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   تصويري و تحليل نشان شناخت
•                                                                                

                                                                                                                                          
  ٢٣/٩/٨٣          :     تاريخ دريافت مقاله                                                                           

  ٩/٢/٨٥          :تاريخ پذيرش نهايي                                                

  

  :چكيده 
  

به . مختلف در قالب تصوير استنشان تصويري، تجلي هنرمندانه ديدگاه انسان نسبت به مفاهيم 
همين دليل از ميان ديدگاه هاي مختلف، نظريه ها و روش هاي ادبي و هنري، بهتر و كارآمدتر مي 

مهم ترين هدف اين مقاله، معرفي اين روش ها به .  قرار بدهندبررسيتوانند نشان تصويري را مورد 
. كتوب در هنر ارتباط تصويري است ممنظور توسعه زمينه نقد و بررسي اصولي و گسترش ادبيات

بخش نخست اين مقاله با استناد به نظر انديشمندان مختلف به مطالعه نشان تصويري و مخاطب 
تحليل صورت و : صويري شاملدر بخش دوم، انواع روش هاي شناخت و تحليل نشان ت. مي پردازد

طبقه بندي شده  هاي جدول، شمايل نگاري و نشانه شناسي، معرفي و در ، تحليل گونه هامحتوا
در بخش نتيجه گيري با جمع بندي هريك از روش ها به ارائه داليل كارآمد بودن . ارائه مي گردد

  . شود ميپرداخته روش نشانه شناسي در شناخت و تحليل نشان تصويري 
  
  

  :واژه هاي كليــدي 
  .يتصويرنشان ، تحليل، شناخت
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  مقدمه
     

شناخت و تحليل نشان تصويري از ديدگاه هنر ارتباط تصويري      
است كه با هدف وابسته به مجموعه اي از عوامل صوري و محتوايي 

در اين هنر، مخاطب .  در كنار يكديگر تركيب يافته انددرك مخاطب
 اقدام به خلق اثر مي ق اثر، براي انتقال پيام به اوعاملي است كه خال

به محض خلق اثر، تركيب عناصر بصري در واحدهاي جداگانه به . كند
ر، پيام صورت نشان تصويري بروز مي نمايند و از تركيب آنها با يكديگ

بنابراين همه عناصري كه در آثار ارتباط . به مخاطب منتقل مي گردد
ه نشان تصويري ب)  ... تصوير، نوشتار و اعم از(كار مي روند ه تصويري ب

  .زيرا از تعامل ميان آنها، مخاطب به پيام اثر پی مي برد. شمار مي آيند
ي،       در انتخاب روش هاي مناسب براي تحليل نشان تصوير

نظريه ها و روش هاي ادبي و هنري،  به لحاظ توجه به دو وجه 
صوري و محتوايي، بهتر و كارآمدتر مي توانند اين نشان را مورد 

به تصوير (زيرا آن را به منزله عامل عينيت يافته . دهندبمطالعه قرار 
مفهوم از ديدگاه مخاطب مورد شناسايي و تحليل قرار مي ) درآمده

رو به نوعي خاص از اين نشان كه صرفا به عالمت هاي از اين . دهند
به مفهومي آن را  و محدود نبوده، گرددتجاري و فرهنگي مربوط مي 

  . مورد بررسی قرار می دهندگسترده تر 
چارچوب اين مقاله در سه بخش تدوين گرديده  ،برای درک موارد فوق

 خواهد در بخش اول به مقوله نشان تصويري و مخاطب پرداخته. است
، ٢، يونگ١گودمن: در اين بخش نقطه نظرهای انديشمندانی چون . شد

،  ٨ ، وينستون٧ ، هولت رينه هارت٦ ، السول٥ ، گوير٤ ، برلسون٣براونل
  . مطرح می گردد۱۰وبليکال ، جرجانی و 9برگسون

در بخش دوم، ضمن معرفی روش های شناخت و تحليل نشان 
 مورد بررسی قرار می دهد، تصويري، ابعاد خاصی را که هر روش

  .شودشناسايی می 
 از روش های بدست آمدهدر بخش نتيجه گيری، با استفاده از نتايج 

، به ارائه مناسب ترين روش برای شناخت و مقالهمطرح شده در 
  .حليل نشان تصويري پرداخته می شودت

  نشان تصويري و مخاطب  )  ۱

    
كيب و تعامل عناصـر تـصويري در         نشان تصويري، گونه اي از تر          

محيط نمادين است كه بدون آن زبان و بيان بصري براي ما نامفهوم و       
ي وقتي معنايي را از چيزي درك مـ       ” در واقع . غير قابل درك مي گردد    

رد،  حال اگر اين نشان در متنـي قـرار گيـ   .وجود مي آيد  ه  كنيم، نشان ب  
ــود   ــي ش ــده م ــصويري  نامي ــشان ت ــدي،  ( “. ن )                                                                ١٦ص ،١٣٧١احم

ار مهـم   يری بس يری در انتقال مفهوم آثار ارتباط تصو      ينقش نشان تصو  
 با  نظام پيچيده خود به موضوع ها و عناصر فراوان            هنرن  يرا ا يز. است

دل  براي تبـا   و در عين حال بسيار متفاوتي مرتبط است و بستر مناسبي          
.... در بسياري از جنبه هاي فرهنگـي ، تجـاري و            پيام از طريق تصوير     

ار دشوار  ي بس يرامون نشان تصويري   مطالعه نظري پ   اما. شمار مي آيد  ه  ب
 دشواري تمايز ميان نظـام هـاي        ليه دل ب ” گودمنن مسئله را    يا،  است

زيرا هر دو مي توانند هم به صـورت  . می داندتصويري و غير تصويري     
ــدا ــد  ديـــــ ــل كننـــــ ــنيداري عمـــــ ــم شـــــ  “ري و هـــــ

 (Goodman,1968,p140)  
نشان ن مقاله سعی شده تا به شناخت ين مشکل در ايبرای رفع ا

  .دگاه مخاطب پرداخته شوديری از ديتصو
نشان تصويري با مخاطب، وابسته به مجموعه اي از عناصر  تعامل 

به همراه جنبه هاي ) عد هنريقوا(بصري و اصول زيباشناسانه 
 درك مخاطب ” :ده دارد کهي عقيونگن باره يدر ا. استشناسي  معنا

 از نشان تصويري بستگي به چهار كاركرد بدن دارد و بوسيله اين

اين . ردد مي تواند با تجربه بصري همسو گما ضمير خودآگاه كاركردها
  :زچهار كاركرد عبارتند ا

  ي گويد چيزي وجود داردكه م) دريافت حسي(ـ شعور ١
  ه مي گويد آن چيز چه هست ؟فكركـ ت٢
  آيا آن چيز دلپذير است يا نه ؟ـ احساس كه مي گويد ٣
 ( “ كه مي گويد آن چيز از كجا آمده است ؟) مكاشفه(ـ نيروي تخيل ٤

  )                                                      ٨١ ، ص ١٣٨٣يونگ ، 
 ه های به مدد تجربله مكاشفه، انساندر مرح: براين اساس بايد گفت

بصري كه در ذهن خود ذخيره كرده به شناخت نشان تصويري پي مي 
و نشان متكي بر اصول تجسمي است ن يا خاصيت نمايشي رايز. برد

 تر و موثرتر ازكالم منتقل را سريعروابط و نسبت ها  قادر است تا
فسير و نظري را در ت سازي ذهن،قدرت تصويرنموده و با استفاده از 

حس  ” ن امر از آنجا ناشی می شود کهيعلت ا. دهد ويرگويا جايتص
بينايي اهميت خاصي در درك و فهم آدمي دارد و زماني كه با تمام قوا 
سعي مي كنيم به موضوعي نگاه كنيم، آنوقت عالوه بر نيروي ديدن 

“ .ي هاي ديگري را در وجود خود احساس مي نمائيميمعمولي، توانا
به ) عنوان مخاطبه ب(در اين روند  ذهن ما ) ١٨، ص ١٣٧٩حليمي، (

جستجوي  ناآگاهانه يا آگاهانه ابعاد خاصي از موضوع براي پيداكردن 
  . مراحل آن آورده شده است١مفهوم نشان مي پردازد كه در نمودار ـ 
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  ١نمودار ـ 
  

  ديدن                                                                                       
  
  

  )پيام ( موضوع   
  
   

                  عناصر بصري                               عناصر معنايي                                                        
  
  

   صورت                                                                   محتوا                                                    
  
  

     شكل        بافت     رنگ    تركيب     تكنيك                            محتواي پنهان        محتواي آشكار                              
  
 

  دريافت پيام    
 

   نگارنده:ماخذ    
   

، دايره ديد عامل مخاطب با نشان تصويريدر ت يكي از نكات مهم 
چند بعدي و متشكل از اليه هاي بسيار فشرده اين نوع نشان است 

الزمه دريافت . كه هريك براي خود سازمان متفاوتي را دربردارد
پيام در اين نوع نشان، سازماندهي اين اليه ها است كه به تمرين 

.  ما درك مي گرددفكري نياز نداشته و براساس عادت هاي شرطي
 همان اليه ها هستند كه ١به عبارتي مراحل ذكر شده در نمودار ـ 

صورت پي در پي تاثيرات خود را بر ذهن و چشم مخاطب مي ه ب
حذف و بر تعدادي از را برخي اليه ها  مخاطبگذارد و در اين روند 

طبق نظريه هاي ادبي و هنري در اين فرآيند . دينماآنها تاكيد مي 
ر مرحله اي، نوعي استعاره صورت مي گيرد و بدينوسيله چها

شناخت و تحليل اين . ب قادر به درك پيام بصري مي گرددمخاط
 از مقالهدر اين . فرآيند به روش هاي گوناگون امكان پذير است

ميان خيل روش هاي تحليل، روش هايي انتخاب و مورد مطالعه 
. دنرتباط تصويري باش كه در راستاي اهداف هنر ا اندقرار گرفته

از ميان خيل تعاريف ،  شدهبراي رسيدن به روش هاي انتخاب
 تعاريف گروه اول. ه استد شديتاکتعاريف بر دو دسته از  مختلف،

 ند را از طريق نشان ميسر مي دان كه انتقال پيام استانديشمنداني
به شناخت از طريق استعاره  كه  استانديشمنداني نظرو گروه دوم 

  درج١ـ  شماره در جدول مواردن يجمع بندی ا . می باشنددمعتق
        .                ه استگرديد

١جدول ـ 

 تعريف نام رديف
 براونل  ١

 
فردي به فرد ديگر انتقال مي در انتقال مستقيم پيام ، چيزي به نشان تبديل و ازسوي  ”

  )١٣٨٢محسنيان راد ،   ( “. يابد
 برلسون ٢

 
  “. پيام ، از طريق نشان ، ايده ، انگيزه ، اطالعات و مهارت صورت مي گيردانتقال ”

(Berelson, 1964, p527) 
 

 گوير ٣
 

  : انتقال پيام ، حداقل متضمن چهار عنصر است  ”
 )١٣٨٢محسنيان راد ،  (“ ادراك گيرنده ـ٤گيرنده   ـ٣ـ نشان ٢فرستنده  ـ١
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٤  
٥ 
٦ 

 السول
 هولت رينه هارت
 وينستون

 

نشان از سوي يك فرد بر اساس يك كد و پيش بيني مصرف  محتواي انتقال پيام ، توليد ”
   “.آن از سوي ديگران با همان كد است 

  )١٣٨٢محسنيان راد ، ( 
 

 برگسون  ٧
 

   “. است شناخت ، ابزاري مهم در استعارهتصوير داراي  ”
   )٢٩٦ ، ص ١٣٧٧بورشه ، ( 

    “. در مفهوم عام كلمه است شناختي  ، فرآيندياستعاره ”  جرجاني  ٨
   )١٣٧٠ابوديب ، ( 

                                                                                                              
 نگارنده: ماخذ

 شـناخت و تحليـل نـشان        در هنر ارتباط تصويري،    با توجه به آنکه     
توسـط  ) محتـوا   ( نايي بـا فرآينـد انتقـال پيـام          آش، مستلزم   تصويري

جه گرفـت   يشمندان فوق می توان نت    ي از نظر اند   ،   است  ١١ “صورت”
” تـصويري بـر مبنـاي      نـشان    توسط   ١٢ “ ا محتو” فرآيند انتقال     که

ر اصـطالح شـكل معنـا دار د        . ردي صورت بپذ  ديبا ١٣“  شكل معنادار 
ظريه پرداز انگليـسي بـر      ن ،كاليوبلاوايل قرن بيستم ميالدي توسط      

 كـه  وي عقيـده داشـت   . پايه گرايش شكل گرايانه او مطـرح گرديـد   
تمامي كيفيت ها و روابـط شـكلي و محـسوس در سـاختار هنـري،                

 بـدان  از منظـر ارتبـاط تـصويري ايـن جملـه          .داراي معنا مي باشند   
 از عناصـر بـصري      ب بندی خاصی  يترک) محتوا(مفهوم است كه معنا     

صـورت  به مخاطـب    و از اين طريق انتقال پيام       ی آورد   وجود م ه  را ب 
انتقـال پيـام در شـاخه هـاي مختلـف ارتبـاط             ن نـوع    يـ ا. مي گيرد 
بر طبق اصول   .... ) پوستر، برشور، نشريه، صفحات وب و       (تصويري  

در همه اين موارد، اسـتعاره      . و روش هاي مختلفي صورت مي گيرد      
ـ            تـصويري  نـشان   ق  نقش مهمي داشته و به انتقـال مفهـوم از طري

نظريه هاي ادبي و هنري     ل است که    ين دل يبه هم . كمك مي نمايد  
.  مـی باشـند    ریينشان تصو واجد زبان مشتركي براي درك مفاهيم       

تصويري نشان  شناخت و تحليل    بخش  ها در    كارآمدترين اين روش  
  . داده می شودشرح 

 نشان روش هاي شناخت و تحليل) ٢

  تصويري
  

ن يافت که ايمی توان درهاي ادبي و هنري نظريه با مطالعه  
 دو وجه صورت و  ازاصول و معيارهاي موجود در آثار،ه ها به يرظن

، مقالهنشان تصويري از ديدگاه  اين چون . محتوا تاكيد مي نمايند
می  انساني را به تصوير درل هایاثري است كه واقعيت ها و يا تخي

مي توان به ل محتوا ي تحلل صورت ويتحلآورد، بنابراين با دو روش 
  : پرداخت آنشناخت و تحليل 

ن روش به پوسته ظاهری نشان يا: ل صورتي شناخت و تحل‐الف
  .عنی صورت آن می پردازد ي

اين روش، پوسته دروني نشان يعني : ب ـ شناخت و تحليل محتوا 
  . محتوا را بررسي مي نمايد

ت و محتوا  كه تفكيك صورآن است بايد توجه داشت نکته ای که 
فقط در حين تحليل امكان پذير است و نمي توان در زمان ارائه 

  . نتايج تحليل، تمايزي ميان آنها قائل شد 
  

    شناخت و تحليل صورت و محتوا ) ٢‐١

   
 شكل،  :   نظريه پردازان در شناخت و تحليل صورت به عواملي چون         

ان سـاختار، تكنيــك، تركيــب و روابــط ميــان اجــزاي تــصويري نــش 
تصويري توجه مي كنند و در رابطه با محتوا با بهـره گيـري از روش                
تجربي و علمي به سنجش يك يا چند عامل موثر در آن نـشان مـي            
پردازند و در نهايت آمار دقيقي از عوامل متفاوت و متـشابه در نـشان      

بـدين ترتيـب در ارائـه نتـايج تحليـل، گـاه       . تصويري ارائه مي دهند   
دهنده صورت مي گردد و گاه صـورت در شـكل           محتوا، عامل شكل    

در واقع با شناخت و تحليـل نـشان         . گيري محتوا موثر واقع مي شود     
تصويري، دو وجه محتوا يعنـي وجـه آشـكار و پنهـان نـشان مـورد                 

 و وجـه    14“ معناي صـريح    ”وجه آشكار همان    . بررسي قرار مي گيرد   
گون تـداعي معـاني هـاي گونـا       .  اسـت  15 “معنـاي ضـمني   ” پنهان  

مخاطب از يك نشان تصويري از نوع معاني ضمني اسـت كـه هـيچ       
زيرا تعداد آنها  بسيار زياد و     . نظريه اي قادر به توجيه همه آنها نيست       

از اين تعدد برداشـت،     . وابسته به برداشت هاي فردي مخاطب است        
 اسـتفاده هـاي   ارتباط تصويري فعاليت دارند  هنرمنداني كه در زمينه     

ت اثـر مـي      كنند كه هم از جنبه صوري موجب جـذابي         گوناگوني مي 
 مخاطب را به اهداف مـورد نظـر هنرمنـد      شود و هم از جهت معنايي     
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در واقع در   . هدايت مي كند  ) عنوان مجري اهداف سفارش دهنده    ه  ب(
ـ          منزلـه  ه  هنر ارتباط تصويري، تحليل محتواي يك نشان تصويري ب

پي بردن به ترجمه     برای   راه را  و تحليل صورت      بوده كشف اهداف سفارش  
بر اين اساس اگر نـشان داراي       . باز می کند  تصويري اهداف سفارش دهنده     

ـ با و  دتر مي گرد   معناي صريح باشد، درك صورت توسط مخاطب آسان        ه  ب
 بـا موضـوع     دي برای درک معنای نشان با     كارگيري معناي ضمني، مخاطب   

 آگـاهي   نيبنابرا. اشدکامآل آشنا ب  ها، شمايل ها و اصول مشترك ميان آنها         
  .ضروری استخالق اثر و مخاطب از  تحليل گونه ها 

  
  شناخت و تحليل گونه ها ) ٢‐٢

  

    اين روش، نوعي طبقه بندي براساس موضوع ها، شمايل ها و اصـول             
مشترك در نشان هاي تصويري است كه امكان درك و مقايسه معناهاي            

بدين ترتيب تحليل مخاطب از نـشان       . موجود در نشان را فراهم مي سازد      
با توجـه   )  خالق اثر (به عنوان يك اثر هنري در سبك و قالبي كه هنرمند            

  .نات آن سبك، اثر خود را خلق كرده، صورت مي گيرد به امكا
نگـاره هـاي هندسـي،      تحليل گونه ها در نشان تصويري، اغلب بر اساس          

با آنكه در   . انجام مي شود  گياهي، جانوري، كيهاني، اسطوره اي يا توتمي          
تصويري از نظـر صـورت و محتـوا در دسـته            های  اين نوع تحليل، نشان     

د با هم تركيـب شـده و معـاني          ند، اما مي توان   نيرهاي جداگانه قرار مي گ    
طور مثال يك نـشان تـصويري       ه  ب. دنگوناگوني را به مخاطب منتقل نماي     

مي تواند از نظر صورت در دسته جانوري باشد و از نظر مفهـوم در دسـته                 
تعدد تعامل ميان اين دسته ها بي نهايـت اسـت و        . اسطوره اي قرار بگيرد   

يا چند نـوع آن مـي توانـد مـورد بررسـي قـرار               بنابر اهداف پژوهش يك     
  .بگيرد

  
  16شمايل نگاري ) ٢‐٣

    شمايل نگاري به شناخت و تحليل موضوع يا معنـي موجـود در يـك      
اين روش وابستگي شديدي به تاريخ و معنـاي         . نشان تصويري مي پردازد   

در واقع روش شناخت در شمايل نگـاري،        . نشان در مقابل صورت آن دارد     
  :نشان تصويري از اين ديدگاه داراي سه نوع محتوا است . ي استتحليل

  ـ محتواي ظاهري١”
  ـ محتواي بياني٢
  ( E.Panofsky,1970 )“  ـ محتواي باطني٣

شمايل نگارانه در اكثر موارد توسط تاريخ نگاران هنـر انجـام مـي              تحليل  
اين روش تحليل در قرون نوزدهم و بيستم ميالدي بـراي اصـالح             . گيرد
در اين روش بايد شمايل نگار . وجود آمده د صورت گرايانه به هنر ب     ويكرر

ه هاي علوم انساني يعني تـاريخ، فرهنـگ،         تابتدا اطالعات گوناگون از رش    
  موجـود در    دست آورده و سپس بـراي درك معـاني بـاطني          ه  ب.... دين و   

   .هم مربوط سازد ه نشان آنها را در يك نقطه مشترك ب
  17اسینشانه شن ) ٢‐٤

     نشانه شناسي با بيان حالت عناصر موجود در نشان تصويري، توان 
دو ” . بيشتري براي روشن كردن منطق موجود در اين نوع نشان را  دارد
دال، . عنصر سازنده نشان، يعني دال و مدلول در اين جريان شركت دارند

 )“  .شمار مي آيده بعدمادي و مدلول بعد مفهومي نشان ب
Saussure,1983 ) روش نشانه شناسي امكان تحليل نظام مند  

نشانه . تصويري و فرآيندهاي ارتباطي آن را فراهم مي سازدنشان 
شناسي به لحاظ وسعت عملكرد خود وجوه بيشتري از نشان تصويري را 

در اين روش، مخاطب در زمان مواجهه با . مورد تحليل قرار مي دهد
به مفاهيم جديدي دست مي  و تركيبانتخاب  نشان تصويري، از طريق 

اين مفاهيم توسط اندام هاي حسي انجام نمي شود، بلكه بر مبناي . يابد
اين اطالعات بر . دست مي آيده تعبير ذهن از اطالعات موجود در نشان ب

مبناي قواعدي خاص درك مي شود و استعاره بر پايه اين قواعد شكل 
است كه در آن ذهن بيننده “  هتمشاب ”مهم ترين اين قواعد، . مي گيرد

از ميان چيزهاي مشابه و نامشابه  فقط چيزهاي مشابه با هم ) مخاطب(
 ”قاعده ديگر آنست كه با مشاهده يك شكل ناشناخته،  . را درك مي كند
توسط مخاطب استخراج مي شود، يعني خطوطي از آن  “شكل معنا دار 

در قاعده سوم، . ي دارندشكل را باز مي شناسد كه تداوم يا جهت يكسان
ذهن مخاطب، ساده ترين شكل را از الگوهاي پيچيده استخراج مي كند 

 زرا با“ الگوي آشنا ” و در قاعده چهارم، مخاطب با ديدن نشان تصويري، 
مي شناسد و در اين جريان، بخش هاي حذف شده را در جاي خود قرار 

ثال تصوير تغيير طور مه ب.  مي دهد تا مجموعه اي بدون نقص بسازد
  .يافته  يك كتاب را هم كتاب مي نامد

مراحل . بر اين اساس مي توان شناخت را وابسته به استعاره دانست
   . آمده است٢ ‐ره در يك نشان تصويري در نمودارتشكيل استعا

  ٢نمودار ـ 
   
                                      )مدلول ( مفهوم نشان تصويري                      )دال ( نشان تصويري   

  
  

                                       مشابهت مفهوم                                        مشابهت تصوير           
  
  

                                                            شكل معنا دار                                       
  

                           
                                  شكل ساده                                         

  
                     
                                    بازشناسي الگوي آشنا                                   

  
                             

                                              انتخاب                                             
  

                          
                                             استعاره                                              
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ـ   نشان مي دهد كـه در روش نـشانه   ٢نتيجه حاصل از نمودار 
مفهـوم يـا    (شناسي، تعامل نيروي دروني يك نشان تصويري        

به همراه اسـتعاره    ) تصوير يا دال  (و نيروي بيروني آن     ) مدلول
پس از شناخت، نوبـت بـه مرحلـه         . به شناخت منجر مي گردد    

 اين مرحله  سه عامل موجود در مثلـث          تحليل مي رسد كه در    
ديـدگاه هـاي    . د مورد تجزيه و تحليل قـرار بگيـرد        معنايي باي 

خوانـده مـي شـوند،      “ لث معنايي مث” متفاوتي كه اغلب با نام      

سـه راس ايـن     . مـي باشـند    18 “پيـرس ”  متاثر از نظريه     ههم
در اين روش، معناي    . مثلث را تفسير، نماد و مصداق مي سازد       

ن محتواي درون آن نيست، بلكه وابسته بـه تفـسير    نشان هما 
در ايـن   ) تفسير گـر    ( بدين ترتيب نقش مخاطب     . نشان است 

از سه راه به پيام نـشان پـي مـي           او  . ميان پراهميت مي گردد   
  :برد
ريق رابطـه   ـ از ط  ٢)     شمايل(ـ از راه مشابهت ظاهري      ١ ” 

 “  )نماد ( از طريق قراردادهاي تصويري    ‐٣     )نمايه(فيزيكي  
( Pierce, 1955, P81 ) 

  
  

  )تفسير(تصور ذهني                     
  
  

 نشان 
   نمـــاد                                         مصداق       

  
  
  

  .ديدگاه مثلث معنايي آگدن و ريچاردز كه متاثر از نظريه پيرس است 
  
  

  
 ارتباط تصويري   اگر در يك اثراد شدهيبا توجه به موارد 

بخواهيم يك نشان تصويري خاص را مورد تحليل قرار دهيم، 
صرفنظر از نوع نشان بايد به اين نكته توجه نماييم كه هر سه 
راس مثلث معنايي آن نشان، همواره وابسته  به دو معناي آشكار و 

معناي پنهان به تداعي هاي اجتماعي ـ فرهنگي ـ . پنهان است
بستگي دارد و در آن عوامل ....) دئولوژيكي و عاطفي ، اي(شخصي 

معناي . قومي، جنسيتي، طبقه اجتماعي و سن مخاطب موثر است
آشكار قابل دريافت مخاطب عام است و بالفاصله از ظاهر نشان 

نخستين  هرچند ممكن است كه .به مخاطب منتقل مي گردد
يد و دو معنا كش زيرا نمي توان خط قاطعي ميان اين. معني نباشد

اما كاربرد نشان تصويري . نشان را عاري از معناي پنهان دانست
زيرا يك . مي تواند بر يكي از معناهاي آشكار يا پنهان تاكيد كند

نشان تصويري، وسيله توليد، انتقال و دريافت پيام توسط شكل 
در توليد اين شكل هاي نمادين و انتقال پيام . هاي نمادين است

شكل ” واسطه تكنيكي الزم است كه به آن وجود يك  توسط آنها

شكل معنا دار با توان تصويري نهفته در خود . مي گوييم“ معنا دار
وجود مي ه ب...) خط ، سطح و  نقطه ،(كه از تركيب عناصر بصري 

در اين ميان نوع كاربرد . آيد به ترجمه تصويري معنا مي پردازد
شور ، و پوستر، براعم از( نشان در انواع آثار ارتباط تصويري 

به نشان شکل دهنده از مهم ترين عوامل ) .... صفحات وب و 
 خلق وانتخاب می توان گفت که  ه عبارتیب.  باشديمتصويري 

در زواياي ديد مناسب كه موجب جذب بيشتر مخاطب پيام مي شود 
ش شکل يدايری متفاوت بوده و موجب پيک از انواع نشان تصويهر

  .معنادار می گردد
 ديده مي شود، شكل معنا دار پس ٢همانطور كه در نمودار ـبته ال

) شكل ساده ، بازشناسي الگوي آشنا و انتخاب ( از طي سه مرحله 
استعاره و مجاز فنوني هستند كه در . به استعاره منجر مي شود

كارگيري اين ه ب.  تصويري نقش مهمي دارندنشانشناخت و تحليل 
ه زيرا ب. نري جايگاه ويژه اي داردنظريه هاي ادبي و ه فنون در

صورت ناخودآگاه، شناخت ما به تداعي معاني هاي ه واسطه آنها ب
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براي مثال وقتي داخل يك دودكش، چند . بسياري پيوند مي خورد
شاخه گل پژمرده قرار مي دهيم، نوعي نشان تصويري ساخته ايم 

مخاطب كه معناي آلودگي هوا و تاثير آن يعني زوال طبيعت را به 
در اين حالت بطور ضمني در ذهن مخاطب اين . منتقل مي كند

وجود مي آوريم كه دودكش كه توليد كننده آلودگي هوا ه باور را ب
ما  ن رونديادر . است ، ظرفي براي نگهداري گل پژمرده مي باشد

بنابراين بايد . عاره و مجاز تصويري كمك مي گيريماز فنون است
ان تصويري معموال از دو راه انجام مي  معنا در نشدرکگفت كه 

  :گيرد

  )روش استعاري(ـ از راه شباهت تصويري ١ 
    ) روش مجازي(ـ از راه مجاورت تصويري ٢ 
گر می يکديق با يی و گاه در تلفين راه ها گاه به تنهاياهريك از  

در هر صورت توجه به آنها در . کار بروده بنشان تصويري تواند در 
ار ي و نشانه شناسی بسل گونه هاي تحل، صورتليروش های تحل

   .ت دارد ياهم
  
  

نتيجه گيري
 

 نظري متكي ه صرفا به مطالعنشان تصويريل يشناخت و تحل
خی و فرهنگی به يجنبه های تارن نشان، ايدر زيرا . نيست

بنابراين . ان عناصر بصری آن منجر می گردد يچگونگی روابط م
ه مطالعات نظري را با سب اند كروش هايي در اين زمينه منا

به   هنري تلفيق كرده و از تركيب نتايج آنهاواصول عملي 
 برطبق جدول هاي طبقه بندي شده.  شناخت صحيح بيانجامد

 نشانه ، كارآمدترين روش تحليل آورده شدمقاله در اين ای که
ن يا، نشانه شناسي است كه ابعاد صوري و محتوايي ریيتصو

ور جداگانه و هم در ارتباط با يكديگر مورد طه نشان را هم ب
روش هاي تحليل صورت و ن راستا يدر ا. بررسي قرار مي دهد

زمينه ش يپ، تحليل گونه ها و شمايل نگاري هر يك ا محتو
براساس روش را شناخت و تحليل نشان تصويري  هاي مناسب

 است که بر مبناي اين زمينه ها. فراهم می آورندنشانه شناسي 
مورد تحليل قرار   نشان تصويري رامختلفابعاد  نه شناسينشا
،  اثر، خالقپيامل ي تحلبه ن روشيانتايج حاصل از .  دهديم

، )اريخي، فرهنگي، اجتماعي نشانت(، زمينه )مخاطب(گيرنده 
از دو منظر و واسطه هاي بيانگر نشان ) زبان نشان(رمزگان 

    .عملی و نظری می انجامد 
 ن مقالهي ا  از روش هاي ذكر شده دردیبه منظور جمع بن

   .ده است يم گردي تنظ٢ ‐جدول
  ٢جدول ـ 

   
و تحليل  شناخت

 صــورت

  
  و تحليل شناخت

 محتــوا

  
و تحليل  شناخت

  گونــه ها
 

  
شمايل 
  نگــاري

  
نشانه 
 شنـاسي

• • • شكل
• • • ساختار
• • • تركيب
• • •  بافت
• • •  رنگ
• • •  تكنيك
••••   معنا

••  •   اريخ ، فرهنگ ، تمدنت
                                                                                                                                                         

   نگارنده: ماخذ

شناخت و تحليل نشان نشان می دهد که برای ن جدول ي ا
 آغاز و  از مطالعه سير تاريخي و محتواييوان می تتصويري
 اصول و  از آن به ارائهپس به تحليل صورت و گونه ها و سپس

نشانه از آنجا که . ديرسنشانه شناسي  اي بياني بر اساسپايه ه
را مورد بررسی قرار می ی رين ابعاد نشان تصويشتريشناسی ب

، پيام: شش عاملن روش می توان يری از ايکارگه  با ب،دهد
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فرهنگي، اجتماعي  اريخي،ت(، زمينه )مخاطب(، گيرنده  اثرخالق
را مورد و واسطه هاي بيانگر نشان ) زبان نشان(، رمزگان )نشان

يام به  در انتقال پآنها اني متعامل و به هابی قرار داديارز
  .پی بردمخاطب 

      

  :پی نوشت ها 

  
١‐ Goodman      
٢- Jung    
٣- Brownell  
۴-  Berelson  
۵-  Goyer  
۶-  Lasswell  
٧-  Holt Rinehart  
٨-  Winston  
٩-  Bergson  
١٠-  Clive Bell  
١١-  form  
١٢- content 
١٣-  significant form 
١۴-  denotation  
١۵-  connotation  
١۶- Iconography  
١٧-  Semiotics 
١٨-  Pierce 
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