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 چكیده

گفتمان  یواکاو یدر پ ،یاجتماع یشناس پژوهش حاضر در حوزه زبان
شهر تهران است تا با در نظر گرفتن  یمکان ینماها یآگه

بپردازد  ییها به شناساندن جنبه ،یا نانشانهیب یمعناپرداز یسازوکارها
 نی. اشوند یبه گسترش معنا منجر م نهیرسانۀ کم نیکه در ا
 یها چگونه سازه»است که  پرسش نیپاسخ به ا ی، در پ پژوهش
با  وندیپ قیشهر تهران از طر یمکان ینماها یآگه یمتن درون
. به «کنند؟ یکمک م ییبه گسترش ابعاد معنا یمتن برون یها سازه

با  یبیترک یناشناختۀ معنا، از الگو یها جنبه ییو بازنما لیمنظور تحل
 یکاواست که قادر به وا بهره گرفته شده یچندروش یکردیرو

گوناگون و با  یها ها و مرتبه در سطح یمتن معناپرداز درون یها سازه
پژوهش با روش  یها است. داده بافت  یمتن برون یوندهایپ توجه به

به  یآمار ۀجامع یریگ شدند. پس از نمونه یگردآور یو اسناد یدانیم
 یفیو ک یپژوهش با روش کمّ یها داده ،یا خوشه یتصادف وۀیش

پژوهش نشان داد که  یها افتهیل شدند. یو تحل فیتوص
با  نماها، یدر متن آگه یرامونیپریبافت مکان غ یساز بازنشانه

 یها مکان ایو  یشهر یها  منطقه یها یژگیو یاز برخ یریرپذیتأث
 یبه گسترش ابعاد معناپرداز ،یتجار ای یو فرهنگ یخیتار ،یمذهب

در  یرامونیپ تیبافت موقع یساز بازنشانه ن،ی. همچنپردازند یم
بافت  یها اشاره به سازه ۀیشهر تهران بر پا یمکان ینماها یآگه
 تیدر ارتباط با بافت موقع یبافت متن گسترش ،یرامونیپ تیموقع

 نما، یدر متن آگه یرامونیپ تیبافت موقع یها حضور سازه ،یرامونیپ
 است. منجر شده نهیرسانۀ کم نیبه گسترش ابعاد معناپرداز ا

انسجام  ،یساز بازنشانه ت،یبافت موقع ،یمکان ینما یآگه ها: کلیدواژه

 .یاجتماع  یزبانشناس ،یا نانشانهیب

 

Abstract 

The present sociolinguistic research aimes to study 
the discourse of ambient billboards in Tehran in 
order to identify, by means of inter-semiotic 
cohesive devices, the aspects which lead to the 
development of meaning in this minimal medium. 
Accordingly, the present study attempts to address 
the question "How inter-textual elements of Tehran 
ambient billboards could create meaning in relating 
to intra-textual elements?  In order to analyze and 
represent the unknown aspects of meaning, a 
mixed model with a multivariate approach has 
been used to analyze the intrinsic meta-analysis 
constructs at different levels and with respect to the 
intertextual links in the context. The data were 
collected using field and documentary method. 
After the data were collected through cluster 
random smapling, they were qualitatively and 
quantitatively analyzed. The findings showed that 
the resemioticisation of non-peripheral text in the 
context of Tehran ambient billboards was 
influenced by features of urban areas or religious, 
historical, cultural or commercial sites, extending 
the dimensions of meaningfulness. Also, the 
resemioticisation of the texture of the position of 
the ambient billboards of Tehran was based on the 
reference to the structures of the texture of 
peripheral text, the development of texture in 
relation to the context of the perimeter position, 
and the presence of structures of the perimeter 
context in the text of the billboards, which has led 
to the expansion of the dimensions of the 
miniaturization of this minimal medium. 
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 مقدمه
ای محیطی است که در محل آمد و شدِ افراد  نما، رسانه آگهی

کنـد.   رسـانی  بخشی و اطالع شود تا آگاهی جامعه جانمایی می
ارتباطات اجتماعی اسـت و   این رسانه خودمحصول یا فرآوردۀ

دربردارندۀ موضـوعاتی اسـت کـه مسـتقیماً از درون اجتمـاع      
ابعاد معنـاپرداز ایـن رسـانۀ     تردید، واکاوی گیرد. بی نشأت می

هایی است که بتواننـد بـه    کارگیری روش اجتماعی، نیازمند به
و   متنی را در کـاربرد واقعـی   های درون مند،سازه ای نظام شیوه

اجتماع و افراد انسانی بررسی کنند. هر چنـد زبـان    در پیوند با
ــانه   ــام نش ــه نظ ــه مثاب ــوری در   ب ــش مح ــاعی، نق ای اجتم

نمـا   شـیوۀ آگهـی   بخشی دارد اما واکاوی گفتمان چنـد  آگاهی
ای، معانی  متنی بینانشانه بدون در نظر گرفتن پیوندهای درون

وه سازد. عال متنی را آشکار نمی های درون نهفته در ورای الیه
هـای   تـوان پیونـدهای ناگسسـتنی میـان سـازه      بر این، نمـی 

نما و بافت تولید و تفسیر آن را نادیده گرفت.  متنی آگهی درون
 2نماهـایی  ، گونۀ از آگهـی 1نماهای مکانی در این میان، آگهی

متنی با روشی خالقانه و مقـرون بـه    های درون است که سازه
مـا بـرای انتقـال و    ن های بافت موقعیت آگهی صرفه از قابلیت

در .(66: 2016گیرد )شـلتون و همکـاران،    تولید معنا بهره می
نما، به بافـت مکـانی و زمـانی     این میان، بافت موقعیت آگهی
نما را فراگرفته است و یا به بـاور   اشاره دارد که گرداگرد آگهی

های پیرامـونی خـود تعامـل دارد.     ( با سازه87: 1382کامران )
خـورد. بـارت    متی از هویت شهری پیوند مـی نما، با قس آگهی

نویسد شهر خود یک گفتمـان اسـت    (، می171-159: 1957)
(، فضـای شـهری، روابـط    198: 1390که به باور نجومیـان ) 

کنـد.   فرهنگی خاصـی را بـر سـاکنین آن فضـا تحمیـل مـی      
ـ قابل ییشناسـا تردیـد،   بی معنـاپرداز بافـتِ مکـان و     هـای  تی

در شـهر   یمکـان  ینماها یآگه یاحها در طر از آن یریگ بهره
بـه گسـترش    رگـذار، یتأث نماهای یآگه دیتهران، عالوه بر تول
 .شود یآن منجرم یامکانات معناپرداز

 پیشینۀ پژوهش
هـای مختلفـی    نمـا، همـواره از دریچـه    محیطی آگهـی  رسانۀ

                                                                                                                
1. ambient billboards 

بهـره  « billboard»بـه جـای   « نمـا  آگهـی ». در این مقالـه، از اصـطالح   2
بخشـی بـه خوانشـگر یـا      گر نقـش تبلیغـاتی و آگـاهی    ایم چرا که بیان گرفته

و کاال و چه در پیوند با مفـاهیم فرهنگـی و   فهمنده، چه در ارتباط با خدمات 
اش در  سیاسی است. همچنین به دلیل گسـتردگی ابعـاد و محـل قرارگیـری    

 گیرد. های همگانی، در معرض نمایش انبوهی از افراد جامعه قرار می مکان

نماهـای مکـانی    است، اما بررسی در زمینۀ آگهی بررسی شده
(، 2013) 3غیرایرانـی ماننـد سنسـون   هـای   به برخی پژوهش

ــا ــدبرگر 4جورک ــورینی (،2014) 5و م ــلتون و 2014) 6پ (، ش
اسـت. در   ( محـدود شـده  2017( و ویلیـامز ) 2016همکاران )

نماهـای   آگهـی  هایی از بافت موقعیـت  حالی که واکاوی جنبه
ایـن رسـانه انجـام     کـه در راسـتای تأثیرگـذاری    شهر تهران

است؛ چه بسـیاری از ایـن    در برگرفتهاست، آثار اندکی را  شده
هـای عمـومی    های مورد استفاده در مکـان  آثار به بررسی نام

هـا پرداختـه اسـت )مثـال: زنـدی، روشـن و        شاپ مانند کافی
، 111، 127، 89: 1372(. به باور مرکـزی ) 1397خواه،  امیری
هـای تـاریخی و فرهنگـی     سازی جنبـه  ( با بازبافت137-134

تـوان   تهران که امروزه وجـود ندارنـد، مـی   دروازۀ سابق شهر 
نماها در ورودی شهرها را به رسانۀ محیطی تأثیرگذاری  آگهی

هـای پـژوهش خلیلـی     تبدیل کرد.همچنین بـر مبنـای یافتـه   
نماهای شهر تهران، از جنبۀ  ( بیشتر آگهی102 -105: 1389)

موقعیــت قرارگیــری، نحوۀجانمــایی و نــورپردازی ایرادهــایی 
ین، در شـهر تهـران، بـا وجـود مقرراتـی کـه در       دارند. همچن

چه داورپنـاه   است، چنان نما وضع شده ارتباط با جانمایی آگهی
های ناهماهنگی در بافت  کند، سازه ( اشاره می16-11: 1392)

موقعیت این رسانۀ محیطی وجود دارند که قدرت تأثیرگذاری 
 و 1-2: 1391سـرور )  دهنـد. مردانـی   این رسانه را کاهش می

در  رفتهکار ها و سازوکارهای متنی به نشانه ه تحلیلب( 81-77
 پرداخت تـا  شهر تهران یهای مترو تبلیغات محیطی ایستگاه

نوشتاری  یمتنها بندی های دخیل در قاب نقش ترغیبی و الیه
دیداریرا واکاوی کند. نتایج پژوهش وی نشان داد با بررسی و 

و بافـت مکـانی   نما در تعامـل بـا بافـت فرهنـگ      متن آگهی
های معناپرداز اشـاره کـرد    توان به برخی از جنبه بالفصل، می

ــۀ ارزش  ــر پای ــه ب ــی  ک ــاهیم فرهنگ ــا و مف ــاعی و -ه اجتم
شــده در مــتن  هــای تــاریخی و فرهنگــی بازنمــایی اســطوره
هـای   نمـا قابـل دریافـت هسـتند و در پیونـد بـا سـازه        آگهی
: 2013ن )آبادی سـاده و همکـارا   حسینمتنی قرار دارند. درون
هـای مناسـب نصـب و جانمـایی      (، به تشخیص مکـان 3706
نماهای تبلیغاتی برای جذب بیشتر مخاطب با استفاده از  آگهی

جمالی اند.  فرامیدانی پرداخته 7مدل الگوریتم رقابت استعماری

                                                                                                                
3. G. Sonesson  

4. M. A. Jurca  
5. M. Madlberger  

6. P. Peverini 
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نماهـا، در   یـابیِ آگهـی   ( به مکـان 11-23: 2015و همکاران )
ای از بهتـرین   شـه ای و ترسـیم نق  های عمومی سربسته مکان
هـای عمـومی    نما در مکان های جانمایی و نصب آگهی مکان

 ویژه در شهر تهران پرداختند. سربسته به

 شناسی پژوهش روش
های پژوهش، از دو شیوۀ میدانی و اسـنادی   در گردآوری داده

درصـد از   11 است که با استفاده از روش میدانی، استفاده شده
انـد. بـر    بـرداری شـده   حاضر عکـس وسیلۀ پژوهشگر  هابه داده

آرشـیو سـازمان    هـا از  درصد از داده 85مبنای روش اسنادی، 
نماهـا   اند و مابقی آگهـی  گردآوری شدهزیباسازی شهر تهران 

شـود، از   هـا را شـامل مـی    درصد از کـل مجموعـۀ داده   4که 
انـد.حجم کـل    هـای اینترنتـی معتبـر گـردآوری شـده      گاه وب
 بـود نما  آگهی 300 تصویر مشتمل بر، شده گردآوریهای  داده

  شـده   نصـب شهر تهران  در1392-1395های  که مابینِ سال
بـرای   ،مشـخص از پـیش  نبودویژگی و معیـارِ به دلیل  بودند.

ــاری، ناگزیر ــۀ آم ــف نمون ــهشــدتعری ــری  یم از روش نمون گی
 105بر این اسـاس، تعـداد   استفاده کنیم.  1ای تصادفی خوشه

 نتخـاب ا ای خوشـه  گیـری تصـادفی   روش نمونـه  نما به آگهی
شـده   گـردآوری  هـای  دادهگیری در  ، نمونهدر این زمینه. ندشد
با تکیه  های پژوهش انجام شد و داده مراتبی صورت سلسله به

بر مبنای نقشی که بافت موقعیـت در تولیـد    بر روش کمّی و
بنـدی شـدند. در نهایـت، بـه      دسـته  هایی معنا داشته، به گروه

نماهـای   فرایند تولید معنا در هر گروه از آگهیمنظور واکاوی 
کـه   هـایی  نمونـه  هدفمند، گیری نمونه با تکیه برروش مکانی،

نماهـای   های شاخص هـر یـک از انـواع آگهـی     نمایانگر جنبه
مکانی در شهر تهران بودند، مبنای تحلیل کیفی قرار گرفتنـد  

در متن مقاله توصـیف و   بسته به اهداف مطالعاتی پژوهش، و
 شدند. تحلیل

 مبانی نظری پژوهش
نماهـای   های ناشناختۀ معنـا در گفتمـان آگهـی    واکاوی جنبه

بنیـاد   کارگیری رویکردی چندروشی و نظریه مکانی، نیازمند به

                                                      
رود و منجـر بـه    مـی  سیاسی به کار  -برای بررسی تحول رقابت اجتماعی
 شود.  ترین زمان با صحت بیشتری می سازماندهی انتخاب بهتر در کوتاه

تمامی افـراد جامعـه شـانس مسـاوی      گیری، بر اساس این روش نمونه. 1
توان بخشی از افراد جامعۀ آمـاری   چرا که می ؛برای انتخاب شدن را دارند

ای کـه نماینـدۀ کـل     گونـه  بـه  ،بررسی انتخاب کرد عنوان نمونۀ موردِ را به
های حاصـل   گیری، یافته جامعۀ آماری باشند. همچنین در این روشِ نمونه

 .هستندعمیم بر کل افراد جامعۀ آماری از تحلیل نمونۀ آماری قابل ت

های پنهان  است تا ما را قادر به شناسایی و کشف تمامی الیه
معنایی کند. الگوی ترکیبی مقالۀ حاضر پس از بارها آزمـودن  

است. در ایـن میـان،    های پژوهش به دست آمده ادهبر روی د
( بـه گسـترش   1978گـرای هلیـدی )   با الهام از دیدگاه نقـش 

ــتن چندشــیوه، در ســه ســطحِ   روش ــاپردازی در م هــای معن
ایــم. ســطح  پرداختــه 4«بافــت»و  3«محتــوا»، 2«بازنمــایی»

ای  هــای نشــانه بازنمــایی، معــرفِ ســاختارهای بــالقوۀ نظــام
نمــا اســت. ســطح محتــوا،  ژانــر آگهــی ( در1999، 5)چانــگ

نمـا در دو الیـۀ    توصیفگر سازوکارهای معناپردازی ژانر آگهی
ای،  نشـانه  ای اسـت. در سـطح درون   نشانه ای و بینا نشانه درون

(، شیوۀ دیداری 1998؛ رویس، 1978نظام نوشتاری )هلیدی، 
؛ 1998؛ رویـس،  1389بین،  ؛ حق1996)کرس و فان لیوون، 

ــالوران،  ــالوران، 1999اوه ــالوران،  2005؛ اوه ــگ و اوه ؛ فن
( و 2006؛ فان لیوون، 2002نگاری )لیم،  (، نظام نوشته2013

لیـوون،   ؛ فـان 2002ای رنگ )کرس و فان لیوون،  نظام نشانه
ــرد و حــق2011 ــین،  ؛ منف ــرانقش 1393ب ــق ســه ف ( از طری

اندیشگانی، بینافردی و متنی قابلِ بررسی هسـتند. در سـطح   
؛ اوهـالوران،  1998ای )رویـس،   ای، روابط بینانشـانه  هنشان بینا

( 2015؛ اوهالوران و همکاران، 2009و اوهالوران،  6؛ لیو2005
ها معرفی خواهنـد شـد. سـطح بافـت،      بر پایۀ مفهوم فرانقش

 ( است. 1389معرف بافت موقعیت و بافت فرهنگ )ساسانی، 
 های پیرامونی: سازنده/ خوانشگر سازه

 
 بافت موقعیت/ بافت فرهنگسطح بافت: 

 
 ای ای/ بینانشانه نشانه سطح محتوا: الیۀ درون
 

 های بالقوه دیداری و نوشتاری سطح بازنمایی: سازه

ای  بودگی بینانشانه های تفسیر متن مدل تلفیقی سطح .1نمودار 

 نما در گفتمان آگهی

 سطح بازنمایی 
مواجـه   هـای بـالقوه   ای از انتخاب در سطح بازنمایی، با شبکه

ــاور چانــگ ) هســتیم؛ ــه ب هــای  (، مؤلفــه171-173: 1999ب
نمـا دربردارنـدۀ    دیداری در ژانر تبلیغات چاپی از جملـه آگهـی  

نقش اصلی، نمایش و نشان هستند. نقش اصلی، با تغییـر در  

                                                                                                                
2. expression plane 
3. content plane 

4. context plane 

5. Y. Cheong 
6. Y. Liu 
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شـود. نقـشِ    اندازه، مکانِ نمایش و رنگِ واقعی برجسته مـی 
توجـه اسـت.    اصلی، دربرگیرندۀ مکانِ توجـه و مـتممِ مکـانِ   

ای است که با تغییر در اندازه،  مکانِ توجه، سازۀ بسیار برجسته
کنـد.   مـی  رنگ و مکانِ تصویر توجه مخاطب را به خود جلب 

ای را بـر عهـده دارنـد.     متممِ مکانِ توجه، نقش سازۀ وابسـته 
مولفۀ دیداریِ نشان، به نمایاندنِ هویت و یا وضعیتِ فـرآورده  

: 1999پـردازد. همچنـین چانـگ )    مـی یا خدمات مورد تبلیـ   
هـای کالمـیِ ژانـر     اسـت کـه مولفـه    ( بیان کرده 176-171

ارتقادهنده، برچسـب، اطـالع    تبلیغات چاپی دربردارندۀ گزاره،
دیداری و فراخوان هستند.گزاره مشتمل بر دو نوع ثانویـه یـا   

هـا   ترین گزاره در میان گـزاره  اولیه است. گزارۀ اولیه، برجسته
وسیلۀ تعامل میان سـازۀ   تبلیغاتی است. ارتقادهنده، بهدر متن 

و خوانشگر را به اسـتفاده   نقش اصلی و گزاره،معنا تولید کرده
ــی  ــب م ــرآورده ترغی ــا ف ــازۀ  از محصــول ی ــد. برچسب،س کن

است. سازۀ اطالع دیداری   ای بخشیِ کوتاه وغیربرجسته اطالع
 دهد.  و فراخوان، اطالعات تماس را ارائه می

 محتواسطح 
(،فراینـد تولیـد   456الـف:  2008به باور اوهالوران )اوهالوران، 

وسـیلۀ یـک نظـام     ]بـه  1ای نشانه صورت درون معنا نه فقط به
]از طریق پیوند منـابعِ   2ای نشانه ای[ بلکه به صورت بینا نشانه
 شود. ای گوناگون[ نوشتاری و غیرنوشتاری تولید می نشانه

 ای نشانه الیۀ معناپردازی درون
در این قسمت، بـه معرفـی سـازوکارهای معنـاپردازی منـابع      

ای نوشتاری و غیرنوشتاری در متن چندشـیوه، در الیـۀ    نشانه
 ایم.  ای پرداخته نشانه درون

 

 ای نوشتار نظام نشانه -الف

(، سـطحِ محتـوا در نظـام    1994، 1978بر پایۀ دیدگاه هلیدی )
گفتمـانی تشـکیل   -معناای زبان از دو الیۀ واژدستوری و  نشانه
نویسـند، در   ( مـی 58-62: 2014است. هلیدی و متیسـن )  شده

گفتمــانی، نظــام زبــان در کــاربرد خــود بــر پایــۀ  -الیــۀ معنــا
پردازد کـه هـر فـرانقش وجـه و      هایی به تولید معنا می فرانقش
دهد؛ فرانقش اندیشگانی در ساختار  ای از معنا را انتقال می شیوه

کند. بر پایۀ مفهوم گذرایی، کاربران  یدا میبند تظاهر پ 3گذرایی
زبان، تصویر ذهنی خـود از واقعیـت را در قالـب زبـان تجسـم      

(، در 214-297: 2014بخشند. به بـاور هلیـدی و متیسـن )    می

                                                                                                                
1. intra-semiotically 

2. inter-semiotically 
3. transitivity 

سـه نـوع    6ای و رابطـه  5، ذهنی4نظام گذرایی فرایندهای مادی
فرایند اصلی هستند. در حد فاصل بین فراینـد مـادی و ذهنـی،    

ای،  و در مرز میان فرایندای ذهنی و رابطـه  7فرایندهای رفتاری
ای و  قـرار دارد. مـابین فراینـدهای رابطـه     8فرایندهای کالمـی 

قـرار دارنـد. فـرانقش بینـافردی در      9مادی، فرایندهای وجودی
به صورت مستقیم در تبـادل   شود که متجلی می 10ساختار وجه

اطالعات نقش دارد. به طور کلی، در ساختار وجـه، بنـد بـه دو    
شـوند. عنصـر    بخش عنصر وجه و اجزای باقیمانده تقسیم مـی 

وجه مشتمل بر نهاد یا فاعل دستوری، عنصر خودایستا، افـزوده  
یا ادات وجه است. نهاد یا فاعل دستوری، گروه اسمی یا ضـمیر  

یام بند در مورد آن است و در فارسی از نظر شخصی است که پ
کند. نهاد لزوماً بر کنشـگر منطبـق    شخص و شمار مطابقت می

نیست. عنصر خودایستا، بخشی از فعل است که بند را محـدود،  
کند. این عنصر، نمایانگر سه ویژگـی   مند می مند و موقعیت زمان

زمـان اصـلی )حـال، گذشــته و آینـده(، وجـه )خبـری، امــری،       
بندی )مثبت و منفـی( اسـت. افـزوده یـا ادات      رسشی( و قطبپ

های خطاب قرار دارد. اجزای باقیمانـده،   وجه، در پیوند با صورت
واژه، کـه   مشتمل بر مواردی است؛ از جملـه محمـول یـا فعـل    

ــواع       ــر ان ــتمل ب ــتمم، مش ــت. م ــل اس ــای فع ــانگر معن نمای
ر دارنـد.  های اسمی قرا ها است که در پیوند با گروه کننده شرکت

ای و قید اسـت.   های حرف اضافه ادات، غیروجهی شامل عبارت
تـر از سـطح بنـد مرکـب،      گرای سازگانی، پائین در دستور نقش

شوند و در این   وسیلۀ ابزارهای ساختاری سازماندهی می کالم به
سطح دو نظام مرتبط بـا هـم وجـود دارنـد. هلیـدی و متیسـن       

هـا، بنـد و    ز ایـن نظـام  نویسند یکـی ا  ( می114 -115: 2014)
یا نظام واحدهای دسـتوری مجـزا    11بخشی دیگری نظام اطالع

است. هر واحـد اطالعـاتی، سـاختاری     12یا واحدهای اطالعاتی
اسـت و در   تشـکیل شـده   14و نـو  13است که از دو نقش معلوم

آل، هر واحـد اطالعـاتی بایـد شـامل یـک       حالت معمول و ایده
نو همراه است. هر چنـد بـه    مؤلفۀ معلوم باشد که با یک مؤلفۀ

ای از معـانی   ( اطالع معلوم، مجموعه51-52: 1998باور گُدارد )
هـای آشـنا و یـا     مشترک پایـداری اسـت کـه برپایـۀ موقعیـت     

                                                                                                                
4. material 
5. mental 

6. relational 

7. behavioural 
8. verbal 

9. existential 

10. mood 
11. informative system 

12. informative unit 

13. old 
14. new 
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انـد. ایـن اطالعـات بـه      های کالمی پیشین ایجـاد شـده   ارتباط
فرض و یکی از جنبۀ ضروری ارتباط کالمی بـرای   عنوان پیش

: 2014رونـد. هلیـدی و متیسـن )    ار مـی رمزگذاری معانی به کـ 
اند که دستور مشتمل بر بندهای غیرساختاری  ( اشاره کرده114

هـا یـا حتـی     است که برای ایجاد پیوندهای معنایی میان جمله
ها، ضروری هستند که این منابع انسجام نام دارنـد.   درون جمله

، 2، ارجـاع 1نما بـه واسـطۀ پیونـدنما    انسجامِ دستوریِ متنِ آگهی
ــایگزینی ــذف 3ج ــی 4و ح ــدهای   صــورت م ــواع پیون ــرد. ان گی

، 6، شـمول معنـایی  5معنـایی  بخشی واژگانی شـامل هـم   انسجام
( در این زمینه بـر  43: 1998هستند. گدارد ) 8آیی و باهم 7تکرار

هـای تبلیغـاتی از جملـه در ژانـر      معنـایی در مـتن   تکرار و هـم 
 کند.   نما تأکید می آگهی

 

 داریای دی شیوۀ نشانه -ب

(، فرانقش اندیشـگانی  56: 1996به باور کرس و فان لیوون )
ها و روابط مفهومی میـان   دربردارندۀ بیناکنش دیداریدر نظام 

ها و اشیاء هستند که در قالب دو فراینـد دیـداری    افراد، مکان
شـوند. در بـازنمودِ    مطرح می 10و مفهومی 9ساختارهای روایی

یک کنش در نظام دیداری ساختارهای روایتی، شاهدِ نمایشِ 
هستیم که برای تشخیص این کنش باید بـه بردارهـا توجـه    

های موجود در الگوی روایتی ممکن است گذرا یـا   کرد. کنش
پـذیر   گـر و هـم کـنش    ناگذرا باشند. در کنش گذرا، هم کنش
کنندۀ  ای به شرکت کننده آشکارا وجود دارند و کنش از شرکت

اگذر، هم کـنش و هـم بـردار    شود. در کنش ن دیگر انجام می
وجود دارد اما این کنش گذرا نیست، مانند تصویر کسـی کـه   

رود. تصویری که بـردار نداشـته باشـد، دارای سـاخت      راه می
مفهومی است. ساختارهای مفهومی، خود به سه دسته تقسیم 

بنــدی، بــا نــوعی ســاختار  شــوند. در ســاختارهای طبقــه مــی
ساس آن یک طبقه از دیگـر  بندی مواجه هستیم که بر ا طبقه
شود. در ساختارهای نمادین، بـردار کنشـی    ها متمایز می طبقه

شود. در  وجود ندارد، بلکه مفهومی به طریقی نمادین بیان می
ساختارهای تحلیلی، تصاویر از طریق نمـایش رابطـۀ جـزء و    

پردازند. برای نمونه، نمایش یک پا و  کل به انتقال مفهوم می

                                                                                                                
1. conjunction 

2. reference 

3. substitution 
4. ellipsis 

5. homonymy 

6. metronymy 
7. repettition 

8. collocation 

9. narrative 
10. conceptual 

 یک تصویر، داللت بر بردگی دارد. غل و زنجیر در 
( دو نـوع سـاختار   45-113: 2006کرس و فـان لیـوون )  

و استعارۀ دیداری مشتمل بر سـاختارهای روایـی    11بازنمودی
. فنـگ و اوهـالوران   انـد  را معرفی کـرده ساختارهای مفهومی 

تواند در  اند استعارۀ دیداری می ( بیان کرده326-324: 2013)
بندی و کنشی بررسی شود. بر پایـۀ   طبقهفرایندهای تحلیلی، 
کنندۀ قراردادی )یعنی عامل یا هدف( یا  فرایند کنشی، شرکت

سازۀ شرایط )مانند رسانه( بـا یـک کـنش کـه غیرقـراردادی      
مثابـه   کننـده بـه   با شرکت  خورد. پیوند استعاره است، پیوند می

مثابه حوزۀ  گیرد و با سازۀ شرایط به یک حوزۀ مبدأ صورت می
(، 10: 1994شـود. در مثـال فورسـوایل )    نمایـان مـی   12مینهز

شخصی با قرار دادن یک افشانک گاز بـر روی سـر خـود در    
استعارۀ افشانک گاز، تفنـگ  »حال خودکشی است. در این جا 

بنـدی، اســتعارۀ   اسـت. در فراینـد طبقـه    ، ایجـاد شـده  «اسـت 
شود. نخست این کـه   شده به دو روش ایجاد می زدایی آشنایی

پدیدۀ الف عضوی غیرقراردادی از یک مقولـه اسـت و عضـو    
های برجسـتۀ   قراردادی پدیدۀ ب است. در نتیجه، الف ویژگی

شــکل « الـف، ب اسـت.  »گیـرد و اســتعارۀ   ب را قـرض مـی  
هـای   گیرد. برای نمونه، روزنامۀ امریکایی در قفسۀ کتـاب  می

قرار گرفتـه اسـت. در   « ترسناک»داستاتی ترسناک با عنوان 
های ترسناک  خبرهای امریکایی همانند رمان»یجه استعارۀ نت

است. دوم این که دو پدیده ممکـن اسـت    شکل گرفته« است
به طور غیرقراردادی کنار همدیگر قرار گیرند تـا یـک مقولـۀ    

ون بـا یـک قهرمـان     آشکار را بسازند. برای نمونه، یک مینی
هـای   هرمانها، ق ون مینی»برداری پیوند خورده و استعارۀ  وزنه
اسـت. هنجارشـکنی در     را شـکل داده « بـرداری هسـتند   وزنه

افتد که یک بخـش   کل( زمانی اتفاق می-فرایند تحلیلی )جزء
تواند به دو  غیرقراردادی در کل وجود داشته باشد. این امر می

روش محقق شود. نخست اینکه، بخش غیرقراردادی الف بـه  
هـای برجسـتۀ    یجای بخش قراردادی ب قرار گیرد که ویژگ

برد. برای نمونه، پیکرۀ مردی با چمدان کـه   آن را به ارث می
نمایـانگر   اسـت،  در آن یک کفـش جـایگزین کـراوات شـده    

است. دوم اینکه، یـک پدیـده    « کفش کراوات است»استعارۀ 
)یا بخشی از آن( در درون یک پدیدۀ دیگر )یا بخشـی از آن(  

اشینی که در آن نجـات  قرار گرفته باشد. برای نمونه، تبلی  م
است، نمایـانگر   های ماشین را اشغال کرده غریق، جایگاه چرخ

 است. « نجات غریق هستند های ماشین  چرخ»اساس استعارۀ 

                                                                                                                
11. representational meaning 
12. domain 
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فــرانقش بینــافردی در نظــام دیــداری بــر پایــۀ مفــاهیم 
قابل بررسـی اسـت کـه     3و نگرش 2، فاصلۀ اجتماعی1تماس
ـ  مقوله -121: 1996وون )هایی نسبی هستند. کرس و فان لی
ــی119 ــافردی،    ( م ــرانقش بین ــاس در ف ــۀ تم ــند، مقول نویس

های دیداری است که برای برقـراری ارتبـاط    دربردارندۀ منبع
لیـوون   رونـد. کـرس و فـان    بین تصویر و بیننده بـه کـار مـی   

توانند اطالعـاتی   نویسند، تصویرها می ( می130-121: 1996)
کنند. تفسـیرِ   ی را مطرح که درخواست را پیشنهاد دهند و یا این

کنشِ درخواست در تصویر، از طریق حضـور یـا غیـاب نگـاه     
توانـد نمایـانگر    شـود کـه مـی    کننده انجام می مستقیم شرکت

خطاب مستقیم یا خطاب غیرمستقیم بیننده باشد. بر پایۀ ایـن  
سازوکارها، تصویرها به شیوۀ مستقیم یا غیرمستقیم، بینندگان 

هــا را وادار بــه کــنش  دهنــد و آن یرا مــورد خطــاب قــرار مــ
کننـدۀ حالـت نگـاه و چهـرۀ      سازند. همچنین تماس، بیان می

کنشگر یـا کنشـگران در تصـویر اسـت.کرس و فـان لیـوون       
نویسند، فاصلۀ اجتماعی در پیونـد بـا    ( می135-130: 1996)

گرهـایی قـرار دارد کـه      انواع روابط اجتماعی میـان بینـاکنش  
و ناشناس یـا حتـی عجیـب )بـه مفهـوم      توانند افراد آشنا  می

اند کـه   ( بیان کرده1996لیوون ) فرهنگی( باشند. کرس و فان
حداقل سـه فاصـلۀ   »در پیوند با اندازۀ قاب و روابط اجتماعی 

: 1996)کرس و فان لیـوون،  « تواند تمایز داده شود عمده می
هایی که از نمـای   کننده (. در یک نظام نوشتاری، شرکت134

هایی که  اند، معموالً غریبه هستند. سوژه مایش درآمدهدور به ن
شـوند، جزئـی از خوانشـگر     از نمای نزدیـک نشـان داده مـی   

کننده، قصـد   هستند. فاصلۀ میانه نمایانگر آن است که شرکت
 ایجاد ارتباط اجتماعی با خوانشگر را دارد. 

(، فرانقش متنی یا ترکیبی 1996به باور کرس و فان لیوون )
رندۀ سازوکارهایی است که عناصر بازنمودی و بیناکنشـی را  دربردا

صورت یک کل بامفهوم ترکیـب   ها را به زند و آن به هم پیوند می
( بـا الهـام از مـدل    212: 1996کنـد. کـرس و فـان لیـوون )     می

و  5، برجســتگی4بــه ســه نظــام ترکیبــی ارزش اطــالعهلیــدی، 
بر پایۀ ویژگـیِ ارزش   اند. در فرانقش متنی اشاره کرده 6گیری قاب

( معتقـد اسـت در   135: 1390بـین )  اطالع در شیوۀ دیداری، حق
هـا اسـت،    زبان ای که متعلق به فرهنگ فارسی های چندشیوه متن

                                                                                                                
1. contact 

2. social distance 
3. attitude 

4. information value 

5. salience 
6. framing 

با توجه به الفبای نوشتاری آن، معموالً در سمت چپ ]در فارسـی  
در سـمت راسـت[ تصـویر اطـالع معلـوم قـرار دارد و در ســمت       

یابـد. از   سمت چـپ[، اطـالع نوحضـور مـی    راست]در فارسی در 
(، محـور عمـودی   196-177: 2006دیدگاه کرس و فان لیـوون ) 
کنـد. در بـاالی    پـایین را ایجـاد مـی   -در شیوۀ دیداری، تمایز باال
شـود و در   آل یـا بـاارزش آورده مـی    طرح دیداری، اطالعات ایده

شـود.   ارزش آورده مـی  قسمت پایین طرح، اطالعات واقعی یا کم
( در ارتباط با جنبۀ سوم ارزش اطـالع  1990رس و فان لیوون )ک

مثابـه   یابد ... بـه  نمود می 7مثابه مرکز چیزی که به»اند:  بیان کرده
است که تمامی عناصـر دیگـر در    های اطالعاتی ارایه شده هسته

، عناصـر کمکـی و   8هـا  کنند. حاشیه برخی جهات از آن تبعیت می
(. بـه بـاور   206: 1990لیـووون،  )کـرس و فـان   « وابسته هستند.
(، برجستگی یـک کیفیـت   212-214: 1996لیوون ) کرس و فان

دهد تا بدانـد چـه    گیری است که به بیننده اجازه می اندازه غیرقابل
گیـری دربردارنـدۀ    تر از عناصـر دیگـر اسـت. قـاب     عنصری مهم

های دیگر در تصویر  های پیرامون مرزبندی است که از سازه سازه
 اند.   دهمجزا ش

 

 نگاری نظام نوشته -پ

ــان   ــاور ف ــه ب ــوون ) ب ــام143-153: 2006لی ــانه (، نظ  ای نش
 چند ای، به صورت مثابه یک نظام نشانه تواند به می نگاری نوشته

معنـاپردازی   شناسی نشانه بیانی ابزارهای دیگر شیوه و همراه با
 هـای  نگـاری دربردارنـدۀ مشخصـه    ای نوشـته  نظام نشـانه  .کند

 ،10گســترش ،9اهمیــت بــر ای اســت کــه مشــتمل تمایزدهنــده
 .16هستند 15مندی قاعده و 14، جهت13، پیوستگی12، انحنا11شیب

                                                                                                                
7. center 

8. margin 
9. weight 

10. expansion 

11. slope 

12. curvature 

13. connectivity 

14. orientation 
15. regularity 

. مشخصۀ اهمیت، بر پایۀ تمایز پررنگ بودن نمایانگر پیوسـتاری از انـواع   16
هـای حرفـی ممکـن     بر پایۀ مشخصۀ گسترش، طرح. استهای حرفی  طرح

ویژگی شیب، بـه تمـایز میـان    . یافته باشند است حجیم، باریک و یا گسترش
نـویس و   هـای حرفـی گونـاگون ماننـد دسـت      دار، طـرح  خطِ شکسته، شـیب 

بـر اسـاس ویژگـی    . دهـد  های حرفی مورب یـا غیرمـورب ارجـاع مـی     طرح
به همدیگر پیوند زده شوند. پیوستگی  توانند های حرفی می پیوستگی، صورت
های حرفی، به صورت بیرونی یـا درونـی    تواند مابین صورت یا ناپیوستگی می
هـای حرفـی ممکـن اسـت بـا       بر پایۀ ویژگی جهت، طرح .وجود داشته باشد

نسبتاً مسطح بودن در جهت بعد افقی سوق داده شوند، یـا بـا نسـبتاً ممتـد و     
منـدی   ویژگـی قاعـده  . سـوق داده شـوند  کشیده بودن، بـه سـمت عمـودی    

 قاعده است.   های حرفی با قاعده و بی نمایانگر تقابل میان طرح
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...  نگـاری  نوشـته » نویسـد  ( مـی 2006فـان لیـوون )  همچنـین  
 صـورت چنـد   بـه  و مند نظام ای نشانه شیوۀ یک مثابه به تواند می

 دربردارنـدۀ  متنـی،  معنای بر عالوه و شود شیوه ]نیز[ نگریسته
(. 14: 2006)فـان لیـوون،   « باشد بینافردی و اندیشگانی معنای
 پایـۀ  بـر  نگاری نویسد، نوشته ( می145-147: 2006لیوون ) فان

 هـا  کیفیت و ها کنش بازنمایی تواند برای می اندیشگانی فرانقش
برای نمونه، در یک طـرح تصـویری بـا اسـتفاده از      .رود  کار به

است که   نگارش شده« مردِ مرده»گفتار  رههای استخوان، پا تکه
این بیانگر مفهـوم مـرگ اسـت. بـر پایـۀ فـرانقش بینـافردی،        

 بیـانگر  عمل کند و ها بیناکنش در پیوند با تواند می نگاری نوشته
بـرای  . است  شده بیان که باشد چیزی در ارتباط با هایی نگرش

نظــام  طریـق  از توانـد  مـی  واژه نمونـه، صـورت دیـداری یــک   
 هشدار یک به نگاری نوشته نشانۀ وسیلۀ یک به و یا نگاری نوشته

نگاری بر پایۀ  نوشتهبر پایۀ فرانقش متنی،  .شود تبدیل سؤال یا
 زمینه پیش را متن یک کلیدی های سازه تواند می فرانقش متنی

 .زمینه سازد پس تر را اهمیت کم های سازه و کند
 

 ای رنگ نظام نشانه -ت

( و فان لیوون 349-354:  2002از دیدگاه کرس و فان لیوون )
رنـگ، بـر   ای  شیوۀ نشـانه فرایند معناپردازیِ (، 73-56: 2011)
هـای رنـگ    و فـرانقش  1های رنـگ  سازوکارهای مشخصه ۀپای

های کمینۀ رنـگ در پـژوهش    این مشخصهت. بررسی اس قابلِ
 2ز شوهه( با مبانی نظری هولت66-69: 1393بین ) منفرد و حق

(، تلفیق شدند که مشتمل بـر شـش مشخصـه    90-74: 2006)
نهایـت روشـن تـا     دربرگیرندۀ بی 3روشنی-هستند؛ ویژگی تیره

نمایـانگر میـزان خلـوصِ     5. درجـۀ اشـباع  4نهایت تیره است بی
، اصطالحی نسـبی اسـت   6نسبیِ فام رنگی است. درجۀ خلوص

 8ضـح و وا 7که به تغییرات شدت فـام یـا کنتراسـت بـین کـدر     
هـای چرخـۀ رنـگ صددرصـد      های فـام  داللت دارد. تمام رنگ

های  های اولیۀ قرمز، زرد، آبی و فام اند که مشتمل بر فام خالص
هـا هسـتند.    های بینـابین آن  ثانویۀ نارنجی، سبز، بنفش و رنگ

)تلفیق متضـادها(، مقیاسـی اسـت کـه از رنـگ       9شدگی تلفیق

                                                                                                                
1. features of color 

2. H. schuhe 

3. value 

رنگ، زرد بیشترین درخشندگی )معادل خاکسـتری روشـن( و    ۀدر چرخ .4
 .بنفش کمترین درخشندگی )معادل خاکستری تیره( را دارد

5. saturation 
6. purity 

7. hybridity 

8. purity 
9. modulation 

گیـرد. رنـگ    رمـی  را درب 11تـا رنـگ یکنواخـت    10شده تلفیق
کند امـا   تأثیرِ شرایط اقلیمیِ گوناگون تغییر می شده، تحت تلفیق
دهندۀ کیفیاتِ عمومی اشیاء هسـتند.   های یکنواخت، نشان رنگ
 13فـام  های تک مقیاسی است که از رنگ 12چندفامی -فامی تک

-شـود. ویژگـی گرمـی    های بسیار متنوع را شـامل مـی   تا رنگ
تا رنگ قرمز است که قرمـز در   ، دربرگیرندۀ رنگ آبی14سردی

انتهای مقیاس، با گرمی، انرژی و برجستگی مـرتبط اسـت. در   
حالی که  آبی در سوی دیگـر مقیـاس، بـا سـردی، آرامـش و      

شناسی اجتماعی کرس و  فاصله در ارتباط است. در روش نشانه
( 56-73: 2011( و فان لیـوون ) 350-359:  2002لیوون ) فان

 بیـانگر  توانـد  می رنگ ای نشانه نظام ،شگانیاندی فرانقش بر پایۀ

 باشـد.  اسطوره یا و افراد مکان، اشیاء، واقعی، زندگی از هایی جلوه

برای نمونه، رنگ پرچم یـک کشـور نمایاننـدۀ ملیـت خاصـی      
 توانـد  می رنگ ای نشانه ۀشیو ،یبینافرد فرانقشِ اساس براست. 

در  باشـد.  مخاطب یا بیننده با درارتباط هایی کنش ایجاد به منجر
که رنگ در ارتباط با افراد کنشی را انجام  این دلیل  این مورد، به 

دهد و بیانگر اندیشه نیست، از فـرانقش اندیشـگانی متمـایز     می
 به تواند می رنگ ای نشانه ۀشیو متنی، فرانقش طریق از شود. می

 طریـق  از متنـی  درون هـای  سـازه  بـا  پیونـد  در منسجم ای شیوه

15رنگی هماهنگی
 .کند تولید معنا رنگی تضاد و 

 ای نشانه الیۀ معناپردازی بینا
توانند از طریق روابط  ای می های نشانه نما، نظام در ژانر آگهی

 ای معنا تولید کنند.  بینانشانه
بـه بـاور   ای:  فارانقش اندیشاگانی بینانشاانه    -الف

اندیشگانی )یعنی عقاید ما دربـارۀ  معنای »(، 2011اوهالوران )
« هـای تجربـی و منطقـی اسـت     جهان( دربردارنـدۀ فـرانقش  

(، 2011در رویکرد گفتمانی اوهالوران ) (.5: 2011)اوهالوران، 
معنای تجربی دربردارندۀ بازنمود و تجسم تجربه در جهان و »

بــر پایــۀ مــدل (. 5: 2011)اوهــالوران، « عــالم بیــرون اســت
ــی 26: 1998ای رویــس ) نهتمامیــت بینانشــا (، معنــای تجرب

، 16ای وسیلۀ روابط معنایی گوناگونی از قبیل تکرار بینانشانه به

                                                                                                                
10. modulated 

11. flat 

12. differentiation 
13. monochrome 

14. hue 

15. color harmony 

ــانه   . 16 ــرار بینانش ــایی تک ــۀ معن ــاس رابط ــر اس  intersemioticای ) ب

repetitionتکـرار  های دیداری و کالمی، هر دو بر مبنـای فراینـد    (، شیوه
 بیانگر معانی یکسانی هستند.
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کــل -، جــزء2ای ، تضــاد بینانشــانه1ای معنــایی بینانشــانه هــم
ــانه ــانه 3ای بینانش ــایی بینانش ــمول معن ــاهم 4ای ، ش ــی  و ب آی
: 2009لیـو و اوهـالوران )  قابـلِ بررسـی اسـت.     5ای بینانشانه

 اسـت.  اشاره کرده 6ای چندمعنایی بینانشانهبه  (5و  376-375
( چهـار گونـه رابطـۀ    379: 2009لیو و اوهـالوران ) همچنین، 

، رابطۀ 7ای )شامل رابطۀ مقایسۀ بینانشانه ای منطقی بینانشانه
و رابطۀ زمانی  9ای ، رابطۀ پیامد بینانشانه8ای افزایش بینانشانه

 اند.  ( را معرفی کرده10ای بینانشانه

ــالوران ای:  فاارانقش بینااافردی بینانشااانه  -ب اوه

هـای   نویسد، فرانقش بینـافردی دربردارنـدۀ روش   ( می2011)
ای خوانشـگر/ بیننـده و    گوناگونی است که به لحاظ بینانشانه

)خطـاب از طریـق پیشـنهادها،     11متن را در ارتبـاط بـا وجـه   
ا( و جهـتِ دسـتوری   هـ  الؤهای خبری، س ها، گزاره درخواست

                                                                                                                
ــر اســاس هــم. 1 (، intersemiotic synonymyای ) معنــایی بینانشــانه ب

 های دیداری و کالمی نمایانگر معانی مشابهی باشند. شیوه
(، نوعی رابطـۀ معنـایی   intersemiotic antonymyای ) تضاد بینانشانه. 2

ای  دو شیوۀ نشانه  آنهای دیداری و کالمی است که بر اساس  مابین شیوه
 بیانگر معانی متضادی هستند.

(، intersemiotic meronymyکـل ) -ای جـزء  رابطۀ معنایی بینانشـانه . 3
های دیداری و کالمی است که دربردارنـدۀ   نوعی روابط معنایی میان شیوه

 رابطۀ میان جزء و کل یک چیزی )طرح یا پدیده( است.

(، نوعی رابطۀ intersemiotic hyponymyای ) شمول معنایی بینانشانه .4
های دیداری و کالمی است که دربردارندۀ روابط میـان   معنایی میان شیوه

 های آن است. یک دسته و گروه کلی و زیرگروه
( اشـاره بـه   intersemiotic collocationآیـی )  ای بـاهم  . سـازوکار بینانشـانه  5

 یا حوزۀ محتوایی دارد. ای( در یک زمینه احتمال باالی حضور )دو شیوۀ نشانه
( نــوعی رابطــۀ intersemiotic polysemyای ) چنــدمعنایی بینانشــانه. 6

های دیداری و کالمی است که چندین معنای مرتبط  انسجامی میان مؤلفه
 کنند. به هم را در متن چندشیوه منتقل می

( intersemiotic comparative relationای ) رابطۀ مقایسۀ بینانشـانه . 7
هـای دیـداری و کالمـی، معـانی تجربـی       شود که مؤلفه نی محقق میزما

 گذارند. مشابهی را به اشتراک می
(، intersemiotic additive relationای ) در رابطـۀ افـزایش بینانشـانه   . 8

زبان و تصـویر هـر یـک بخشـی از پیـام مـتن چندشـیوه را بـه نمـایش          
معانی مختلف اما مـرتبط  ای،  گذارند و برخالف رابطۀ مقایسۀ بینانشانه می

 گذارند. با هم را به اشتراک می

 intersemiotic consequentialای ) بر پایـۀ رابطـۀ پیامـد بینانشـانه    . 9

relationای بعد از خـود   ای، بتواند پیام شیوۀ نشانه  (، پیامِ یک شیوۀ نشانه
سادگی کنـار هـم    را تعیین کند، به جای این که فقط هر یک از دو پیام به

 قرار گیرند. 
زمـانی محقـق    (intersemiotic temporal relationرابطـۀ زمـانی )  . 10
 ای نمایان شوند. های مرحله ای در قالب گام های نشانه شود که شیوه می

11. mood 

مثابه واقعـی یـا غیرواقعـی، درسـت یـا       ها یا چیزی به )نگرش
دهد  نادرست، ممکن یا ناممکن، الزم یا غیرضروری( قرار می

ــانه   ــط بینانش ــق رواب ــه از طری ــدن(   ک ــب )فراخوان ای ترغی
و نــاهمخوانی  13بــر اســاس همخــوانی نگرشــی 12خوانشــگر
ای قابل بررسی اسـت.بر پایـۀ همخـوانیِ     بینانشانه 14نگرشی

ای، شیوۀ دیـداری و کالمـی بـا اسـتفاده از      نگرشی بینانشانه
های یکسان جهت دستوری در زبان و تصویر همـراه بـا    شیوه

کننـد. بـرای نمونـه، بـر      هم نگرش یکسانی به بیننده القا می
اساس شیوۀ دیداری، از طریق ابروهای باالرفته یک پرسـش  

شود و این مفهوم در تصویر از طریق یـک بنـد بـا     مطرح می
شـود. بـر اسـاس نـاهمخوانی نگرشـی       وجه پرسشی بیان می

هــای دیــداری و کالمــی بــا اســتفاده از  ای، شــیوه بینانشــانه
توری، بیـانگر نگرشـی متضـاد یـا     های متضاد جهت دس شیوه
 در ارتباط با هم هستند. 15آمیزطنز

و  41: 1998رویـس ) ای:  بینانشانه فرانقش متنی -پ

هـای مختلفـی اشـاره     نویسد، فرانقش متنی به روش ( می27
کنند تا یک طـرح یـا    ای را ادغام می های نشانه دارد که شیوه

 -45: 1998ترکیب منسجم را نمایش دهند. به باور رویـس ) 
ای ارزش  (، معانی متنی )ترکیبی( از طریق روابط بینانشانه42

ای و  گیــری بینانشــانه ات قــاب، درجــ17، برجســتگی16اطــالع
ــالع      ــت. ارزشِ اط ــی اس ــل بررس ــوانش قاب ــیرهای خ مس

ای، به جایگاه نسبی شیوۀ دیداری و کالمی در مـتن   بینانشانه
چندشیوه اشاره داردکه دربردارندۀ جایگاه چپ/راست در محور 

در  18پـایین در محـور عمـودی و تعـادل    -جایگـاه بـاال   افقی،
ای، بـا میـزان    حاشیه است. رابطۀ برجستگی بینانشـانه -مرکز

ی  هـا  در مقایسه بـا شـیوه    های دیداری برجستگی نسبی شیوه
درجــۀ بــر اســاس  کالمــی در مــتن چندشــیوه ســروکار دارد.

تواند به طـور   ای فضای متن چندشیوه می گیری بینانشانه قاب
شـتمل  آشکاری به چهار بخش متعادل شده تقسیم شود که م

گیری، فضاهایی بـا تضـادها در رنـگ     های واقعی قاب بر خط
-هـای کالمـی   ها، فضـاهای دربردارنـدۀ ریـزش    مایه و رنگ

 هـا  هـا و ژسـت   ، حاشـیه 19شدۀ پیرامون فضاهای احاطهزبانی،
نویسد، مسـیر تأثیرگـذار    ( می45و  41: 1998رویس ) هستند.

                                                                                                                
12. reinforcement of address 
13. attitudinal congruence 

14. attitudinal Dissonance 

15. ironic 
16. information Valuation 

17. salience 

18. balance 
19. run-arounded 
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ـ      ی یا مسیر بالقوۀ خوانش، روشی اسـت کـه بـه ارتبـاط درون
برجستگی دیداری با مکان قرارگیری تصویر اشاره دارد که در 

 ارتباط با جهت راست یا چپ و یا با باال یا پایین قرار دارد. 

 سطح بافت
به فراینـدی اشـاره   سازی  بازنشانه (،41: 2003)به باور ایدیما 

معناپردازی از یک بافت به بافت دیگر ... تغییـر  ».... دارد که 
ــی ــد.... م ــانی )  «.یاب ــه ساس ــن زمین ( 184-197: 1389در ای
مکانی بالفصل اسـت   -نویسد، بافت موقعیت، بافت زمانی می

که دربردارندۀ تمامی مختصات مکانی و زمـانی شـامل افـراد    
گیری آن ندارند و  غیردرگیر در متن است که دخالتی در شکل

ماننـد.   همچون دیگر عناصر موجود در صـحنه یـا بافـت مـی    
تری است که سـپهری   فرهنگی، بافت کالن -بافت اجتماعی
تر از فضای موجود را در خود دارد و بـه نـوعی،    بسیار گسترده

تـوان تعامـل    فرهنگِ حاکم بر آن شرایط است. همچنین می
میان متن و بافت فرهنگی را در چهارچوب روابط بینـامتنی و  

 های دیگر نیز بررسی کرد. گفتگوهای متن با متن

 پیکرۀ پژوهشتوصیف و تحلیل 
های پـژوهش بـا روش کیفـی و     در این بخش، به واکاوی داده

کمّی خواهیم پرداخت. ابتدا با اسـتفاده از آمـار توصـیفی، انـواع     
نماهای مکانی، با توجه به میـزان پراکنـدگی    زیرژانرهای آگهی

هـایی   بندی خواهند شد. سپس، جنبه ها در شهر تهران دسته آن
نمـا   متنی آگهـی  های درون وند با سازهاز بافت موقعیت که در پی

گیری از الگـوی   اند، با بهره به گسترش ابعاد معناپردازی پرداخته
 پژوهش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 نماهای مکانی در شهر تهران  پراکندگی آگهی
نماهای مکانی شهر تهران با استفاده از  آگهی در این بخش،
 پراکندگی شدند و بندی توصیف و دسته آمار توصیفی،

در طی  1در جدول  نماهای مکانی، های مختلف آگهی گونه
 است.  به نمایش در آمده1392-1395های  سال
 

 نماهای مکانی تهران در آگهی وقعیتسازی بافت م بازنشانهپراکندگی انواع  .1جدول 

سازی  انواع بارنشانه
 بافت موقعیت

ارجاع  به بافت موقعیت 
 مکانی پیرامونی

شکنی و پیوند با بافت  قاب
 موقعیت پیرامونی

حضور بافت موقعیتپیرامونی 
 نما در قاب آگهی

پیوند با بافت موقعیت 
 غیرپیرامونی

 55 5 12 33 فراوانی

 5/52 5/4 5/11 5/31 درصد فراوانی

 
نماهای مکانی کـه   شود،آگهی طور که مشاهده می همان

های بافت موقعیت غیرپیرامونی معناپردازی  در پیوند با سازه
انـد. پـس از    انـد، بیشـترین میـزان فراوانـی را داشـته      کرده

مکانی کـه بـا ارجـاع بـه بافـت موقعیـت        نماهای آن،آگهی
ــاپردازی را گســترش داده  ــاد معن ــی  مکــانی، ابع ــد، فراوان ان

شــکنی،  نماهــایی کــه بــا قــاب انــد. آگهــی بــاالتری داشــته
های بافت موقعیت پیرامونی  متنی را با سازه های درون سازه

ای برخــوردار بودنــد. در  انــد، از پراکنــدگی میانــه پیونــد زده
هایی از بافت موقعیـت   ماهای مکانی که سازهن نهایت، آگهی

ــی  ــاب آگه ــونی در ق ــرین   پیرام ــتند، کمت ــا حضــور داش نم
 پراکندگی داشتند.

 وقعیتسازی بافت م بازنشانهواکاوی ابعاد معناپرداز 

 نماهای مکانی تهران  در آگهی
نماهای مکانی، هر یک  به منظور واکاوی ابعاد معناپرداز آگهی

شده، با استفاده از الگوی ترکیبی پژوهش  از زیرژانرهای اشاره

 اند.  توصیف و تحلیل شده

نما به بافت موقعیت مکانی  متنی آگهی ارجاع درون

 پیرامونی
متنـی بـا اشـاره بـه یکـی از       ای درون های نشـانه  گاهی نظام

 کنند. های بافت مکانی پیرامونی، معنا تولید می سازه
 

نما بـا فـام سـفید     زمینۀ آگهی پس :1نمای  توصیفِ آگهی

است که  نشده، اشباع به نمایش درآمده روشن، ناخالص، تلفیق
نمـا اثـری نمایانـده     سازۀ نمایش است. در سمت راست آگهی

است که سازۀ نقش اصلی است. این اثر نمایانگر طرحـی   شده
هزار ریالی است که مبل  اسکناس، تصویر  های ده از اسکناس

نیتــی از آن حــذف شدهاســت. در حــالی کــه پرتــره و نــخ ام
های آن در پائین با فـام آبـی روشـن،     های گل و حاشیه طرح

است و  نشده، غیرِ اشباع و سرد به نمایش درآمده خالص، تلفیق
شــکلی در بـاال بــا فــام سـبز روشــن، ناخــالص،    کـادر تــوری 
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است. عالوه بـر   شده، غیرِاشباع و سرد به نمایش درآمده تلفیق
روشـن، خـالص،    هایی با فام قرمز نیمـه  این طرح رگهاین، در 
است که سـازۀ مکـان    نشده، اشباع و گرم، نمایانده شده تلفیق

نما، ماهی در حال شنا کـردن و در   توجه است. در مرکز آگهی
حال نگاه به سمت روبرو است که سازۀ مـتمم مکـان توجـه    
اســت. ایــن مــاهی بــا فــام طوســی نســبتاً تیــره، ناخــالص،  

های آن  است و بال شده، اشباع و سرد به نمایش درآمده تلفیق
شـده و اشـباع نمایانـده     با فام سفید روشن، ناخـالص، تلفیـق  

نما،  است و سازۀ متمم است. در سمت چپ و باالی آگهی شده
است. در این لوگو، بانک  لوگوی بانک آینده به نمایش درآمده

، نـامورب،  آینده به زبان فارسی و با قلـم کـامپیوتری حجـیم   
ای  باقاعده، مسطح و بدونِ انحنا و کشیده و فام رنگـی قهـوه  

اسـت.   شده به نمایش درآمده نشده، تلفیق تیره، ناخالص، اشباع

بـا  « AYANDEH BANK»در زیر آن مـتن نوشـتاری   
ای همرنـگ بـا لوگـو و بـه قلـم       نوشتار انگلیسی و فام قهوه

و بدون انحنـا  کامپیوتری حجیم، نامورب، باقاعده، غیرِمسطح 
است. ایـن نـام تجـاری، سـازۀ      و غیرِکشیده به نمایش درآمده

نشان است. در زیر آن آدرس وبگاه اینترنتـی بـا همـان فـام     
شود که سازۀ فراخـوان   ای و قلم کامپیوتری مشاهده می قهوه

سال نو »نما، متن نوشتاری  است. در مرکز و سمت چپ آگهی
نشـده،   اشـباع، تلفیـق   مـه با فام رنگی آبیِ روشـن، نی « مبارک

است که این مـتن نوشـتاری    خالص و سرد به نمایش درآمده
سازۀ گزارۀ اولیه است. قلم کـامپیوتری ایـن مـتن نوشـتاری،     
باریک، نامورب، باقاعده، غیرِمسطح، بدونِ انحنا و غیرِکشیده 

نما، پیکانی یا رنگ قرمز به بیـرون   است. در سمت چپ آگهی
 د و سازۀ متمم است. و محل بانک اشاره دار

 

 

 نمای بانک آینده )برگرفته از آرشیو سازمان زیباسازی شهر تهران( آگهی .1تصویر 

 

ای، سازۀ مکان  نشانه در سطح درون :1نمای  تحلیلِ آگهی

توجه، بر پایۀ فرانقش اندیشگانی نمایانگر کنش شـنا کـردن   
ماهی است. عالوه بر این، ماهی در پیوند بـا یکـی از اجـزای    

سین است. جایگزینی فام رنگی طوسی بـه جـای    سفرۀ هفت
قرمز برای ماهی، بر پایۀ استعارۀ تحلیلی داللت بر شاد نبودن 

مر از طریق همزمـان شـدن بـا ایـام     مراسم نوروز دارد. این ا
فاطمیه قابلِ توجیه است. چرا که بر پایۀ فـرانقش بینـافردی،   
فام سرد طوسی، در پیوند با سرد بودن و غم است. بر مبنـای  
فرانقش بینافردی، نمایش ماهی که در پیوند با شروع سال نو 
و اسکناس که یادآور عیدی دادن است مفهـوم عیـدی دادن   

کنـد.   تسهیالت ویژه به مناسبت نوروز را القا می بانک و ارائۀ
نما، بـر پایـۀ فـرانقش اندیشـگانی، نمایـانگر       زمینۀ آگهی پس

ساختار نمادین است که اسکناس در پیوند با مفهوم عیدی در 

جشن نوروز است. بر پایۀ فرانقش متنی، نمایش طرح پول بـا  
سال »سازی است. سازۀ گزارۀ اولیۀ  نمای بزرگ برای برجسته

سـال  »در معنایی نمایانگر فرایند اسـنادی اسـت.   « نو مبارک
از « باد»ویژگی است. عنصر محذوف « مبارک»حامل و « نو

فاعل دستوری سوم شخص مفرد، عنصر خودایسـتای آینـده،   
اسـت. بـر پایـۀ     تشکیل شده« بودن»مثبت و خبری و فرایند 

وانشـگر  فرانقش بینافردی، این بند آرزویی را در ارتبـاط بـا خ  
کند که بر اساس آن سال نو برای خوانشگر فرخنـده   بیان می

و مبارک باشد. بر پایۀ فرانقش متنی، در این متن نوشتاری از 
اطـالع  « سـال نـو  »اسـت.   ابزار انسجامی حذف استفاده شده

اطالع نو اسـت. بـر پایـۀ فـرانقش متنـی،      « مبارک»کهنه و 
است. سازۀ نشـانۀ  کاربرد تضاد رنگی قرمز و آبی برای تأکید 

بـه  « بانک»گروه اسمی است که هستۀ اسمی « بانک آینده»
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ــی  ــه م ــانی ارائ ــار    مک ــالی را در اختی ــدمات م ــه خ ــد ک ده
، به نام ایـن  «آینده»دهد. وابستۀ اسمی  گذاران قرار می سپرده

رسان  بانک اشاره دارد. این گروه اسمی هویت موسسۀ خدمات
ای، کـاربرد طـرح پـول و     نشانه دهد. در سطح بینا را نشان می

ای است کـه بـه    بانک نمایانگر رابطۀ شمول معنایی بینانشانه
زیرمجموعۀ فضای بانک اشاره دارد. همچنین کاربرد ماهی و 

، بیـانگر رابطـۀ شـمول    «سال نو مبـارک »عیدی در پیوند با 
ای است که زیرمجموعـۀ فرارسـیدن بهـار و     معنایی بینانشانه

ح فرانقش متنی، کاربرد مـاهی بـا   مراسم نوروز است. در سط
اندازۀ بزرگ در تصویر نوعی برجستگی و اهمیت بـر مراسـم   
نوروزاست. عالوه بر این، در سمت راست قرار گـرفتن مـاهی   
اطالع کهنه و سازۀ نشان و فراخوان نمایانگر اطالع نو اسـت  
کــه بــه خوانشــگر اطالعــات الزم را در ارتبــاط بــا موسســۀ 

نمای مکانی هر چنـد   هند. در این آگهید رسان قرار می خدمت
است اما پیکانی با فام قرمز  شکنی در متن صورت نگرفته قاب

ای در فضای بیـرون اشـاره دارد.    است که به سازه به کار رفته
است که در نزدیکـی   نما که در محلی جانمایی شده این آگهی

 های بانک آینده است.  یکی از شعبه

گـر   نما به طور کلی بیـان  آگهی تفسیر:1نمای  تفسیرِ آگهی

این مفهوم است که در سال جدید، با آرزوی سالی پر از زندگی 
گذاری در بانـک آینـده کـه آسـوده و مطمـئن       و ثروت، سرمایه

است. این گفتمان به وسیلۀ تغییر  است به خوانشگر توصیه شده
سین و جایگزینی رنگ قرمز ماهی بـا فـام    در ماهی سفرۀ هفت

بر عدم شادی در دهۀ فاطمیـه دارد. در نهایـت،    طوسی داللت
استفاده از فلش قرمزی که به صورتی برجسته، خوانشگر را بـه  

کند، باعث هدایت مشتری  سمت محل ارائۀ خدمات هدایت می
 شود. رسانی می به سوی مرکز خدمات

نماا و ارجااع باه ساازۀ بافات       شکنی آگهای  قاب

 موقعیت مکانی پیرامونی
شـکنی و گسـترش    نمای مکانی با قاب آگهیدر مواردی متن 

متنــی در بافــت پیرامــونی، ابعــاد  ای درون هــای نشــانه نظــام
 دهد. معناپردازی را افزایش می

 
 نمای مرغ سوخاری اسپریچو )برگرفته از آرشیو سازمان زیباسازی شهر تهران( آگهی .2تصویر 

 

زمینۀ تصویر  در سطح بازنمایی، پس :2نمای  توصیفِ آگهی

روشن، اشباع، خالص،  که سازۀ نمایش است، به رنگ قرمز نیمه
زمینه در پایین و سـمت   نشده و گرم است. بخشی از پس تلفیق

کـه برگردانـده    ای بـه نمـایش درآمـده    راست بـه شـکل الیـه   
نشده و اشـباع   رنگ سفید روشن، ناخالص، تلفیق است و به شده

نما نمایانگر اثری است که چنـد رویـداد را بـه     است. این آگهی
نمـا، تصـویر مـرغ     است؛ در سـمت چـپ آگهـی    نمایش گذاشته

اسـت کـه فـام آن     سوخاری در درون ظرفی به نمایش درآمـده 
روشـن و گـرم اسـت. بـر      شده، نیمه کرم اشباع، ناخالص، تلفیق

با قلم کامپیوتری « Esparic»ین ظرف لوگوی تجاری روی ا

حجـیم، نـامورب، باقاعـده، غیرمسـطح و بـدون انحنـا، بلنــد و       
ــده ــته شـ ــیده نوشـ ــرف،  غیرکشـ ــراف آن ظـ ــت. در اطـ اسـ

هـایی از مـرغ    و تکـه  کرده ریختـه شـده   های سرخ زمینی سیب
ای از آن از قاب بیـرون   است و تکه سوخاری به هوا پرتاب شده

این تصویر سازۀ متمم محل توجه است. در سـمت   است که زده
زمینـه بیـرون    ای از قـاب پـس   راست و باالی تصویر، پسربچه

زدهاست که در حال پریدن به هوا است. در حالی که سـر او رو  
به پایین است که سازۀ محـل توجـه اسـت. در زیـر آن، مـتن      

با فام سفید و اندازۀ کوچک قلم « یه جورایی خاصه!»نوشتاری 
قاعده، غیرمسطح و دارای انحنا و  امپیوتری باریک، مورب، بیک
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است که سازۀ گزارۀ ثانویه اسـت. نـام    کشیده به نمایش درآمده
با قلم کامپیوتری حجیم، نامورب، باقاعـده،  « اسپریچو»تجاری 

ــایش    ــه نم ــیده ب ــد و غیرکش ــا، بلن ــدون انحن غیرمســطح و ب
ماره تمـاس  است که سازۀ نشـان اسـت. در زیـر آن، شـ     درآمده

ــده،     « 7153» ــامورب، باقاع ــیم، ن ــامپیوتری حج ــم ک ــا قل ب
غیرمسطح، بدون انحنا و غیرکشیده به نمایش درآمده که سـازۀ  
فراخوان است. در سمت راست و پایین تصویر، بر روی قسمتی 
که به رنگ سفید است پیکانی به سمت راسـت و بـاال ترسـیم    

بـا  « خیابان بهـار »است. بر روی این پیکان، متن نوشتاری  شده
قلم کامپیوتری حجیم، نـامورب، باقاعـده، غیرمسـطح و بـدون     

ثانویه اسـت.   است که سازۀ گزارۀ انحنا و غیرکشیده نوشته شده
این آدرس و پیکان که سازۀ متمم است در پیوند با سازۀ مکانی 

نما از طریـق پیکـان در پیونـد بـا      اسپریچو است که متن آگهی
 گیرد.   محیط پیرامون قرار می

 

ای، برپایـۀ   نشـانه  در سـطح درون  :2نماای   تحلیلِ آگهی

فرانقش اندیشگانی، سازۀ متمم محل توجـه نمایـانگر کـنش    
پرش است که ناگذر است. بر اساس فرانقش بینافردی، ویژگی 
تماس نمایانگر آن است که کنشگر در حالت هیجان و شادی 

اصـلۀ  بسیار اسـت. بـر پایـۀ فـرانقش بینـافردی و ویژگـی ف      
اجتماعی، فاصلۀ کنشگر با خوانشگر بسیار است که نمایـانگر  
ــاس    ــن اس ــر ای ــا خوانشــگر اســت. ب رابطــۀ غیرصــمیمی ب

توانـد   کننده قصد ایجاد رابطۀ اجتماعی را ندارد که می شرکت
کننده داللت داشته باشد.  فرد شدن شرکت تاحدی بر منحصربه

در پیوند با سازۀ متمم که نمایانگر تصویر مرغ سوخاری است، 
فرانقش اندیشگانی نمایانگر کنش نمادین است که بر اساس 
آن تصویر محصول داللت بـر خـود محصـول دارد. بـر پایـۀ      

سازی  فرانقش متنی، نمایش آن در اندازۀ بزرگ برای برجسته
تواند برای خوانشگر بسیار برانگیزاننده باشد. گزارۀ  است که می

تاری اسـت کـه در سـطح    متن نوش« یه جورایی خاصه»اولیۀ 
و گـروه صـفتی   « یـه جـورایی  »های اسـمی   نحوی، از گروه

اسـت. ایـن مـتن نوشـتاری، بـر پایـۀ        تشکیل شده« خاصه»
یـه  »فرانقش اندیشـگانی، نمایـانگر فراینـد اسـنادی اسـت؛      

ویژگی اسـت. بـر پایـۀ فـرانقش     « خاصه»حامل و « جورایی
« اسـت »عامیانـه معـادل بـا صـورت رسـمی      « ه»بینافردی، 

از فاعل دستوری سوم شخص مفرد، « است»باشد. فرایند  می
« بـودن »عنصر خودایستای حـال، مثبـت و خبـری و فراینـد     

است. بر پایۀ فرانقش بینافردی، این بند پیامی را  تشکیل شده
کند که داللت بر خاص بـودن چیـزی    به خوانشگر منتقل می

ـ  « یـه جـورایی  »دارد. بر پایۀ فرانقش متنـی،   ه و اطـالع کهن
شود. کاربرد قلم کـامپیوتری   اطالع نو محسوب می« خاصه»

نویس برپایـۀ فـرانقش اندیشـگانی     قاعده و دست شکسته، بی
داللت بر بیان غیررسـمی و عامیانـه دارد. بـر پایـۀ فـرانقش      
بینافردی، کاربرد ایـن قلـم کـامپیوتری بـرای ایجـاد ارتبـاط       

بـر پایـۀ    «اسـپریچو »صمیمانه با خوانشگر است. سازۀ نشانۀ 
فرانقش اندیشگانی به نام محصول اشـاره دارد. سـازۀ گـزارۀ    

گروه اسمی است کـه از هسـتۀ اسـمی    « خیابان بهار»ثانویۀ 
تشکیل شـده کـه بـه نـام     « بهار»و وابستۀ اسمی « خیابان»

خیابانی اشاره دارد که محل تولید فرآورده است. در این زمینه 
پیوند با فرانقش بینافردی استفاده از قلم کامپیوتری خوانا، در 

برای انتقال مفاهیم با سرعت است. کـاربرد قلـم کـامپیوتری    
، مورب و شکسته برای نام تجـاری برپایـۀ فـرانقش     قاعده بی

اندیشگانی داللت بر منحصر به فرد بودن آن دارد. در نهایت، 
نما بر پایـۀ فـرانقش بینـافردی،     های گرم در آگهی کاربرد فام

کند. در  دی فراوان را به خوانشگر منتقل میحس هیجان و شا
ای، برپایۀ فرانقش اندیشگانی، کنش پـرش در   نشانه سطح بینا

دارای رابطۀ افزایش « یه جورایی خاصه»ارتباط با گزارۀ اولیۀ 
ای اسـت کـه بـر اسـاس آن،      ای یا تکمیل بینانشانه بینانشانه

شـد.  تواند به دلیل خاص بـودن فـرآورده با   پریدن کنشگر می
زمینی  عالوه بر این، در سازۀ نقش اصلی، آوردن تصویر سیب

و مرغ سوخاری در کنار هم در ارتباط با نام تجاری، نمایـانگر  
ای است. بر پایۀ فرانقش متنـی   رابطۀ شمول معنایی بینانشانه

قرار گرفتن سازۀ نقش اصلی در سمت چـپ اطـالع کهنـه و    
ایانگر اطالع نو است. سازۀ گزارۀ اولیه و ثانویه سمت راست نم

بافـت و   نما از طریـق گسـترش هـم    عالوه بر این، متن آگهی
شکنی به مکانی در محـیط پیرامـون اشـاره دارد. از ایـن      قاب

طریق خوانشـگر بـه رفـتن و اسـتفاده از آن مکـان ترغیـب       
اسـت کـه در    نما در مکانی جانمـایی شـده   شود. این آگهی می

ده است و از طریق پیکانی نزدیکی رستوران تولیدکنندۀ فرآور
 است.  به آن مکان اشاره شده

 

نمـا، نمـایش    در گفتمـان آگهـی   :2نماای   تفسیرِ آگهی

کنندۀ  تصویر محصول در حال پرتاب شدن و پریدن مصرف
آمیـز ایـن محصـول     انگیز بودن اغراق آن، داللت بر هیجان

دارد. در این راستا، نظام نوشتاری بر متمایز و خـاص بـودن   
این محصول تأکید دارد و کاربرد زبان عامیانه بـرای ایجـاد   

اسـت. در ایـن میـان، نمـایش      رابطۀ صمیمی با خوانشـگر 
است و خوانشگر را به  نما بیرون زده پیکانی که از قاب آگهی
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کند، منجر به هـدایت   سوی مرکز ارائۀ محصول هدایت می
خوانشگران اغواشده بـه سـوی خریـد دارد. در ایـن راسـتا،      

اسـت.   اطالعات تماس در اختیـار مشـتری قـرار داده شـده    
با نام تجـاری محصـول بـرای     استفاده از فام قرمز در پیوند
 تأکید بر این محصول است. 

مکانیپیرامونی -سازی بافت موقعیت زمانی بازنشانه

 نما در آگهی
گاهی عناصر زمانی و مکـانی بافـت موقعیـت پیرامـونی،     

 یابند. نماحضور می ای در آگهی های نشانه مثابه یکی از نظام به

 

 
 نمای شرکت بیمه دی )برگرفته از آرشیو سازمان زیباسازی شهر تهران( آگهی .3یر تصو

 

زمینـۀ   در سـطح بازنمـایی، در پـس    :3نمای  توصیفِ آگهی

شود که به صـورتی هماهنـگ بـا     نما یک اثر مشاهده می آگهی
فضای پیرامون، نمایانگر بخشی از فضای سبز و آسمان است و 

نمـا از پشـتِ    مشتمل بر دو الیه است. در الیـۀ زیـرین، آگهـی   
شیشه و به صورت مبهم نمایانگر فضای پیرامون است. در الیۀ 

کـه ایـن قسـمت     شکسـته شـده    خشی از شیشـه رویین آن، ب
تر بوده و تا حد زیادی همرنگ با محیط پیرامـون اسـت    شفاف

که سازۀ نقش اصلی است. در سمت راسـت و بـاالی تصـویر،    
با فام آبی تیره، اشـباع،  « جبران در کمین حادثه»متن نوشتاری 
است که سازۀ گزارۀ اولیـه   شده و سرد نوشته شده خالص، تلفیق

تـر بـه کـار     تر و پررنـگ  تر و ضخیم بزرگ« جبران»واژۀ است. 
است. قلم کامپیوتری این متن نوشتاری، حجـیم، نـامورب،    رفته

باقاعده، مسطح، بدونِ انحنا و کشیده اسـت. در زیـر آن، مـتن    
بـا قلـم کـامپیوتری حجـیم،     « بیمـه دی »نوشتاری و لوگـوی  

است  شدهمورب، باقاعده، مسطح و دارای انحنا و کشیده نوشته 
در « دی»با فام سفید و واژۀ « بیمه»که سازۀ نشان است. واژۀ 

است. در  کادری سفید با رنگی همرنگ با محیط نشان داده شده
با قلم « Day Insurance»پائین و سمت راست، متن نوشتاری

کامپیوتری حجیم، نـامورب، باقاعـده، مسـطح و دارای انحنـا و     
ازۀ نشـان اسـت. مـتن    است که آن هـم سـ   کشیده نوشته شده

بـا فـام رنگـی سـفید و قلـم      « با شما، برای جبـران »نوشتاری 
کامپیوتری حجیم، نامورب، باقاعـده، مسـطح و بـدون انحنـا و     

 که گزارۀ ثانویه است. کشیده به کار رفته

ای، گزارۀ اولیۀ  نشانه در سطح درون :3نمای  تحلیلِ آگهی

اسـمی    وهدر سـطح نحـوی، از گـر   « جبران در کمین حادثه»
تشـکیل  « در کمین حادثه»ای  و گروه حرف اضافه« جبران»

است. این متن نوشـتاری، بـر پایـۀ فـرانقش اندیشـگانی       شده
در کمین »حامل و « جبران»نمایانگر فرایند اسنادی است که 

محـذوف اسـت کـه از    « اسـت »ویژگی است. فرایند « حادثه
 فاعل دستوری سوم شخص مفرد، عنصـر خودایسـتای حـال،   

اسـت. بـر پایـۀ     تشکیل شده« بودن»مثبت و خبری و فرایند 
دهـد کـه    فرانقش بینافردی، پیامی را به خوانشـگر ارائـه مـی   

جبران در کمین حادثه قرار دارد. بـر پایـۀ فـرانقش متنـی، از     
اطـالع  « جبـران »اسـت.   عامل انسجامی حذف استفاده شـده 

لی اطالع نو است. سازۀ نقش اصـ « در کمین حادثه»کهنه و 
است که اشاره بـه   شده  نمایانگر ساختار نمادین شیشۀ شکسته

بینـی دارد. بـر پایـۀ فـرانقش متنـی،       هر حادثۀ غیرقابلِ پیش
سازی و تأکید  کاربرد اندازۀ بزرگ سازۀ نمایش، برای برجسته

، در سطح نحوی، از «با شما برای جبران»است. گزارۀ ثانویۀ 
تشکیل « برای جبران»و « با شما»ای  های حرف اضافه عبارت
انـد. عبـارت حـرف     است که با ویرگول از هم جـدا شـده   شده
و وابسـتۀ اسـمی   « بـا »از حـرف اضـافۀ   « با شما»ای  اضافه

با خوانشـگر دارد.   که داللت بر همراهی  تشکیل شده« شما»
« برای»، از حرف اضافۀ «برای جبران»ای  عبارت حرف اضافه
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که داللت بـر مفهـوم     تشکیل شده« جبران»و وابستۀ اسمی 
ای در کنار هـم   جبران کردن دارد. این دو عبارت حرف اضافه

داللت بر همراهی با مشتری در زمان جبران حادثـه دارد. بـر   
« بـرای جبـران  »اطالع کهنه و  «با شما»پایۀ فرانقش متنی، 

شود. عالوه بر این، از عامل انسـجامی   اطالع نو محسوب می
نگـاری، کـاربرد واژۀ    است. در سطح نوشته حذف استفاده شده

جبران با اندازه و ضخامت بیشتر بر پایۀ ویژگـی برجسـتگی،   
در کادر « دی»نمایانگر اهمیت آن است و کاربرد نام موسسۀ 

دهد و نمایانگر  ه نیز اهمیت آن را نشان میزمین و با رنگ پس
هویت فرآورده است که در پیوند با سازۀ فراخوان، خوانشگر را 

آورد. سـازۀ نشـانۀ    مندی از این سازه فراهم می به سمت بهره
و « بیمـه »، گروه اسمی است که از هستۀ اسمی «بیمه دی»

است که بـر پایـۀ فـرانقش     تشکیل شده« دی»وابستۀ اسمی 
دهنـدۀ خـدمات بیمـه اشـاره دارد.       شگانی، به شرکت ارائهاندی

های رنگی سرد آبی، سبز و آبی تیـره، بـر پایـۀ     استفاده از فام
کننـد.   فرانقش بینافردی حس آرامش را به خوانشگر القا مـی 

نما بر پایـۀ فـرانقش    زمینۀ آگهی کاربرد فام سفید بر روی پس
تر است.  ش سریعمتنی، برای ایجاد برجستگی به منظور پرداز

استفاده از قلم کامپیوتری خوانا، بر پایـۀ فـرانقش بینـافردی،    
تـرین زمـان ممکـن     برای انتقال مفهوم به خوانشگر در سریع

ای، مابین گزارۀ اولیه و سـازۀ نقـش    نشانه است. در سطح بینا
ای همگرایـی وجـود دارد. ایـن     اصلی رابطۀ تکمیل بینانشـانه 

لت بر این مفهوم دارد کـه هـر حادثـۀ    ای، دال رابطۀ بینانشانه
ای ممکن است اتفاق بیافتد، راه جبرانی وجود دارد  غیرمنتظره

که در کمین بروز حادثه قرار دارد. این امـر از طریـق کـاربرد    
است کـه بـا مـتن     زمینه نشان داده شده های مختلف پس الیه

نوشتاری جبران در کمین حادثه قابلِ تأییـد اسـت. همچنـین    
با »ای مابین بخشی از سازۀ گزارۀ اولیۀ  تکمیل بینانشانهرابطۀ 

شده وجود  و سازۀ نقش اصلی قسمت شکسته« ما برای جبران
ای داللت بـر ایـن مفهـوم دارد کـه      دارد. این رابطۀ بینانشانه

شرکت بیمۀ دی، قادر به جبران حادثۀ غیرمنتظره است. برپایۀ 
ع کهنـه  فرانقش متنی، کنش شکستن در سمت راست اطـال 

آل بـودن آن   است. کاربرد متن نوشتاری در باال، نمایانگر ایده
است و در پایین بودن آن نمایانگر اطالع واقعی است. در متن 

گیـری در مـتن از طریـق چنـد الیـه صـورت        نما قـاب  آگهی
هـای   است که این امـر باعـث حضـور بخشـی از سـازه       گرفته

ما نمایانگر چنـد  ن نما شدهاست. طرح آگهی پیرامونی در آگهی
نمایانگر موقعیت پیرامون از پشتِ شیشه   الیه است؛ یک الیه

شکنی بخشی از فضای بیرون  است و الیۀ دیگر از طریق قاب
های تصویر در ارتباط با بافت موقعیـت   است. الیه حضور یافته
تر جلـوه   اند و کنش شکستن از این طریق واقعی طراحی شده

ریـق ایـن ارتبـاط بـا موقعیـت      است کـه خوانشـگر از ط   کرده
 پیرامونی در دو الیه ممکن است جذب شود. 

 

تـوان   نمـا مـی   با تفسیر متن آگهـی  :3نمای  تفسیرِ آگهی

دریافت با استفاده از خدمات بیمۀ دی، قبـل از وقـوع حادثـه    
بینـی بـود. در    پیش توان در کمین این رخدادهای غیرِ قابل می

زمینه که هماهنـگ بـا    این میان، استفاده از چند الیه در پس
ای  است و نمایش تصویر شیشـۀ شکسـته   محیط انتخاب شده

تأکید بر غیرمنتظـره بـودن حادثـه دارد. در ایـن      نما، در آگهی
اسـت کـه قـادر بـه جبـران       راستا شرکت بیمۀ دی ادعا کرده

خسارات حادثه است و با کمین کردن قبـل از وقـوع حادثـه،    
 قادر به انجام این امر است. 

 غیربالفصل موقعیت سازی بافت  بازنشانه
ـ   های مکانی که در پیرامـون آگهـی   برخی سازه ل نمـا قاب

هـای   های دورتر، در پیونـد بـا سـازه    مشاهده نیستند از فاصله
پردازند. گـاهی برخـی از    نما به تولید معنا می متنی آگهی درون
نماها، با قرار گرفتن در مسیر منتهی به مکانی مـذهبی،   آگهی

 پردازند. تاریخی، فرهنگی و تجاری به تولید معنا می
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نمـا نیازمنـد    به منظور واکاوی آگهی :4نمای  توصیفِ آگهی

شده در سطح بازنمایی  ای بازنمایی های نشانه توصیف دقیق نظام
نمـا، دو   در ایـن آگهـی  شود،  طور که مشاهده می هستیم. همان

کادر به نمـایش درآمدهاسـت. در کـادر سـمت راسـت، اثـری       
شود که سازۀ نقش اصـلی اسـت و نمایـانگر یـک      مشاهده می

رویداد است. در این رویداد تصویری از پنجرۀ فوالد ضریح امام 
اسـت کـه بخشـی از آن از قـاب      رضا )ع( بـه نمـایش درآمـده   

نشـگرانی اسـت کـه در حـال     و نمایانگر ک  نما بیرون زده آگهی
توسل به ضریح هستند. این رویداد مشتمل بر عضوهایی است؛ 
تصویر ضریح که سازۀ متمم محل توجه اسـت بـا فـامِ رنگـیِ     

شده، غیراشباع، ناخالص و گرم به نمـایش   طالیی روشن، تلفیق
کنندۀ مرد از  است. در زیر سمت راست تصویر، سه شرکت درآمده

انـد و   است که متوسل به ضریح شـده  هپشت سر نشان داده شد
هر سه سازۀ متمم محل توجه هستند. در سـمت راسـت، فـرد    

اسـت. در کنـار آن و    جوانی با لباسی سفید به ضـریح چسـبیده  
ای که در بغل دارد، به ضـریح   سمت چپ تصویر، مردی با بچه

ها، پیرمـردی رو بـه ضـریح     است. در پشت سر آن متوسل شده
سبز بر سر دارد. این فام سبز تیره، خـالص،  ایستاده که کالهی 

نشده و سرد است و سازۀ نمـایش اسـت. در کـادر     اشباع، تلفیق
زمینه به رنگ سبز نسبتاً تیره، خـالص، اشـباع،    سمت چپ، پس

دل را به دست پنجـرۀ  »نشده و سرد است. متن نوشتاری  تلفیق
در مرکـز  « دهم اینجا برای هر دل بسته کلید هسـت  فوالد می

قاعده،  ادر با فام سفیدرنگ و قلم کامپیوتری حجیم، نامورب، باک
مسطح و بدون انحنا و غیرکشیده نوشته شدهو سازۀ گزارۀ اولیه 
است. در قسمت پایین و سمت چپ تصویر، لوگوی شـهرداری  

 داده شده است که سازۀ نشان است. با فام سفید نشان 
 

ای، بـر پایـۀ    نشـانه  در سـطح درون  :4نماای   تحلیلِ آگهی

فرانقش اندیشگانی، سازۀ نقش اصـلی نمایـانگر پنجـرۀ فـوالد     
ها در حال توسل به آن هسـتند. بـر پایـۀ     کننده است که شرکت

ــانگر     ــلی، نمایـ ــش اصـ ــازۀ نقـ ــگانی، سـ ــرانقش اندیشـ فـ
هایی است در حال کنش زیارت و دعا هستند کـه   کننده شرکت

هـا   به سمت ضـریح در روبـروی آن   ها بردار آن از پشت سر آن
قابــل ترســیم اســت. ایــن کــنش گــذرا اســت کــه کنشــگران 

پذیر حرم مطهر است. بر مبنـای   کنندگان هستند و کنش زیارت
کنندگان در  فرانقش بینافردی، با توجه به ویژگی تماس، شرکت

حالت تعظیم و توسل به حرم امام رضا )ع( هسـتند. بـر مبنـای    
، انتخـاب زاویـۀ دوربـین از پشـت سـر      ویژگی فاصلۀ اجتماعی

متوسلین و روبروی ضریح حرم برای زیارت و احترام به حضرت 

رضا )ع( است. بر پایۀ فرانقش بینـافردی، تصـویر کنشـگران از    
است که داللت بـر   پشت سر و با فاصلۀ میانه به نمایش درآمده

ها دارد. عالوه بر این، ضریح از نمـای بـاال بـه     غریبه بودن آن
است که نمایانگر عظمت و قـدرت بـاالی    ائین نشان داده شدهپ

امام رضا )ع( است. بـر پایـۀ فـرانقش اندیشـگانی، فـام رنگـی       
طالیی داللت بر ضریح حرم امام رضا )ع( دارد. بر پایۀ فرانقش 
بینافردی، رنگ سبز در بین جامعۀ شیعۀ ایرانی بر تعلق داشـتن  

دل را بـه دسـت   »اصلی  به خاندان اهل بیت داللت دارد. گزارۀ
متن « دهم اینجا برای هر دل بسته کلید هست پنجره فوالد می

ای مرکـب بـوده و از دو بنـد تشـکیل      نوشتاری است که جمله
دل را بــه پنجـرۀ فــوالد  »اسـت. در ســطح معنـایی، بنـد     شـده 
بر پایۀ فرانقش اندیشگانی نمایـانگر فراینـدی مـادی    « دهم می

پنجـرۀ  »پذیر و  کنش« دل»و است که در آن کنشگر محذوف 
از فاعـل دسـتوری اول   « دهـم  می»هدف است. فرایند « فوالد

شخص مفرد، عنصر خودایستای حال، مثبت و خبری و فراینـد  
است. بر پایۀ فرانقش اندیشگانی، این بنـد   تشکیل شده« دادن»

دهد. بر اساس فرانقش متنـی، از   مطلبی را به خوانشگر ارائه می
اطالع کهنه و « دل را»است.  ف استفاده شدهعامل انسجامی حذ

اینجا برای هر دل »اطالع نو است. بند « دهم پنجره فوالد می»
بر پایۀ فرانقش اندیشگانی، نمایـانگر فراینـد   « بسته کلید هست
حامل و « برای هر دل بسته»زمینه، « اینجا»اسنادی است که 

م از فاعـل دسـتوری سـو   « است»ویژگی است. فرایند « کلید»
شخص مفرد، عنصر خودایستای حال، مثبت و خبری و فراینـد  

است. بر پایۀ فرانقش بینافردی، در این بند  تشکیل شده« بودن»
جا  این»شود. بر پایۀ فرانقش متنی،  مطلبی به خوانشگر ارائه می

اطـالع نـو   « کلیـد هسـت  »اطالع کهنه و « برای هر دل بسته
ن مفهوم است که توسـل  است. این سازه، به طور کلی بیانگر ای

و زیارت پنجرۀ فـوالد، کلیـدی بـرای هـر در     « ع»به امام رضا 
حل است. کـاربرد فـام سـفید بـرای      بسته و هر مشکل غیرقابل

گزارۀ اولیه، بر پایۀ فرانقش بینافردی در پیوند با مفهوم خلـوص  
و پــاکی دل اســت. نمــایش مــتن نوشــتاری بــا فــام ســفید در 

سـازی و جلـب    قش متنی، برای برجسـته زمینه، بر پایۀ فران پس
خوانشگر است. عالوه بر این، استفاده از قلم کامپیوتری خوانا، بر 
پایۀ فرانقش بینافردی، فقط برای انتقـال سـریع اطالعـات بـه     

ای بر پایۀ فرانقش اندیشگانی،  نشانه خوانشگر است. در سطح بینا
ای  انشـانه میان نقش اصلی و گزارۀ اصلی رابطۀ ارتقا مکانی بین

وجود دارد که هر دو به یک مکان مذهبی و حرم امام رضـا )ع(  
اشاره دارند. درحالی که تصویر نمایانگر بخش خاصـی از مرقـد   
حرم مشهور به پنجرۀ فوالد است، متن نوشتاری به پنجرۀ فوالد 
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در ارتباط با کـنش  « دهیم دل را می»اشاره دارد. متن نوشتاری 
ای  مکـانی بینانشـانه  -انگر رابطۀ همکنندگان نمای توسل شرکت

است که دو سازه، به لحاظ مکانی وابسته و مقید به حـرم امـام   
رضا )ع( هستند. عالوه بر این، مابین ضریح، کاله سـبز و مـتن   

ای وجود دارد  نوشتاری گزارۀ اولیه، رابطۀ شمول معنایی بینانشانه
هستند. بر که همگی با هم در پیوند با زیارت کردن امام شیعیان 

نمـا نمایـانگر همخـوانی نگرشـی      پایۀ فرانقش بینافردی، آگهی
است که متن نوشتاری و غیرنوشتاری نمایانگر ارادت بـه امـام   
رضا )ع( هستند. بر پایۀ فرانقش متنی، قـرار گـرفتن ضـریح در    
تصویر اطالع کهنه و در سمت چپ قرار گرفتن متن نوشـتاری  

نو است. در باال قـرار گـرفتن    در کادر سبز رنگ نمایانگر اطالع
آل اسـت و در پـائین قـرار     تصویر ضریح نمایانگر اطـالع ایـده  

گــرفتن کنشــگران نمایــانگر اطــالع واقعــی اســت. هــر چنــد  
است اما در پیوند با سازۀ  شکنی در این تصویر مشاهده شده قاب

نما از طریق قرار گرفتن در  است. این آگهی پیرامونی به کار نرفته
ورود به مشهد در ارتباط با مکان مذهبی حرم امام رضـا  دروازۀ 

 )ع( قرار دارد. 
 

نما خوانشگر  به طور کلی، این آگهی :4نمای  تفسیرِ آگهی

کشاند که زیارت حرم امام رضا )ع(،  را به سمت این تفسیر می
راهگشای مشکالت غیرقابلِ حل است و مانند کلیـدی اسـت   

کنـد. بـه ویـژه،     ای عمل مـی  بستهگشایندۀ هر در  مثابه  که به
ضریح پنجرۀ فـوالد بـرای بسـیاری از رهگـذران، از جایگـاه      

ای برخوردار است که هیچ زائـری، بـا زیـارت آن ناامیـد      ویژه
نمـا در دروازۀ خروجـی بـه     گردند. جانمایی ایـن آگهـی   برنمی

 تواند خوانشگر را بسیار متأثر سازد. مشهد می

 گیری نتیجه
ای محیطی است که خود فرآوردۀ  ، رسانهنمای مکانی آگهی

ارتباطات اجتماعی است و با روشی خالقانـه و مقـرون بـه    
گیرد تا  نما بهره می های بافت موقعیت آگهی صرفه از قابلیت

ــاه    ــام در کوت ــذارترین پی ــال تأثیرگ ــه انتق ــانِ   ب ــرین زم ت
به منظور واکاوی ابعـاد معنـاپرداز ایـن رسـانۀ     .ممکنبپردازد
رویکردی چندروشی بهره گرفته شد که پس از  اجتماعی، از

های پـژوهش بـه دسـت آمـد.بر      بارها آزمودن بر روی داده
هـای   مبنای این رویکرد تلفیقی،معانی نهفته در ورای الیـه 

نماهای مکانی، با تکیـه بـر زبـان     متنی گفتمان آگهی درون
هـای   ای اجتمـاعی ودر پیونـدبا نظـام    مثابـه نظـام نشـانه    به

خـود در اجتمـاع     یرکالمـی، در کـاربردی واقعـی   ای غ نشانه
ویـژه بـا در نظـر گـرفتن      بازنمایی شدند. این بازنمـایی بـه  
نمـا و   متنی آگهی های درون پیوندهای ناگسستنی میان سازه

نماهاانجام شد. بر این مبنا،واکاوی  بافت تولید و تفسیر آگهی
 بـا تلفیقـروش کیفـی و   ابعاد معناپرداز این رسـانۀ اجتماعی، 

نماهـای مکـانی    کمّی،در پیکرۀ پژوهش نشان داد کهـگگهی 
های بافـت موقعیـت    از طریق پیوند با سازه ترتیب تهران به

شـکنی   غیرپیرامونی، ارجاع به بافت موقعیت پیرامونی، قـاب 
هـای بافـت موقعیـت پیرامـونی و      نما و ارجاع به سازه آگهی

هــایی از بافــت موقعیــت پیرامــونی در قــاب   حضــور ســازه
عالوه بـر  اند. نما، به گسترش ابعاد معناپردازی پرداخته هیآگ

ــذیریاز برخــی   ــا تأثیرپ ــونی، ب ایــن، بافــت مکــان غیرپیرام
های مذهبی، تاریخی و  های منطقۀ شهری و یا مکان ویژگی

سازی شده و  نماها بازنشانه فرهنگی یا تجاری، در متن آگهی
 پردازند. به گسترش ابعاد معناپردازی می

 منابع
های دورۀ دفـاع   (. تحلیل دیداری عکس1390بین، فریده) حق

اجتمـاعی هلیـدی.   شناختی  مقدس بر مبنای نظریۀ نشانه
آورد )دفتـر دوم: بیسـت    نـام درعلیرضا کریمی )ویراستار(،

شـناختی جنگ/دفـاع    مقاله و گفتار دربارۀ مطالعات نشانه
 (. تهران: سورۀ مهر.135-177( )صص مقدس

ــر) ــی، جعف شناســی کــاربردی تابلوهــای  آســیب(. 1389خلیل
نامــۀ  . پایــانعصــر )عــج( تهــران تبلیغــاتی خیابــان ولــی

 ارشد، رشتۀ ارتباط تصویری. دانشگاه تهران.  کارشناسی
طــرح جــامع ســاماندهی تبلیغــات (. 1392داورپنــاه، افشــین)

. تهران: پژوهشکدۀ فرهنگ، هنـر و  محیطی شهر تهران
 معماری؛ سازمان زیباسازی شهر تهران.

 
 

(. 1397خـواه، مـریم )   زندی، بهمن، روشن، بلقـیس و امیـری  
هـای شـهر    شـاپ  ا کـافی ها ب خانه مقایسۀ نامگذاری قهوه

ــام   ــدگاه ن ــران از دی ــاعی.  ته ــی اجتم ــلنامه شناس  فص
 .41-30، 2، شماره 2. دورۀ شناسی اجتماعی زبان

شناسـی   معناکاوی: بـه سـوی نشـانه   (. 1389ساسانی، فرهاد)
 . تهران: نشر علم.اجتماعی

شناسی تبلیغات شهری در ایران  نشانه(. 1382کامران، افسانه)
نامۀ کارشناسـی   . پایانبیلبوردهای شهر تهرانبا تأکید بر 

 ارشد، رشتۀ پژوهش هنر. دانشگاه علم و فرهنگ. تهران.
تحلیــل بیلبوردهــای تبلیغــاتی (. 1391ســرور، انســیه) مردانـی 

ــانه   ــر نش ــهری از منظ ــی    ش ــاعی )بررس ــی اجتم شناس
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نامــۀ  پایــانهــای متــرو(.  بیلبوردهــای تبلیغــاتی ایســتگاه
 علم و فرهنگ. تهران. کارشناسی ارشد. دانشگاه

استفاده از تابلوهای بزرگ تبلیغـاتی  (. 1372مرکزی، مهشید )
نامـۀ کارشناسـی، رشـتۀ ارتبـاط      . پایاندر ورودی شهرها

 تصویری. دانشگاه تهران. 
(. سـازوکارمعناپردازی  1393بین،فریـده )  منفرد، نرجس و حق

رنگ در بیلبوردهای تجاری شهر تهران: مطالعۀ مـوردی  
دهای تجاری شرکت بیمۀ معلم، پودر تاژ و اسـنک  بیلبور
(، 24) 5 های غرب ایران، مطالعات زبان و گویشتوز.  چی
84-61. 

شناسـی و   گفتاری بـر نشـانه   (. پیش1390نجومیان، امیرعلی)
 .197-151،198-150، ماهنامۀ سورهفضای شهری. 
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