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 *تبلیغات تجاری در تهران و بغداد مقایسه شیوه

 چکیده
جامعه شود. فرهنگ با توجه به نوع دریافت و پذیرش فرهنگ اجتماعی هر کشور تعیین می تجاری تبلیغات رسانیپیام ساختار بیان مسئله:

در این پژوهش، به بررسی شیوه  .داشته باشدهای آن های تولید و استعاره، روشتجاری تبلیغاتدر شیوه ی اکننده تعیین نقش تواندمی

ها، نحوۀ انتخاب شود و ارتباط بین فرمتبلیغات تجاری در دو شهر تهران و بغداد از کشور ایران و عراق، به عنوان دو جامعه متفاوت پرداخته می

دهندۀ تبلیغات ها که ویژگی بارز عناصر بصری تشکیلو به این پرسشگردد. بررسی می ن دو شهری ایغاتیتبلبندی برخی از آثار و ترکیب

های تبلیغات تجاری در ها و شباهتتجاری تهران و بغداد چیست و با توجه به سابقۀ فرهنگی مشترک در خط و نوشتار و دین مشترک تفاوت

 در این دو جامعه است؟ هاییگیتهران و بغداد، بازتاب چه ویژ

  .دو شهر تهران و بغداد است تبلیغاتی هایفرم خروجی تبلیغات تجاری، در پی شناخت تأثیر فرهنگ بر عناصر بررسی با حاضر پژوهش هدف:

 است. ایکتابخانهو منابع  اطالعات میدانیکیفی و روش ارائه آن توصیفی وتحلیلی و با اتکاء به  رویکرد این جستار،روش پژوهش: 

حروف و  کرده ایفا تبلیغات در را بارزی شناختیزیبایی نقش تبلیغات شهر تهران در نوشتار دهدنشان میی این پژوهش هایافته :هایافته

است و این  تأکید بر حاکمیت تصویر، در تبلیغات تجاری ،بغدادتبلیغات شهر  که در حالی در ؛رفته است کارهای بهنوعی وحدت در فونت

 ،همچنین هر دو شهر از نظر بصری و فرهنگی دارد؛شناسی تبلیغات کاربردی و زیبایی در جهت اهداف سزایی در ایجاد جاذبهبتأثیر  موضوع،

 .دارندقرار  تحت تأثیر تبلیغات مدرن و روند آن

 کلیدواژه
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 مقدمه
های کهن ارائه شده است. تبلیغات مراحل مختلف رشد و توسعه را صنعت تبلیغات توسط جوامع بشری از زمان

در فرم و هدف، به سطح فعلی خود رسیده و در هر مرحله از طی کرده، تا اینکه در طراحی، اجرا، تنوع و تغییر 

های فکری و ساختاری ای بوده که در آن جریان داشته است. ماهیت تبلیغات تجاری، به دادهتوسعۀ آن، بازتاب دوره

 و به بسیاری از عوامل دیگر وابسته است؛ از جمله عواملی که مربوط به جامعه و محیط فرهنگی و اعتقاداتی که

کند تا از یک طرف، ارتباطی بین ایده و موضوع و از طرف دیگر، ارتباط ها و ابزارهای خود اتخاذ میطراح در روش

در بغداد و تهران  یتجار غاتیتبل سبک بررسی آنیم که بهبین سبک بیان و مخاطب ایجاد کند؛ بر این مبنا، بر

است تجاری  غاتیدرون تبل نشیگزها و نحوۀ بین فرم ارتباط ۀمطالع یبه معنابررسی سبک یا شیوه، . بپردازیم

دو عنصر  قیتواند از طریم بیترک نیا باشد.ها میگیری و ترکیب عناصر و بررسی روابط بین آنکه شامل شکل

دهد، بررسی شود. این می را شکل هامهم در تبلیغ، یعنی تصویر و نوشتار که یک پوستر تبلیغاتی و روابط بین آن

عناصر  کنند.ها و باورهای فرهنگی یک جامعه را بازنمایی میهایی هستند که ارزشها و پیامحامل نشانه عناصر،

 کندعنوان عناصر اصلی سازندۀ پیام بر روند ارائۀ پیام بصری تبلیغاتی نقش بسزایی را ایفا میبصری در تبلیغات، به

های تبلیغات اساس، مطالعۀ سبک اینبر رود؛ شمار میو از مهمترین عناصر ارتباطی بین طراحان و مخاطبان به

 هنری موضوعات مقابله یا مقایسه تجاری تهران و بغداد، موضوع این پژوهش است. مطالعات تطبیقی هنر عموماً به

در یک تمدن فرهنگ و.... و یا بیک فرهنگ و هنر و  میان هنرهای روابط و تبادالت ها،تأثیرگذاری و پرداخته

های روش تبلیغات تجاری دو شهر تهران ن دیگر مقایسه میشود. با این چارچوب و ارجاع تفاوت و شباهتتمد

های فرهنگی مشترک تاریخی هستند، جستجو می شود .اذا  وبغداد را با این فرضیه که از دو کشور دارای ریشه

یغات تجاری تهران و بغداد چیست؟ دهندۀ تبلپی پاسخ به این سؤال هستیم که ویژگی بارز عناصر بصری تشکیل

های فرهنگی ایجاد کند، تواند شباهتو با توجه به سابقۀ فرهنگی مشترک در خط و نوشتار و دین مشترک که می

 در این دو جامعه است؟ هاییگیوجه تفاوت و شباهت تبلیغات تجاری در تهران و بغداد، بازتاب چه ویژ

 

 روش پژوهش
اطالعات آن با مشاهدات میدانی تبلیغات بیلبورد در دو شهر تهران و بغداد تطبیقی است و این پژوهش، کیفی و 

 موضوع، شامل) زمینه یک در ب و الف هایوشباهت هاتفاوت جستجوی با تطبیقی مطالعۀ دردست آمده است. به

 در لذا شود؛ بررسی آن ساختاری ترتیب و ارتباط نوع تا کوشدمی( ارجاع) چارچوب یک با...(  و فرهنگ مکان،

 میان رابطه کشف و ساختار و زمینه ارجاعی، چارچوب نیازمند ،«واک کری» دیدگاه طبق تطبیقی، مطالعۀ این

 ،«الکساندر بازتاب رویکرد» طبق آنکه به توجه با ارجاع و چارچوب. (6. ص ،۱۳۹5 ونک، پیراوی) هستیم ب و الف

 جامعه آن جریانات و اعتقادات و هاارزش دهندۀنشان آن، محتوای و داده انعکاس را خود جامعۀ ایآیینه مانند هنر

یابی، توان از رویکردهایی مانند استدالل استقرایی، نشانهدر تحقیقات کیفی، می .(۲6. ص ،۱۳88 ترکاشوند،) است

همچنین در تحلیل کیفی، پذیرد؛ ... استفاده کرد که همگی به کمک تفکر و تعقل منطقی صورت می مقایسه و

های کیفی هستند که در سه بخش انجام و سپس توصیف، تبیین، تفسیر، شده از نوع داده های گردآوریداده

تحلیلی و تطبیقی به شیوۀ میدانی و با استفاده از شوند؛ بنابراین این جستار، به روش توصیفیشرح و ارائه می

 ای انجام شده است.عات کتابخانهبرخی اصول گرافیک و اطال
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 پیشینه پژوهش
های بودن، جنبه رو شده است که با درجاتی از عمق و جامعبهمیراث علمی امروز با تحقیقات گسترده و فراوانی رو

ای های نشانهبازنمایی ارزش» خود با عنوان نامهایانپدر  (۱۳۹۱) «حیدری »کند. تبلیغات را بررسی میمختلف 

ای های نشانهدنبال کشف ارزشبه ،شناسیبا استفاده از روش نشانه، «یمل در تبلیغات رسانهایرانی  سبک زندگی

شده از صدا و  د که در تبلیغات پخشنال پاسخ دهؤتا به این س هستندتبلیغات بازرگانی  سبک زندگی ایرانی در

ب سبک زندگی بازنمایی شده است. باستان، اسالمی و مدرن در قال ۀای دورنشانه هایکدام دسته از ارزش ،سیما

 ه است.شناسی تصویر بررسی شدنشانه ۀهای نظری سوسور، پیرس، بارت و اکو در زمینچارچوب ۀتصاویر بر پای

های ملی و میهنی بیشتر به ها و رسوم و آییناستفاده از سنت ها،رتیز ، بیشتردر بافت فرهنگی هنتایج نشان داد

های دینی همراه بوده است. از میان از ارزش این نگاه باستانی با اشاراتی ،هاآن در برخی ازو نمایش درآمده 

تمایل به و  های روزمره زندگیمشغله، های دنیای مدرن نیز فردگرایی، اتکا به نفس، زندگی دونفره، سرعتارزش

( ۱۳۹۱) «حسنیو  هیانلعبدال»همچنین  .اندبیشترین بازنمایی را داشته ،کسب آسایش بیشتر در زندگی امروزی

های شناختی آگهیتجاری؛ تحلیل نشانه های فرهنگی در تبلیغاتبازنمایی ارزش ۀنحو» عنوان بادر تحقیقی 

 ،یک متن فرهنگی ۀبه مثابرا های تجاری شناختی، آگهیساختارگرایی زبان ۀدر قالب نظری ،«نتلویزیونی در ایرا

های ها و باورهای دینی و نیز نشانهبازنمایی ارزشۀ نحو و به مطرحشناختی روالن بارت بر اساس رویکرد نشانه

های نمونه نشان داد که در تحلیل آگهی. های بازرگانی تلویزیون پرداخته استفرهنگ و تمدن ایرانی در آگهی

دینی  مضامینا استفاده از ام؛ اگرچه از مفاهیم دینی و عناصر و نمادهای فرهنگ ایرانی استفاده شده ،هاآگهی

های هایی را دال بر ترویج نگرشتوان نشانهمی ،نمادهای فرهنگ ایرانی ۀشکل ابزاری بوده و در زمین بیشتر به

 عنوان باتحقیقی نیز ( ۱۳86) «کامران». گیردخود میای بهگاهی حالت کلیشهکه ا ؛یافت پرستانهمیهن

ها و با هدف شناسایی نشانه ،«ن(شهر تهرا با تأکید بر بیلبوردهای سطح)شناسی تبلیغات شهری در ایران نشانه»

 ،بدین منظور. است دادهشناسانه آن انجام های حاکم بر تبلیغات محیطی شهر تهران و نظام نشانهاسطوره

روالن  نظریاتو  سوسور  فردینان دوی شناسنشانه با را رویکرد به هایی از بیلبوردهای سطح شهر تهران نمونه

 ،هاساز در تبلیغات ایران است. بخشی از این اسطورهمعرف نظام اسطوره تحقیقهای یافته برسی کرده است. ،بارت

ای گونهای است و بههای فراملی و منطقهثر از اسطورهأمت ،و بخش دیگر است ایرانی ۀمختص فرهنگ و جامع

درآمدی بر کاربرد » ( در تحقیقی با عنوان۱۳86) «جعفری هفتخوانی ر وبشی». شودشمول محسوب می جهان

 ۀهای نظریبه کاربرد ،«یهای مطبوعاتمطالعه موردی، آگهی ،های تبلیغاتیشناسی در تحلیل پیامنشانه

 ثیر فرهنگ بر تفسیرأبه بازخوانی تصویرهای تبلیغاتی و ت و های تبلیغاتی پرداختهشناسی در تحلیل پیامنشانه

های تجاری، از فنون متعدد بصری یک از وجوه آن، از جمله آگهی تبلیغات در هر .اندها پرداختهتصاویر و آگهی

های بخشیدن به پیام فنونی برای قوت ۀشناسی افزون بر ارائ. نشانهاستفاده می کندپیام ارسال مناسبترین  درجهت 

ها تحلیل نمونه .تبلیغات نیز کاربرد داردهای پنهان در در کشف نظام معنایی ناپیدا یا نظام ارزش ،تبلیغاتی

محصوالت و فروش  معرفی و ترویج ثیر مستقیمی که درأعالوه بر ت ،های تجاریاین امر است که آگهی ۀکنندییدأت

ساختارهای معنایی جدید، بر  ، از طریق ایجادطوالنیصورت غیرمستقیم و در یک فرآیند پیچیده و ها دارد، بهآن

گفتمان »در پژوهش خود با عنوان  (۲۰۱۷)« احمد شالل»ت. ثیرگذار اسأهای فرهنگی جامعه نیز تباورها و ارزش

 کیعنوان هب یگفتمان ارتباطیک توسط  دیآنچه با، به بررسی «ارتباطی بین فرم و محتوا در تبلیغات تجاری

 امیکه از آن پ یبه مخاطب یدعملکر ازین کیمطابق با  یخاص با هدف ۀدیا ایموضوع  کمرتبط با ی انگریمفهوم ب
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 قیشود و محتوا اغلب از طریم یطراح یکل فرمتعامل با  قیاز طر یفکر ی. محتواپرداخته است، شودمیمند بهره

های تحقیق یافتهخورد. یم وندیپ رندهیهدف مورد نظر طراح در ذهن گ ای یدر ارتباط با معن گفتمان بصری کی

 یبرا یگفتمان ارتباط دیجد یظهور الگوها به، یو فن یعلم ۀتوسع ۀجیدر نت در ابزارها تحولدهد که نشان می

 . منجر شده است یارتباط امیپ تیتقو ای فرمتبلور 

 

 مبانی نظری
گزیند. این گزینش، حاصل توازنی است میان محتوای مورد نظر خود برمی و هایی را برای معناانسان فرم»: سبک

گویند که ها و نحوۀ گزینش آن، سبک یا شیوه میمحیطی انسان. به ارتباط بین فرمشخصیت ذهنی و زیست

 توان گفت سبک، روشی برای بیان وعبارتی میباشد؛ بهها میگیری عناصر و بررسی روابط بین آنشامل شکل

 های شناختهلب فرمبخشی به ذهنیات در قامبین یک رابطه است. این رابطه، میان ذهن و عین یا به بیانی عینیت

ها در ارتباط ای متشکل از فرمباشد. سبک مجموعهشدۀ اجتماعی، به نوعی که دیگران این رابطه را درک کنند، می

با محتواهای اجتماعی است و ارتباط نزدیکی با واقعیت اجتماعی دارد که خود حاصل توسعه و تحول فرهنگ 

سبک در گرافیک اشاره بر عوامل »و به تعبیر برخی، ( 5۳ص. ، ۱۳۹۳نوابخش، ) «عینی به فرهنگ ذهنی است

خصوص، خصوص دارد؛ عواملی مانند سلیقه در انتخاب فضای نوشتاری بهشناسی بصری زمان و مکان بهزیبایی

گیری عناصر تزیینی و کاربردی، همگی کارانتخاب مجموعۀ کلی فضا، نوع تفکر طراح در انتخاب عناصر بصری و به

. با توجه به اینکه در این (۱۱۴-۱۱۳ صص. ،۱۳8۰)کاکایی فروشانی، « روندشمار میهای سبک بهژگیجزو وی

های اعتقادی مشترک صورت مقاله، شیوه تبلیغات تجاری سبک آن در دو شهر متفاوت در دو کشور با ریشه

عامل مهمی در تمایز هنرها  طور کلی، سبکبه»توان سبک تبلیغ را امر مهمی در شیوه تبلیغ دانست. گرفته، می

ای دارای سبک خاصی است و دنبال دارد. هر جامعهرود و در مفهوم، عملکرد و ترکیب عناصر اثر را بهشمار میبه

ای دارد. دو گیری این الگو تأثیرات برجستهکند که زمان و مکان در شکلاز الگوی خاصی برای بیان استفاده می

. محیط اجتماعی، آن بخشی از جامعه که شخص در آن تأثیر ۱ یین سبک وجود دارد:گذار در تععامل مهم و اثر

بخشیدن به سبک گیری و تجسمگیرد. محیط اجتماعی اولین عامل برای شکلگذارد و تحت تأثیر آن قرار میمی

توان سبک را تعیین کرد؛ زیرا سبک، بهترین روش برای بیان محیط جامعه است و از طریق محیط اجتماعی می

های . فرهنگ، نتیجۀ فکری است که فرد عالوه بر میراث فرهنگی جامعه و اندیشۀ انسانی خود، از کلیۀ روش۲است. 

  .(۲۱۳-۲۱۲ صص. ،م۲۰۰8 )الحسینی،« آورددست میآموزش به

ها و کلمات از در گرافیک فرم وظیفۀ اصلی و اساسی را در انتقال پیام به عهده دارد؛ حتی نوشته»: شکل و فرم

گیری خالقانه از فرم دارد. فرم در برقراری ارتباط بصری با مخاطب جهت میزان موفقیت بستگی تام به کیفیت بهره

از صراحت بیشتری برخوردار باشد، درجۀ از صراحتی خاص و شمولی عام برخوردار است؛ در این راستا، هرچه فرم 

« تر خواهد بود، تا جایی که به سمت تقارن فرهنگی میان مخاطبان پیش خواهد رفتتر و گستردهشمول آن عام

 دهندۀ پردازش اندیشۀ طراح درداری است که نشانهای معنی. طراحی شامل فرم(۷۰ ص. ،۱۳۹۳زاده، )عیسی

دنبال ایجاد یک کند؛ زیرا طراح بهآن را به یک تصویر نمادین بامعنا تبدیل میکار است و این چیزی است که 

رسد، شده در اثر است و آنچه به گیرنده می های دارای معانی هدایتسیستم روابط، با عملکرد یکنواخت از خروجی

ۀ یک فرم است و هرگونه ای، نتیجها و کارکرد نمادین است. اثربخشی هر مجموعهنتیجۀ تعامل مجموعۀ روابط فرم
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ها و نمادهایی که ، طراح با نشانهثرؤمپذیر است. برای برقراری ارتباطی بیان برای تولید یک معنای واحد امکان

صورت ناخودآگاه درک دهد سروکار دارد. این نمادهاتوسط گیرنده بهمطالب فکری را در اختیار گیرنده قرار می

باشد و عنوان یک زبان بصری میکنند. این ارتباط بهای متداول میشیوهتفکر و تعامل به  شوند و او را وادار بهمی

 صص. م،۲۰۱5 ،)محمد عنادها هستند ابزارهای این زبان کلمات، تصاویر و عناصر متشکل از نمادها، عالئم و نشانه

 ... هرکدام یک وای است، حجم، بافت، رنگ ی، فرم محل تعامل چند نظام نشانهسشنانشانه ۀاز زاوی». (5۲-5۳

ر کتاب د« ۱اکو امبرتو» توجه شود و آن تفاوت سیگنال و نشانه است. هنکت اینباید به  اما ؛ای هستندسیستم نشانه

سیگنالی از یک  ارتباط و داللت تفاوت ایجاد کرده است. در یک ارتباط، شناسی، میان دو فرآیندنشانه ۀیک نظری

محرک است و مقداری اطالعات  یک شود. این سیگنال صرفاً یک رسانه به یک گیرنده انتقال داده می ۀوسیلهمنبع ب

کند و باعث انتقال می تفسیری را ایجاد ای بسیار باالتر فرآیندیاما یک نشانه در مرتبه ؛دهدمی را به گیرنده انتقال

گفتمان بصری سیستمی از  چنین نتیجه گرفت کهتوان می پس ؛(۴۰ص. ، ۱۳۹6)مقصودلو، « شودمعانی می

نمادها، تصاویر و اشکال معناداری است که هدف آن، انتقال پیام به روشی ساده و روان به مخاطب است و 

روشی ساده که باعث شود گیرنده )مخاطب(  ها بهها و نمادها و نشانهگذاری گفتمان بصری در ارسال سیگنالتأثیر

 .(۱۷۰ ص. ،م۲۰۱۷ )احمد شالل،د و باور کند پیام خود را بپذیر

 شناسینشانهدانش  در شود.محسوب می شناسی دیداریای از نشانهشاخه و عکس، تصویر: عکس و تأثیر آن

ص ساخته طریق یک نظام معنایی خا واقعیت همیشه از. فرض کرد مبدیهی و مسلواقعیت  توانهرگز نمیرا تصویر 

های عکاسی، سینما و نقاشی نوشته است، در زمینه«۲تروالن بار» ی کهآثار. شودمی ها قابل درکبرای انسانو 

نظران، گامی به اعتقاد برخی صاحب «تصویر فصاحت و بالغت»شود. کتاب مشهور وی با نام استفاده می بسیار

ارتباط متقابل بین  ،ابآید. وی در این کتشمار میهای تبلیغاتی بهپیام شناسی در تحلیلبزرگ در کاربرد نشانه

نمادین  زبانی، پیامپیام ) :گیردپیام را نتیجه می سه نوع ،تبلیغاتی را مطالعه کرده و از بررسی مزبور تصویر و پیام

قابل تفسیر ضمنی  های زبانی در دو سطح داللت مستقیم و داللتپیام (.رمزی شده پیام نمادین غیرو  رمزی شده

پردازان نظریه دلیل برخی از همینبه ؛ها در میان استنشانهپای یند ارتباطی، آفرمعتقدند در هر  برخی نیز. است 

)بشیر و جعفری هفتخوانی،  .سازدرا آشکار می که فرهنگ شناسی را بهتر است دانشی بدانیمکه نشانه دارنداعتقاد 

 شوند و هرنما، انتزاعی و نمادین، ظاهر میواقعگونۀ ر نگاهی کلی، تصاویر در سهد. »(۱56-۱55، صص. ۱۳86

 ، بیانی محدودتر، تصاویر انتزاعی بیانینماواقع رتصاویگیرند. میا در بررای ی ویژهمعنایدایرۀ  ها،یک از این گونه

ک ی به یدهت این ویژگی در تصاویر عامل مهمی در شکلشناخر دارند. تعمیق ییانر و تصاویر نمادین بتگسترده

 .(۱8، ص. ۱۳۹8)نجابتی، « سبک گرافیکی است

شود و جدا از تصویر نیست؛ رسانی خود نیز یک شکل محسوب میوشتار غیر از وظیفۀ اطالعن: اثربخشی فونت

. هدف از استرای طراحان بکند. تایپوگرافی یکی از قدرتمندترین ابزارهای ارتباطی تصویر را کامل می وو 

معتقد است: وقتی در اثری  «مسعود نجابتی»تایپوگرافی ارتباط و انتقال پیام و ایجاد جذابیت بصری است. 

های گرافیک، یکی از ایم. در برخی مکاتب و دورهها، تصویر ایجاد کردهبریم، در واقع با نوشتهکار میتایپوگرافی به

ای هستیم که حضور نوشتار در ای نوشته. اکنون در دورهو در دوره ای تصویراین دو مهجور مانده است؛ در دوره

در گذشته »معتقد است  فیلسوف. روالن بارت (۳۱، ص. ۱۳85)معروفی، « تر شده استاثر گرافیک، پررنگ

کنند و تصاویر را با فرهنگ و کشیدند، امروزه نوشتار تصاویر را با خود حمل میتصویر میها متن را بهعکس

شمار شکل بصری نوشتار که عامل مهمی در انتقال پیام به. »(۳۲ ، ص.۱۳85 معروفی،)« کنندرات آمیخته میتصو
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 رو قبل از هرگونه خوانشاین وجود آورده است؛ ازهای مختلفی از کاربردهای آن را در طول تاریخ بهرود، شاخهمی

هایی است که تواند با بیننده ارتباط برقرار کند. شکل حروف دارای شخصیت و ویژگیشکل ظاهری حروف می ،

 .(۷۲ ص. ،۱۳۹5)افضل طوسی و انصاریان، « کار بردباید آن را در جای مناسب به

 

  تهرانشهر تبلیغات 
باشد؛ صورت بیان حالت میگرا بهواقعکار رفته، سبک به (۱)تصویر سبکی که در این تبلیغ : مرکز فروش فرش. ۱

برای جلب  شویم.جایی که ما آن را از طریق گویایی رنگ قرمز، فرم نوشتار و بیان حالت در عکس متوجه می

که به پیام و نوشته تبلیغ با دست اشاره کرده استفاده  گرایانهعکس واقع ازتوجه مخاطب در ساختار اصلی تبلیغ، 

همچنین شاهد دوگانگی در فرم لوگوی شهر فرش قرار دارد .اب قرمز، در جهت تاکید بر شده است. نوشته در ق

 جهتشود، در عنوان نوشتار هستیم؛ فرم نوشتار سنتی خط نسخ که در شکل اصلی آن با سریف در نظر گرفته می

د در این تبلیغ، سبک موجوو در تناسب با طراحی حروف لوگو بدون سریف، کارشده است.  سهولت در خوانایی به

بندی کند. ترکیبگذارد و حالت پیام تبلیغاتی را تا حد ممکن واضح و صریح بیان میمستقیماً بر مخاطب تأثیر می

که با انگشت  دهدر زاویه سمت چپ قرار دارا تصویر مرد جوان ؛ روشی ساده صورت چرخشی و بهدر این تبلیغ، به

است. کنتراست باال  دارای همچنین رنگ عکس و متن کند.دایت میسپس به شعار تبلیغ هو و مرکز به سمت 

در مورد کاال، بر رنگ  بیشتر به جای توضیح و متن عبارتی ؛ به است رنگ هویت سازمانی محصولهمان رنگ قرمز

 قرمز که رنگ لوگوی شهرفرش است تاکید شده است. 

 

  
 . ۱۳۹8تبلیغ تجاری مرکز فروش فرش در تهران . ۱تصویر 

 منبع: نگارندگان.

تبلیغ تجاری بانک ایرانی )بانک ملت( در تهران  .۲تصویر 

 نگارندگان. :. منبع۱۳۹8

 

مینیمالیسم با لحنی بیانگر از لحاظ رنگ و شکل  (۲)تصویر شده در این تبلیغ  سبک استفاده: . بانک ملت۲

های غیرضروری اجتناب شده و برای ایجاد یک تبلیغ مؤثر، از باشد. در این سبک، از عناصر و رنگنوشتار می

های انتزاع یکی از جلوه است. در مرکزبندی این تبلیغ منظم و همچنین ترکیب ،کمترین عناصر بهره گرفته شده 

)سفید صورت شکلی هندسی و با رنگی متضاد اصلی به سوژه. است، رنگ تخت و فاقد هرگونه تنالیتۀ در این تبلیغ

و  فرمکمترین ین تبلیغ، با تداعی میکند. ا حس یک جعبه جادویی را مخاطب، قرار گرفته و برای  کادردر وسط (
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طرحی های فارسی و انگلیسی به زبان که اشاره به رنگ سازمانی بانک ملت دارد و کمترین متن رنگی ی استعاره

 ساده اما اثر گذار است. 

پردازانه کار رفته، سبک سورئالیستی یا خیالبه (۳)تصویر سبکی که در این تبلیغ : . شرکت مسافرتی علی بابا۳

طراح شخصیت تخیلی داستان علی بابا را بر روی قالی پرنده معلق در فضا را نشان میدهد. در مرکز باشد و می

از علی بابا که در ضمن نام شرکت مسافرتی است دیده می شود. تکنیک تصویر نمادینی یک کادر افقی، شاهد 

از لحاظ رنگ، وبی نمایش داده است. فتومونتاژ تجسم پرواز علی بابا را با فرش پرنده را در فضایی سوررئالیستی بخ

رسد نظر میکنیم که رنگ غالب در این تبلیغ، زرد است. اگر عناصر تبلیغ را به دقت بررسی کنیم، بهمالحظه می

 . همپوشانی دارند)شرکت مسافرتی علی  بابا با رنگ سازمانی زرد ( که هریک از عناصر با مرجع خود 

 

  
 تبلیغ تجاری برای شرکت مسافرتی در تهران .۳تصویر 

 . منبع: نگارندگان.۱۳۹8 

تبلیغ تجاری سایت خرید و فروش خودرو در  .4تصویر 

 . منبع: نگارندگان.۱۳۹8تهران 

 

گرا است. در این تبلیغ، از کمترین مینیمالیسم واقع (۴)تصویر این تبلیغ  سبک: . سایت خرید و فروش خودرو4

مرکزی و قرینه بندی کند. ترکیبعناصر بهره گرفته شده و با بیانی ساده و صریح، پیام را به مخاطب منتقل می

هویت سازمانی سایت در عکس )زرد ( باشد؛ همچنین تمرکز بر رنگ گرا میرفته، عکاسی واقع کارتکنیک بهاست . 

طرح نوشتار شده است.  در عناصر تجمسیوحدت ، بر زمینه سیاه رنگ موجب شده های نوشتهو متنن ماشی

دار ظاهر شده است. صورت سریفسریف و در عنوان برای خوانایی و وضوح بیشتر، بهدر لوگو سان)تایپ فیس ( 

هایی که فرم باشد. فونتسریف میسانهای تر از فونتدار از لحاظ خوانایی، آسانفونت سریفالزم به ذکر است، 

های اسکریپت صورت دستی اجرا شده باشند، فونتصورت مونوالین یا بههایی که بهفانتزی دارند و همچنین فونت

 باشند.سریف میو سان

، یا سور رئالیسمی استپردازانه تا حدود زیادی خیال (5)تصویر سبک این تبلیغ )پچ پچ (:  . محصول غذایی۵

های پچ پچ مانند کایت میان تصویر کشیده است. شیرینی دازانه را بهپرای خیال، صحنهعناصر چیدماناز طریق و 

صورت شعاعی و بندی در این تبلیغ بهرکیبابرها شناورند و جوایز )ماشین و....( به طناب های آن وصل هستند. ت

ها متفاوت است؛ و با تکنیک همچنین نحوۀ سازماندهی آن رفته در این تبلیغ و کارهای بهباشد. تکنیکمرکزی می

 در این تبلیغ را بتوان به روشاید دید از روبهاست.  اجرا شده)زمینه و ابرها ( سازی فتومونتاژ عکس و تصویر

به میزان اهمیت آن برجسته و واضح یا محصول غذایی های ایرانی نسبت داد. سوژه بندی مقامی در نگارهترکیب
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در مورد ساختارهای محصول واقعی و بدون تغییر نشان داده شده است.   رنگ. رودررو نمایش داده شده استو 

 از ه ودهنده، خطوطی غیر هندسی و اسکریپت هستند که با دست اجرا شدتوان گفت خطوط تشکیلمتنی، می

 اخذ شده است. شکل فونت لوگوی محصول 

 

  
 . ۱۳۹8تبلیغ تجاری یک محصول غذایی در تهران  .۵تصویر 

 منبع: نگارندگان.

. ۱۳۹8تبلیغ تجاری فروشگاه جواهرات در تهران  .6تصویر 

 منبع: نگارندگان.

 

گرایانۀ افراطی است که در تصویر انگشتر واقع (6)تصویر کار رفته در این تبلیغ سبک به. فروشگاه جواهرات: 6

ای و آبی های سرمهرنگ و در رنگ های پرتاللو و درخشان در کنتراست با زمینه بهبسیار بزرگ با جزئیات واضح 

باعث جلب توجه مخاطب و اثربخشی تصویر شده است. این تبلیغ با تکیه بر دو تقسیم اساسی یکی برای ساختار  ،

تر( و دیگری برای ساختار متنی، انجام شده است. این امر، موجب ایجاد تعادل در فضای کلی تبلیغ تصویری )انگش

دهد. سمت جلو سوق میزمینۀ آبی، باعث ایجاد عمق در فضا است و عناصر تبلیغ را بهکه پس حالی شده است؛ در

تکنیک باشد. صورت متقارن میبهبندی در این تبلیغ دار سنتی و ترکیبفیس در لوگوی فروشگاه سریفتایپ

باشد. این نوع تکنیک موجب ایجاد هیجان فوری و مستقیم در مخاطب برای این تبلیغ، عکاسی میشده  استفاده

 شود. می

 

 شهر بغدادتبلیغات 
 آن درگرایانه با حالت بیانگرا است که واقع (۷)تصویر رفته در این تبلیغ  کارسبک به. محصول مراقبت از مو: ۱

عکاسی کند. تکنیک سمت خود جلب مینگاه مخاطب را به)اسپری مو (  تصویر محصولبا مرد جوان و یک تصویر 

بندی در این متمرکز شده و ترکیبو نشانه ی آن  های رنگ و ظاهر محصول است. این تبلیغ بر روی ویژگی

 ال با فونت سان سریف آمده است. فونتنام محصول در وسط و باتقسیم شده است. نامساوی تبلیغ، به دو قسمت 

بر مخاطب تأثیر ساده و مستقیم این تبلیغ بیان باشند. سبک سریف میدر بقیه نوشتارها سان و ۳اسکریپتعنوان 

 گذارد.می
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در بغداد  تبلیغ تجاری محصول مراقبت از مو .7تصویر 

 . منبع: نگارندگان.۱۳۹۹

تبلیغ تجاری مجتمع تجاری تفریحی در بغداد  .8تصویر  

 . منبع: نگارندگان.۱۳۹۹

 

نوعی فانتزی و تخیلی است.  از نظر رنگ و فرم کاراکترها به (8)تصویر سبک این تبلیغ . مجتمع تجاری: ۲

های غیرضروری دوری شده صورت مرکزی ارائه شده است؛ همچنین از عناصر و رنگبندی در این تبلیغ بهترکیب

در سازی کاراکترها سادهو با سازی تکنیک تصویراین تبلیغ با ها یک تبلیغ مؤثر خلق شود. لفهمؤتا با کمترین 

پی در بین عناصر حرکت کند؛ همچنین درصورت پیدهد که بهن امکان را میبه چشم مخاطب ای ترکیب بندی اثر

 دارد.همخوانی  با فرم نوشتاریمنحنی در تصویر  خط

با دستان مرد  عکساز  باشد.می گرایانهکار رفته، واقعبه (۹)تصویر سبکی که در این تبلیغ  . شرکت مخابراتی:۳

انواع صورت چرخشی است. بندی در این تبلیغ بهبصری استفاده شده است. ترکیب عنوان نقطۀ جذببهرو به باال 

در  )تایپ فیس (فرم نوشتارنویس یا اسکریپت هستند که در این تصویر، سریف، دستدار، سانفرم نوشتار سریف

ی نستعلیق است و در بخش دیگر بر دار و با استفاده از خط سنتصورت سریفعنوان برای سهولت در خوانایی به

باشد گرا و کالژ میرفته عکاسی واقع کارتکنیک به. است استفاده شدهخط نسخ به شیوه مدرن از فونت زمینه قرمز 

فضای بصری هستیم. رنگ غالب در  و تحرک در عکس، شاهد کنتراست چندترکیب تنوع فونت ها و  دلیلو به

ز رنگ هویت سازمانی شرکت استعاره شده است و موجب جلب توجه مخاطب و باشد که ااین تبلیغ، قرمز می

  شود.اثربخشی تصویر می

 

 

 

 
تبلیغ تجاری برای شرکت مخابراتی در بغداد  .9تصویر 

 . منبع نگارندگان.۱۳۹۹

تبلیغ تجاری فروشگاه خرید اینترنتی در  .۱0تصویر  

 . منبع نگارندگان.۱۳۹۹بغداد 
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های گرایانه به روشی فانتزی است که از طریق فرمواقع (۱۰)تصویر سبک این تبلیغ . فروشگاه اینترنتی: 4

تصویر و : دو بخش اصلیدر متقارن و منظم  آنبندی شود. ترکیبشده به روشی ساده مالحظه می سازیتصویر

های متفاوت و متناسب با فضای تبلیغ نگسریف، در اندازه، شکل و رصورت سانهای نوشتاری بهنوشتار است. فرم

های تخت قرمز و سیاه و آبی، در و رنگ دارد.هندسی فرم عناصر بصری مورد استفاده در تبلیغ  .اندظاهر شده

 کنتراست با زمینه سفید بکار رفته است. 

گرایانۀ افراطی است که در واقع (۱۱)تصویر رفته در این تبلیغ  کارسبک به: ) شیرپاکتی ( . محصول غذایی۵

تمام عناصر )از همچنین  با جزئیات واضح، بیانگر ایدۀ تبلیغ است؛)شیر پاکتی ( وسط، تصویر بزرگ محصول 

تکنیک اما در ابعاد و تناسبات خیالی ارائه شده است. گرایانه ای واقعصحنهمزرعه و گاو و شیر پاکتی و....( در 

شیر پاکتی در وسط تصویر در قیاس با دیگر عناصر با  ابعاد و تناسباتی اغراق محصول . ترفته فتومونتاژ اس کاربه

ها سنتی با یکدیگر متفاوت هستند؛ برخی از آنبا فونت های متنوع نوشتار .مخاطب است جذب نگاه  آمیز، سبب

تبلیغ با تمرکز بر روی اند. طراحی این شدهخذ ا اند و برخی دیگر از فونت لوگوی محصولو با دست اجرا شده

 تعریف محصول پرداخته است.آن، به  ابعادکردن  برابر محصول و دو

 

  
 . ۱۳۹۹تبلیغ تجاری محصول غذایی در بغداد  .۱۱تصویر 

 منبع: نگارندگان.

تبلیغ تجاری محصول تمیز کننده در بغداد . ۱۲تصویر 

 . منبع: نگارندگان.۱۳۹۹

 

با عکاسی از محصول و خانمی که آنرا تبلیغ گرایانه واقع (۱۲)تصویر تبلیغ این  سبککننده: . محصول پاک6

با رنگ سفید )قوطی مواد پاک کننده....( ضمن ایجاد کنتراست در رنگ آبی زمینه، کند اجرا شده است. می

ر و شامل در دوسطح جلوتبندی عناصر ترکیبکند. درخشندگی رنگ و جلب نگاه مخاطب، حس تمیزی را القا می

لوگوی محصول در کند، دارای اندکی عمق میدان است. مواد پاک کننده و خط افق دوم خانمی که انرا معرفی می

است. توجه  یافتهو از طریق فرم، رنگ و شکل نوشتار موقعیت نمادین  استباالی تبلیغ، نقطۀ اهمیت و تمرکز 

 طوریباشد، اعمال شده است؛ بهاز راست به چپ میاساس شیوۀ خواندن که حرکت چشم بصری در این تبلیغ بر 

 شود. می سویی به سوی دیگر هدایتمخاطب از  نگاهکه 
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 مقایسه تطبیقی تبلیغات بیلبورد در تهران و عراق
از  اند.های زندگی او وارد شدههایی قرار گرفته است که در بیشتر زمینهو روش ابزارانسان امروزی تحت تأثیر 

باشند که در نتیجۀ تحوالت عظیم تکنولوژی که پس از نیمۀ دوم قرن بیستم ابزارها، تبلیغات تجاری میجملۀ این 

های زمان تبدیل شده است. با توجه به پیشرفت فنی و سبکی که در زمینۀ ابزارهای اتفاق افتاد، به یکی از ویژگی

ایم، تبلیغات تجاری یکی از ها، شاهد آن بودهگارتباطی و دستیابی به ارتباط و همگرایی بین مردم و انتقال فرهن

در انتقال پیام ها و اطالعات دارند. نقش مهمی در انتقال ایده که ، شوندمهمترین ابزار ارتباط جمعی محسوب می

اتفاق ها طراحی نوشتار و ارتباط میان آن: تصویر و عناصر بصری شامل با ترکیب بندی مناسب تبلیغات تجاری، 

های پژوهش نیز نشان داده شده است، تابع . کاربرد عناصر بصری و رابط میان آن همانطور که در نمونهمی افتد

های دو منطقه بغداد و تهران تواند باشد. نمونههای فرهنگی و گاه جغرافیای یک جامعه و منطقه میعالقه و سلیقه

هایی را که شباهت بصری عناصر کاربردودرن( با وجود شباهت میان زبان بصری )زبان بیانی پوستر در گرافیک م

بودن  هایی نیز دارد. سلیقه هنری شامل برجستهدر استفاده از فونت برای نوشتار و عکس ایجاد کرده است، تفاوت

سازی با سلیقه و بیان هنری بغداد در برجستهو  ای طوالنی استهنر ایران دارای سابقهو در فرهنگ ، نوشتاربخش 

ه تصویر و تصویرسازی در کارها متفاوت است که این تفاوت میان دو شیوه تبلیغات در تهران و بغداد، و اهمیت ب

ها رغم زبان بصری مشترک و فرهنگ مشترک، قابل مشاهده است. در ذیل این مطلب، این تفاوت و شباهتعلی

 شود.صورت خالصه بیان میبه ۱جدول ها تشریح شد، در که در تحلیل

 
 . منبع: نگارنده.بغدادمقایسه تطبیقی تبلیغات بیلبورد در تهران و  .۱جدول 

 مشترکات رنگ تصویر نوشتار )فونت متن( بیلبورد

 تهران تجاری تبلیغات

ساختار نوشتار غلبه 

 /تابع هویت سازمانی

 سریفسن

 های نمادینرنگ استفاده از عکس

 الفبای مشترک

های اعتقادی و ریشه

 فرهنگ مشترک

 تنوع در فونت تبلیغات تجاری بغداد
غلبه تصویر و 

 سازیتصویر
 متأثر از گرافیک مدرن های آزادرنگ

 

 نتیجه
بندی را داراست. تهران، بارزترین عنصر بصری، نوشتار و فونت است که سهم بسزایی در ترکیب در تبلیغات تجاری

 هایدر شکلحروف هویت سازمانی محصول مورد تبلیغ  فونترفته در تبلیغات تهران، از  کارهای بهدر اغلب فونت

کلی از لحاظ بصری، حروف در تبلیغات تهران شامل نوعی وحدت در  طور. بهاستفاده شده استسریف مدرن سان

شناختی بارزی توان گفت که نوشتار در تهران، نقش زیباییعبارتی میرفته در تبلیغات بودند؛ به کارهای بهفونت

 یابیدست یبرا یثرۀ مؤلیوس ،تهران غاتیدر تبل فرم نوشتاری یشناختییبایارزش زبلیغات ایفا کرده است. را در ت

به شکل نمادی از رنگ هویت سازمانی در تهران عنصر غالب رنگ  است. یتجار غاتیتبل یدر طراح تیبه جذاب

بندی تبلیغات تهران که شامل عناصر نوشتاری و تصویر است، از وضوح در کل ترکیب .شودتعریف میمحصول 

توان این نگاه را میها مشهود است. عناصر و ترکیب بندی آندر استفاده از  یسازسادهبیشتری برخوردار است. 

در تبلیغات ری بکار رفته است. تساده بندیدید مستقیم پالن به نگاه مقامی در نگارگری ایرانی نسبت داد؛ لذا زاویه
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کردن حاکمیت )تصویر( در تبلیغات تجاری،  تأکید بر فعال .باشدتجاری بغداد، بارزترین عنصر بصری، تصویر می

استعارۀ تصویری با عکاسی یا تصویری سازی در بیانی واقع گرا و سوررئال دارد. های تأثیر بسزایی در ایجاد جاذبه

می از ایدۀ تبلیغ نشأت گرفته که در روند دریافت و خوانش نشانه از نظر معنایی نقش  رنگی در تبلیغات بغداد

ها فرمی سنتی داشتند رفته در تبلیغات بغداد از تنوع بیشتری برخوردار بودند؛ همچنین فونت کارهای به. فونتیابد

عنوان ارائه اطالعات تبلیغ ها بهآنکه با محیط اجتماعی همخوان است؛ اما در تبلیغات حضور فعالی نداشتند و از 

ساختارهای مختلف اعم از چند تصویر یا چند نوع فرم  بندی در تبلیغات بغداد، حاویاستفاده شده است. ترکیب

زیبایی بصری و در  موجببندی تبلیغات تهران که باشد. برخالف سادگی در ترکیبیم ی تبلیغدر فضا نوشتار

منجر به نوعی شلوغی در در تبلیغات بغداد  شود، این امربلیغاتی به مخاطب میعین حال دریافت سریع پیام ت

و با توجه به مشترک بیان بصری  و شیوه های توان نتیجه گرفت با توجه به ابزارفضای تبلیغ شده است؛ پس می

و یا ذهنیت  دلیل سلیقۀ مردمیها از سوی هنرمندان دو کشور بهشباهت فرهنگی، باز هم انتخاب برخی شیوه

های تنوع در طراحی نوشتار و استفاده از تواند متفاوت از یکدیگر باشد. در جامعۀ هنری ایران، بحثهنرمند می

که در تبلیغات بغداد در شکل سنتی آن محفوظ مانده و نمایانگر جامعۀ  استهای روز خطوط متنوع، از بحث

ترین رویکرد توان گفت که مهمترین و برجستهشترکات، میدربارۀ م تری نسبت به فضای جامعۀ تهران است.سنتی

ها های فرهنگی از قبیل دین و تعدد قومیتمشترک بین تهران و بغداد، الفبای حروف است؛ عالوه بر برخی ویژگی

شده است؛ همچنین هر دو شهر از نظر بصری و فرهنگی  صویرهای فرهنگی کمتر در تبلیغات تولی این ویژگی

 ها قرار دارند.تبلیغات در گرافیک مدرن و روند آن تحت تأثیر

 

 نوشتپی
1. Umberto Eco 

2. Roland Barthes 

 دار نباشند، اسکریپت نامیده می شوند.صورت دستی اجرا شوند و سریفهایی که بهاسکریپت: فونت. ۳

 

 منابع
 (،86)5، مجله االکادیمیما بین الشکل و المضمون فی االعالن التجاری.  الخطاب االتصالی .م(۲۰۱۷)احمد شالل، فؤاد.  -

 .۱8۲-۱65صص. 

های نوشتاری و سازی در طراحی حروف و ویژگی. ارتباط شخصیت(۱۳۹5)السادات و انصاریان، صالح. طوسی، عفت افضل -

 .8۲-۷۱صص.  (،۲)۱، مبانی نظری هنرهای تجسمیشناسانه. زیبا

، مجله االکادیمیاالنتقاالت الفنیه فی تکوین اسلوب الفنان حافظ الدروبی.  .م(۲۰۰8)الحسینی، هانی محی الدین محمد.  -

 .۲۴۰-۲۰5صص.  (،۴8)۱ جامعه بغداد کلیه الفنون الجمیله،

 های تبلیغاتی؛ مطالعهشناسی در تحلیل پیامآمدی بر کاربرد نشانهدر (.۱۳86)جعفری هفتخوانی، نادر.  و بشیر، حسن -

 .۱88-۱5۱صص.  (،۲)۱ ،مدیریت اندیشههای مطبوعاتی. موردی آگهی

مطالعات  دو فصلنامه. معرفی معیار برای تحقیق تطبیقی مبتنی بر دیدگاه کری واک. (۱۳۹5)پیراوی ونک، مرضیه.  -
 .۱۰-۱(، صص. ۱۱)6، تطبیقی هنر

گور در قصر هفت ی موردی نگاره بهرامشناسی هنر؛ مطالعه(. اثر هنری و رویکرد بازتاب در جامعه۱۳88ترکاشوند، نازبانو. ) -

 .۳۲-۲5(، صص. ۴۰) ،هنرهای تجسمی)هنرهای زیبا(ه.ق.  8۱۳گنبد، 



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

 تبلیغات تجاری در تهران و بغداد مقایسه شیوه

 ۱۳تا  ۱شماره صفحات      ۱۴۰۱، پاییز 2۹دوره یازدهم، شماره 
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پخش شده از رسانه ملی )پایان  ای سبک زندگی ایرانی در تبلیغاتهای نشانه(. بازنمایی ارزش۱۳۹۱حیدری، عاطفه. ) -

  نامه کارشناسی ارشد ( دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، دانشکده ارتباطات و رسانه ، تهران ، ایران.

شناختی های فرهنگی در تبلیغات تجاری، تحلیل نشانهبازنمایی ارزش نحوه (.۱۳۹۱)عبداللهیان، حمید و حسنی، حسین.  -

 .۱۱8-8۹ صص. (،۱)۱، مطالعات و تحقیقات اجتماعیهای تلویزیونی در ایران. آگهی

 ارشدنامه کارشناسی)پایانزبان بصری گرافیک-نقش عکاسی تبلیغات در پوسترهای تجاری (.۱۳۹۳)زاده، ژاله. عیسی -

 مرکزی، تهران، ایران. هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران (. دانشکدهارتباط تصویری

 .۱۲۰-۱۱۳. صص (،۴8) ،هنر و معماری های گرافیکی.سبک (.۱۳8۰)کاکایی فروشانی، جالل.  -

 . بغداد: نشر مکتب الفتح.البنى االرتکازیه لفن التصمیم الطباعی المعاصر (.م۲۰۱5)محمد عناد، دینا.  -

 .۳5-۲8 (،۱۰۰و ۹۹)، کتاب ماه هنر. (۱۳85-۱۳۷۰) بررسی تایپوگرافی در پوسترهای ایرانی (.۱۳85)معروفی، ابراهیم.  -

 ارشدکارشناسی نامه)پایان مطالعه بر سبک پوسترهای فرمالیسم در قرن بیستم اروپای مرکزی (.۱۳۹6)مقصودلو، مریم.  -

 ش عالی مازیار، مازندران، ایران.آموز مؤسسه .(ارتباط تصویری

 ریزی آموزشی.. تهران: نشر سازمان پژوهش و برنامهخط در گرافیک (.۱۳۹8)نجابتی، مسعود.  -

اجتماعی ۀ مطالعات توسع مجلهی ابزارهای نوین فناوری. تغییرات سبک زندگی در فرآیند توسعه (.۱۳۹۳)نوابخش، فرزاد.  -
 .6۳-۴5صص.  (،۲)6، ایران
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