مفاهیم و ساختار ظاهري به کار 

دهنده معنا در کنش میان  صول و به طور کلی پیام محصوالت به عنوان انتقالرفته در مح
شناسی در طراحی  به کارگیري نشانه. گر و طراح، در طراحی محصول استفاده شود استفاده

محصول ابزارهاي ارزشمندي را براي تحلیل اموري چون مفاهیم پنهان و قابلیت دیده شدن در 
تواند  شناسی محصول می در نتیجه نشانه. ختیار قرار میدهدمحصوالت ساخت انسان را در ا

 .ابزاري ارزشمند و مفید براي بازنمایی واقعیت در محصوالت محسوب شود

 پرسش اصلی پژوهش. 2

شناسی، چگونه در تحلیل پیامهاي تبلیغاتی تاثیرگذار است،  پرسش اساسی آن است که نشانه
عنوان نمونه مورد مطالعه به روش میدانی  اسونیک بههایی از محصوالت پان بدین منظور، نمونه
  .برگزیده شده است
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   چارچوب پژوهش. 3
 اند هاي تصویري استفاده کرده شناسی براي تحلیل نشانه بسیاري از پژوهشگران از نشانه

  در عکاسی و مد؛ کریستین5ي معماري و تلویزیون؛ روالن بارت  در زمینه4ازجمله اُمبرتو اکو
 نشانه چارچوب مبناي این پژوهش، تحلیل. ر سینما؛ و جودیت ویلیامسن در تبلیغات د6متز

پردازانی  هاي تبلیغاتی است و دیدگاههاي نظري نظریه شناسی جودیت ویلیامسن از آگهی
 .چون بارت نیز مورد توجه قرار گرفته است

 هاي پایه کلیات، مفاهیم و نظریه. 4

 و پژوهش پیرامون آن، توجه به برخی تعاریف و مفاهیم شناسی محصول در پرداختن به نشانه
 .شناسی کاربرد دارد، الزامی است پایه که در علم نشانه

 شناسی نشانه. 4-1

معنا به  شناسی اصطالحی است که در زبان فارسی معادل دو اصطالح مختلف، اما هم نشانه
 آن را 7ردینان دو سوسور است که ف Semiologyي شناسی هم معادل واژه رود؛ نشانه کار می

ها از چارلز  ي صوري نشانه  است که در نظریه semioticي برد و هم معادل واژه به کار می
ي  ترین تعریف آن است که به مطالعه توان گفت کوتاه شود و می  دیده می8سندرس پیرس

کامالً شناسی موردنظر این دو نفر  گرچه باید توجه داشت که نشانه. پردازد ها می نشانه
شناسی در   یعنی تحلیل نشانه-یکسان نیست، اما مبانی هر دو، به خوبی به هدف این مقاله

زبان «: شناسی میگوید سوسور در مورد نشانه. یابد  ارتباط می-ي تبلیغاتی و بیلبوردها اآگهی
 .ها متوصل شویم هاست و به همین دلیل باید به دانش نشانه چیز نظامی از نشانه بیش از هر

ي افکارند و از این رو با خط، الفباي ناشنوایان،  ها که بیان کننده زبان دستگاهی است از نشانه
                                                             
4 Umberto Eco 
5 Roland Barthes 
6 Christian Metz  
7 F. De Saussure 
8 C.S.Pierce 
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. پذیر است هاي اداي ادب و احترام، عالیم نظامی و غیره سنجش آیینهاي نمادین، شیوه
توان دانشی را در نظر گرفت  به این ترتیب می. هرچند زبان فقط مهمترین این دستگاههاست

سازد که  شناسی  مشخص می نشانه.... پردازد ها و زندگی جامعه می بررسی نقش نشانهکه به 
بنابراین در ). 4: 1378(» .اند و چه قوانینی بر آنها حاکم است ها از چه تشکیل شده نشانه

شناسی علمی است که چگونگی تولید معنی را  توان گفت که نشانه شناسی می تعریف نشانه
ي فرآیندهاي  شناسی به یک اندازه، به مسئله از این رو نشانه. کند در جامعه بررسی می

: 1379کالر، (پردازد  هاي تولید و مبادلهی معنی می ي شیوه داللت و ارتباط؛ یعنی به مطالعه
تواند به عنوان  پردازد که می نشانهشناسی به بررسی هر چیزي می«کند  اکو اظهار می). 104

را در گفتار هر روز مثل عالئم » ها نشانه«شناسی نه تنها  ن نشانهبنابرای» .نشانه تلقی گردد
به عنوان یک نشانه «راهنمایی و رانندگی، سمبلها و تصاویر مطالعه کند، بلکه هر چیزي را که 

تواند شامل فرهنگ مادي ما مثل ساختمانها، مبلمان و  نماید و می ؛ بررسی می»و دال باشد
. است» متن«شناسی یک  هاي نشانه تداولترین چیز براي تحلیلم. اثاثه و محصوالت هم بشود

بنابراین از نظر فیزیکی مستقل از . گردد معموال به یک پیام ثبت شده اطالق می» متن«یک 
تواند یک کتاب، تصویر، برنامه تلویزیونی، فیلم یا محصول  فرستنده یا گیرنده است بنابراین می

) مثل کلمات، تصاویر، اصوات و یا حرکات بیانگر(هاست  یک متن مجموعهاي از نشانه. باشد
 .گیرند که با توجه به قراردادهاي یک گروه خاص و به واسطه ارتباط، مورد تفسیر قرار می

 نشانه. 4-2

این دو وجه در ترکیب با یکدیگر .  است10 و مدلول9سوسور در هر نشانه قائل به دو بخش دال
ناپذیرند که با این ارتباط،  ثابه دو روي یک کاغذ جداییم آورد و به نشانه را به وجود می

ي رابطی است که  نشانه، حلقه. شود ها حاصل می ي نشانه انتقال مفاهیم ذهنی به واسطه
مطرح ) دال( که مثالً در زبان با یک الگوي آوایی -را به یک معناي ذهنی) مدلول(یک مفهوم 

دال و مدلول از راه .  مدلول را داللت گویندي بین دال و دهد و رابطه  پیوند می-شود می
بیننده از سوي دیگر، / خواننده/ طراح از سویی، و نزد شنونده/ نویسنده/ تداعی در ذهن گوینده

 :اي سه وجهی دارد ي نشانه، نظریه اما پیرس درباره. شود مرتبط می

                                                             
9 Signifier  
10 Signified  
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 ؛)که لزوماً مادي نیست(گیرد  شکلی که نشانه به خود می : 11بازنمون ●

 آنچه که نشانه به آن ارجاع میدهد؛ : 12بژه یا موضوع اُ ●

ها، که نه یک تفسیرگر بلکه ادراکی است که توسط  تأثیر داللتی نشانه : 13تفسیر ●
  ).42 و60: 1387چندلر،(نشانه به وجود میآید 

 انواع نشانه. 3

نش ها ممکن است م نشانه. توان اندیشید گوید تنها در پرتو نشانه است که می پیرس می
 آوایی و یا بساوایی به خود بگیرند اما آنچه بدیهی است اینکه این امور به -  تصویري -کالمی 

). 40:1383مران،یض(افزاییم  تنهایی داراي معنا نیستند و معنا چیزي است که ما به آنها می
 این در حالی. هاي نامرتبط با هم است هاي نشانه شناسی ارتباط میان پدیده یکی از جذابیت
تواند ادعاي  شناسی رشته بسیار گستردهاي است و هیچ خوانشی از آن نمی است که نشانه

بندي  ها را سه گونه دسته پیرس نشانه). 17:11387چندلر، (فراگیري و جامعیت داشته باشد 
بندي  در این دسته.مشهورترین دسته بندي نشانه هاستي آن، امروزه  کرده که سومین گونه

 ).43:1384احمدي، (شود تقسیم می» نمادین«و»شمایلی«،»اي نمایه«ي دستهها به سه  نشانه

هاي شمایلی بر اساس شباهت نشانه با موضوع استوار است؛ همچون تصویر  نشانه ●
ها بیشتر منش  این نشانه). عکس، نقاشی پرتره، ماکت و مدل(کسی یا چیزي 

 .و البته، داللتهاي ضمنی نیز به همراه دارد» نما خصلت«

اي، بر اساس نوعی نسبت درونی و وجودي، شکلی از پیوستگی  هاي نمایه نشانه  ●
اي  ساعت، نشانه. شود معنایی و گاه علت و معلولی میان موضوع و نشانه شناخته می

 .ي ریزش باران است ي گذر، و بوي خاك نمدار، نشانه ردپا نشانه. از زمان است

 همچون نشانه. شناسی استوار است انههاي نمادین، بر اساس قراردادهاي نش  نشانه ●
هاي زبان گفتاري و نوشتاري، عالئم راهنمایی، الفباي مورس و پوشیدن لباس سیاه 

در عکاسی و سینما، علیرغم آنچه که به نظر ). در فرهنگ بسیاري از ملل(در عزاداري 
                                                             
11 representamen  
12 object 
13 interpretant 
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 گاهی. هاي شمایلی است هاي نمادین بسیار بیشتر از نشانه رسد، تسلط نشانه می
شوند؛ مانند الفباي ناشنوایان که  ها به صورت ترکیبی ظاهر می این سه دسته نشانه

برخی معتقدند هر . البته وزن نشانههاي نمادین در آن بیشتر از دو نوع دیگر است
ها و  تصویري، حتی اگر یک آگهی تبلیغاتی باشد، ارزش خود را از کیفیت نشانه

شود  ون یک اثر هنري ارزیابی میآورد و گاه همچ رمزگان آن به دست می
پس کیفیت . ها، فرهنگ است ؛ زیرا جایگاه ابداع و انتقال نشانه)10:1384احمدي،(

اي و رمزگان نمادین آن   نمایه-هاي شمایلی هر پدیده دیداري را بنا به کیفیت نشانه
 .شود تعیین می

 طراحی محصول. 4

سازي   آزمودن و در نهایت ساخت یا پیادهمنظور از طراحی محصول ارائه ایده، توسعه مفهوم،
ها را در ذهن  طراحان محصول، ایده. کنند یک شیئ فیزیکی یا یک نوع از خدمات تعریف می

 کنند و سپس آنرا در پیکره یک محصول، مشهود و متجسم می سازي می خود تصور و مفهوم
اربري، دانش مواد و کیفیت این طراحان با مسائلی از قبیل فنآوري، ارگونومی، قابلیت ک. کنند

در طی قرن بیستم، بازار محوري به شکل گسترده ) 230:1379هاوکس و ابینت،(سروکار دارند 
 بیشتر شرکتها وادار گردیدند تا کلیه اجزاي 90در پایان دهه . و پیچیدهاي توسعه یافته است

ت خود را کاهش کنند تا زمان توسعه محصوال بازار را شناسایی نمایند و همواره تالش می
کننده، به راهکار ویژهاي در فعالیتهاي وابسته به  تعاقب محصول متناسب با مصرف. دهند

عوامل تاثیرگذار بر طراحی محصوالت بسیار گسترده است از . محصول منتج گردیده است
طرفی محصوالت مختلف مراحل طراحی خاصی را ممکن است نیاز داشته باشند که در درجه 

در این میان . باشد هاي جامعه هدف محصول می ند آگاهی از فرهنگ و خواستهاول نیازم
ي  گر در پهنه ي محصوالت تولیدي و تنوع در بازار باعث شده است که استفاده حجم گسترده

گستردهاي از انتخاب قرار گیرد و مسلماً انتخاب او برگرفته از تطابق باورها و هنجارهاي او با 
این در حالی است که در جامعه صنعتی، امروزه تکنولوژي . واهد بودمحصوالت مورد نظر خ

باشد و شرکتهاي تولیدي  حاکم بر محصوالت صنعتی در اکثر موارد مشابه و یا در دسترس می
توانند رقابت عمدهاي باهم داشته باشند با این حال عامل موثري  ي تکنولوژي نمی در حیطه
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نولوژیهاي مشابه، محصوالت تولیدي را ممتاز گرداند و این تواند در میان تک وجود دارد که می
طراحی . باشد عامل ممتاز همانا لحاظ نمودن عوامل و عناصر فرهنگی در طراحی محصول می

 اي در برنامه کننده جایگاه ویژه محصول به دلیل تنوع و شدت و اهمیت ارتباط با مصرف
ص، بیشتر اوقات فراغت و استراحت خود هر شخ. ریزیهاي کالن شرکتهاي تولیدي داشته است

 گذراند؛ همین امر سبب گردیده تا محصوالت موجود در این مکان که می را در منزل می
در امر انتخاب . بایست موجبات راحتی وي را فراهم سازند، از اهمیت ویژهاي برخوردار باشند

ی مستقیم به سبک گشتالت کلی محصول نقش اساسی دارد و این امر وابستگ لوازم خانگی
گردد  گر خاص طراحی می هر محصول با توجه به نیاز گروه استفاده. طراحی آن محصول دارد

 ).40:1389سامانیان و بهمنی،(و در این صورت بیشترین و مطلوبترین کاربرد را خواهد داشت 

 شناسی محصول نشانه. 5

اي یک  که در هر نظام نشانههمان گونه . هاي تجاري حکم یک دال را دارد هر کاال در آگهی
کند، در هر آگهی نیز، تصویر یک کاال داللت بر کیفیتی معین  دال بر یک مدلول داللت می

بازاریاب کاال از . است) خود همان کاال(اي معنادار  دارد و حاصل ترکیب دال و مدلول، نشانه
دادن افراد به  ت از سوقکند و آن عبار اي هدفی را دنبال می راه به کارگیري این نظام نشانه

که بازاریاب تمایل دارد این واکنش به صورت (هاست  رفتاري خاص در واکنش به این نشانه
شناسی محصول به عنوان ابزاري براي تجزیه و تحلیل و نقد هویت،  نشانه). خرید کاال رخ دهد

در طراحی شناسی  به کارگیري نشانه. باشد کنایات و ساختار ظاهري در طراحی محصول می
محصول ابزارهاي ارزشمندي را براي تحلیل اموري چون هویت، استعاره و قابلیت دیده شدن 

به دنبال کار رونالد بارتز در اواخر دهه . در مصنوعات ساخت بشر را در اختیار ما قرار داده است
 با نام بارتز در کتابش. شناسی به رویکرد معروفی در مطالعات فرهنگی تبدیل شد ، نشانه1960

هاي تبلیغاتی پرداخته و نشان داد که چگونه  ها و آگهی به تحلیل رسانه» اسطوره شناسی«
. هایی باشند که در جهان وجود دارند توانند حاکی از همه ایده چیزهاي به ظاهر ساده می
شناسی طراحی   مربوط به روشهاي کالسیک و اولیه در نشانهD.Sمقاله بارتز درباره سیتروئن 

کند، به نحوي که  شناسی محصول به شیوه درست طراحی مصنوعات اشاره می نشانه. بود
سازد، که این کارکرد در جهت تکمیل نظریه طراحی  سهولت استفاده از محصول را ممکن می
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یعنی اینکه یک (هاي شصت و هفتاد رایج بوده است  در سبک مدرنیسم متعالی که در دهه
 نشانه). اي صحیح ارتباط برقرار کند ملکرد خود به شیوهمحصول باید براي اداره نحوه ع

هاي  شناسی محصول به روایت امروز در دنیاي طراحی را، رینهاردت باتر و کریپندورف در دهه
آنها لغت . ي طراحی، توسعه دادند هشتاد، تحت تأثیر فلسفه اروپایی عصر حاضر در زمینه

هاي ارتباطی این دانش تأکید نمایند و این عقیده  را انتخاب کردند تا بر جنبه» شناسی نشانه«
اي  را معرفی نمودند که محصوالت نیز همچون متون، نوشتار و گفتار، داراي سطوح نشانه

 مدرن را به دلیل تصویر مبهم و گنگی که از طراحی ارائه می هستند و عقاید مدرن و پست
ر سوئد که رون مونو به مدت بیست د» طراحی خوب«رویکرد . دادند، مورد انتقاد قرار دادند

کرد نیز داراي ساختارهایی بسیار قوي  سال آن را در مدارس این کشور طراحی و تدریس می
کوشد تا  کتاب او با نام طراحی براي فهمیدن محصول می. شناسی محصول، است از نشانه

هلر است، در میان زبان فرم را که عمدتاً بر مبناي نظر پیرس و زبان شناسی آلمانی، کارل بو
ماس با رساله دکترایش به نام محصوالت  در فنالند، سوزان ویه. طراحان محصول ترویج دهد

 براي ترویج راهکارها و ابزارهاي تحلیل و طراحی محصوالت بر 1995ها از سال  به عنوان نمایه
 نهنشا. مبناي نشانه و شاخصههاي طراحی مفهومی، به کوششهاي مشابهی اهتمام ورزید

بندي نظامهاي نشانه در روشهاي ابتدایی آن، به مطالعه چگونگی  شناسی معاصر از طبقه
ساخته شدن نشانه تغییر کردهاند؛ و نه تنها به چگونگی برقراري ارتباطات، بلکه به روشهاي 

شناسی  مطالعه نشانه. ایجاد ساختار، معرفی و حفظ واقعیات طراحی محصول میپردازند
به ما کمک کند تا دریابیم راههاي برقراري ارتباطات، انتقال اطالعات و یا تواند  محصول می

این بدان معنی است که، نشانه به . گنجد خلق نشانه در جهان، فقط در متون کتابها نمی
خودي خود به ما منتقل نمیشود، بلکه ما به عنوان استفاده کننده یا طراح، آن را فعاالنه 

چیده کدهایی که به طور معمول در شرایط عادي از وجودشان آگاه منطبق با اثرات متقابل پی
شدن در جوامع، تا حد زیادي بستگی  امروزه جریان رشد و اجتماعی. نیستیم، خلق می کنیم

  ).40:1389سامانیان و بهمنی،(ها دارد  به یادگیري سیستم پیچیده کدها و نشانه
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 تبلیغات   شناسی درتصویرهاي نشانهري مبانی نظ اجمالی پیشینهاي از برخی معرفی.6

توان بدیهی و  شناسی معتقد است که تصویر را همانند هر واقعیت مادي هرگز نمی نشانه
واقعیت همیشه از طریق یک نظام . مسلّم فرض کرد و معناي آن را بر انسانها تحمیل کرد

در هر فرایند برخی نیز معتقدند . شود معنایی خاص ساخته و براي انسانها قابل درك می
          ).219:1385والکر و چاپلین،(ها در میان است  ي معنایی، پاي نشانه ارتباطی یا تجربه

تواند به دو شکل وجود داشته باشد؛ از یک سو، تصویري  از دیدگاه ساختاري، یک تصویر می
ورت شود؛ مانند چراغ قرمز که در رانندگی، به معناي ضر که فقط از یک واحد تشکیل می

اي نظیر یک آگهی  اي از واحدهاي نشانه توقف است و از سوي دیگر، تصویري که مجموعه
 1939در این زمینه اروین پانوفسکی در مقاله معروف خود در سال . دهد تبلیغاتی را شکل می

 : ي متفاوت معناشناسی یا سه نوع محتوا را شناسایی کرد سه الیه

ی و طبیعی که پیکربندیهاي خطوط و  حضور ابتدای:مضمون طبیعی یا اصلی ●
 کند؛ رنگهایند و جنس اصلی اثر، شکلها و نسبت میان اینها را آشکار می

حضور قراردادي یا دنیاي رمزگان اثر، مانند تصویر مادري : مضمون سنتی یا ثانوي  ●
اي نور گرداگرد سرش که کودکی را در آغوش دارد و نمایانگر حضرت  جوان با هاله

 .است) ع(حضرت عیسیو ) ع(مریم

هاي ملی، طبقاتی، آیینی، اخالقی،   این معناها به ویژگی:معناي ذاتی یا محتوا ●
برخی . اثر است» هاي ایدئولوژیکی ویژگی«شود و  دینی و فلسفی مرتبط می

ي نقاشی، خارج از آگاهی نقاش  اندیشمندان شناخت این معناها را به ویژه در حوزه
شناسی به گروهی غیر از  دانند و این توانایی را تحت عنوان شمایل نگار می یا شمایل

 ).212:1385والکر و چاپلین،(دهند  آفریننده اثر نسبت می

 - شناسی دیداري است اي از نشانه  که خود شاخه-شناسیِ تصویر ي خاص نشانه در زمینه
 سیار استفاده میهاي عکاسی، سینما و نقاشی نوشته است، ب آثار روالن بارت که در زمینه

شرح » شناسی عناصر نشانه«اش را در کتاب  مبانی نظري اندیشه.  م1964وي در سال . شود
 به اعتقاد برخی صاحب» فصاحت و بالغت تصویر«کتاب مشهور دیگر وي با نام . داده است
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ي و. آید شمار می هاي تبلیغاتی به شناسی در تحلیل پیام نظران، گامی بزرگ در کاربرد نشانه
در این کتاب ارتباط متقابل بین تصویر و پیام تبلیغاتی را با یک نمونه آگهی معروف تبلیغاتی 

 : گیرد مطالعه کرده و از بررسی مزبور سه نوع پیام را نتیجه می

 پیام زبانی ●

 14پیام نمادین رمزي شده ●

 15پیام نمادین غیررمزشده ●

 و داللت 16ي مستقیم اللت یا اشارهپیامهاي زبانی در دو سطح قابل تفسیر است که آنها را د
 هدف بارت، بیان آشکار آن موضوعی ).2: 1998تاناکا، (نهد   نام می17ضمنی یا غیرمستقیم

 است که غالباً در متون و رفتارهاي فرهنگ عامه به صورت امري تلویحی و ضمنی باقی می
قیق آن چیزهایی است کند، عبارت از بررسی د اي که مسیر کار بارت را تعیین می قاعده. ماند

بارت به فرآیند داللت، یعنی همان فرآیندي . شود اي کاذب، بدیهی محسوب می که به گونه
ي سوسور،  او با استفاده از الگوي پیش گفته. شود پردازد که معنا از طریق آن ایجاد می می

در » انهنش= مدلول+ دال«او چارچوب کلی . کند متون و رفتارهاي فرهنگ عامه را تحلیل می
 .گیرد و سطح دومی از داللت را به آن میافزاید نظر می

 داللت اولیه مدلول اول دال اول

 نشانه اول )معناي صریح(

 داللت ثانویه مدلول جدید دال جدید

                                 نشانه جدید )معناي ضمنی(

 ور از دیدگاه بارتشناسی سوس ي نشانه سطوح اولیه و ثانوي قاعده: 1جدول

                                                             
14 coded iconic 
15 non-coded iconic 
16 denotational 
17 connotational 
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ي داللت اولیه به دالّ داللت  ي یک نشان داده شده است نشانه همانگونه که در جدول شماره
بارت دو اصطالح متداول معناي صریح و معناي ضمنی را جایگزین داللت . ثانوي تبدیل میشود

رسد که  یهایی به این نتیجه م کند و سپس با ذکر و تحلیل نمونه اولیه و داللت ثانوي می
منظور بارت از اسطوره، . گردد سازي در سطح داللت ثانوي یا معناي ضمنی ایجاد می اسطوره

هاي  و منافع گروه ها و رفتارهاست که از ارزشها اي از اندیشه ایدئولوژي به مفهوم مجموعه
). 213-212:1386استوري،(دهد  کند و فعاالنه آنها را رواج می مسلط در جامعه حمایت می

ایدئولوژي و معنا در : هاي تجاري رمزگشایی از آگهی«ودیت ویلیامسن در کتاب خود ج
هایی است که باید تحلیل شود و هدف از این تحلیل باید  ها نشانه آگهی: گوید می» تبلیغات

ها  شناختی آنها و معانی فرهنگی و ایدئولوژي پنهان در آگهی آشکار کردن سازوکار نشانه
ي  ي ارزشهاي تنظیم کننده ها نگرشهاي معینی را نیز درباره گر، آگهیباشد؛ به عبارت دی

توان  کند و از این نظر، می سازد و به ما منتقل می ي معناي هستی می روابط انسانها یا درباره
همانگونه که در ). 36:1385پاینده،(» هاي تجاري کارکردي ایدئولوژیک هم دارد آگهی«: گفت

از ) ي آگهی در اینجا بیننده یا خواننده(اي که بین مخاطب  بطهشود، را شکل دو دیده می
اي است که  ي تبلیغات برقرارشده به گونه سویی، و تولیدکننده از سوي دیگر، به واسطه

سازي الزم براي تأثیرپذیري مخاطب را از آگهی  نظامهاي مرجع در فضایی ایدئولوژیک زمینه
نهایت،  ، و در20، هویت، خویشتن19هاي  فاز آیین،18عناصري چون نام گذاري. کند فراهم می

تمایل به خرید، هریک به تنهایی بخشی از این نظامهاي معنایی است که همچون یک صافی، 
سرانجام معنایی نیز . شود ساز می فرایند تأثیرگذاري ایدئولوژیک تبلیغات بر مخاطب را سبب

ن نظام معنایی جدید در شود که در همین چارچوب قابل فهم است و خود آ خلق می
شناسی  در پایینِ مدل نیز هرمنوتیک و نشانه. کند چرخهاي دیگر معانی مشابه را بازتولید می

البته ویلیامسن به جاي دو واژه . به عنوان دو ابزارِ کارآمد براي خلق آگهی معرفی شده است
 ). 37:1385نده،پای(کند  شکل و محتوا در آگهیها از دو واژه دال و مدلول استفاده می

                                                             
18 appellation  
19 mirror phase 
20 ego 
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 مدل ویلیامسن در تحلیل پیامهاي تبلیغاتی: 2شکل

اي براي بیان یک پیام است، آن هم پیامی  پذیرد که هر آگهی تنها وسیله او این باور را نمی
داند  یابد وي دال را یک شی می ي شکل آن انتقال می که محتواي آگهی است و به واسطه

کند و این دو در ترکیب با هم، کلیتی به نام نشانه را به  میکه مدلول یا همان معنا را منتقل 
لذا، برخالف شکل و محتوا که در تقابل با هم است، دال و مدلول، از هم . آورد وجود می

ي  واسطه ویلیامسن نیز معتقد است تبلیغات به .(93: 2002ویلیامسن،  )ناپذیر است تفکیک
عی ضمنی با اشیاء، اقدام به ایجاد و فروش هویت هاي فردي و روابط اجتما پیونددادن کیفیت

کند که بسیار فراتر از ارزش  هایی می کند و در این بین، کاالها را سرشار از کیفیت می
ها از  کند که کیفیت اي عمل می مصرفی واقعی آن اشیاء است به نظر وي، این فرایند به گونه

  ).162:1386بشیر و فکورپور، (شود تصویر به محصول، و از محصول به شخص منتقل می
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 تبلیغات و ارتباط. 7

 شود، تبلیغات و به ي ارتباطات آنجا که به مباحث تاثیرگذاري و اقناع پرداخته می در حوزه
هاي  تبلیغات که به طور معمول یکی از رسانه. گیرد ویژه تبلیغات تجاري مورد بحث قرار می

 ارتباطی است که با ابزارهاي - لی ترکیبیآید، در واقع، شک ارتباط جمعی به حساب می
 ها، مجالت، سینما، بیلبورد، تلویزیون و رادیو، مخاطبان را هدف قرار می مختلفی چون روزنامه

اهمیت موضوع در این است که تبلیغات به علت امکان استفاده همزمان از عکس، کلمه، . دهد
آموزش . شود ویري تلقی نمیاي چندوجهی است و صرفاً تص تصویر متحرك و صدا، پدیده

ال خود، دفاعی مدنی در برابر عملکرد  ها و نقش آنها در جامعه، در شکل ایده شناخت رسانه
بنابراین، تاثیرپذیري انکارناپذیر جامعه از ). 81:1385والکر و چاپلین،(هاست  مسلط رسانه

 ارتباط جمعی به ها و وسایل ي نقش و اهمیت رسانه ها و نیز فرهنگی که به واسطه رسانه
ي  هی تبلیغات تجاري، سرچشمه ترین دلیلی است که مطالع شود، عمده مخاطبان منتقل می

 .نماید ها در دنیاي امروز، را ضروري می حیات رسانه

 هاي تبلیغاتی و آگهیدر شناسی طراحی محصوالت پانوسونیک تحلیل نشانه.7
 بیلبوردها از منظر ویلیامسن

ي تبلیغات را از  شناسی، عناصر تشکیل دهنده  از ساختارگرایی و نشانهویلیامسن با استفاده
ها عالوه بر  او معتقد است آگهی. کند هم تفکیک و ساز و کارهاي واقعی آن را واسازي می

دهند که  کنند و براي ما ساختاري را شکل می فروش کاال، ساختارهاي معنا را نیز خلق می
وي با . فروشند ها ما را به خودمان می به عبارتی، آگهی. هستیمدر آن، ما و کاال قابل مبادله 

ي  ها با فروش کاال به ما، شیوه کند که آگهی تأثیرپذیري از مارکسیسم ساختارگرا، اذعان می
ویلیامسون، صنعت آگهی را یک دستگاه ایدئولوژیک . کنند یابی ما تعریف و تعیین می هویت

 ري پیشرفته و ایدئولوژي آگهی را مانند پرده و حجابی میدا بسیار گسترده در جوامع سرمایه
کند که  پوشاند و چنین وانمود می ي طبقاتی در این جوامع را می داند که واقعیت تلخ فاصله

ي افراد  در حالی که همه. ي مردم دسترسی یکسان و برابر به ثروت و رفاه دارند همه
 ها و آگهی بیل و غیره را ندارند، اما آگهیاستطاعت خرید نوعی خاصی از کاال اعم از اتوم
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کنندگان  ي نیازها و هزینههاي مصرف گویند و درباره دهندگان چیزي در این باره نمی
 - وي به سنجش و ارزیابی آثار آگهی بر روي عادت هزینه کردن مردم. دهند توصیح اندکی می

ه زعم وي، این گونه پژوهشها پردازد؛ چرا که ب  نمی-که نوعی پژوهش در رهیافت رفتارگراست
        گیري ارزشها، سالیق، عقاید و انتظارات ما  ها در شکل ي تاثیر آگهی چیز کمی درباره

ها، اهداف و معانی  هاي بصري در آگهی شناختیِ نشانه او با تحلیل نشانه. گویند می
      بررسی و تحلیل شان بر ساختار زندگی را  ایدئولوژیک نهفته در آنها و قدرت ایدئولوژیک

در » معناي ایدئولوژیک«: نویسد ها می ي داللت ایدئولوژیک آگهی ویلیامسون درباره. کند می
توان معانی  شناسی می شود، و با استفاده از تحلیل نشانه آگهی، از طریق دالها ساخته می

 ).1389مهدیزاده،(را رمزگشایی کرد ) دال(پنهانِ تصاویر 

  :نهد که عبارتند از د را بر پنج عنصر بنا میویلیامسن تحلیل خو
 

   کارکرد تمایزگذاري؛ -1

 همپیوندي عینی؛ -2

 تابعیت واقعیت از کاال؛ -3

 موجد احساس بودنِ کاال؛ -4

 ).41-44:1385پاینده،( جایگزینی احساس با کاال  -5

تی در هاي تبلیغا هایی را که در بیلبوردهاي تبلیغاتی در سطح شهر ایران و آگهی نگارنده، داده
آوري کرده است، بدین  ونیک به روش میدانی جمعستلویزیونهاي غربی از تبلیغ محصوالت پانا

 :نماید گونه تحلیل می

 کارکرد تمایزگذاري. 8-1

. تمایزگذاري بین کاالي مورد تبلیغ با سایر کاالهاي مشابه، اولین کارکرد هر آگهی است
 آن الحاق یک انگاره یا تصویر ذهنی یا ایماژ روشهاي ایجاد این تمایز متنوع است که مهمترین

هاي  توان به تبلیغ لوییس آلبرتو سوارز براي معرفی ماشین عنوان مثال می به آن کاالست؛ به
 بود که در  وي مهاجم تیم ملی اروگوئه. تراش محصوالت پاناسونیک در ایران، اشاره کرد ریش
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یم ملی ایتالیا را گاز گرفت و به یکی از  مدافع ت لینی،  شانه جورجو کیه2014جام جهانی 
در تبلیغات . اي در خالل جام جهانی برزیل، تبدیل شد خبرسازترین موضوعات رسانه

در .  »اي میزنه گاز نمیگیره، حرفه«: محصوالت پاناسونیک در ایران این شعار درج شده بود که
گاز گرفتن وي در خالل یک اي سوارز و  حقیقت نگاهی است با چاشنی طنز به رفتار غیرحرفه

بالواقع در این تبلیغ با استفاده از فن همجواري و تصور ذهنی که . اي فوتبال بازي حرفه
شود ولی  تراش به هنگام اصالح، موجب خراش و گازگرفتگی صورت نمی استفاده از این ریش

 را در نقش کند، تالش دارد که سوارز اي و دقیق عمل می در عین حال به صورت کامالً حرفه
 . عنوان مدلول براي کاالي مورد نظر القاء کند شکنی را به دال و جسارت نامتعارف وسنت

 

  تصویر سوارز در بیلبورد تبلیغاتی پاناسونیک در ایران: 1نمونه
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 همپیوندي عینی. 8-2

اي از اشیاء یا وضعیت، یا زنجیرهاي از رخدادها که همراه و همنشینِ یک  به معناي مجموعه
شود، به گونهاي که وقتی حقایق بیرونی ذکر شود، آن  خاص می) و سپس یک کاالي(احساس 
یتی که شود؛ به عبارت دیگر، رویداد یا وضع خاص هم به ذهن متبادر می) و کاالي(احساس 

پیوندي غیرشخصی خواهد در بیننده برانگیزد، با احساسی که میآگهی مایل است توضیح دهد،
رف ذکر آن وضعیت یا رویداد، آن احساس خاص را در بیننده ایجاد و متقابل دارد و ص        

ویلیامسن . اي از احساسات یا ویژگیها همپیوندي بین یک تصویر ذهنی و خوشه. کند می
هاي عینی است تا از این  هاي گروهی دائماً در حال تعریف این همپیوندي معتقد است رسانه

 گیرد که یک کارکرد اساسی آگهی وي نتیجه می. جاد کندراه واکنشهایی را در مخاطبان ای
ي بین کاال و احساسات موجودیتی مستقل و منفرد ببخشد  هاي تجاري این است که به رابطه

و تبلیغ، یعنی برقراري پیوند بین احساسات و حال و هواي فکري از یک سو، و کاالها از سوي 
      به ما عرضه) کاال(یافتنی  در قالب امور دستنایافتنی را  ها امور دست اصوالً آگهی. دیگر
 .کند می

وسه ساله باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا، در  توان به حضور نیمار مهاجم بیست براي نمونه می
در .  اشاره کرد که نیمار در حال دریبل زدن است2013تبلیغ تلویزیونی پاناسونیک در سال 

 واجد شخصیتی -نیمار - نی یک چهره معروف فوتبالیست این تبلیغ با همجواري یک دال، یع
هر کند؛ با این تاکید که  عنوان یک مدلول معرفی می اي، تکنیکی، جذاب و غیره به حرفه

او را اي به برازندگی او و شخصیتی مثل  فردي از محصوالت پاناسونیک استفاده کند، وجه
    ي یک دال، جایگزین مدلول خود  چنین احساساتی به منزله به این ترتیب. خواهد داشت

 .شود می
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  ispot.tvتصویر نیمار در تیزر تبلیغاتی پاناسونیک با زیرنویس از شبکه تلویزیونی : 2نمونه 
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 تابعیت واقعیت از کاال. 8-3

، آن )کاال(و مدلول ) یک شیء یا انسان(ي داللت بین دال  کاال حکم مدلول را دارد و رابطه
ها یک کاال با راه و روشی در  در آگهی. دهد  به کاالي مورد تبلیغ انتقال میارزش موردنظر را
 در بیلبوردهاي تبلیغاتی ایران شاهد تبلیغی از 1394یابد؛ مثالً در سال  زندگی پیوند می

وقتی عبارت باال در . هستیم» ایم از قدیم جدید بوده«محصوالت متفاوت پاناسونیک با عنوان 
هاي قدیم هم، با  ، موید آن است که محصوالت شرکت پاناسونیک در زمانشود تبلیغ دیده می

زده  نوبه خود حرف اول را می ي زمانی، به تکنولوژي روز دنیا جلو رفته است و در آن برهه
توانند انجام دهند، پاناسونیک از  هاي دیگر، امروزه نمی یعنی کاري که حتی شرکت. است

گر از قبل تا به امروز از محصوالت این شرکت استفاده کرده همچنین ا. قدیم انجام داده است
در . باشید متوجه خواهید شد که دیگر شرکتها توان رقابت با پاناسونیک را نخواهند داشت

اینجا قدیمی بودن و اصالت داشتن به محصوالت پاناسونیک نسبت داده شده است که براي 
ته است و در مرحله بعد، آن دنیاي واقعی را ي معناي مورد نظر به دنیاي واقعی وابس افاده

کند که قدیمی بودن یعنی استفاده از محصوالت  کند و به بیننده القاء می تابعی از خود می
 .وع از تبلیغات کاال به خود نشانه تبدیل شده استندر  این . پاناسونیک
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 تصاویري از محصوالت پاناسونیک در بیلبوردهاي ایران: 3نمونه

  موجد احساس بودنِ کاال.8-4

کند  هاي تجاري، کاال را نه تنها واجد یک ویژگی، کیفیت یا احساس معین معرفی می آگهی
مثابه یک وعده  واقع، متن هر آگهی، به سازد؛ در ي آن می بلکه آن را موجد و پدیدآورنده

ا ویژگی و شود که پس از مصرف آن کاالي خاص، به آن احساس ی است که به خریدار داده می
توان به استفاده از کولرهاي گازي  عنوان نمونه می به کیفیت معین دست خواهد یافت؛

 .پاناسونیک اشاره کرد که حس نشاط، سرزندگی و شادابی بیشتري به شما خواهید داد
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 هاي تلویزیونی غربی تصاویري از تبلیغات کولرهاي گازي پاناسونیک در شبکه: 4نمونه

  احساس با کاالجایگزینی .8-5

. توان آن را با پول خرید برخورداري از کاال، یعنی برخورداري از قدرتی که به طور معمول نمی
توان آن کاال را جایگزین احساس موردنظر دانست  ها، می ولی اینجا به علت تاکید مکرّر آگهی

ین ترتیب، اگرچه بد. نتیجه، خریدار کاال امکان برخورداري از آن احساس را خواهد داشت و در
توان با پول خرید، با خرید کاالهایی که خود عین زیبایی و  زیبایی یا راحتی یا آرامش را نمی

آگهی زیر بر . ي این مواهب برخوردار بود شود، میتوان از همه راحتی و آرامش محسوب می
ده است اي به یک کاالي خاص گره خور این تأکید دارد که احساس یا کیفیتی ویژه به گونه

فضاي مناسب .اس مطلوب وکیفیت موردنظر دانستتوان خرید آن کاال را جایگزین احس که می
    و آرام، در این تبلیغ، سگ خانگی را به این نتیجه رسانده است که جاي مخصوص خود را 

دهد  تواند رها کند و در محیطی دیگر و بدون سروصدا به خواب رود؛ گویی که  ترجیح می می
 . مکان آرامش یابددر این
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 هاي تلویزیونی غربی تصویري از تبلیغات ماشین  لباسشویی پاناسونیک در شبکه: 5نمونه 

 

 

 

 گیري نتیجه. 9

هایی  هاي تبلیغاتی در قالب بررسی نمونه شناسی ویلیامسن در تحلیل پیام ي نشانه نظریه 
اسونیک مورد توجه قرار هاي تجاري و بیلبوردهاي تبلیغاتی محصوالت پان مختلف از آگهی

شناسی که  هاي نشانه گرفت و نشان داده شد، پنج عنصر مورد نظر ویلیامسن در تحلیل
 کارکرد تمایزگذاري، همپیوندي عینی، تابعیت واقعیت از کاال، موجد احساس بودنِ :عبارتند از

 و معناي کاال، جایگزینی احساس با کاال به خوبی در محصوالت پاناسونیک نمایانگر هستند
     شناسی  شود، و با استفاده از تحلیل نشانه ایدولوژیک هر آگهی از طریق دالها ساخته می

 .را رمزگشایی کرد) دال(توان معانی پنهانِ تصاویر  می
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 عمناب

، شناسی ارتباط دیداري هاي تصویري تا متن؛ به سوي نشانه از نشانه). 1384(احمدي، بابک 
  .نجمنشر مرکز، چاپ پ: تهران

: ، ترجمه حسین پاینده، تهراني فرهنگ عامه مطالعات فرهنگی درباره). 1386(استوري، جان 
  .نشر آگه

. مثابه کاال تبلیغات تجاري و اونجلیسم به). 1386(بشیر، حسن و فکورپور، سید محمد 
 .، بهار69، شماره 18فصلنامه رسانه، سال

هاي تجاري در  گی؛ قرائتی نقادانه از آگهینقد ادبی و مطالعات فرهن). 1385(پاینده، حسین 
 .روزنگار: ، تهرانتلویزیون ایران

مهدي پارسا زیر نظر فرزان سجودي، : ، ترجمهشناسی مبانی نشانه). 1387(چندلر، دانیل 
 .انتشارات سوره مهر: تهران

 .هرمسنشر :تهران.صفوي کورش:ترجمه.ي زبانشناسی عمومی دوره).1387(دوسوسور،فردیناند

شناسی در طراحی  جستاري در استفاده از دیدگاه نشانه .امانیان، صمد و بهمنی، پردیسس
، پاییز 1 پژوهشی انجمن علمی معماري و شهرسازي ایران، شماره - ، نشریه علمیمحصول

  .42- 37، صفحات 1، شماره1389
  .نشر قصه: شناسی هنر، تهران درآمدي بر نشانه). 1382(ضیمران، محمد 

  .انتشارات هرمس: تهران. کورش صفوي: ترجمه. فردینان دوسوسور). 1379(ان کالر، جانات
، هاي انتقادي هاي رایج و دیدگاه اندیشه: هاي رسانه نظریه). 1389(مهدیزاده، سید محمد 

 .نشر همشهري، چاپ اول: تهران

 حمید گرشاسبی، سعید: ، ترجمهفرهنگ تصویري). 1385(والکر، جان آلبرت؛ چاپلین، سارا 
  .اداره کل پژوهشهاي صدا و سیما: خاموش، تهران

: ترجمه. طراحی محصول، ویژه طراحان مهندسان طراح .(1379) هاوکس، باري و ابینت، ري
  .دانشگاه هنر: تهران. سید رضا مرتضایی
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