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تحلیلگفتمان چندوجهیت در کاهش بحرانهای زیستمحیطی تهران
مطالعۀ موردی بنرها و بیلبوردهای زیستمحیطی شهرداری تهران

 مريمالسادات غياثيان
 مينا وندحسينی

چکیده
در پژوهش حاضر ،تالش شده است با استفاده از رويکرد تحليلگفتمان چندوجهيت (چیاونگ )3334 ،تصويرهای ديداری در بنرها و
بيلبوردهايی توصيف و تحليل شوند که دغدغۀ اصلی آنها کاهش دو بحران زيستمحيطیِ کمبود آب و آلودگی هوای تهران است که در
طی سالهای  9919 -9914در سطح کالنشهر تهران ،نصب و در آرشيوِ سايت سازمان زيباسازی شهرداری تهران در تاريخ فوق
نگهداری شدهاند .همۀ نمونههای يافتشده توصيف و تحليل شدهاند؛ اما به دليل محدوديت ،تنها شش نمونه بهطور تصادفی ،انتخاب و در
پژوهش حاضر به تفصيل ارائه شدهاند و برای نمونههای ديگر صرفاً گزارش تحليل ارائه شده است .در پژوهش حاضر اين سؤال مطرح
است که تصويرهای ديداری در بنرها و بيلبوردها چگونه با بهکارگيری تحليلگفتمان چندوجهيت به کاهش بحران کمبود آب و آلودگی
هوا در کالنشهر تهران کمک میکنند .برای پاسخگويی به سؤال مذکور ،از رويکرد چیاونگ ( )3334بهره گرفته شده و فرض بر اين
است چنانچه مغايرتی بين عناصرِ تصويرهای ديداریِ شهرداری تهران و عناصر تشکيلدهندۀ ساختعام مشاهده نشود ،تصويرهای ديداری
مدنظر شرايط الزم را خواهند داشت تا بينندگان /خوانندگان آن را بهطور کامل درک کنند؛ اما چنانچه مغايرتی مشاهده شود ،فقط
درصورت رفع مغايرت بهطور کامل بينندگان /خوانندگان آن را درک میکنند .اين پژوهش ،توصيفی  -تحليلی است و بهطورکلی،
يافتههای آن در راستای يافتههای چیاونگ ( )3334است؛ اما گاهی مشاهده شده است با رويکرد چیاونگ مغايرت دارند .از پژوهش

* دانشيار ،گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران (نويسنده مسؤول)
** دانشجوی دکتری ،گروه زبانشناسی و زبانهای خارجی ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران

m_ghiasian@pnu.ac.ir
mina.vandhosseini@yahoo.com

Copyright©2019, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0), which permits others to download this work and
share it with others as long as they credit it, but they can’t change it in any way or use it commercially.

93

پژوهشهای زبانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،سال دهم ،شماره دوم ،شماره ترتيبی  ،91پاييز و زمستان 9911

حاضر ،نتيجهگيری میشود چنانچه تغييراتی در برخی عناصرِ مغاير صورت گيرد ،بينندگان /خوانندگان ،آگهیها را در راستای اهداف
آگهیدهندگان ،رمزگشايی خواهند کرد .در آن صورت ،آگهیدهندگان به هدف خود دست خواهند يافت که همانا کاهش بحرانهای
زيستمحيطی است .درخور ذکر است در اين پژوهش ،بررسی کاهش بحران کمبود آب يا آلودگی محيط زيست از منظر شهروندان
تهرانی مدنظر نيست.

کلیدواژهها
تحليلگفتمان چندوجهيت ،بحرانهای زيستمحيطی ،بنرها و بيلبوردها

 .1مقدمه
کمبود آب و آلودگی هوای کالنشهر تهران دو بحران اساسیاند که بر زندگی شهروندان تهرانی تأثير گذاشتهاند و ضروری
است سازمانها و نهادیهای دولتی و غيردولتی دستبهدست هم بدهند و همکاری کنند تا اين بحرانها پشت سر گذاشته
شوند .در اين راستا ،سازمان زيباسازی شهرداری تهران موظف شده است در مقابلِ تبليغات تجاری مختلفی که در سطح شهر
تهران برای مؤسسات و شرکتها و افراد حقيقی و حقوقی انجام میدهد ،سهمی از تبليغات را نيز به تبليغات فرهنگی اختصاص
دهد .تبليغات زيستمحيطی ،يکی از انواع تبليغات فرهنگی است که در آن راجع به مشکالت و بحرانهای زيستمحيطی نظير
آلودگی هوا ،بحران آب ،ميزان زياد زبالههای دفع نشدنی و  ...اطالعرسانی میشود .در پژوهش حاضر سعی شده است با
استفاده از رويکرد و تحليلگفتمان چندوجهيت (چیاونگ )3334 ،3به بررسی تصويرهای ديداری در بنرها و بيلبوردهايی
پرداخته شود که دغدغۀ اصلی آنها کاهش دو بحران زيستمحيطی کمبود آب و آلودگی هوای تهران است .در اين پژوهش،
اين سؤال اساسی مطرح میشود که تصويرهای ديداری در بنرها و بيلبوردها چگونه با بهکارگيری تحليلگفتمان چندوجهيت به
کاهش بحران کمبود آب و آلودگی هوا در کالنشهر تهران کمک میکنند .درخور ذکر است در اين پژوهش ،صرفاً به
توصيف و تحليل تصوير ديداریها بسنده خواهد شد و بازخوردهای شهروندان تهرانی مدنظر نيست.
 .2پیشینۀ تحقیق

در اين بخش بر پيشينۀ پژوهشی صورتگرفته در اين زمينه مرور مختصری شده است .اُتول)44 -33 :9114( 4
معماری سالن اپرای سيدنی (استراليا) را بهمنزلۀ سازهای چندوجهی 4مطالعه کرده است .او معتقد است در معماری
سالن اپرای سيدنی ،معانی بينافردی اهميت بهسزايی دارد .مؤلفههای معماری مشخص در اين سازه با يکديگر ترکيب
میشوند تا يک کل منسجم را خلق کنند؛ يعنی يک بُعد مهم معنايی در ترکيب نهفته است .همانطور که در زبان
شاهديم در اين سازه هم ،پتانسيل باهمآيی عناصر معماری يعنی ارتباط سالنها ،راهروها ،طبقات با يکديگر و با
محيط ،نوع خاص مواد ،اندازه ،رنگ و نوع برش آنها و نحوۀ ارتباط قسمتهای مختلف سازه از آنها متنی منسجم و
قابل استفاده میسازد.
اولينبار غياثيان ( )9919معادل چندوجهی را برای اين رويکرد وضع کرده است.
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پَنگ )46 -33 :3334( 9سعی دارد نشان دهد نظريۀ نقشگرای نظاممند را میتوان بسط داد و از آن برای تحليل
نشانهشناختی اجتماعی نمايش موزه 3بهعنوان مکانی چندوجهی استفاده کرد .نمايش موزه را میتوان چندوجهی
دانست؛ زيرا منابع نشانهشناختی متعددی نظير عکسها ،اشياء فيزيکیِ سهبعدی ،فضا و زمان به گونهای پيچيده درهم
آميختهاند تا معنی را بسازند .سپس برای نشاندادن مفيدبودن نظريۀ مذکور از نمايش «از مستعمرهبودن تا شکلگيری
يک ملت» بهره برده است که در موزۀ تاريخی سنگاپور برگزار شده بود .او نشان میدهد چگونه ماهيت پيچيدگی
ارتباطی نمايش با ماهيت گفتمانی موزه بهمنزلۀ نمايش قدرت پويای دانشهای رقابتی ،نيتها و عالئق در تعامل است.
از طرف ديگر ،او نشان میدهد چگونه نشاندادن تاريخ ملی سنگاپور در «از مستعمرهبودن تا شکلگيری يک ملت»
تصورات غالب خاصی را از سنگاپور بهمنزلۀ يک «ملت» بازتوليد میکند.
سيفياتون )11 -44 :3334( 9سنگاپور را متن در نظر میگيرد .همانند متن ،سنگاپور نيز دارای ساخت است؛ اما
ساختی که چندوجهی و چندبعدی است .همانند متن ،سنگاپور نيز برای تفسير باز است؛ اما اينکه چگونه تفسير شود
بستگی به ديدگاه نظری فرد دارد .سيفياتون در اين مقاله تمرکز خود را بر جادۀ اورچارد 4و هتل ماريوت 4قرار داده
است .رويکرد نظری او ،نظريۀ شناختی اجتماعی هليدی )9114( 6است که اُتول ( )9114آن را بسط داد .سيفياتون در
پايان نتيجه میگيرد تصويرهای ديداری و معماری منابع نشانهشناختی اجتماعی در نظر گرفته میشوند که فرانقشاند؛
يعنی آنها همزمان معانی متنی ،بينافردی و تجربی را منتقل میکنند.
راولی )99-91 :3333( 1ساختمان «ساينتيا »3در دانشگاه نيوساوتولز 1استراليا را که سازهای سهبعدی است ،از
منظر تحليلگفتمان چندوجهيت بررسی میکند .او معتقد است نمای ظاهری ساختمان يا فضای داخلی را میتوان
مانند عکس فوری تصور کرد؛ البته اين متنها تصاوير سهبعدی نيستند؛ بنابراين حائز اهميت است طوری اين
عکسهای فوری در ذهن کنار هم قرار بگيرند که جوابگوی واقعيت فضايی آنها هم باشند .در پايان ،او نتيجه
میگيرد متنهای سهبعدی مانند ساينتيا ،مثل هر متن زبانی يا ديداری ديگری ،برای تفسير و تحليل گشوده شدهاند.
يَنگ و ژَنگ )3394( 93بهمنظور توصيف و تحليل تصويرهای ديداریِ مجلۀ اکونوميست از کرس و ونليوون)3336( 99
بهره میگيرند و به تبعيت از آنها معتقدند براساس انواع بُردارها و تعداد و نوع شرکتکنندگانی که در تصويرهای ديداری وجود
دارند ،انواع فرايند های روايی تشخيص داده میشوند« :الف) فرايند های کنشی93؛ ب) فرايند های واکنشی99؛ پ) فرايند های
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گفتاری و فرايند های ذهنی و ت) رخدادها( »9کرس و ونليوون .)41 :3336 ،شکل ( )9نمونهای از فرايند کنشی را نشان میدهد
میدهد که «در آن هفت نفر در قايقی نشستهاند و پشت سر آنها آبشاری خطرناک قرار دارد و آنها سعی میکنند با حداکثر توان
برخالف جهت آبشار پارو بزنند .چهار نفر آنها با اميدواری پارو میزنند و گويی مطمئناند که از آبشار خالص خواهندشد؛ اما سه
نفر ديگر به نظر میرسد عصبیتر و نگرانترند» (يَنگ و ژَنگ .)3466 :3394 ،در تصوير مذکور ،شش نفر کنشگرند .پاروی آنها
مانند بُردار عمل میکند که خطوطی مورّب با جريان رودخانه (هدف) میسازد« .اين فرايند کنشی ،انجامشدنی است .عالوه بر
آن ،فرايند کنشی ديگری نيز مطرح است که با آبشاری بيان میشود که به پايين میريزد .فرايند مذکور ،انجامنشدنی است؛ به
عبارت ديگر ،افراد يا اشيائی در آن دخالت ندارند و هدفی نيز نيست» (يَنگ و ژَنگ .)3466 :3394 ،متن زبانی شکل ( )9نيز از
شکست استراتژیِ اروپايی صحبت میکند و بيان میکند «کشورهای اروپايی الزم است تمهيداتی بيشتر بينديشند تا از بحران مالی
خالص شوند .هفت نفر درواقع هفت کشور اروپايیِ پرتغال ،بلژيک ،اسپانيا ،يونان ،ايرلند ،ايتاليا و آلماناند که هنوز فرصت دارند
با تالش بيشتر از بحران خالصی يابند و آبشار نيز همان بحران مالی است» (يَنگ و ژَنگ .)3466 :3394 ،اگر اين کشورها
تصميمات فوری و جدی نگيرند ،از بين خواهند رفت.

شکل  -1زمان برای تصمیمگیری
(اکونوميست 99ام ژوئن 3399؛ به نقل ازيَنگ و ژَنگ)3466 :3394 ،

 .3چارچوب نظری
چیاونگ ( )3334سعی کرده است به بسط چارچوب نظری برای درک معنای متون چندنشانهای کمک کند .از ديدگاه او،
کارهايی که در زمينۀ متون چندنشانهای انجام گرفته است قياسپذير با آثاری نيست که در زمينۀ زبانشناسی محض پديد آمده
است .او بر اين باور است که در عصر اطالعاتی که به سر میبريم جداکردن مشخصههای غيرزبانشناختی نظير نمودارها و
تصاوير از مشخصههای زبانشناختیِ صرف ،کاری است غيرضروری و بیفايده؛ زيرا کل معنی از ترکيب مشخصههای زبانی و
غيرزبانی حاصل میشود و در مقايسه با رمزهای نشانهشناختیِ صرف ،توان بالقوۀ معنايی متون چندنشانهای قابليت بسط بيشتری
دارد .در چارچوب پيشنهادی چیاونگ )3334( 3مؤلفههای زبانشناختی و بصری مختلفی از آگهیها آشکار شدهاند و
همچنين تعامل بين اين منابع نشانهشناختی که سطوح مختلف معنای انديشگانی  ،بينافردی  ،و متنی را خلق میکند نيز
آشکارتر شده است .او ساخت عامی را برای آگهیهای تبليغی پيشنهاد میدهد که در ادامه ،به اختصار بخشهای مختلف
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ساخت عام پيشنهادی او توضيح داده میشود :نخستين بخش ساختعام پيشنهادی ،خبر اصلی است .خبر اصلی ازنظر
بينافردی برجستهتر از بخشهای ديگر است؛ زيرا اندازه ،محل قرارگرفتن يا رنگ آن معموالً با بقيۀ بخشها متفاوت است.
ازنظر توان بالقوۀ معنايی ،خبر اصلی طيف معنايی گستردهای دارد؛ يعنی معانی احتمالی زيادی از آن سرچشمه میگيرد .خبر
اصلی شامل دو بخش است که عبارتاند از مکان توجه و مکمل مکان توجه (چیاونگ.)963 -964 :3334 ،
دومين بخش ساختعام پيشنهادی ،مکان توجه است .مکان توجه ،عنصری در خبر اصلی است که به دليل برجستگی
جلب توجه میکند .اين برجستگی ممکن است به دليل کيفيت غيرمعمولی باشد که دنيای واقعی را به چالش میکشد يا به دليل
اندازۀ خاص آن ،رنگ يا موارد ديگری باشد که جلب توجه میکند .مکان توجه نقش سهگانهای دارد :ازنظر فرانقش
بينافردی ،توجه را جلب میکند؛ ازنظر فرانقش انديشگانی نيز مکان توجه ،واقعيت را به گونهای تفسير میکند که منظور
آگهیدهندگان است و در آن درک بينندگان از واقعيت دستکاری شده است؛ ازنظر متنی نيز سکوی پرشی برای بسط و
گسترش ايدۀ اصلی است .سومين بخش ساختعام پيشنهادی ،مکمل مکان توجه است .مکمل مکان توجه به مؤلفههايی در
خبر اصلی اشاره دارد که کمتر از مکان توجه اهميت دارد .نقشِ مکمل مکان توجه اين است که برجستگی بينافردی و
انديشگانی مکان توجه را افزايش دهد (چیاونگ .)919 -963 :3334 ،چهارمين بخش ساختعام پيشنهادی ،نمايش است.
نويسندۀ مقاله چهار حالت را برای نمايش قائل است :نمايشِ آشکار ،نمايشِ نهان ،نمايشِ همخوان  ،نمايشِ ناهمخوان  .در
نمايش آشکار ،تصاويری از يک محصول ملموس نمايش داده میشود .در نمايشِ نهان ،محصولی ناملموس يا خدماتی ازطريق
وسيلهای ديگر نمايش داده میشود .در نمايشِ همخوان ،محصولی ازطريق نمادها نمايش داده نمیشود و در نمايشِ ناهمخوان،
محصولی ازطريق نمادها نمايش داده میشود (چیاونگ .)919 :3334 ،پنجمين بخش ساختعام پيشنهادی ،نشان است .شايد
شايد نشان ،لوگوی محصول يا خدمات آگهیشده در نظر گرفته شود که بهصورت نام محصول يا خدمات تحقق زبانی
میيابد .ازنظر فرانقش انديشگانی درواقع مُهر مديريتی است که پشت آگهی قرار دارد .به عبارت ديگر ،هويتِ آگهی مدنظر
است .نشان را میتوان در هر جای آگهی قرار داد .با اين حال ،ازنظر بينافردی بهتر است جايی باشد که توجه را جلب کند
(چیاونگ .)919 :3334 ،در يک آگهی چاپی ،برجستهترين متن زبانی همان اطالعيه است که پنجمين بخش ساختعام
پيشنهادی است .اطالعيه از نظر رنگ و اندازۀ قلم ،برجستگی نسبی دارد (اُتول .)913 :9114 ،از نظر انديشگانی ،اطالعيه عصارۀ
پيام مدنظر در آگهی را منتقل میکند که آگهیدهنده اميدوار است برای مصرفکننده برجسته باشد .اطالعيه میتواند چندين
تحقق نقشی داشته باشد يا برجستهترين اطالعيه از بين اطالعيههای ديگر همان آگهی باشد .اطالعيه میتواند عبارتی خاص از
يک آگهی باشد (چیاونگ .)913 :3334 ،هفتمين بخش ساختعام پيشنهادی ،افزاينده است .افزاينده معموالً به شکل
پاراگراف است و با متون زبانی سروکار دارد .افزاينده ،معنايی را میسازد يا تعديل میکند که از تعامل بين خبر اصلی و
اطالعيه به دست میآيد .ازنظر بينافردی ،نقش آن اين است که روی بيننده تأثير گذارد و او را ترغيب به خريد محصول کند؛
1

the generic structure
lead
3
Locus of Attention =LoA
4
)Complements to the Locus of Attention= Comp.LoA
5
display
6
congruent
7
incongruent
8
emblem
9
enhancer
2
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بنابراين ،افزاينده دارای واژگان بينافردی است که سبب اعتماد بيننده میشود .ازنظر فرانقش انديشگانی ،افزاينده منطق
آگهیدهنده را برای خريد محصول يا خدمات با جزئيات بيشتری بيان میکند (چیاونگ .)919 -913 :3334 ،هشتمين بخش
ساختعام پيشنهادی ،ضميمه است .ضميمه ،اطالعات خاصی را دربارۀ محصول يا خدمات ارائه میکند که در افزاينده
گنجانده نشده است .ضميمه معموالً تکخطی است و اندازۀ قلم آن کوچک است و برجسته نيست و ازنظر دستوری هم
معموالً پايان ندارد (چیاونگ .)914 :3334 ،نهمين بخش ساختعام پيشنهادی ،اطالعات تماس و مالقات است .اطالعات
تماس و مالقات برجسته نيستند و اندازۀ قلم آنها کوچک است و اطالعاتی دربارۀ اينکه چه موقع ،کجا و چطور محصول يا
خدمات برای مصرفکننده در دسترس خواهد بود را میدهد (چیاونگ .)914 :3334 ،بهمنظور توصيف و تحليل دادههای
پژوهش حاضر از چیاونگ ( )3334بهمنزلۀ چارچوب نظری استفاده خواهد شد.
 .4روش تحقیق
پژوهش حاضر توصيفی-تحليلی است .جامعۀ آماری آن نيز بنرها و بيلبوردهايی هستند که در رابطه با دو بحران زيستمحيطی
کمبود آب و آلودگی هوا هستند و در طی سالهای  9914 -9919در سطح کالنشهر تهران نصب شدهاند .سازمان زيباسازی
شهر تهران اطالعات مربوط به اين بنرها و بيلبوردها را در آرشيوی نگهداری میکند که در سايت رسمی اين سازمان مشاهده و
دانلود میشوند .در پژوهش حاضر از آرشيو فوق 9استفاده شده است .نخست ،بنرها و بيلبوردهای زيستمحيطیِ مربوط به
کمبود آب و آلودگی هوا از بنرها و بيلبوردهای فرهنگی ديگر تفکيک شدهاند که درمجموع  99تصوير ديداری به دست
آمدهاند که  99تصوير صرفاً عکساند و عناصر الزم را برای طراحی بصری ندارند .در مقالۀ حاضر به دليل محدوديت
صفحات ،شش تصوير ديداری بهطور تصادفی ،انتخاب و بهتفصيل تحليل شدهاند که سه تصوير ديداری تصادفیِ اول از
تصويرهای ديداری مربوط به کمبود آب و سه تصوير ديداری دوم از تصويرهای ديداری مربوط به آلودگی هوا انتخاب شدهاند.
همۀ تصويرهای ديداری با استفاده از چیاونگ ( )3334توصيف و تحليل شدهاند .بدين منظور ،ابتدا تمام عناصر موجود در
تصويرهای ديداری يکبهيک با عناصر ديداری در رويکرد چیاونگ مطابقت داده شدهاند تا مشخص شود آيا عناصر موجود
در تصويرهای ديداری شهرداری تهران به درستی طراحی شدهاند يا خير و چنانچه مغايرتی مشاهده شود آيا با ايجاد تغييراتی به
طراحی مناسب در میآيند.
 .5تجزیه و تحلیل دادهها
در اين بخش ،نخست به توصيف و تحليل تصويرهای ديداری مرتبط با کمبود آب پرداخته خواهد شد و سپس ،تصويرهای
ديداری مرتبط با آلودگی هوا توصيف و تحليل خواهند شد.
 .1-5توصیف و تحلیل تصویرهای دیداری مرتبط با کمبود آب

در بررسی بنرها و بيلبوردهای آرشيو سازمان زيباسازی شهر تهران 99 ،تصوير ديداری در رابطه با بحران کمبود آب به دست
آمد که ده تصوير بهصورت تصوير ديداری بودند و عناصر الزم را برای تحليل دارا بودند .در ادامه ،به ارائۀ توصيف و تحليلِ
سه تصوير ديداری اکتفا خواهد شد که بهطور تصادفی انتخاب شدهاند و در بقيۀ تصاوير گزارش کلی تحليل ارائه خواهد شد.
interpersonal lexis
tag

 9آدرس اينترنتی آرشيو مذکور در منابع قيد شده است.

1
2
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نمونۀ اول

در شکل ( ،)3در داخل تصوير ديداری ،ليوانی مشاهده میشود که بيشترين فضا را دارد و «خبر اصلی» را تشکيل میدهد .حجم
ناچيزی از اين ليوان را آب در بر گرفته است و در کنار اين آب کم نيز نماد خطر ديده میشود .نماد خطر درواقع مکان توجه
است و توجه بيننده را به خود جلب میکند .اين نماد به رنگ زرد است و نه قرمز و بدين معنی است که وضعيت ،بحرانی
نيست و صرفاً الزم است احتياط شود .در قسمت باالی ليوان نيز نمودار ضربان قلب ديده میشود .اين نمودار نيز مکمل مکان
توجه است و به بيننده يادآوری میکند آب مايۀ حيات است .خبر اصلی ،مکان توجه و مکمل مکان توجه بهخوبی چيده
شدهاند و با رويکرد چیاونگ مغايرتی ندارند .ابالغ نخست ،به شکل عبارتِ «ميانگين مصرف آب در ايران» طرح شده است.
اندازه قلم آن کامالً درشت است و رنگ قلم نيز آبی است که روی پسزمينۀ سفيد قرار گرفته است .اين رنگ قلم با توجه به
محتوای نوشته چندان جلب توجه نمیکند .ابالغ دوم نيز به شکل عبارتِ «دو برابر ميانگين جهانی است» است و درواقع ادامۀ
ابالغ نخست است .اندازۀ قلم آن نيز درشت است و رنگ قلم نيز مشکی است که عبارت «دو برابر» با رنگ قرمز مشخص شده
و به دليل اينکه رنگ قرمز نشانه خطر است کامالً جلب توجه میکند .ابالغ ،متنی است نوشتاری که برای توضيح خبر اصلی
ارائه میشود و کمتر از خبر اصلی جلب توجه میکند؛ اما در تصوير ديداری ( ،)3ابالغ نيز پابهپای خبر اصلی جلب توجه
میکند .برخالف ساختِعام چیاونگ ،اين عنصر بهخوبی چيده نشده است؛ زيرا ابالغ قرار است در توضيح تکميلی خبر
اصلی باشد ،نه آنکه بيشتر از خبر اصلی جلب توجه کند .در پايين تبليغ مستطيل شکل ،نشان شهرداری تهران در اندازهای
کوچک قرار دارد .هدف از نشان اين است که آگهیدهنده را به مخاطب معرفی کند و هدفِ اصلیِ آگهی نيست؛ بنابراين
ضرورتی ندارد در اندازهای بزرگ باشد و زياد جلب توجه کند که در اينجا اين قضيه بهخوبی لحاظ شده است .در نمايشها با
پيوستاری سروکار داريم که از آشکار همخوان که پردازش آن برای بيننده آسانتر است ،آغاز و به نهانِ ناهمخوان که پردازش
پيچيدهتری را میطلبد ،ختم میشود .نمايش استفادهشده در اين آگهی از نوع آشکارِ ناهمخوان است؛ زيرا برای نمايش
مصرف زياد آب از يک شیء ملموس يعنی آبِ کم استفاده شده است که نماد خطر در کنار آن قرار دارد .نمايش مذکور در
ميانههای پيوستار قرار میگيرد.

شکل ()2

بهطورکلی يافتهها نشان میدهند از ده عنصری که چیاونگ برای ساخت عام آگهی پيشنهاد داده است ،در اينجا هفت
عنصر زير مشاهده میشوند:

^

^

^

^

^

^

^

خبر

مکان

مکمل مکان

ابالغ

ابالغ

نمايش

نشان

اصلی

توجه

توجه

اول

دوم
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چیاونگ مشخص نکرده است آيا وجود همۀ ده عنصر ضروری است يا خير .او حتی قيد نيز نکرده است چنانچه برخی
عناصر در يک آگهی ارائه نشوند ،ممکن است به پيام آگهی مذکور چه خللی وارد شود؛ بنابراين در آگهی زيستمحيطی
شکل ( ،)3باوجود ذکر  1عنصر ،مشخص نمیشود ضعف آگهی مذکور است يا خير.
با توجه به اينکه هدف مقالۀ حاضر ،تحليل تصوير ديداری برپايۀ چارچوب نظری چیاونگ ( )3334است ،در اين بخش
سعی میشود مغايرتهای احتمالی بررسی شوند که ممکن است اعمال اين رويکرد در تصوير ديداری مذکور ايجاد کند .اگر
چنانچه مغايرتی مشاهده نشود ،تصوير ديداری مدنظر شرايط الزم را دارد تا بينندگان /خوانندگان آن را درک کنند؛ اما چنانچه
مغايرت داشته باشد فقط در صورت رفع مغايرت است که میتواند درک شود .همانطور که پيشتر بيان شد عالوه بر
ويژگیهای مثبتی که اين تصوير ديداری دارد ،در آن مغايرتهايی محدود نيز به چشم میخورد :الف) رنگ قلم برای ابالغ
نخست نامناسب است؛ ب) ابالغ و خبر اصلی به يک اندازه جلب توجه میکنند .چنانچه مغايرتهای مذکور رفع شوند،
بينندگان دريافت بهتری از اين تصوير ديداری خواهند داشت و بيننده راحتتر هدف آگهیدهنده را که اطالعرسانی دربارۀ
بحران آب است ،درک خواهد کرد.
نمونۀ دوم

در شکل ( ،)9تصوير ديداری مالحظه میشود که پسزمينۀ روشن دارد .در داخل تصوير ديداری  ،شير آب و جاروی
دستهداری مشاهده میشود که بيشترين فضای تصوير دو بعدی را دارند و «خبر اصلی» را تشکيل میدهند .شير آب که چند
قطره آب از آن خارج شده است ،به موازات جارو قرار دارد؛ ولی هيچکدام از آنها برجستهتر از ديگری نيستند ،جز آنکه شير
آب در باالی تصوير قرار دارد و مرکزيت بيشتری دارد و به نظر میرسد مکان توجه است .خبر اصلی و مکان توجه بهخوبی
چيده نشدهاند و با رويکرد چیاونگ مغايرت دارند .جاروی دستهدار نيز به نظر میرسد مکمل مکان توجه باشد؛ اما مادامی که
متن نوشتاری خوانده نشود ،اطالعاتی که مکمل مکان توجه میدهد ،گويا نيست .جملۀ «آب مايۀ حيات است ،نه جاروی
حياط» نيز ابالغ است .اندازۀ قلم آن کامالً درشت است و از سه رنگ قلم آبی ،سبز و قرمز استفاده شده است که تضاد بين آنها
جلب توجه میکند .از رنگها نيز بجا استفاده شده است :سبز برای «مايۀ حيات» ،قرمز برای «جاروی حياط» و آبی برای ساير
قسمتها .در تصوير ديداری ( ،)9ابالغ نيز پابهپای خبر اصلی جلب توجه میکند؛ بنابراين برخالف ساختِعام چیاونگ ،اين
عنصر بهخوبی چيده نشده است؛ زيرا ابالغ قرار است در توضيح تکميلی خبر اصلی باشد ،نه آنکه بيشتر از خبر اصلی جلب
توجه کند .در پايين تبليغ مستطيل شکل ،نشان شهرداری تهران قرار دارد و اندازۀ آن کوچک است .همانطور که پيشتر عنوان
شد هدف از نشان ،اين است که آگهیدهنده را به مخاطب معرفی کند و هدفِ اصلیِ آگهی نيست؛ بنابراين ضرورتی ندارد در
اندازهای بزرگ باشد و زياد جلب توجه کند که در اينجا اين نکته بهخوبی لحاظ شده است .نمايش استفادهشده در اين آگهی
از نوع آشکارِ همخوان است؛ زيرا برای نمايش مفهوم اصلی آگهی از اشيا ملموس يعنی آب و جارو استفاده شده است که نماد
نيز نيست .نمايش مذکور در آغاز پيوستار قرار میگيرد و پردازش آن سادهتر است.
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شکل ()3

بهطورکلی يافتهها نشان میدهند از ده عنصر پيشنهادشدۀ چیاونگ برای ساخت عام آگهی ،در اينجا شش عنصر زير
مشاهده میشوند:

^

^

^

^

^

^

خبر

مکان

مکمل مکان

ابالغ

نمايش

نشان

اصلی

توجه

توجه

در آگهی زيستمحيطی شکل ( ،)9باوجود ذکر  6عنصر ،مشخص نمیشود ضعف آگهی مذکور است يا خير.
همانطور که پيشتر بيان شد عالوه بر ويژگیهای مثبت اين تصوير ديداری ،در آن مغايرتهايی جزئی نيز به چشم میخورد:
الف) مکان توجه و مکمل مکان توجه به يک اندازه جلب توجه میکند؛ ب) اطالعات مکمل مکان توجه گويا نيست؛ پ)
ابالغ به اندازۀ خبر اصلی جلب توجه میکند.
نمونۀ سوم

در شکل ( ،)4تصوير ديداری مالحظه میشود که پسزمينهای شطرنجی دارد و از رنگمايههای مختلف رنگ سبز در آن
استفاده شده است .سبز ،رنگ طبيعت است .در داخل تصوير ديداری دوبعدی ،نمودار نبض انسان سالم مشاهده میشود که به
کلمۀ آب وصل شده است .اين تصوير که بيشترين فضا را اشغال کرده است ،خبر اصلی را تشکيل میدهد و کلمۀ آب در
انتهای آن ،مکان توجه است؛ زيرا نشان میدهد نبض زندگی با آب پيوند خورده است .جملۀ آب مايۀ حيات است نيز ابالغ
است و در توضيح تکميلی خبر اصلی آمده است .اندازۀ قلم ابالغ درشت است و رنگ قلم نيز سفيد است .رنگ سبز پسزمينه،
شکل خاص نوشتن کلمۀ آب و رنگ سفيد آن تختههای قديمی را تداعی میکند که در کالس اول دبستان ،استفاده و با گچ
روی آن نوشته میشد .درواقع دو حس را بيدار میکند :حس نخست ،اين ايده را تداعی میکند که آب الفبای زندگانی است
و حس دوم« ،کودکان»« ،آب» و «نگرانی برای مشکالت کمآبی احتمالی برای آيندۀ کودکان» را تداعی میکند .خبر اصلی و
مکان توجه بهخوبی چيده شدهاند و مغايرتی با رويکرد چیاونگ ندارند .نمايش استفادهشده در اين آگهی از نوع نهانِ
ناهمخوان است؛ زيرا برای نمايش مصرف آب از يک شیء ناملموس يعنی ضربان قلب و کلمه آب استفاده شده است که هر
دو نمادند .پردازش اين نوع نمايشها (توسط بينندگان /خوانندگان) پيچيدگیهای خاص خود را دارد .چیاونگ مشخص
نکرده است چه نوع نمايشی برای چه سطح از بينندگان /خوانندگان مناسب است .اين در حالی است که مخاطبان آگهی مذکور را
همۀ شهروندان تهرانی با سطوح مختلف تحصيلی تشکيل میدهند؛ بنابراين ،معلوم نيست که مخاطبان خواهند توانست پيام اين
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آگهی را بهدرستی دريافت کنند يا خير .در پايين تبليغ مستطيل شکل ،نشان شهرداری تهران در اندازهای کوچک قرار دارد.
همانطور که پيشتر بيان شد هدف از نشان ،اين است که آگهیدهنده را به مخاطب معرفی کند و هدفِ اصلیِ آگهی نيست؛
بنابراين ضرورتی ندارد در اندازۀ بزرگ باشد و زياد جلب توجه کند که در اينجا اين نکته بهخوبی لحاظ شده است.

شکل ()4

بهطورکلی يافتهها نشان میدهند از ده عنصر پيشنهادشدۀ چیاونگ برای ساخت عام آگهی ،در اينجا پنج عنصر زير مشاهده
میشوند:

^

^

^

^

^

خبر

مکان

ابالغ

نمايش

نشان

اصلی

توجه

در آگهی زيستمحيطی شکل ( ،)4باوجود ذکر  4عنصر ،مشخص نمیشود که آيا اين امر ضعف آگهی مذکور است
يا خير .همانطور که پيشتر بيان شد عالوه بر ويژگیهای مثبت اين تصوير ديداری ،در آن مغايرتهايی جزئی نيز به چشم
میخورد :نمايش استفادهشده از نوع نهان ناهمخوان است که پردازش آن پيچيدهتر است؛ برای مثال ،افرادی خواهند توانست
حس نوستالژيک تخته و گچ را تداعی کنند که با سيستم سنتی تدريس در ايران آشنا باشند .چنانچه مغايرت مذکور رفع شود و
فرضاً از وايتبرد و مارکر استفاده شود شايد طيف وسيعی از بينندگان اين حس را تجربه کنند .در آن صورت ،بيننده راحتتر
هدف آگهیدهنده را که اطالعرسانی دربارۀ بحران آب است ،درک خواهد کرد.
عالوه بر سه تصوير ديداری فوق که بهتفصيل بررسی شدند (شکلهای  3تا  ،)4هفت تصويرديداری ديگر نيز تحليل
شدند (جدول  .)9طبق تحليلهای اين هفت تصوير ديداری نيز حداکثر عناصر به کار گرفتهشده در آگهیهای شهرداری
تهران ،هفت عنصر است (جدول ( ،)9شکلهای ( 3تا  .))94يافتههای مذکور مغايرتی با رويکرد چیاونگ ( )3334ندارند؛
زيرا با اينکه حداکثر عناصر به کار گرفته شده در رويکرد فوق 1 ،عنصر است ،چیاونگ مشخص نکرده است آيا وجود 1
عنصر ضروری است يا خير .موردی مشاهده شد که خبر اصلی در آن دو بار تکرار شده بود که حشو به نظر میرسد (جدول
( ،)9شکل ( .))1اين يافته در راستای رويکرد فوق نيست؛ زيرا الزم است حداکثر دقت در طراحی صورت گيرد و از حشو
پرهيز شود .حشو باعث میشوند بيننده با تأخير بيشتری متوجه پيام اصلی شود .در نمونهای نيز در تصوير ديداری به جای خبر
اصلی ،ابالغ جلب توجه میکرد (جدول ( ،)9شکل ( .))1اين يافته در راستای رويکرد فوق نيست؛ زيرا ابالغ نوشتهای است که
برای توضيح بيشتر دربارۀ خبر اصلی ارائه میشود؛ بنابراين ضروری است خبر اصلی برجستهتر باشد .نخست الزم است تمرکز
بيننده بر خبر اصلی باشد و سپس برای درک بهتر پيام آن به ابالغ رجوع کند ،نه اينکه برعکس باشد .مواردی نيز مشاهده شد
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که ابالغ جايگزين خبر اصلی شده بود (جدول ( ،)9شکل ( )3و شکل ( .))93بهطورکلی ،دو يافتۀ اخير در راستای رويکرد
فوق نيست؛ زيرا ابالغ نوشتهای است که برای توضيح بيشتر دربارۀ خبر اصلی ارائه میشود؛ بنابراين ضروری است خبر اصلی
برجستهتر باشد .موردی مشاهده شد که رنگ قلم برای ابالغ نامناسب بود (جدول ( ،)9شکل ( ))31که اين يافته نيز در راستای
رويکرد فوق نيست و سبب میشود ابالغ درست عمل نکند .موردی ديگر يافت شد که ابالغ در توضيح تکميلی خبر اصلی
نيامده است (جدول ( ،)9شکل ( .))94در اين حالت ،ابالغ به جای اينکه نقش مکمل داشته باشد ،سبب آشفتگی ذهن بيننده
خواهد شد .موردی نيز يافت شد که در آن موقعيت مکانیِ نشان ،نامناسب بود (جدول ( ،)9شکل  )99که اين يافته نيز در
راستای رويکرد فوق نيست .ضرورتی ندارد اندازه و موقعيت قرارگرفتن نشان ،جلب توجه کند؛ زيرا اصلیترين عنصر ،خبر
اصلی است نه نشان .درواقع هدف از نشان ،اين است که صرفاً آگهیدهنده را معرفی کند.
جدول  -1خالصۀ تحلیلِ مابقی تصویرهای دیداری مربوط به کمبود آب
تصویر دیداری

شمارۀ
تصویر

متن نوشتاری موجود در

موارد مطابقتنداشتن تصویر دیداری

تصویر دیداری

با رویکرد چیاونگ ()4002

دیداری
شکل ()8

«اگر آب نباشد ،چه جایگزینی

الف) ابالغ ،جایگزین خبر اصلی شده

برای آن وجود دارد؟!»

است؛
ب) بحث نمایش نیز منتفی است؛
پ) دو عنصر دارد.

شکل ()9

«بارندگی نشانۀ دارندگی

الف) خبر اصلی دو بار تکرار شده

نیست ،چترهایمان را وارونه نگه

است که به نظر میرسد حشو باشد؛

داریم».

ب) به جای خبر اصلی ،ابالغ جلب
توجه میکند؛
پ) شش عنصر دارد.

شکل

«بحران آب را با مصرف

الف) ابالغ ،جایگزین خبر اصلی شده

()01

صحیح پشت سر بگذاریم».

است؛

شکل

« 5دقیقه  011 ... = ...لیتر آب»

پ) دو عنصر دارد.

()00

الف) ابالغ به لحاظ اندازه بزرگتر از
خبر اصلی است و بیشتر از خبر اصلی جلب
توجه میکند؛
پ) چهار عنصر دارد.

«پیمانۀ مصرف را کمکنید»

شکل
()01

الف) بینندگان برای درک خبر اصلی
نیاز به پیشزمینههای خاصی دارند؛
ب) پنج عنصر دارد.

شکل
()01

«تصفیۀ آب ،دشوار و پرهزینه

الف) رنگ قلم نامناسب است؛

است ،صرفهجویی کنیم!

ب) موقعیت مکانیِ نشان ،نامناسب
است؛
پ) شش عنصر دارد.

شکل
()01

« تصفیۀ آب ،دشوار و پرهزینه

الف) ابالغ در توضیح تکمیلی خبر

است ،آن را هدر ندهیم»

اصلی نیامده است؛
ب) شش عنصر دارد.
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 .2-5توصیف و تحلیل تصویرهای دیداری مرتبط با آلودگی هوا

در بررسی بنرها و بيلبوردهای آرشيو سازمان زيباسازی شهر تهران 93 ،تصوير ديداری در رابطه با بحران آلودگی هوا به دست
آمد که ده تصوير بهصورت تصوير ديداری بودند و عناصر الزم را برای تحليل داشتند .در ادامه ،سه تصوير ديداری که بهطور
تصادفی انتخاب شدهاند ،توصيف و تحليلِ شدهاند و در بقيۀ تصاوير نيزگزارش کلی تحليل ارائه شده است.
نمونۀ اول

در شکل ( ،)4تصوير ديداری مشاهده میشود که پسزمينۀ آبی تيره دارد و نمايی از اوايل شب در يکی از چهارراههای تهران
را به نمايش گذاشته است .نمای محوی از ساختمانها به چشم میخورد .همۀ خودروها در همۀ خطوط پشت نوشتۀ «ايست»
توقف کردهاند؛ اما خودرويی روی خط قرمز ايستاده است .خودروی مذکور به رنگ قرمز است و خطر را تداعی میکند؛ اما
بقيۀ خودروها سفيدند .نور زردی از دوربين ثبت تخلف روی خودروی خاطی تابيده است .نمای خيابان و خودروهای متوقف
پشت چراغ قرمز خبر اصلی را تشکيل میدهند .نور زردی که از دوربين روی خودروی خاطی تابيده ،مکان توجه است و
هدف اين است که نشان دهد دوربينهای ثبت تخلف هميشه ناظر اعمال ترافيکی شهروندان هستند .مکمل مکان توجه هم
خودروهای سفيدیاند که بهطور مرتب بين خطوط ،رانندگی کردهاند و اکنون بهطور مرتب پشت نوشتۀ «ايست» توقف
کردهاند .خبر اصلی ،مکان توجه و مکمل مکان توجه بهخوبی چيده شدهاند و مغايرتی با رويکرد چیاونگ ندارند .درخور
ذکر است آگهیهای کنترل ترافيک نيز بهطور غيرمستقيم به بحث آلودگی هوا مربوطاند؛ زيرا يکی از داليل اصلی آلودگی
هوا در تهران ،خودروها هستند .در باالی صفحۀ دوبعدی نيز متن نوشتاری زير به چشم میخورد« :پيش از اينکه ديده شويم،
ناظر رفتار ترافيکی خود باشيم!» .جملۀ مذکور ابالغ است و توضيحی نوشتاری در باب تصوير مذکور است .نمايشی که در اين
بنر ديده میشود از نوع آشکارِ همخوان است؛ زيرا برای به تصوير کشيدن رفتارهای ترافيکی از خودرو ،خيابان و دوربين ثبت
تخلف استفاده شده است که ملموساند و نماد نيستند .در باالی بنر ،دو نشان ،جلب توجه میکند :نشان شهرداری تهران و نشان
پليس راهنمايی و رانندگی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ که هر دو نشان داخل مربع سفيد رنگی قرار دارند و از بقيۀ صفحۀ
آبی تيره جدا شدهاند و بهنوعی همبستگی بين اين دو نهاد دولتی را نشان میدهند .همانطور که پيشتر عنوان شد هدف از
نشان ،اين است که آگهیدهنده را به مخاطب معرفی کند و هدفِ اصلیِ آگهی نيست؛ بنابراين ضرورتی ندارد در اندازهای
بزرگ باشد و زياد جلب توجه کند که در اينجا اين نکته بهخوبی لحاظ شده است.

شکل ()5

41

تحليلگفتمان چندوجهيت در کاهش بحرانهای زيستمحيطی تهران

بهطورکلی يافتهها نشان میدهند از ده عنصر پيشنهادشدۀ چیاونگ برای ساخت عام آگهی ،در اينجا شش عنصر زير مشاهده
میشوند:

^

^

^

^

خبر

مکان توجه

مکمل مکان

ابالغ

اصلی

^
نمايش

^
نشان

توجه

چیاونگ مشخص نکرده است آيا وجود همۀ ده عنصر ضروری است يا خير .وی حتی قيد نيز نکرده است چنانچه برخی
عناصر در يک آگهی ارائه نشوند ،ممکن است به پيام آگهی مذکور چه خللی وارد شود؛ بنابراين در آگهی زيستمحيطی
شکل ( ،)4باوجود ذکر  6عنصر ،مشخص نمیشود ضعف آگهی مذکور است يا خير.
نمونۀ دوم

در شکل ( ،)6تصوير ديداری مالحظه میشود که پسزمينۀ آبی فيروزهای دارد .آبی ،رنگ آسمان است .در داخل بنر،
بيشترين فضا را کولهپشتی اشغال کرده است که انگار به دليل آلودگی شديد هوا ماسک بر دهان گذاشته است .اين تصوير
بيشترين توجه را جلب میکند و خبر اصلی را تشکيل میدهد .ماسک سفيدرنگی که انگار بر دهان کولهپشتی گذاشته شده،
مکان توجه است؛ زيرا به محض مشاهدۀ تصوير ،بيشترين توجه را جلب میکند و چنين مینمايد که به دليل شدت آلودگی،
کولهپشتی نمیتواند نفس بکشد .خبر اصلی و مکان توجه بهخوبی چيده شدهاند و مغايرتی با رويکرد چیاونگ ندارند .در
پايين اين تصوير نيز متن نوشتاری زير مشاهده میشود «با آلودهکردن هوا مدارس فرزندانمان را به تعطيلی میکشانيم» .جملۀ
مذکور ابالغ است و متنی است نوشتاری در توضيح خبر اصلی .ابالغ در اينجا شامل دو بخش است :بخش نخست که عبارت
«با آلودهکردن هوا» است و اندازۀ قلم آن کامالً درشت و رنگ آن سفيد است .بخش دوم که عبارت «مدارس فرزندانمان را به
تعطيلی میکشانيم» است و اندازۀ قلم آن نسبتاً کوچکتر و رنگ آن زرد است .رنگ زرد نشانۀ احتياط است و بدين معنی
است که هنوز ميزان آلودگی به ميزان خطر نرسيده است؛ اما ماسک برای شرايط اضطراری کاربرد دارد .شايد بهتر بود به جای
استفاده از رنگ زرد از رنگ قرمز استفاده میشد تا قدرت بازدارندگی آگهی بيشتر میشد .نمايش استفادهشده در اين آگهی
از نوع نهانِ ناهمخوان است؛ زيرا برای نمايش آلودگی هوا از ماسک و به جای فرزندان از کولهپشتی آنها استفاده شده است.
درواقع ،کوله پشتی مَجاز است برای «فرزندان ما» که از اين مَجاز به زيبايی استفاده شده است .در پايين تبليغ مستطيل شکل و
سمت چپ نشان شهرداری تهران در اندازهای کوچک قرار دارد .پردازش نمايشهای نهانِ ناهمخوان (توسط بينندگان/
خوانندگان) پيچيدگیهايی دارد .چیاونگ مشخص نکرده است چه نوع نمايشی برای چه سطح از بينندگان /خوانندگان
مناسب است .اين در حالی است که مخاطب بينندگان آگهی مذکور را همۀ شهروندان تهرانی با سطوح مختلف تحصيلی
تشکيل میدهند؛ بنابراين ،معلوم نيست مخاطبان پيام اين آگهی را بهدرستی دريافت میکنند يا خير .در پايين تبليغ مستطيل
شکل و سمت چپ نشان شهرداری تهران در اندازهای کوچک قرار دارد .همانطور که پيشتر بيان شد هدف از نشان ،اين
است که آگهیدهنده را به مخاطب معرفی کند و هدفِ اصلیِ آگهی نيست؛ بنابراين ضرورتی ندارد در اندازهای بزرگ باشد و
زياد جلب توجه کند که در اينجا اين نکته بهخوبی لحاظ شده است.
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شکل ()6

بهطورکلی يافتهها نشان میدهند از ده عنصر پيشنهادشدۀ چیاونگ برای ساخت عام آگهی ،در اينجا پنج عنصر زير مشاهده
میشوند:

^

^

^

^

خبر

مکان

ابالغ

نمايش

اصلی

^
نشان

توجه

در آگهی زيستمحيطی شکل ( ،)6باوجود ذکر  4عنصر ،مشخص نمیشود ضعف آگهی مذکور است يا خير.
همانطور که پيشتر بيان شد عالوه بر ويژگیهای مثبتی که اين تصوير ديداری دارد ،در عناصر به کار گرفته شده در آن
مغايرتی نيز به چشم میخورد .بخش دوم ابالغ (نوشتۀ زرد رنگ) در توضيحِ کاملِ خبر اصلی (کولهپشتی ماسک به دهان)
نيست.
نمونۀ سوم

در شکل ( ،)1تصوير ديداری مالحظه میشود که از پسزمينهای با ترکيبی از قهوهای تيره و قهوهای روشن تشکيل شده است.
قهوهای ،نماد ريزگردهايی است که هر از گاهی به پايتخت هجوم میآورند؛ ولی از آنجايی که کل بنر دربارۀ آلودگی ناشی از
خودروهای غيراستاندارد است ،شايد بهتر بود از رنگ خاکستری استفاده میشد .در اين تصوير ديداری ،تصويری بيشترين فضا
را دارد که در آن دستی خودرويی را گرفته است و به مانند اسپری حشرهکش از آن استفاده میکند و سر اگزوز همانند سر
اسپری حشرهکش تداعی شده است؛ اما در اينجا حشرهای در کار نيست و با استفاده از اين اسپری ،کبوتری سفيد میميرد .کل
اين تصوير ،خبر اصلی را تشکيل میدهد .سر اگزوز خودرو که بهمثابۀ سر اسپری حشرهکش از آن استفاده شده ،مکان توجه
است و نشان میدهد دود اگزوز چقدر باعث آلودگی میشود .کبوتر سفيد که در حال افتادن است ،مکمل مکان توجه است و
تبعات زيستمحيطی استفاده از خودروهای غيراستاندارد را نشان میدهد .کبوتر سفيد نماد صلح ،معصوميت و پاکی است و بر
اين موضوع داللت دارد که بر اثر آلودگی هوا انسانهای بیگناه از بين میروند .مکان توجه و مکمل مکان توجه بهخوبی
چيده شدهاند و مغايرتی با رويکرد چیاونگ ندارند؛ ولی به نظر میرسد مغايرتی جزئی در طراحی خبر اصلی وجود دارد که
مربوط به رنگ پسزمينۀ خبر اصلی است .در پايين اين تصوير نيز متن نوشتاری زير مشاهده میشود «با آلودهکردن هوا حق
حيات را از خود و ديگران نگيريم!» .جملۀ مذکور ابالغ است و متنی است نوشتاری در توضيح خبر اصلی .ابالغ در اينجا شامل
دو بخش است :بخش نخست ،عبارت «با آلودهکردن هوا» است و اندازۀ قلم آن کامالً درشت و رنگ آن آبی است .بخش
دوم ،عبارت «حق حيات را از خود و ديگران نگيريم» است و اندازۀ قلم آن نسبتاً کوچکتر و رنگ آن سفيد است و داخل
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کادر مستطيل شکل قرمز قرار دارد .نمايش استفادهشده در اين آگهی از نوع نهانِ ناهمخوان است؛ زيرا برای نمايش آلودگی
هوا از خودرويی که به شکل اسپری درآمده و کبوتر با نماد صلح و آرامش استفاده شده است .پردازش نمايشهای نهانِ
ناهمخوان (توسط بينندگان /خوانندگان) پيچيدگیهايی دارد .چیاونگ مشخص نکرده است چه نوع نمايشی برای چه سطح
از بينندگان /خوانندگان مناسب است .اين در حالی است که مخاطب بينندگان آگهی مذکور را همۀ شهروندان تهرانی با
سطوح مختلف تحصيلی تشکيل میدهند؛ بنابراين معلوم نيست مخاطبان پيام اين آگهی را به درستی دريافت میکنند يا خير .در
پايين تبليغ مستطيل شکل و سمت چپ نشان شهرداری تهران در اندازهای کوچک قرار دارد .همچنين هدف از نشان ،اين است
که آگهیدهنده را به مخاطب معرفی کند و هدفِ اصلیِ آگهی نيست؛ بنابراين ضرورتی ندارد در اندازهای بزرگ باشد و زياد
جلب توجه کند که در اينجا اين نکته بهخوبی لحاظ شده است.

شکل ()7

بهطورکلی يافتهها نشان میدهند از ده عنصر پيشنهادشدۀ چیاونگ برای ساخت عام آگهی ،در اينجا شش عنصر زير مشاهده
میشوند:

^

^

^

^

^

^

خبر

مکان

مکمل مکان توجه

ابالغ

نمايش

نشان

اصلی

توجه

در آگهی زيستمحيطی شکل ( ،)1باوجود ذکر  6عنصر ،مشخص نمیشود ضعف آگهی مذکور است يا خير .عالوه
بر ويژگیهای مثبتی که اين تصوير ديداری دارد ،در آن مغايرتی جزئی نيز به چشم میخورد :الف) پسزمينۀ قهوهایِ خبر
اصلی با خبر اصلی همخوانی ندارد .چنانچه رفع مغايرت شود ،بينندگان دريافت بهتری از اين تصوير ديداری خواهند داشت و
بيننده راحتتر هدف آگهیدهنده را که اطالعرسانی دربارۀ بحران آب است ،درک خواهد کرد.
عالوه بر سه تصوير ديداری فوق که بهتفصيل بررسی شدهاند (شکلهای ( 4تا  ،))1هفت تصوير ديداری ديگر نيز تحليل
شدهاند (جدول  .)3طبق تحليلهای اين هفت تصوير ديداری نيز حداکثر عناصر به کار گرفته شده در آگهیهای شهرداری
تهران ،هفت عنصر بود که يافتۀ مذکور با رويکرد چیاونگ ( )3334مغايرت ندارد؛ زيرا بيشترين عناصر به کار گرفته شده در
رويکرد فوق 1،عنصر است (شکلهای ( 94تا  ))39و او مشخص نکرده است آيا وجود  1عنصر ضروری است يا خير .گاهی
ابالغِ نخست جايگزين خبر اصلی شده بود (جدول ( ،)9شکلهای (96و .))91موردی مشاهده شد که در آن از سه ابالغ
استفاده شده بود (جدول ( ،)3شکل ( .))96قرار است ابالغ جملهای کوتاه و تأثيرگزار دربارۀ خبر اصلی باشد ،نه اينکه بيننده را
دچار سردرگمی يا تکرار مکررات کند .موردی مشاهده شد که در آن ،برای ابالغهای اول ،دوم و سوم از رنگ قلم استفاده
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شده است (جدول ( ،)3شکل ( .))96در اين مورد نيز عالوه بر تعدد ابالغها ،شايد يکنواختبودن رنگ قلم باعث خستهشدن
بيننده شود و خوانش تصوير ديداری را نصفهکاره رها کند .گاهی ابالغ در باالی بنر قرار داشت و اندازۀ قلم و رنگ آن
بهگونهای بود که کامالً جلب توجه میکرد و بيننده دچار ترديد میشد که نخست ،به خبر اصلی توجه کند يا به ابالغ (شکل
( .))91در مواردی نيز بخشهايی از خبر اصلی با يکديگر همخوانی نداشتند (جدول ( ،)3شکل ())1؛ يعنی به جای آنکه در
توضيح تکميلی هم باشند ،اطالعات غيرمرتبط ارائه میدادند .يافتههای اخير نيز در راستای رويکرد چیاونگ نيست و الزم
است تغييرات الزم طبق رويکرد مذکور اعمال شود تا درک آگهی برای بيننده سهلتر باشد.
جدول  -4خالصۀ تحلیلِ مابقی تصویرهای دیداری مربوط به آلودگی هوا
شمارۀ
تصویر

تصویر دیداری

متن نوشتاری موجود در

موارد مطابقتنداشتن تصویر دیداری با

تصویر دیداری

رویکرد چیاونگ ()4002

دیداری
شکل ()05

«انتخاب با شماست :استفاده

الف) هفت عنصر دارد.

از  0اتوبوس تندرو = استفاده از 11
خودروی شخصی»
الف) ابالغِ نخست ،بیشتر از خبر اصلی

شکل ()01

«آسمان آبی ،حق من است»

شکل ()01

«آسمان آبی زمین پاک،

شکل ()08

«طبیعت امانتی است در

الف) بهتر بود به جای ماهی قرمز که

دستان ما ،امانتدار خوبی باشیم»

آبشش دارد از موجود حساس دیگری که شش

جلب توجه میکند؛
ب) سه ابالغ مشاهده میشود؛
ب) شش عنصر دارد.
الف) ابالغِ نخست ،جایگزین خبر اصلی
شده است؛
ب) دو عنصر دارد.

دارد برای مکان توجه استفاده میشد؛ هرچند
اشکال مذکور چندان تأملپذیر نیست؛
ب) پنج عنصر دارد.
شکل ()09

«تردد کمتر حتی یک خودرو

الف) ابالغ در باالی بنر قرار دارد و اندازۀ

به کاهش آلودگی هوا کمک میکند».

قلم و رنگ آن بهگونهای است که کامالٌ
جلبتوجه میکند و بیننده دچار تردید میشود
که نخست به خبر اصلی توجه کند یا به ابالغ؛
ب) شش عنصر دارد.

شکل ()11

«کاشت و محافظت از

الف) شش عنصر دارد.

درختان کمک شایانی به کاهش
آلودگی هوا میکند».
شکل ()10

«در ایجاد هوای پاک سهیم
باشیم .اولین قدم معاینۀ فنی خودرو».

الف) چهار عنصر دارد.
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 .6نتیجهگیری
بهطورکلی ،از پژوهش حاضر نتيجهگيری میشود تصويرهای ديداری شهرداری تهران طبق رويکرد چیاونگ ( )3334عناصر
الزم را دارند تا بينندگان آن را پردازش کنند؛ هرچند نمونههايی محدود از مطابقتنداشتن نيز مشاهده شد .فرض اين پژوهش
اين بود که چنانچه مغايرتی بين عناصر تصويرهایِ ديداری شهرداری تهران و عناصر ساختعام چیاونگ مشاهده نشود،
تصويرهای ديداری شهرداری تهران شرايط الزم را خواهند داشت تا بينندگان /خوانندگان آن را بهطور کامل درک کنند .اگر
بينندگان اين تصويرهای ديداری را درک کنند ،پيام آگهیدهندگان نيز بهدرستی منتقل خواهد شد .پس چنانچه تغييراتی در
موارد محدودِ يافتشده صورت گيرد ،بينندگان تصويرهای ديداری را راحتتر درک خواهند کرد و آگهیدهندگان به هدف
خود میرسند که همانا کاهش بحرانهای زيستمحيطی است؛ برای مثال ،چنانچه در شکل ( ،)3اندازۀ قلم ابالغ يک سايز
کوچکتر شود و بخش نخست آن به پايين تصوير ديداری منتقل شود و در کنار بخش دوم قرار گيرد ،خبر اصلی برجستهتر
میشود؛ بنابراين ،بيننده دچار سردرگمی نمیشود و بعد از مشاهدۀ خبر اصلی که اکنون برجستهتر شده است ،سراغ ابالغ
میرود که توضيحی نوشتاری دربارۀ خبر اصلی است و اطالعات بيشتر دربارۀ خبر اصلی میدهد.
در اين پژوهش ،بررسی کاهش بحران کمبود آب يا آلودگی محيط زيست از منظر شهروندان تهرانی مدنظر نبود؛
بنابراين ،پيشنهاد نخست نويسندگان پژوهش حاضر اين است که مطالعهای دربارۀ بينندگانِ بنرها و بيلبوردها صورت گيرد تا
مشخص شود افزايش تعداد عناصر در دريافت بينندگان تأثير مثبت دارد يا خير .پيشنهاد دوم اين است که چیاونگ ()3334
مشخص نکرده است چه نوع نمايشی برای چه سطح از بينندگان /خوانندگان مناسب است .اين در حالی است که مخاطب
بينندگان آگهیهای مذکور را همۀ شهروندان تهرانی با سطوح مختلف تحصيلی تشکيل میدهند؛ بنابراين الزم است شهرداری
تهران از قبل پژوهشهای الزم را انجام دهد تا مشخص شود چه سطح از نمايش برای دريافت بيشتر شهروندان تهرانی مناسبتر
است .پيشنهاد سوم اين است که با پژوهش يا پژوهشهايی مشخص شود تعداد آگهیهای استفادهشده در بحران کمبود آب يا
آلودگی هوا متناسب با اهميت اين بحرانها است يا خير.
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