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در خلق اثر است و با ترکيب کارکرد بيانگر، ساخت کانونی و حروف تایپی می تواند باعث ارتباط سریع با مخاطب، 
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به شمار  طراحی  هر  اساسی  دغدغه های  از  یکی  همواره  خالقيت 
می رود، چرا که باعث ایجاد تمایز بين آثار خلق شده می شود. خالقيت 
نيز مانند سایر موضوعات، آموختنی است و تحقيقات بسياری درباره 
منابع  از  یکی  است.  انجام شده  تفکر خالق  به  رسيدن  راه های  انواع 
آموزنده خالقيت در تصویر، شناسایی راه های خالقانه در متن است. طي 
قرون متمادي، شاعران، سخنوران و نویسندگان از الگوهاي ساخته شده 
اندیشه هایشان بهره مي جستند. فصاحت  انتقال  براي  در زبان شناسي 
مي ساخت.  برقرار  ایده ها  بين  را  مؤثر  ارتباطات  ارتباط،  هنر  و  زبان 
همان طور که شاعران و نویسندگان، مفاهيم و ایده ها را تبدیل به کالم 
نمایشي  به  را  ایده ها  و  مفاهيم  این  نيز،  گرافيک  طراحان  مي کنند، 
ذهن  در  ماندگاري  و  تأثيرگذاري  بر  سعي  و  مي کنند  تبدیل  بصري 
بيننده را دارند، پس مي توان عملکرد آنها را یک عملکرد بالغي دانست 
بنابراین با اندکي تسامح، مي توانيم فرایند خلق یک اثر تصویري را به 
فرایند خلق یک متن ادبي شبيه بدانيم. یکي از عالیق فطري انسان، 
از  فارغ  آوایي،  یا  تصویري  لحاظ  به  مشابه  عناصر  قراردادن  هم  کنار 
معتقد   )۱7  ،۱۳77( کدکني  شفيعي  است  معنایيشان  مشابهت هاي 
در  تعيين کننده  عوامل  مهم ترین  از  یکي  مجاورت  »جادوي  است 
تأثيرات زباني و شيوه هاي بالغي است، این همان چيزیست که ادیبان 
و اربابان بالغت از آن با عنوان جناس یاد کرده اند«. جنـاس۱ یکي از 
به دو کلمه اي اطالق مي شود که در  زبان است و  شاخه هاي بالغـي 
باشند. همچنين  متفاوت  معنا  در  و  مشابه  یا کالمي  نوشتاري  شکل 
یکي از تمهيدات ایجاد موسيقي در کالم است که کاربردهاي گوناگوني 
دارد و نتيجه آن ایجاد توازن، از طریق گونه هاي مختلف تکرار کالمي 
است )تجليل، ۱۳7۱(. اما در تصویر، مي توان گفت که، »جناس هاي 
هيجان انگيز  دیگران  براي  و  توجه کننده، سرگرم کننده  بصري2 جلب 
ترکيب  تصویر  یک  در  را  تفکر  چند  یا  دو  شما  هنگامي که  است. 
مي کنيد، تصویر جذاب تر و به یادماندني تر مي شود« )ویليامز۳ و تالت4، 
۱۳85، 86(. طراحي گرافيک با اهميت روزافزون خود، حرفه اي است 
که به دليل وابستگي به تکنولوژي تکثير در دوران مختلف شکل هاي، 
مختلفي به خود گرفته است از طرفي گسترده شدن ارتباطات و روابط 
بين المللي، نياز به اطالع رساني و انتشار اطالعات در سطح کره زمين 
را با دست یابي به روش هاي پيشرفته رسانه هاي جدید به وجود آوردند 
از این تحوالت بي تأثير نمانده است )هوليس5،  و طراحي گرافيک نيز 
۱۳86(. بنابراین مطالعه در باب یافتـن راه حل هایـي براي جلب توجه 
و اقناع مخاطب و نيز بسط آن در حوزه طراحي گرافيک، از ضرورت هاي 
پژوهشي در این رشته قلمداد مي شود از این  رو آشنایي با روش هاي 
خلق آثار ادبي و مقایسه آن با روش هاي خالقيت در تصویر مي تواند 
این  از  تجسمي  هنرهاي  حوزه  در  باشد.  یادشده  راه حل هاي  از  یکي 
با  پيوند آن  و  ادبي  آرایه هاي  بر  تکيه  با  استفاده مي شود که  رویکرد 
یکي  جناس  کنند.  پيدا  دست  خالقيت  از  بدیعي  روش هاي  به  هنر 
از شاخه هاي بالغي زبان است که معموالًً در نظم و نثر به عنوان یک 
آرایه ادبي براي زیبایي کالم استفاده مي شود. از آنجا که قوانين حاکم 
به زبان بصري7 ترجمه نمي شوند، پس معيار  بر زبان واژگاني6، دقيقاً 

ارزش  است.  گوناگون  واژگان  زبان  با  بصري  زبان  در  کلي  قوانين  و 
تصاویر هزار برابر واژگان است چراکه تصویر در برابر واژه، قابليت این 
را دارد که در خود اطالعات فراوان تري را بگنجاند. از این  رو جناس در 
بهترین حالت خود، نوعي خالصه نویسي8، محسوب مي شود که مفاهيم 
 Heller,( پيچيده۹ را به معاني قابل دسترس و آسان تبدیل مي کند
به  یک شيء  جانشيني۱0  را  بصري  جناس  مي توان  واقع  در   .)2002
جاي شيء دیگر از رهگذر شبـاهت ظاهري۱۱ دانست. جناس بصري، 
 McQuarrie( است  صوري  و  تصادفي۱2  شباهت  بر  متکي  تصویري 
and Mick, 1996(. پژوهش حاضر به منظور آشنایي با جناس بصري 
و کاربرد آن در شاخه هاي گوناگون طراحي گرافيک و نيز شناسایی و 
تحليل ویژگی های جناس بصری در پوسترهاي جامعه نمونه است. با 
دنبال شده  پژوهش  این  در  که  اصلی  مذکور، سؤال  اهداف  به  توجه 

این است: 
- جناس بصري چيست و کاربرد آن در طراحي گرافيک چگونه است؟ 

 - تجلي جناس در پوسترهاي جامعه نمونه چگونه بوده است؟ 
برای پاسخ گویی به دو سؤاالت اصلی، دستيابی به کيفيت بصري 
طراحی  آثار  نشانه شناسی  روش  به  توجه  با  تحليل،  مورد  نمونه هاي 
گرافيک که توسط پهلوان )۱۳84 و ۱۳87( پيشنهادشده برای تحليل 
بصری نمونه ها، انتخاب شده است. از آن جا که در مواجهه با تصویر، 
را ه های بسياری  روش شناسی ها و رویکردهای متفاوتی موجود است. 
برای انجام تحقيق بصری وجود دارند،  به طوری که هيچ محقق بصری 
نمی تواند ادعا کند که روش او مناسب ترین و بهترین راه تحقيق است 
یکی از بخش های اصلی  همواره   .)Prosser and Loxley, 2008(
در تحقيقات بصری نقد و تحليل تصاویر است و معموالًً اولين مرحله 
یکی  دارد،  مرحله  دو  خود  توصيف  این  نقد، توصيف تصویر است. 
توصيف تحت الفظی و دیگری توصيف ضمنی. در توصيف تحت الفظی، 
هرآنچه که دیده می شود به همان صورت ظاهری آورده می شود بدون 
تصاویر هستيم،  معنای  به دنبال  توصيف ضمنی،  اما در  هيچ دخالتی 
متفاوت  مخاطبان  شخصی  برداشت های  در  است  ممکن  که  معنایی 
باشد )صالحی، ۱۳۹4(. تحليل تصاویر موجود تجاری، مانند تبليغات 
و دیگر محتوای رسانه ها، یکی از چهار رویکرد تحليل تصویر است که 
 )Emnison and Esmit,( توسط  اميسون و اسميت پيشنهاد شده است
 2000(. این رویکرد به عنوان راهی برای آشکار کردن ایدئولوژی ها و 
رمزهای فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين این رویکرد 
ابتدا توسط نشانه شناسان مورد استفاده قرار گرفت اما امروزه بيشتر، 
می کنند.  استفاده  آن  طرفداران رویکردهای مطالعات فرهنگی از 
پهلوان نيز با تکيه بر آموزه های نشانه شناسان۱۳ تصویر، در کتاب خود 
با عنوان ارتباط تصویری از چشم انداز نشانه شناسی )۱۳87(، پلی ميان 
الگوی  از  که  ساخته  برقرار  گرافيک  طراحی  و  تصویر  نشانه شناسی 
پيشنهادی او در این تحقيق استفاده شده است. دليل استفاده از این 
رویکرد، تحليل جزئيات شمایلی، تجسمی و زبانی آثار مورد بررسی به 
منظور پی بردن به راه کارهای خالقانه و کاربردی در طراحی گرافيک 

بوده است.

مقد  مه
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پیشینه تحقیق
بررسـي پيشينه موضوع تحقيق حاضر، حاکي از این امر است که 
که  است  موجود  ادبي  آرایه هاي  با  ارتباط  در  بسياري  مکتوب  منابع 
بخش عمده اي از آنها در حوزه هاي ادبي و تعدادي نيز، در حوزه سينما 
پایان نامه هاي  مقاالت،  ادبي،  کتب  انواع  شامل  منابع  این  دارند.  قرار 
دانشجویي و غيره هستند که ذکر نام و مرور ادبي همه آنها از عهده 
مستقيم  به طور  که  پژوهش هاي  ميان  در  است.  خارج  تحقيق  این 
مقاله  به  مي توان  پرداخته اند،  طراحي گرافيک  در  ادبي  آرایه هاي  به 
شيوه هاي بيان در زبان تبليغات۱4 اشاره داشت که نویسندگان در آن 
به بررسي برخي از آرایه هاي ادبي مانند تکرار، تشبيه، جناس و غيره و 
نقش آنها در تبليغات و چگونگي پاسخ به نيازهـاي مخاطب از طریق 
در   .)McQuarrie and Mick, 1996( پرداخته اند بيان،  شيوه هاي 
بررسي  به  بصري۱5  و  کالمي  بيان  شيوه هاي  عنوان  با  دیگري  مقاله 
آگهي هاي ارائه شده در ۳2 صفحه از یک مجله پرداخته  شده است و با 
مقایسه تأثيرگذاري آرایه هاي ادبي کالمي و تصویري روي مخاطبين 
پيدا  نمود  به صورت تصویر در آگهي ها  آنها که  بيشتر  تأثيرگذاري  به 
کرده اند، پي برده شده است )McQuarrie and Mick, 2003(. در 
مقاله ای با عنوان طراحي به مثابه بالغت۱6، نویسندگان به این نتيجه 
اهميت  داراي  ادبيات  در  که  همان قدر  بيان،  شيوه هاي  که  رسيدند 
طراحان  و  هستند  مهم  و  تأثيرگذار  هم  طراحي  تئوري  در  هستند، 
 )Gesche باید در فرایند طراحي خود از شيوه هاي بيان بهره گيرند
بيان  شيوه هاي  عنوان  با  کتابی  در    and Scheuermann, 2006(
شاخه هاي  از  دسته  آن  در  بيان  شيوه هاي  طراحي گرافيک،  در 
طراحي گرافيک۱7 بررسی شدند که بالغت در آنها کم تر نمایان است، 
 .)Emanuel, 2010( اطالع رسان۱8  گرافيک  همچون  شاخه هایي 
متوسل الحق )۱۳88( ، هدف از پایان نامه خود با عنوان کاربرد آرایه هاي 
ادبي در تصاویر پيام رسان را پيداکردن راه حل هایي براي جذب، توجه و 
اقناع مخاطب بيان کرده است. او با بيان مقایسه اي روش هاي خالقيت 
در ادبيات و تصویر این نکته را مورد تأکيد قرار داد که این روش ها 
به طراح ایده نمي دهند بلکه به او کمک مي کنند تا آزمایش کند که 
چگونه مي تواند بهتر منظور خود را به گيرنده انتقال دهد. طنزپردازي 
در انيميشن به کمک جناس ها عنوان پایان نامه یاحقي )۱۳88( است 
خلج  است.  پرداخته  شناختي  نشانه  رویکرد  با  جناس  به  آن  در  که 
)۱۳۹0(  در پایان نامه خود با عنوان کاربرد طنز در طراحي مسکات ، 
به  هویت بخشي  و  شناخت  تسریع  در  مؤثر  عوامل  از  یکي  را  طنز 
مسکات ها مي داند. فرنود )۱۳۹0(  در پایان نامه خود با عنوان اقتباس 
وارونه در هنرهاي تجسمي به ویژه درطراحي پوستر، درواقع پژوهشي 
رویکرد  با  که  هنرهایي  نظري  داللت هاي  بر  که  است  داده  انجام  را 
اقتباس وارونه )پارودي( خلق شده اند. هاشمي )۱۳۹۱( در پایان نامه 
تبليغات  ادبي و  آرایه هاي  بين  تعامل  با عنوان بررسي چگونگي  خود 
فرهنگي و تجاري، با دامن زدن به بحث هاي علمي در حيطه ادبيات و 
ارتباط تصویري و پيوند این دو، نشان مي دهد که شگردهاي ادبي مانند 
تشبيه، جناس، مجاز، اغراق و غيره باعث مي شوند که مکانيزم کالم از 
صورت یک بعدي و مستقيم، به صورت چندبعدي و غيرمستقيم درآید 

و همين کاربرد در تبليغات حواس مخاطب را به خود جلب مي کند و 
در ذهن وي ماندگار مي سازد.

روش تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف یک تحقيق کاربردی بوده و در توليد و 
تحليل داده ها از روش توصيف و تحليل سود جسته است. بدین معنا 
کارت  ابزار  از  استفاده  با  جمع آوري شده  نمونه هاي  تمامي  ابتدا  که 
مشاهده محقق ساخته مورد بررسي قرار گرفته اند. داده هاي به دست 
آمده از سؤاالت کارت مشاهده، پس از تبدیل به 4 جدول، توصيف و 
تحليل شدند. جامعه هدف مورد نظر در این تحقيق، تمامي پوسترهاي 
طراحي شده با مضامين اجتماعي هستند که در بازه زماني سال های 
و  است  آن  اتحادیه  عضو  و  اروپایی  کشورهاي  در   20۱4 تا   2000
اقناع مخاطب  و  براي جلب توجه  این پوسترها،  طراحان در طراحي 
از آرایه جناس بهع نوان یکي از راه هاي رسيدن به خالقيت، استفاده 
کرده اند، در این شرایط که گستره جمعيت در جامعه هدف نامشخص 
است و ویژگي هاي جمعيت اصلي از پيش شناخته شده نيست، انتخاب 
مؤلفه هاي نمونه براساس معيارهایي که محقق در نظر مي گيرد، انجام 
مي شود. این معيارها براساس محتواي نمونه ها و برمبناي مرتبط بودن 
مي شوند.  تعيين  تحقيق  فرض هاي  پيش  در  بودن  استفاده  قابل  و 
بنابراین با روش نمونه گيری هدفمند نظری تعداد۳0 پوستر، به دليل 
دارابودن بيشترین متغيرهاي موجود در سؤاالت تحقيق، که به صورت 
به عنوان  است،  شده  طراحي  نویسندگان،  توسط  مشاهده اي  کارت 
جامعه نمونه این تحقيق انتخاب شده اند. گردآوري اطالعات، در بخش 
مکتوب  منابع  طریق  از  و  کتابخانه اي  روش  با  نظري،  ادبيات  مرور 
چاپي و الکترونيکي به دست آمده است. روش جمع آوري نمونه ها در 
این تحقيق، از طریق مراجعه به منابع الکترونيک است. بدین ترتيب 
نظير  طراحي گرافيک،  معتبر  سایت هاي  در  جست وجو  طریق  از  که 
سایت پوسترپيج۱۹، گرافيس20 و غيره که داراي مجموعه هاي پوستر 
هستند، متغيرهاي مورد مطالعه در این نمونه ها، با توجه به اهداف و 
سؤاالت تحقيق، به چگونگي استفاده از آرایه جناس در آنها و بررسي 
ویژگي هاي تصویری پوسترهای جامعه نمونه است. چهارچوب نظري 
در این تحقيق براساس رویکرد نشانه شناسي در آثار طراحی گرافيک، 
لذا  است.  شده  تعيين   ،)۱۳84 و   ۱۳87( پهلوان  پيشنهادي  روش 
کارت مشاهده استفاده شده بر همين چهارچوب تأکيد دارد. در این 
کارت چهار دسته سؤال طراحي شده که دسته اول مربوط به پيام های 
شمایلی، دسته دوم سؤاالتی در ساحت تجسمی آثار نمونه، دسته سوم 
جناس های  کاربرد  درباره  نيز  چهارم  دسته  و  زبانی  پيام های  درباره 
تصویری در پوسترهای جامعه نمونه است. ابتدا ۳0 نمونه شماره گذاري 
شدند. از این شماره ها به عنوان کدهاي ورودي و غيرقابل تغيير براي 
است. سپس  استفاده شده  نتيجه گيري  تا  از جداول  اطالعات  کسب 
نام  و  سال  تصویر،  زیر  در  شماره  درج  با  پوستر،  هر  تصویري  نمونه 
منطقه طراحي، و شعار آن در باال سمت راست کارت مشاهده آمده 

است. نتایج حاصل از کارت مشاهده در 4 جدول ارائه شد.

بالغت و طراحي گرافیک
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»بالغت در لغت به معني رسایي و در اصطالح آن است، که کالم 
بليغ مطابق با مقتضاي حال و بنا بر وضع مخاطب با ایجاز و اطناب 
مي توان  بالغت  تعریف  در   .)۱5  ،۱۳84 )اسفندیارپور،  شود«  بيان 
ارتباط موفق در زمينه هاي  برقراري  به  را  گفت که بالغت هر کسي 
متفاوت توانا مي سازد. در واقع بالغت، طي قرون متوالي به حلقه اتصال 
 Gesche and( است  شده  تبدیل  گوناگون  رسانه هاي  نظري  اصول 
در  است  اصولي  ذکر  علم،  این  از  »هدف   .)Scheuermann, 2006
بيان سخن که رعایت آنها موجب مي شود شخص، مقصود خود را به 
کند،  بيان  وجه  آراسته ترین  لزوم  در صورت  و  رساترین  و  شيواترین 
چنانکه شنونده یا خواننده در هضم و درک سخن او ایهام و اشکالي 
پيدا نکند و عالوه  بر آن، از آن لذت هم ببرد و باعث اعجاب او شود« 
)ذاکري، ۱۳85، ۹4(. بالغت خود، شامل سه علم بيان، معاني و بدیع 
است. علم معاني در اصل مربوط به آئين سخنوري بوده است که بعدها 
علمي شد که به بررسي اصول و قوانين نوشتن به نحو مؤثر پرداخت. 
صنایعي چون ایجاز و اطناب مربوط به معاني هستند. علم بيان یعني 
ایراد معناهاي یکسان از راه هاي گوناگون، با شرط وجود تخيل در این 
طرق )شميسا، ۱۳8۱(. در بدیع از زیبایي هاي کالم و بالغت در نظم و 
نثر بحث مي شود. بدیع خود به دو نوع لفظي و معنوي تقسيم مي شود. 
آرایه هاي ادبي نيز مجموعه شگردهایي هستند که کالم عادي را کم  
و  بيش تبدیل به کالم ادبي مي کند یا کالم ادبي را به سطوح واالتري 
تعالي مي بخشد. این ترفندها عوامل زیبا آفریني در زبان هستند که 
آنها  یاري  به  تصویري  زبان  در  خالق  جوهر  و  تأثيرگذارند  روان  در 
تحقق مي یابد که عبارتنداز سجع، جناس، تکرار، مراعات نظير و غيره 
بالغت  و  طراحي گرافيک  ميان  »ارتباط   .)2۳-2۱  ،۱۳78 )شميسا، 
مشهود است، چراکه هر دو ریشه در فرهنگ، اقتصاد و پيشرفت هاي 
تکنولوژیکي2۱ دارند«)Almeida,2009,6(.  »طراحان گرافيک، مفاهيم 
و ایده ها22 را به نمایشي بصري2۳ تبدیل مي کنند و سعي بر تأثيرگذاري 
و ماندگاري در ذهن بيننده را دارند، پس مي توان عملکرد آنها را یک 
با اندکي  ازاین رو   .)Emanuel, 2010, 8( »عملکرد بالغي24 دانست
تسامح، مي توانيم فرایند خلق یک اثر تصویري را به فرایند خلق یک 
و جمع  موقعيت  ارزیابي  از  دو پس  زیرا هر  بدانيم،  ادبي شبيه  متن 
آوري اطالعات براي موضوع و مخاطبي خاص کار خود را آغاز مي کنند 

.)Almeida, 2009(

جناس بصری
جناس آن است که گوینده با نویسنده در سخن خود کلماتي هم 
جنس بياورد که در ظاهر به یکدیگر شبيه و در معني مختلف باشد. 
نيز  و  چيز  دو  بودن  جنس  هم  معني  به  مفاعله  باب  مصدر  جناس 
با  لفظ  فارسي، همانندي دو کلمه است در  ادب  جناس در اصطالح 
اختالف در معني، مانند شير که هم به معني شير آشاميدني و هم به 
معني جانور درنده گفته مي شود. هر چند که دو واژه از نظر نوشتاري 
و کالمي یکسانند ولي داراي معنایي متفاوت هستند )تجليل، ۱۳7۱؛ 
همایي،۱۳7۱ و اخوت، ۱۳7۱(. جناس در دسته صناعات لفظي قرار 
دیگر  شيء  جـاي  به  شيء  یک  جانشيني  بصري،  جناس  مي گيرد. 
متکی بر  تصویري  بصري،  جناس  است.  ظاهري  شبـاهت  رهگذر  از 

شباهت تصادفي و صوري است. در ادبيات نيز بدین شکل که دو واژه 
به صورت اتفاقي هم آوا هستند یا یک واژه به صورت تصادفي داري دو 
معني است )McQuarrie and Mick, 1996(. پل رند25 در توصيف 
چگونگي خلق برخي از آثارش، جناس هاي بصري را به عنوان کليدهاي 
موفقيت آثارش دانسته زیرا معتقد است که جناس هاي بصري، ضمن 
 .)Rand, 2000( اینکه آگاهی دهنده اند26، سرگرم کننده27 هم هستند

انواع جناس در طراحی گرافیک
در ادبيات، جناس ها انواع گوناگوني دارند و تا جایي که در کتاب ها 
آورده اند، تا حدود ۳4 نوع دانسته اند که در حقيقت، تعدادي از آنها 
تفاوت چنداني باهم ندارند. براي مثال در جناس زاید، اگر یک واژه 
کلمه  به  نسبت  اول  واژه  باشد،  داشته  اضافه تر  حرفي  دیگر  واژه  از 
دوم جناس ناقص و واژه دوم نسبت به اولي جناس زائد دارد. با این 
مقدمه به پيروي از وحيدیان کاميار )۱۳85(، جناس را به طور عام به 
دو دسته اصلي تقسيم مي کنند: ۱- جناس تام و 2- جناس غيرتام 
یا ناقص. اما جناس ناقص در زبان با توجه به وضعيت هاي گوناگوني 
مختلفي  صورت هاي  باشند،  داشته  هم  برابر  در  مي توانند  واژه ها  که 
مانند زائد، مضارع، خطي، لفظ و غيره مي یابد. البته با وجود تفاوت ها 
و محدودیت هایي که در جناس هاي بصري، در مقایسه با جناس هاي 
را  تقسيم بندي  این  جابه جایي،  و  تغيير  اندکي  با  دارد،  وجود  زباني 

مي توان براي تصاویر هم به کار برد.
حروف،  نوع  در،  است  لفظ  دو  اتفاق  تام  »جناس  تام:  جناس 
عدد حروف هيئت حاصل ازحرکات وسکنات و تربيت آنها با اختالف 
معني« )تجليل،۱۳7۱، 22(. اگر شرط اختالف معنا با حفظ همانندي 
آثار  به  نگاهي  با  بگيریم،  نظر  در  تصاویر  براي  اغماض  کمي  با  را 
جناس  آرایه  وجود  لحاظ  از  آنها  بصري  بررسي  و  طراحي گرافيک 
که  همان طور  مواجهيم.  تام  جناس  با  موارد  بيشتر  در  آثار،  این  در 
در تعریف جناس تام داشتيم؛ به دو واژه که از لحاظ شکل و ظاهر 
یکسان و در معنا متفاوت باشند گویند که درواقع این تعریف یکي از 
این شرط  )همان(.  براي جناس محسوب مي شود  اصلي ترین شروط 
تقریباً درمورد تصاویر نيز صادق است. بنابراین مي توان دو تصویر را 
که از هر نظر شبيه به هم باشند ولي هرکدام داللت بر یک چيز خاص 
داشته باشند، جناس تام دانست. با این تعریف ممکن است جناس با 
استعاره اشتباه گرفته شود. البته باید دانست که مرز ميان استعاره و 
جناس در زبان تصویري به همان وضوحي نيست که در زبان واژگاني 
تا  دارد  وجود  زمينه  این  در  متفاوتي  دیدگاه هاي  حال  این  با  است. 
مي دانند.  یکي  را  استعاره  و  جناس  زبان شناسان  از  برخي  که  جایي 
»هر استعاره یک جناس است« )Huizinga, 1956, 12(. اکو28 نيز 
 Eco,( »معتقد است که »جناس ناشي از استعاره هاي چندگانه2۹ است
72 ,1984(. در تصویر ۱، بسته بندی آدامس تریدنت۳0 که آدامسي 
بدون شکر است به عنوان مثالی برای جناس تام تصویری آورده شده 
است. از آنجا که تریدنت در شعار خود معتقد است که به محافظت 
دندان ها در بين وعده هاي غذایي کمک مي کند و باعث لبخندي زیباتر 
و سفيدتر مي شود، دواجي۳۱ طراح گرافيک هندي، این پيام تبليغاتي 
را با یک جناس تصویري نشان داده است. بدین ترتيب که با طراحي 
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لب و ایجاد برشي به شکل دهان بر روي بسته بندي، ضمن نشان دادن 
کرده  استفاده  دندان ها  با  محصول  شباهت  از  محصول،  واقعي  شکل 
است. سوآزا ۳2طراح برزیلي، براي طراحي کارت ویزیت باشگاه ورزشي 
یوگا با طراحي اندام ورزشکاری در حال انجام یوگا و تعبيه دو برش 
به  را  ورزش  این  پيام  ورزشکار،  پاهاي  جاي  به  کارت،  روي  دایره ای 
مخاطب انتقال مي دهد. طراح با ایجاد این دوایر تو خالي، با مخاطب 
تعامل برقرار مي کند زیرا مخاطب کارت را در دستش گرفته و آن  را 
زن  اندام  پاي  جاي  انگشت  عمل  این  با  مي دهد.  عبور  انگشتانش  از 

قرار دارد.
یکي از مهم ترین نکات در طراحي گرافيک، به ویژه در طراحي آرم 
اثر در ذهن ها مي شود، ایجاز  و آرم نوشته، که باعث ماندگاري بيشتر 
و ساده گویي است. یکي از راه هاي رسيدن به سادگي در طراحي آرم 
استفاده از جناس هاي بصري است. لوبـالين۳۳ را مي توان از پيشتـازان 
استفــاده از جناس هاي بصري در طراحي آرم دانست. از مشهورترین 
این نمونه ها آرم مجله مادر و کودک۳4 است. در این آرم نوشته، شکل 
خالصه شده اي از جنين در فضاي داخلي حرفO با کارکردي دوگانه 
)شمایل جنين و فرازبان &( در ميان واژه مادر قرار داده شده است 
طراحي  در  را  بصري  جناس  نمودهاي  بيشترین  از  یکي  )تصویر2(. 
تبليغات  حوزه  طراحان  معمول  به طور  شاهدیم.  محيطي  تبليغات 
درب  مثاًل  خارجي،  یا  داخلي  محيط  از  بخشي  انتخاب  با  محيطي، 
وسایل نقليه، ساختمان ها و غيره، طرح هاي خود را با این اماکن مرتبط 
استفاده مي کنند. کمپاني  از طرح  به عنوان بخشي  آنها  از  و  مي کنند 
آن  نصب  و  برچسب  طراحي  با  خود،  تند  سس  معرفي  براي  ولف۳5 
با عملکرد  را  بر روي خشک کن سرویس بهداشتي، تندي محصولش 
از  استفاده  )تصویر  ۳(.  است  دانسته  یکي  دست  خشک کن  دستگاه 
آنها  کاربرد  اندازه  به  اگر  پوستر  طراحي  در  تام  بصري  جناس هاي 

نيست.  آنها هم  از  نباشد، کم تر  آرم  و  طراحي  تبليغات محيطي  در 
باشگاه ورزشي گردا پيالتس۳6 در کشور آلمان است. طبق آخرین آمار 
چاپ شده در هفته نامه معتبر لنست از هر دو مرد آلماني یک نفر دچار 
را متوجه  اینکه مردان  براي  پيالتس  است. گردا  و چاقي  اضافه وزن 
کوله باري  به  را  آن  اطراف  و  شکم  چاقي  کند،  وزن  اضافه  مشکالت 
از شباهت شکم به یک ساک دستي حجيم استفاده  بزرگ تشبيه و 
کرده است تا به مخاطبان خاص خود بگوید که شما هر روز مجبورید 

این ساک سنگين را با خود به همه جا حمل کنيد. 
جناس ناقص یا غیرتام: جناس ناقص، جناسي است که در آن دو 
کلمه در یکي از حرف یا حرکات یا ترتيب و نه بيشتر با هم اختالف 
یا  آلوده، ُمشک و َمشک  قالب و غالب، آسوده و  باشند، مانند  داشته 
کوه و شکوه. اگر واژه هاي متجانس از نظر لفظي و خطي کاماًل هم گون 
نباشد، غيرتام هستند و جناس هاي غيرتام معموالً به زیبایي جناس تام 
نيستند؛ اما وقتي طبيعي بيایند زیبایند. مي توان گفت که هرگاه جناس 
تام نباشد یعني دو لفظ در حروف و حرکات و وضع و عدد برابر نباشند، 
به عناوین غير تام و ناقص خوانده مي شود )تجليل،۱۳7۱؛ وحيدیان 
کاميار، ۱۳85(. جناس ناقص در زبان باتوجه به وضعيت هاي گوناگوني 
مختلفي  صورت هاي  باشند،  داشته  هم  برابر  در  مي توانند  واژه ها  که 
اندک  بسيار  زبان تصویري،  ناقص در  انواع جناس  ميان  مي یابد. مرز 
است تا آنجا که گاهي برخي از آنها با هم ادغام مي شوند. براي مثال، 
جناس مکرر که از انواع جناس ناقص است، تنها تفاوتي که با جناس 
تام دارد، وجود عنصر تکرار است بنابراین در این تحقيق به آن دسته از 
انواع جناس هاي ناقص پرداخته شده است که بيشترین استفاده را در 
طراحي گرافيک داشته اند. جناس زاید: وحيدیان کاميار )۱۳85( معتقد 
است که جناس زائد »آن است که یکي از دو واژه متجانس یک یا چند 
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حرف در آغاز یا ميان و پایان بيش از دیگري داشته باشند« )26(. اگر 
در دو تصویر متجانس یکي از آن دو یک یا چند عنصر بيش از دیگري 
داشته باشند را جناس زائد گویيم. درتصویر4، طراح براي رساندن پيام 
تبليغ که رانندگي در سرعت مطمئنه است، با هدف تشویق رانندگان 
به راندن در سرعت مطمئنه، با افزودن خطوطي افقي به خطوط سرعت 
شمار موتور آن را به نماد مرگ تبدیل کرده است و هشدار خطر مرگ 
در سرعت بيشتر از۱۱0 کيلومتر در ساعت را مي دهد. جناس مکّرر: که 
آن را جناس مزدوج و مردد نيز گویند. »آن است که دو رکن جناس 
باشند«  آورده  پهلوي هم  ابيات،  آخر  در  یا  نثر  آخر سجع هاي  در  را 
)همایي، ۱۳7۱،  6۱(. جناس مکرر در واقع همان جناس تام است که 
مکرر مي شود. در تصویر 5، طراح از تشـابه شکلي موشک هاي هوایي 
با حرف T استفاده کرده است و براي تأکيد بيشتر این جناس بصري 
را تکرار کرده است تا با معني واژه حمله ارتباط بيشتري برقرار کند. 
جناس محرف: »و آن اختالف در مصوت کوتاه دو کلمه هم هجا و هم 
واک است« )شميسا،    ۱۳78 ، 28( مانند خلق/ خلق، سوار /سوار، مهر/ 
مهر و غيره. جناس ناقص در تصویر را مي توانيم در تصاویر هم جنسي 
آژانس  تصویر6،  در  دارند.  اختالف  هم  با  جهت  در  تنها  که  دریابيم 
تبليغاتي جئومتري گالبل۳7، با انتخاب یک شکل و تغيير جهت آن به 
دو مفهوم مجزا اشاره مي کند و با شعار خود، این پيام را به مخاطب 
القاء مي کند که جاي واقعي شما تصویر سمت راست است. در واقع 
مخاطب را تشویق مي کند که به جاي نشستن روي کاناپه به باشگاه 

تناسب اندام برود. 

مفاهیم به کار رفته در تحلیل پوسترهای جامعه نمونه
تحقيق،  این  در  بصری  تحليل  روش  شد،  اشاره  که  همانطور 
مفاهيم  این  رو  از  است.   )۱۳87 و   ۱۳84( پهلوان  پيشنهادی  روش 
است: منظور  بدین شرح  فته در دسته سؤاالت ساحت شمایلی  به کار 
به سه دسته است.  انواع پوستر، تقسيم بندی پوسترها  از دسته بندی 
دارند.  فقط شمایل  که  آثاری هستند  دسته  آن  شمایلی،  پوسترهای 
پوسترهای نوشتاری، به آثاری که تنها با نوشتار ارائه شدند و تلفيقی 
به آثاری گفته شد که عالوه  بر شمایل، دارای نوشتار هم هستند. در 
اولویت عنصر، منظور کميت فضای اشغال  شده توسط شمایل یا نوشتار 
شمایل های  گروه  دو  به  خود  که  شمایل  نوع  است.  آگهی  سطح  در 
آن  به  فيگوراتيو  است.  شده   تقسيم  تجریدی- نموداری  و  فيگوراتيو 
شباهت  دارای  که  است  شده  اطالق  شمایلی  نشانه    های  از  دسته 

شمایلی  نشانه  های  آن  نموداری،  تجریدی-  و  موضـوع  یک  با  بسيار 
که »به موجب روابط قياسی با اجزای خودشان، نمایان گر روابط اجزای 
پيرس،  تقسيم بندی  براساس   .)5۱  ،۱۳8۱ )پيرس،  هستند«  چيزی 
انواع نشانه سه دسته نشانه شمایلی، نمایه ای و نمادین هستند. نشانه 
و  دال  رابطه  آن ها  در  که  هستند  نشانه هایی  از  دسته  »آن  شمایلی 
مدلول براساس شباهت باشد« )سجودی، ۱۳8۱، ۹0(. نشانه نمایه ای 
هرگونه عالمت  باشد.  گرفته  تأثير  موضوع خود  از  که  است  نشانه  ای 
است  نمایه  ای  نشانه   توفان،  رسيدن  عالئم  یا  بيماری  عالئم  هم چون 
)پهلوان، ۱۳84 ؛ احمدی، ۱۳۹2(. نشانه نمادین نشانه  هایی هستند 
که »به موضوع از راه قرارداد یا قاعده  ای محکم از طریق هم بستگی 
از  منظور   .)44  ،۱۳84 )پهلوان،  می  شوند«  مرتبط  کلی  ایده  های  با 
است  ممکن  که  است  اثر  در  رفته  به کار  نقوش  نوع  نقش مایه،  انواع 
در  باشد.  صنعتی  یا  معماری  حيوانی،  انسانی،  گياهی،  نقوش  شامل 
مورد نوع گزینش نماد، رابطه  ميان دال و مدلول در نشانه  های نمادین 
براساس  و  انگيخته  یا  است  »دلبخواهی«  و  قراردادی  صورت  به  یا 
پيام  با محتوای یک  انگيخته  و  توليدات سازمان مشخص  و  ارزش  ها 
نقش  زبان، شش  کارکردهای  برای  یاکوبسن  )پهلوان، ۱۳87(.  است 
ترغيبی  )بيانگر(،  عاطفی  ارجاعی،  کارکرد  از:  عبارتند  که  است  قائل 
فرازبانی. در  یا زیبایی شناختی، هم دلی و کارکرد  )تأثيرگذار(، هنری 
از، کارکرد  از سایرین مواجهيم که عبارتند  با 5 کارکرد بيشتر  اینجا 
بيانگر، این کارکرد درواقع روابط ميان پيام و فرستنده را رقم می زند.

کارکرد ارجاعی، روابط ميان پيام و موضوعی که پيام را به آن ارجاع 
می  دهد مشخص می  کند. کارکرد تأثيرگذار، روابط ميان پيام و گيرنده 
را هم چون  کارکرد  این  یاکوبسن  کارکرد هنری،  را مشخص می  کند. 
رابطه  ميان پيام و خودش تعریف می  کند و سرانجام کارکرد فرازبانی، 
به رمزی بر می  گردد که پيام با آن بيان شده است. مفاهيم به کار رفته 
آثار بدین  شرح است: نقش کادر،  در دسته سؤاالت ساحت تجسمی 
تقسيم کردن فضا به دو بخش درونی و بيرونی اثر است. کادر را در دو 
نوع کادر حاضر و غایب طبقه  بندی می  کنند. اما کادراژ به ابعاد و اندازه 
تصویر و برآیند فرضی فاصله بين سوژه و بيننده آن مربوط می  شود. 
انواع ترکيب بندی شامل 4 ساخت اصلی است که عبارتند از ساخت 
کانونی، در این نوع طرح  ریزی، تمام خطوط قوی )جهت، رنگ، نور، 
اصلی  قرارگيری موضوع  تصویر که محل  از  نقطه  ای  به طرف  شکل( 
است هدایت می  شوند، ساخت محوری، در این نوع طرح   ریزی، موضوع 
اصلی کاماًلً در محور نگاه بيننده اثر واقع شده است، این محور معموالًً 
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در مرکز صفحه قرار دارد. برای دوری از یک نواختی و ایجاد تنوع در 
ترکيب   بندی اثر، عنصر تصویری یا نوشتاری به تنهایی و تکرار نشده 
در نيمه  مقابل صفحه قرار می  گيرد، ساخت عمقی: در این نوع ساخت، 
موضوع اصلی در یک صحنه آرایی سه بعدی ادغام می  شود و به شکلی 
طبيعی موضوع اصلی در جلوی صحنه یعنی در پيش زمينه قرار گيرد 
و تمام عناصر تصویری، نوشتاری وعوامل تجسمی، در پس زمينه اثر به 
گونه  ای مؤثر در خدمت موضوع اصلی قرار می  گيرند و ساخت متوالی 
عبور  اثر  محدوده  پایين  تا  باال  از  را  بيننده  نگاه  ساخت،  این  در  که 
کرده و بر موضوع اصلی که غالباً در پایين سمت راست طرح قرار دارد 
است.   Z شبيه حرف  این ساخت  نظر  مورد  الگوی  می شود.  متمرکز 
منظور از انواع شيوه  بازنمایی در این تحقيق، شيوه   و روشی است که 
این  بدین ترتيب  است.  نموده  استفاده  اثرش  خلق  برای  آن  از  طراح 
روش  ها به سه دسته طبقه  بندی شده  اند. ۱- آثاری که طراح عناصر 
موجود را با استفاده از تعابير خاص گرافيکی شکل پردازی کرده است 
داده  قرار  استيليزه  طراحی  شيوه   با  آثار خلق شده   دسته   در  آن ها  که 
شده  اند، 2- آثاری که طراح در خلق آن ها از حروف و نوشتار استفاده 
استفاده شده  یا چند تصویر  آن ها یک  آثاری که در  کرده است، و ۳- 
توسط روش عکاسی بازنمایی شده  اند. در برخی از آگهی ها هم  زمان از 
دو یا هر سه روش برای بازنمایی استفاده شده است. منظور از رابطه  
اگر  که  است  این  نوشتار  و  بين شمایل  تثبيت  کننده  و  تقویت کننده 
چرخشی  نظام  یک  بطن  در  شمایلی  و  زبانی  بازنمایی  وجه  دو  بين 

قرار گيرند و هم چون دو عنصر هم نشين نقش کلی  تری را ایفا کنند، 
رابطه از نوع تقویت کننده و اگر رابطه گویای وضعيتی باشد که آن پيام 
شمایلی دارای تعابير چندگانه باشد در این صورت پيام زبانی با جهت 
دادن به مخاطب، یکی از تعابير این نشانه  تصویری چند معنا را تثبيت 

می  کند، رابطه تثبيت کننده است )پهلوان، ۱۳87، 84-86(.

یافته هاي تحقیق
پيام های شمایلی  به  مربوط  سؤاالت  دسته  از  آمده  به دست  نتایج 
نشان دادند که در طبقه بندي پوسترهاي جمع آوري شده، 2۱ پوستر 
داراي مشخصات تعریف شده پوسترهاي تلفيقي، 6 پوستر شمایلي و 2 
پوستر نوشتاري بوده اند. فراواني استفاده از نوع شمایل فيگوراتيو بيشتر 
از تجریدي- نموداري است. بدین  ترتيب که ۱2 پوستر داراي شمایل 
فيگوراتيو، 8 پوستر، هم داراي نقش شمایل فيگوراتيو و هم تجریدي- 
نموداري و نيز 7 پوستر، شمایل تجریدي/ نموداري دارند. الویت عنصر 
از لحاظ وسعت سطح در 2۳ پوستر با شمایل، در 6 پوستر با نوشتار و در 
2 پوستر به طور مساوی هم با نوشتار و هم شمایل بود. انواع نشانه بدین 
 ترتيب است که نشانه هاي شمایلي در ۱6 پوستر، نشانه هاي شمایلي/ 
نمادین در 8 پوستر  و 4 پوستر هم دارای نشانه نمادین بودند. 8 پوستر 
انواع  انگيخته، 5 پوستر نماد دلبخواهي داشتند. در ميان  داراي نماد 
نقش مایه، نقش مایه صنعتي و فرازبان ها از باقي انواع نقشمایه ها بيشتر 
و تقریباً در نيمی از پوسترهای جامعه نمونه وجود داشتند. 6 پوستر هم 
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 کد پوستر        
 شمایلی   های پیام  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 نوع پوستر
 * * * * * * * * *  * * * * * شمایلی
 * * * * * * * * * * * * * *  نوشتاری

 اولویت عنصر
(سطح وسعت)  

شمایل    *   * *   * * * * * * * * 
         * *   * *  نوشتار

 نوع شمایل
 * * *  * * * * *  * *   * فیگوراتیو

نموداری-تجریدی   * * *     *   *  *  

 انواع نشانه
 * * * * * * * * * * * *   * شمایل
  * * *   *     * * *  نماد

 نوع گزینش نماد
             * *  انگیخته

  * * *   *     *    دلبخواهی

مایه انواع نقش  

  *      *   * *   * انسانی
 *  *  * *     *    * صنعتی
ها فرازبان   * *         *    

            *    حیوانی
       *  *       معماری
     *           طبیعی

انواع رابطه 
دلولم و دال  

 *     * * *    * * * * مفهومی
  * * * *    *  *     پیکتورال

 اولویت کارکرد

     *   *        بیانگر
         *       تأثیرگذار

                هنری
 * *  *  * *  * * * * * * * فرازبان
 *  *  *           ارجاعی

جدول 1- پیام های شمایلی.
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داراي نقش مایه انساني- صنعتي، 2 پوستر نقش مایه معماری، 2 پوستر 
نقش مایه انسانی، ۱ پوستر دارای نقش مایه صنعتی- طبيعی، ۱ پوستر 
نقش مایه طبيعی و 2 پوستر نقش مایه حيوانی- طبيعی دارند. در ميان 
28 پوستر شمایلي و تلفيقي، رابطه دال و مدلول به صورت پيکتورال 
در ۱۱ پوستر و رابطه مفهومي در ۱5 پوستر برقرار بوده است. اولویت 
انواع کارکرد در ۱0 پوستر با کارکرد فرازبانی، 4 پوستر کارکرد بيانگر، 
2 پوستر کارکرد ارجاعی، ۱ پوستر کارکرد بيانگر-  ارجاعی، ۳ پوستر 
کارکرد  پوستر   2 هنری  کارکرد  پوستر   ۳ فرازبان-  ارجاعی  کارکرد 
تأثيرگذار- ارجاعی، ۱ پوستر کارکرد هنری-  ارجاعی، ۱ پوستر کارکرد 

تأثيرگذار و ۱ پوستر هم کارکرد بيانگر- ارجاعی است )جدول۱(.
نتایج به دست آمده از دسته سؤاالت مربوط به پيام های تجسمی 
نشان دادند که در ۱8 پوستر، کادر از نوع حاضر و در ۱2 پوستر از نوع 

 

های شمایلی. پیام -1ادامه جدول   

 کد پوستر        
 شمایلی  های پیام  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 نوع پوستر
 * * *  * * * * * * * * * * * شمایلی
 * * * * * *  * *  * *    نوشتاری

 اولویت عنصر
 (سطح وسعت)

شمایل    * * * * * * * * * * *  * * * 
   * *  *          نوشتار

 نوع شمایل
  *   * * * *  * * * *  * فیگوراتیو

نموداری-تجریدی   *   *  * *   *  * * * 

 انواع نشانه
 * * *  * * *   * * * *  * شمایل
     *    *  * *  *  نماد

 نوع گزینش نماد
   *  *    *  * *  *  انگیخته

                دلبخواهی

مایه انواع نقش  

  * *    *     *    انسانی
 * * *  * * *  *   *   * صنعتی
ها فرازبان   *     *         

وانیحی      * *  *        
ماریمع                 

          * *  *   طبیعی
انواع رابطه 

دلولم و دال  
 * * *   *   * * * *   * مفهومی
     *  * *     * *  پیکتورال

 اولویت کارکرد

    *   *       * * بیانگر
 *    *   * *       تأثیرگذار

  * *   *    *      هنری
           * *   * فرازبان
     * *   *  * * *   ارجاعی

غایب بوده است. کادراژ در 27 پوستر از نوع نزدیک و تنها در ۳ پوستر 
است  بدین صورت  نيز  ترکيب بندي  انواع  پراکندگي  است.  دور  نوع  از 
که ۱6 پوستر ساخت کانوني، 6 پوستر، محوري، 4 پوستر متوالي، 2 
پوستر کانوني/ محوري، ۱ پوستر داراي ساخت عمقي و ۱ پوستر هم 
ساخت کانونی و هم متوالی دارد. بعد از رسم خطوط اصلي عمودي، 
افقي و مورب موجود در ساخت پوسترها، مشخص شد که ۱2 پوستر، 
اصلي ترین خطشان، خط عمود، ۱۳ پوستر خط افقی و 5 پوستر، خط 
مورب بود. در مورد شيوه بازنمایی پوسترهای مورد بررسی، ۱۹ پوستر 
به شيوه طراحی استيليزه، 4 پوستر با طراحی حروف، 2 پوستر توسط 
عکاسی، ۱ پوستر به شيوه تلفيقی طراحی استيليزه و طراحی حروف، 
2 پوستر به شيوه توسط طراحی استيليزه و عکاسی و 2 پوستر هم با 

طراحی حروف و عکاسی باز نمایی شده اند )جدول 2(. 
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براساس تحليل های انجام شده مربوط به پيام های زبانی، رابطه بين 
شمایل و نوشتار در ۱۹ پوستر، رابطه اي تثبيت کننده و 4 پوستر هم 
تایپي  قلم  داراي  پوستر   22 تعداد  است.  تقویت کننده  رابطه  داراي 
بودند، در یک پوستر، نوع قلم، هم قلم تایپي و هم دست نویس و در ۱ 
پوستر تنها به صورت دست نویس بود. اختالف اندازه قلم در ۱۱ مورد 
به یک اندازه، در ۱2 مورد بيش از یک اندازه قلم بوده است )جدول ۳(.

نشان  جناس  کاربرد  به  مربوط  سؤاالت  از  آمده  به دست  نتایج   

مطالعه جناس بصری در طراحی گرافيک و کاربرد آن در طراحي    پوسترهای 
اجتماعی

 

 کد پوستر        
 تجسمی های پیام  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 انواع کادر
 * * * * * * *  * *   *   حاضر
        *   * *  * * غایب

 انواع کادراژ
دور                   

 * * * * * * * * * * * * * * * نزدیک

 انواع شیوه بازنمایی
  *  * * * * * *  * *   *  طراحی استیلیزه

حروف طراحی   * *   * *      *   
 *  *   *          عکاسی

بندی ترکیبانواع   

ونیکان  * *  *   * * *  * *   * 
  *    *    * * *    محوری
   *             عمقی
             *   متوالی

ن خط در تری اصلی
 ساختار

       *  * * *    * افقی
 * * * * * *  *    *  *  عمودی
             *   مورب

 های تجسمی پیام -2ادامه جدول 
 کد پوستر        

 تجسمی  های پیام  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 انواع کادر
   *  *  * *    * * * * حاضر
 * *  *  *   * * *     غایب

 انواع کادراژ
دور    * *            *  

 *  * * * * * * * * * * *   نزدیک

 انواع شیوه بازنمایی
 * * *  *  * *  * * *  * *  طراحی استیلیزه

حروف طراحی           *  *    
      *   *   * *   عکاسی

بندی ترکیبانواع   

 * * * *   * *   * * *  * کانونی
          *  *  *  محوری
                عمقی
   *  * *   *       متوالی

ترین خط در  اصلی
 ساختار

  * * * * *  * *     *  افقی
 *         *  * *  * عمودی
       *    *  *   مورب

جدول 2- پیام های تجسمی.

پوسترها  در  به کاررفته  ناقص   جناس  از  استفاده  ميزان  که  داده اند 
دارای جناس  پوستر  که ۱8  بدین صورت  است.  تام  از جناس  بيشتر 
ناقص و ۱2 پوستر جناس تام دارند. البته در ميان انواع جناس ناقص، 
جناس زائد در ۱۳ پوستر و جناس محرف در 5 پوستر دیده شد. در 
پرسش مربوط به تجلي جناس، مشخص شد که در 22 پوستر تجلي 
جناس در شمایل، 4 پوستر در نوشتار و در 4 پوستر هم در شمایل و 

هم در نوشتار نمود یافته است )جدول 4(.
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 کد پوستر        
 زبانی های پیام  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

انواع رابطه شمایل 
 و نوشتار

کننده تثبیت   * *  * * * * * * * * * * * 
کننده تقویت     *            

قلم  تنوع اندازه در
 نوشتاری

 *     * * *    *  *  یک
  * * * *    * * *  *   بیشتر از یک

 نوع قلم
 * * * * * * * * * * * * * *  تایپی

نویس دست              *   
 .های زبانی پیام -3ادامه جدول 

 کد پوستر        
 زبانی های پیام  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

انواع رابطه شمایل 
 و نوشتار

کننده تثبیت     * *   *   *  *  * 
کننده تقویت        *   *    *  

تنوع اندازه در قلم 
 نوشتاری

  * * *    *    *    یک
 *     *   *  *     بیشتر از یک

 نوع قلم
 * * * * *   * *  * *    تایپی

نویس دست           *      

 

 کد پوستر        
 تجلی جناس  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 انواع جناس
 *  *          * *  تام

  *  * * * * * * * * *   * ناقص

 انواع جناس ناقص
     *  * * *  * *    زاید

  *  *  *    *     * محرف

تجلی جناس در 
 نوشتار یا شمایل

   *      * *   * *  نوشتار

 * *  * * * * * *  * * * * * شمایل

 تجلی جناس. -4ادامه جدول 

 کد پوستر        
 تجلی جناس  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 انواع جناس
  *     * * * * * * *   تام

 *  * * * *        * * ناقص

 انواع جناس ناقص
 *  * * * *        * * زاید

                محرف
تجلی جناس در 
 نوشتار یا شمایل

   * *  *          نوشتار
 * *   * * * * * * * * * * * شمایل

جدول 3- پیام های زبانی.

جدول 4- تجلی جناس.
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در این پژوهش ضمن آشنایي با بالغت در طراحي گرافيک، جناس 
بصري و انواع آن در طراحي گرافيک معرفي شدند. نتایج کلي کارت 
مشاهده محقق ساخته 20 سؤالي این تحقيق که به منظور دست یابي به 
اهداف و پاسخگویي به سؤاالت تحقيق طراحي شده بود، بدین صورت 
تلفيقي  پوسترهاي  در دسته بندي  نمونه  آثار جامعه  بيشتر  که  است 
قراردارن که الویت عنصر از لحاظ وسعت سطح هم با شمایل ها است. 
بود.  دلبخواهی  نمادهای  نوع  از  موارد  بيشتر  در  نماد  گزینش  نوع 
سؤاالت  دسته  در  بودند.  فرازبان  کارکرد  داراي  آثار  از  نيمی  حدود 
داراي  آثار  از  نيمي  که  دریافت شد  آثار،  تجسمي  به ساحت  مربوط 
ساخت کانوني هستند. همان طور که در تعریف این ساخت داشتيم، 
در ساخت کانوني تمامي خطوط اصلي ساختار چشم را به سمت کانون 
اصلي تصویر مي کشانند. از آنجا که موضوع پوسترهاي جامعه نمونه، 
معضالت اجتماعي بود، طبيعتاً این ميزان استفاده از ساخت کانوني به 
منظور جلب توجه، هشدار، آگاهي دادن و اهدافي از این دست، منطقي 
به نظر مي رسد. نکته مهم دیگر در این دسته از سؤاالت این بود که 
تقریباً همه آثار داراي کادراژ نزدیک هستند، به جز ۳ مورد. اکثریت 
نمونه ها  بيشتر  در  بازنمایي  بودند. شيوه  کادر حاضر  دارای  پوسترها 
طراحي گرافيکی است. دسته سؤاالت بعدي مربوط به بررسي پيام هاي 
زباني آثار بود. در این بخش، رابطه شمایل با نوشتار مورد بررسي قرار 
گرفت. نتيجه حاصل از این پرسش، غلبه رابطه تثبيت کننده شمایل 
و نوشتار است. البته این نتيجه هم مي تواند به دليل محتواي اجتماعي 
پوسترها باشد که قصد هشدار به مخاطب در مورد موضوع به تصویر 
آن  اندازه هاي  و  استفاده  مورد  قلم  نوع  آن،  از  دارند. پس  را  درآمده 
داراي اهميت بود. پس از این بررسي، مشخص شد که بيشتر موارد 
داراي فونت تایپي هستند. بعد از بررسي این دسته سؤاالت، نوبت به 
سؤاالت اصلي این تحقيق، یعني بررسي آرایه جناس در جامعه نمونه 
به کاررفته در پوستر بررسي و  ابتدا نوع جناس  این دسته،  است. در 
البته  انواع آن پرداخته شد.  بررسي  به  بود،  ناقص  نوع  از  اگر جناس 
با توجه به این که انواع جناس ناقص در تصویر با انواع جناس ناقص 
نمونه هاي  با  مطابق  هم  دسته بندي  این  هستند،  متفاوت  کالم،  در 
مطرح  تجلّي جناس  به  مربوط  بعدي  پرسش  گرفت.  تحقيق صورت 
شد تا محل وقوع جناس مشخص شود که در نوشتار، شمایل یا در 
هر دو پدیدار گشته است. نتيجه حاصل از این دسته سؤاالت نشان 

دیده  موارد  بيشتر  در  ناقص  جناس  جناس،  انواع  ميان  در  که  داد 
محرف  جناس  بر  زاید  جناس  هم  ناقص  جناس  انواع  ميان  در  شد. 
نيز در شمایل ها  الویت جناس در شمایل و تجلي آن  پيشي گرفت. 
بود. درباره زیبایي شناسي جناس هاي به کاررفته در پوسترهاي بررسي 
شده، مي توان به نتيجه اي رسيد و آن این است که پيشتر گفته شد 
قائل شدند که یکي  براي زیبایي جناس، شروطي  که علماي بالغت 
براي جناس  را  این شرط  اگر  است.  آن  بودن  این شروط طبيعي  از 
بصري هم لحاظ کنيم، می توان دریافت که هرچه شرط زیبایي جناس 
بيشتر رعایت شود و جناس بصري به کاررفته به صورت طبيعي به کار 
رود، به تصویر تحميل نشده باشد، کدگذاري و کدگشایي در اثر هم 
بيشتر است. در این موقعيت مخاطب شروع به رمزگشایي جناس به کار 
دریافت  می توان  پژوهش،  یافته های  جمع بندی  با  کرد.  خواهد  رفته 
که استفاده از برخی متغيرهای پر تکرار در پوسترهای جامعه نمونه، 
کنار  در  بيانگر،  کارکردهای  تایپی،  حروف  کانونی،  ساخت  همچون 
انواع جناس ها می تواند به عنوان یک راه حل خالقانه در جهت زیبایی 
و جلب توجه مخاطب و نيز انتقال سریع معانی باشد که این خود یکی 
از ویژگی های یک پوستر خوب محسوب می شود، یعنی پوستری که 
به سادگی با مخاطب ارتباط برقرار کند، زبان روشن و صریحی همراه 
با چاشنی خالقيت و جذابيت بصری داشته باشد. استفاده از ساخت 
کانونی که خود موجب تمرکز بصری بيشتر می شود، حروف تایپی که 
به صراحت پيام پوستر کمک می کنند و کارکردهای بيانگر که باز در 
جهت شفافيت موضوع اثر می توانند کمک کننده باشند همگی در کنار 
مي توانند  بصري  تمهيد  یک  به عنوان  بصری  جناس های  از  استفاده 
در  باشد.  گرافيک  طراحان  پيشه روي  مسائل  از  بسياري  راه گشاي 
براي  خالقانه  راه حل  یک  به عنوان  مي توان  بصري  جناس  از  نتيجه 
خلق آثار طراحي گرافيک گویا که در عين حال داراي ایجاز هستند، 
استفاده کرد. در واقع جناس بصري را مي توان یکي از راه هاي ایجاز در 
طراحي پوستر دانست. بي شک در هر پژوهشي ممکن است پاسخ گویي 
به همه سؤاالت پيش بيني شده، در زمان معين تحقيق، ميسر نباشد، 
لذا به عنوان پيشنهاد برای تحقيقات بعدی، پژوهش های تخصصی تر در 
باب یافتن راه حل های کالمی و سایر آرایه های ادبی و تطبيق آن در 

طراحی گرافيک ارائه می شود.

نتیجه

پی  نوشت  ها
1. Pun.   2. Visual Pun.
3. Robin Williams. 4. Joan Talt.
5. Richard Hollis. 6. Verbal Language.
7. Visual Language. 8. Shorthand.
9. Complex.  10. Substitution.
11. Superficial Similarity. 12. Accidental Similarity.
13. Semioticians.
14. Figures Of Rhetoric an Advertising Language.
15.  Visual and Verbal Rhetorical Figures.

16. Design as a Rhetoric.
17. Rhetoric in Graphic Design.
18. Infographic.  19. Www.posterpage.ch
20. Www.graphis.com
21. Economy and Technological Developments.
22. Concepts and Ideas.       23.  A Visual Representation.
24. Rhetorical Function.
25. Paul Rand.  26. Inform.
27. Amuse.  28. Umberto Eco

مطالعه جناس بصری در طراحی گرافيک و کاربرد آن در طراحي    پوسترهای 
اجتماعی
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29. Multiple Metaphor.        30. Trident.
31. Hani Douaji.  32. Jovanna Mendes de Souza.
33. Herb Lubalin. 34. Mother & Child.
35. Wolf company. 36. Gerda Pilates.
37. Geometry Global.
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The eloquence of the language and the art of communi-
cation made effective communication between ideas. As 
poets and writers transform the concepts and ideas into 
words, graphic designers also, convert these concepts 
and ideas into visual play and try to influence and re-
main in the mind of the viewer, so their performance can 
be considered a rhetorical performance. So with a little 
bit of tolerance, we can look at the process of creating a 
visual work in the process of creating a literary text. The 
pun is one of the rhetorical branches of the language, and 
it is referred to as two words that are similar in writing or 
verbally different in meaning. The subject of this study 
is the visualization of visual puns in graphic design and 
its application in the design of social posters. In this re-
search, first introduced the rhetoric and its variants, then 
defining the pun and its types, visual pun and its appli-
cation in graphic design were investigated. The purpose 
of this research is to study the use of visual pun, visual 
quality, and the relationship between Image and text on 
sample posters. The present study is based on the nature 
of applied research and has used descriptive and analyti-
cal methods to generate and analyze data. That is, at first, 
all samples collected using the researcher-made viewer 
tool have been investigated. The data obtained from the 
questionnaire were described and analyzed after being 
converted to 4 tables. The target community in this study 
is all posters designed with social themes that are in the 
European Union and its member states during the 2010-
2014 period, and designers in designing these posters to 
draw attention and persuade the audience from the vi-
sual pun as one way to get creative is to use it. In this 
situation, the extent of population in the target society 
is unclear and the characteristics of the main population 
are not known, the selection of sample components is 
based on the criteria considered by the researcher. These 

criteria are determined by the content of the samples and 
based on the relevance and usability of the assumptions 
of the research. Therefore, 18 posters have been selected 
as the sample population of this study due to having the 
most variables in the research questions, which are de-
signed by the authors as observational cards. The stud-
ied variables in these samples, according to the goals 
and questions of the research, how to use the array of 
punches in them, the study of the visual characteristics 
of the message and elements in the visual and visual 
field, as well as the methods of representativeness and 
its types )photography, graphic design, The design of the 
letters used in these posters. The theoretical framework 
in this research has been determined based on the semi-
otic approach of Pahlavan )2008( and )2005(. Therefore, 
the view card used on this framework is emphasized. 
The most important finding of this study is that visual 
pun can be used as an innovative solution for creating 
imaginative graphic design works that are also impec-
cable. 

Keywords
Figure of Speech, Pun, Visual Pun, Poster Design, Graphic 
Design.
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