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چکيده : 
ــتعاره ها و داللت های  ــل و ارزيابی هويت، اس ــه ابزاری برای تحلي ــی  به مثاب ــه کارگيری نشانه شناس ب
ــه و واکاوی پيرامون آن  ــاختار طراحی محصول، کمتر مورد توجه قرار گرفت ــی و تلويحی در س تصريح
ــی  مي تواند در فهم  ــان دهد چگونه مطالعه نشانه شناس ــت تا نش ــت. اين مقاله درصدد اس حايز اهميت اس
جنبه های ارتباطی در طراحی محصول به کار مي آيد. جهت نيل به اين مقصود پس از تبيين مفاهيم پايه و 
ــی  از ديدگاه متخصصان اين علم و سپس ديدی اجمالی  ــريح برخی فوايد و ضرورت های نشانه شناس تش
ــتفاده  به چگونگی به وجود آمدن اين دانش و توضيح برخی از ابزار و نظريه های اين علم، به چگونگی اس
از اين دانش در طراحی محصول با ارايه يک نمونه موردی، پرداخته شده است. پايه های نظری اين تحقيق 
ــی  و طراحی محصول از زير شاخه های طراحی صنعتی، قرار  ــاس تطبيقی ميان نظرات نشانه شناس بر اس
ــی  در نظر داشته و چگونگی درک آن  ــنده متداولترين مفاهيم و ايده ها را در حيطه نشانه شناس دارد, نويس
ــی  محصول در صدد  ــت. در نهايت رويکرد نشانه شناس ــی قرار داده اس در زمينه طراحی را مورد بررس
ــانه ها تبيين نمايد. در تحليل نمونه مورد مطالعه از روش  ــاس نظم نش ــکل محصول را بر اس ــت تا ش اس
ــها و مفاهيم زيربنايی در نظريه طراحی مانند تاثيرات متقابل  ــتفاده شده است و برخی ارزش ــور اس سوس

ميان فرم و محتوا از اين نظريات بهره برده است.
 هدف از استفاده نشانه شناسی  اين نيست که به طراحان آموخته شود که چگونه بايد محصوالت بهتری 
ــاختار  ــت که از آن به عنوان ابزاری برای تجزيه و تحليل و نقد مفاهيم و س ــت آورند، بلکه در نظر اس بدس
ــری به کار رفته در محصول و به طور کلی پيام محصوالت به عنوان انتقال دهنده معنا در کنش ميان  ظاه
ــتفاده شود. به کار گيری نشانه شناسی  در طراحی محصول  ــتفاده گر و طراح، در طراحی محصول اس اس
ابزارهای ارزشمندی را برای تحليل اموری چون مفاهيم پنهان و قابليت  ديده شدن در محصوالت ساخت 
انسان را در اختيار قرار مي دهد. در نتيجه نشانه شناسی  محصول مي تواند ابزاری ارزشمند و مفيد برای 

بازنمايی واقعيت در محصوالت محسوب شود.

کلمات کليدی: 
نشانه شناسی - ضرورت و فوايد - نشانه شناسی محصول 
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نشريه علمی-    پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايرانصفحات ۳۷ - ۴۲
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اين مقاله بر گرفته بخشي از رساله دکتری پژوهش هنر با عنوان مباني طراحي و شكل گيري اشياء دوران اسالمي ايران، با راهنمايی دکتر صمد سامانيان 
در دانشگاه هنر می باشد 



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۳۸۱۳۸۹

ــول و پژوهش  ــی  محص ــن به نشانه شناس ۱- مقدمـه: در پرداخت
ــه در علم  ــم پايه ک ــف و مفاهي ــه برخی تعاري ــه ب ــون آن، توج پيرام
نشانه شناسی  کاربرد دارد، الزامی است. نشانه شناسی  مي آموزد که 
ــانه زندگی مي کنيم و هيچ راهی برای فهم چيزها جز  در جهانی از نش
ــانه ها و رمزگانی که که اين چيزها در آن سامان يافته اند  از طريق نش
ــانه ها معلوم مي سازد  ــازی و چالش کشيدن واقعيت نش نداريم. واس
ــت و چه موقعيت  که چه واقعيت هايی در موقعيت برتر قرار گرفته اس

هايی سرکوب شده است. 
ــت که نشانه های  ــی  آن اس از جمله وظايف پيش روی نشانه شناس
ــاوت مطالعه آنها را  ــيوه های متف ــم متمايز کرده و ش ــف را از ه مختل
ــک مي کند تا بازنمايی ها  ــی  کم تدوين نمايد. در اين ميان نشانه شناس
ــا آنها را از  ــازد ت ــود و ما را قادر مي س ــاب واقعيت قلمداد نش را بازت
ــان مي باشند  ــان گرش هم جدا کرده و بفهميم اين واقعياتی که آنها نش
ــاس مشترک  ــی  دارای يک اس ــتند. پژوهش های نشانه شناس چه هس
ــتند. آنها به برخورد با  ــی هس ــتند : ”آنها همگی دانش های ارزش هس
ــريح مي کنند و آنها  ــه امور واقع را تش ــع اکتفا نمی کنند بلک ــور واق ام
ــورد کاوش قرار  ــمندی امور واقع ديگر م ــانه ای از ارزش را مانند نش
ــر تا آنجا پيش مي رود که نظريه  ــد ” (بارت ۱۳۸۴, ۳۳). ”اين ام ميدهن
پردازانه اين علم، انسان را حيوان نشانه ساز يا مفسر نشانه مي دانند 

” (آسابرگر, ۱۳۷۱, ۸۴).
ــت که ار آنجا که در تجزيه و تحليل نشانه شناسانه  بايد توجه داش
ــد، معنا شناسی  يکی از  ــف معنا مي باش ــير و کش محقق به دنبال تفس
دغدغه های اصلی اين علم است. پس با توجه به اينکه معنا تنها در متن 
ــير است، مقوله های متن و بافت  و با توجه به محيط و زمينه قابل تفس
ــاب مي آيند. از ويژگی های گفتمان  نيز از مباحث اصلی اين علم به حس
ــانه های ناهمگون را که ماده يا جنس  ــت که مي تواند نش هنری اين اس
ــان ندارند در کنار هم قرار داده و بدينسان با ترکيب آنها به  دالی يکس

توليد نشانه ای ديگر منجر مي شود. 
ــرد از متون ادبی گرفته تا  ــترده را فرا گي متن مي تواند دامنه ای گس
ــانه ای تا کاالهای مصرفی و طراحی. با نگاه  متون تبليغاتی و چند رس
ــوع می توان، تنوعهاي مختلفي را در  ــه فرم و کارکرد محصوالت متن ب
ــرد. طراح می تواند از  ــتخراج ک ــر آنها ديد و روابط متنوعي را اس ظاه
ــتخراج  ــت خلق ارزش اجتماعي-فرهنگي اس ــط تصويري جه آن رواب
کند. اين ارزشها سيستم را با انتظارات اکتسابي، عادتها و تجربه هايی 
ــازد که سازنده ارتباط هستند و استفاده از محصوالت را  همراه می س

شکل مي دهند. 
ــانه به طور کلی مفهومی تحليلی است و تحليل گر ابتدا در هر   ”نش
ــپس برای تحليل متن ممکن است به  ــود و س حال با متن روبرو مي ش
ــينی آن با نشانه های ديگر در  ــانه و چگونگی همنش ابزاری به نام نش
ــانه ای ديگر متوسل شود ”(سجودی ۱۳۸۳, ۱۵۵). جهت  نظام های نش
ــی دارد : کل آنچه  ــت اهميت خاص ــانه توجه به متن و باف ــير نش تفس
ــرايطی که در آن خوانده  ــود متن است و ش ــته ارايه مي ش در يک بس
مي شود بافت. يعنی يک متن چند رسانه ای سرانجام در قالب يک بسته 

با محدوده های مشخص ارايه مي شود. 
ــه با  ــت، ک ــنادی اس ــی و اس ــش تحليل ــن پزوه ــق در اي روش تحقي
ــينه ای از ديدگاه های  ــع موجود، و پس از بيان پيش ــری از مناب بهره گي
ــانه، صورت گرفته است. سپس  ــی  پيرامون نش متقدمين نشانه شناس
ــانه اس در يک محصول به عنوان  ــا بهره گيری از رمزگان، نظام نش ب

ــده و در نهايت مدعی است که مي توان اين  ــی ش نمونه موردی بررس
ــل محصوالت به کار  ــابه جهت تجزيه و تحلي ــيوه را در موارد مش ش

برد. 
۲- پايه های نظری: 

۱-۲- ضرورت و فوايد نشانه شناسی 
نشانه چيست ؟ ”پيرس مي گويد تنها در پرتو نشانه است که می توان 
ــری - آوايی و  ــت منش کالمی - تصوي ــانه ها ممکن اس ــيد. نش انديش
ــه اين امور به  ــت اينک ــاوايی به خود بگيرند اما آنچه بديهی اس ــا بس ي
تنهايی دارای معنا نيستند و معنا چيزی است که ما به آنها مي افزاييم“ 
ــی  ارتباط ميان  (ضيمران, ۱۳۸۳: ۴۰).“يکی از جذابيتهای نشانه شناس
ــت که نشانه شناسی   ــت. اين در حالی اس پديده های نامرتبط با هم اس
ــته بسيار گسترده ای است و هيچ خوانشی از آن نمی تواند ادعای  رش

فراگيری و جامعيت داشته باشد ”(چندلر، ۱۳۸۷: ۱۷).
ــت و جوی آنچه در زير مشهودات پنهان است مي تواند به يک  ”جس
ــانه ها تثبيت  ــارور بيانجامد. درک ما از هويتمان از طريق نش ــش ب بين
ــانه ها و رمزگان  ــتی از نش ــود ما مفهوم خود را از طريق فهرس مي ش
ــان نياورده ايم  ــرارادادی و از پيش موجود که خودمان به وجودش ق
ــتيم و مثل  ــانه ای مان هس ــتق کرده ايم. پس ما موضوع نظام نش مش
ــد. البته  ــت کنترل خود دارن ــن نظام ها را تح ــتيم که اي ــی نيس کاربران
فرايند های نشانه های نشانه شناختی شکلی جبر گرايانه را تعيين نمی 
ــکل مي دهند ”  ــرش را بکنيم ما را ش ــيار بيش از آنکه فک ــد اما بس کنن

(چندلر، ۱۳۸۷: ۳۱۶).
۱-۱-۲-پيدايش و روشهای بنيادی در نشانه شناسی  

ــور زبان شناس سوئيسی، در شهرژنو زاده شد. او  فرديناند دو سوس
ــی، آن  ــاختار زبان به عنوان اصل بنيادين در زبانشناس ــا نگرش به س ب
ــاخته شده  ــت. «او فرايند گفتگو را س ــاخه ای از دانش عمومی دانس را ش
ــاختار زبان را در  ــانه و فيزيکی می  داند، ولی س ــش روانشناس از دو بخ
ــی می  شناسد که پيوند ميان الگوی  ارتباط با پاره ای از بخش روانشناس
آوايی و معنا در انديشهٔ آدمی است. نشانه شناسی او از همين پيوند ريشه 

می گيرد»(ضيمران, ۱۳۸۳: ۴۲).
ــنت سوسور ) هر نشانه  ــی  ( س در کاربردهای تحليلی نشانه شناس

ترکيبی است  از:
نشانگر ( يا « دال»)  - صورتی که نشانه بر خود مي گيرد. 

نشان شده  (يا « مدلول ») -مفهومی که بازمی نماياند. 

شکل ۱: نمودار نشانه در نظام سوسور
(BAUDRILLARD  2005 ،34)



۳۹
ــانه  ــورت مادی و يا فيزيکی نش ــانگر را به ص ــروزه ،عموما نش ام
تاويل مي کنيم. نشانگر چيزی است که می توان آن را ديد، شنيد ،لمس 
کرد، بوييد يا چشيد. ازسوی ديگر نشان شده، يک مفهوم ذهنی است. 
ــانگر و نشان شده را به نشانگری يا« داللت » است که  رابطه ميان نش
ــره نمايش داده  ــور با پيکانی دوس تعبير می کنيم که در نمودار سوس

می شود. 
ــده بمانند دو  ــانگر و نشان ش ــور مؤاکدا معتقد بود که  نش «سوس
ــتند ؛ بدون وجود نشانگر و نشان شده  با  ــدنی هس رويه کاغذ جدانش
ــت و نه معنايی. گاهی تمايز ميان  ــانه ای وجود خواهد داش هم، نه نش
ــانگر و نشان شده را با دوگانگی آشنای ميان فرم و محتوا همانند  نش

مي کنند» (چندلر، ۱۳۸۷: ۸۹).
در اين ميان بايد توجه داشت که مفاهيم به گونه ای اثباتی و ايجابی 
ــوند بلکه بگونه ای سلبی و از  ــان تعريف نمی ش و به موجب محتوايش
طريق تقابل با ديگر اجزا همان نظام ارزش مي يابند. «آن چه مشخص 
کننده هر نشانه است، بودن آن چيزی است که نشانه های ديگر نيستند. 
ــور به اين مفهوم تحت عنوان ارزش نشانه ها اشاره دارد. يعنی  سوس
مفهومی که به روابط آن نشانه با ديگر نشانه های درون نظام وابسته 

است» (سجودی ۱۳۸۳: ۲۷-۲۵).

جدول ۱: تقابل های دوتايی نشانه شناسی را مي توان 
چنين طبقه بندی نمود :

پارولالنگ 
مدلولدال
محتوافرم 

هم نشينیجانشينی
در زمانیهم زمانی 

ــن کودکند. و جهت  ــتين عمليات منطقی ذه ــای دوتايی، نخس تقابل ه
درک تداعی آنها مي توان از اين ارتباطات استفاده نمود : 

دگرديسی جانشينی 
   جايگزينی 
   جابجايی 

ــان مي دهد که  ــت و نش ــون تبديل معروف اس ــن عمليات به آزم اي
ــد»  ــطح مدلول خواهد ش ــر در س ــب تغيي ــطح دال موج ــر در س  تغيي

(سجودی، ۱۳۸۳: ۸۸).  
«در تقابل با «زوج خودگردان سوسور» چارلز ساندرز پرس نوعی 

تثليت را ارائه کرد : 
نمود: فرمی که نشانه به خود مي گيرد ( و لزوما مادی نيست ) 

ــده: تاويل گر نيست. بلکه حسی است که از نشانه دريافت  تاويل ش
مي شود. 

ابژه (شیء): چيزی است که نشانه به آن ارجاع مي شود . 
ــانگی ناميد که به  ــير را پيرس نش تعامل ميان نمود، موضوع و تفس

مفهوم معنا سازی است ” (سجودی، ۱۳۸۳: ۳۰).

ــاره کرده است که سه مورد آنها  ــانه ها اش «پيرس به نه جنبه از نش
اهميت بيشتری دارند : 

ــانگر به نشان شده  نمادين: حالتی که در آن نش
شباهتی ندارد و آنرا تداعی نمی کند مگر در حالتی 
ــت  ــد. بدين منظور اس فردی يا کامال قراردادی باش
که رابطه را بايد آموخت. (مثل تابلوی ايست، چراغ 

قرمز، پرچم ملی، يک رقم)

شمايلی: حالتی که در آن نشانگر از نظر ظاهری 
يا مفهومی به نشان شده شباهت دارد يا آن را تداعی 
ــاس، مزه يا بوی آن)  مي کند. (مثل  نگاه، صدا، احس
ــزون بر اين در نحوه پردازش برخی از کيفيتها  و اف
ــتند (مثل يک پرتره، يک نمودار،  نيز به هم مانند هس
ــی، صداهای حقيقی در  ــميه آواي مدل با مقياس، تس
موسيقی، جلوه های صدا، در نمايش راديويی، تراک 

صوتی فيلم ضبط شده،حالتهای پانتوميم).    
ــانگر به صورت  ــی که در آن نش نمايـه ای: حالت
مستقيم  يا به نوعی (ظاهری و يا تصادفی) به نشان 
ــده  متصل است. اين اتصال مي تواند مشاهده يا  ش
ــود (مثل دود، بادنما، دماسنج، ساعت،  ــتنباط ش اس
تراز، دق الباب، ضربان نبض، جوش صورت، اگزما، 

درد)» (آسابرگر, ۱۳۷۱: ۸۹). 

ــت البته اگر صرفًا  ــده اس ــانه ها پر ش پيرس مي گويد :«جهان از نش
ــد». پس هيچ گريزی از نشانه ها نيست  ــانه ها تشکيل نشده باش از نش
ــانه ای را درک کنند تحت  ــام نش ــانه ها و نظ ــی که نمی توانند نش آنهاي
ــی   کنترل آنهايی قرار دارند که از پس اين کار بر آمده اند. نشانه شناس

را نمی توان به نشانه شناسان واگذار کرد (چندلر، ۱۳۸۷: ۱۳۸). 
ــان  مي ــات  ارتباط ــی  بررس ــمانتيکس:«علم  س ــا  ي ــي  معناشناس
ــوند»  ــا ارجاع داده مي ش ــی که به آنه ــی و مصاديق ــمبل ها با معان  س
ــک  فيس ــان  ج ــر  نظ ــه  ب ــد.  مي باش  (BAUDRILLARD 2005: 45)
ــت به:  ــوف اس ــی معط ــی نشانه شناس ــه اصل ــی «توج ــان هارتل و ج
ــانه ها  ــه در آن نش ــی ک ــای آن، و روش ــانه و معن ــان نش ــبت مي نس
ــد»  ــود مي گيرن ــه خ ــز» ب ــورت «رم ــوند و ص ــب مي ش ــم ترکي ــا ه  ب

 .(BAUDRILLARD 2005: 67)

استفاده از ديدگاه نشانه - معنا شناسي در طراحي صنعتي و معماري 

دگرديسی همنشينی 
  اضافه  
   حذف   

شکل ۲ : تثليث نشانه پيرس (سجودی، ۱۳۸۳: ۳۰)

شکل۵: 
نشانه نمايه ای 

شکل۵: 
نشانه شمايلی

شکل۳: 
نشانه نمادين 



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۴۰۱۳۸۹

با توجه به مطالب بيان شده به نظر مي رسد نشانه شناسی سوسور 
ــان به فرم و محتوا بيشتر در هنرهای تجسمی قابل  به دليل توجه يکس
ــانه ها در نشانه شناسی پيرس  ــتفاده باشد. زيرا در تقسيم بندی نش اس
ــانه ای در  ــود و نش در زمانها و موقعيت های خاص مي تواند متحول ش
ــمايلی و در موقعيت يا زمانی ديگر نمايه ای باشد. مثال  يک موقعيت ش
ان را مي توان پرتره انيشتن ذکر کرد که زمانی نشانه شمايلی وی بود 
اما امروزه بيشتر به عنوان نشانه نمايه ای از علم، فضا، فيزيک و از اين 
قبيل استفاده مي شود. در نتيجه در اين مقاله بيشتر تاکيد بر استفاده از 

نظام سوسور در تجزيه و تحليل نشانه شناسی  محصول قرار دارد.
۲-۲- طراحی محصول

ــعه مفهوم، آزمودن و در  منظور از طراحی محصول«ارائه ايده، توس
ــيئ فيزيکی يا يک نوع از خدمات  ــازی يک ش ــاخت يا پياده س نهايت س
ــن خود تصور و  ــان محصول، ايده ها را در ذه ــف می کنند. طراح تعري
ــپس آنرا در پيکره يک محصول، مشهود و  ــازی می کنند و س مفهوم س
ــم می کنند. اين طراحان با مسائلی از قبيل فن آوری، ارگونومی،  متجس
ــروکار دارند.» (هاوکس و ابينت  قابليت کاربری، دانش مواد و کيفيت س
ــترده و  ــكل گس ــتم، بازار محوري به ش ۱۳۷۹: ۲۳۰). «در طي قرن بيس
ــتر شركتها وادار  ــت. در پايان دهه ۹۰ بيش ــعه يافته اس پيچيده ای توس
گرديدند تا كليه اجزاي بازار را شناسايي نمايند و همواره تالش مي كنند 
ــد. تعاقب محصول  ــش دهن ــوالت خود را كاه ــعه محص ــا زمان توس ت
ــته به  ــب با مصرف كننده، به راهكار ويژه ای در فعاليتهاي وابس متناس

محصول منتج گرديده است» (اريکسون ۱۳۸۶: ۱۹).
عوامل تاثير گذار بر طراحی محصوالت بسيار گسترده است از طرفی 
ــته  ــت نياز داش محصوالت مختلف مراحل طراحی خاصی را ممکن اس
باشند که در درجه اول نيازمند آگاهی از فرهنگ و خواسته های جامعه 
ــترده ی محصوالت  ــن ميان حجم گس ــد. در اي ــدف محصول مي باش ه
ــر در پهنه  ــتفاده گ ــت که اس ــده اس ــوع در بازار باعث ش ــدی و تن تولي
ــترده ای از انتخاب قرار گيرد و مسلما انتخاب او بر گرفته از تطابق  گس

باورها و هنجار های او با محصوالت مورد نظر خواهد بود. 
اين در حالی است که در جامعه صنعتی، امروزه تکنولوژی حاکم بر 
ــابه و يا در دسترس مي باشد و  محصوالت صنعتی در اکثر موارد مش
ــرکت های توليدی در حيطه ی تکنولوژی نمی توانند رقابت عمده ای با  ش
ــند با اين حال عامل موثری وجود دارد که مي تواند در  ــته باش هم داش
ــابه، محصوالت توليدی را ممتاز گرداند واين  ميان تکنولوژی های مش
ــر فرهنگی در طراحی  ــاز همانا لحاظ نمودن عوامل و عناص عامل ممت

محصول مي باشد.
ــدت و اهميت ارتباط با مصرف   طراحي محصول به دليل تنوع و ش
ــركتهاي توليدی  ــژه ای در برنامه ريزي های كالن ش ــده جايگاه وي كنن
ــتراحت خود را  ــتر اوقات فراغت و اس ــته است. هر شخص،  بيش داش
ــا محصوالت موجود  ــبب گرديده ت ــزل می گذراند. همين امر س در من
ــازند،  ــات راحتي وي را فراهم س ــت موجب ــكان كه می بايس ــن م در اي
ــوازم خانگي  ــند. در امر انتخاب ل ــوردار باش ــت ويژه ای برخ از اهمي
ــتالت كلي محصول نقش اساسي دارد و اين امر وابستگي مستقيم  گش
ــا توجه به نياز  ــول دارد. «هر محصول ب ــي آن محص ــبك طراح به س
ــتفاده گر خاص طراحي می گردد و در اين صورت بيشترين  گروه اس
ــت. با اين تعريف مشخص است  و مطلوب ترين كاربرد را خواهد داش
ــت قصابي با چرخگوشت خانگي هم از نظر كاركرد  كه مثًال چرخگوش
ــاختار بايد متفاوت باشد. زيرا استفاده گر اصلي  و هم از نظر فرم و س

ــتفاده گر اصلي دومي زن  ــت و اس ــت اس ــنده ي گوش اولي مرد فروش
خانه دار»(محمدی نژاد ۱۳۸۱: ۴۵).

اين امر حتي در مورد چرخ گوشت های خانگي در كشور های مختلف 
نيز مسلمًا صادق است زيرا بطور حتم فرهنگ های اجتماعي و رفتاري 
مردمان دو كشور، و در مورد اين مثال، عادتهاي غذايي و حتي شدت و 

نوع ارتباط استفاده گران، متفاوت می باشد. 

۳- نشانه شناسي و طراحی محصول
ــد، چه چيزي به فرم محصول  چه چيزي به محصول عينيت می بخش

شکل می بخشد؟ 
ــرايط مادي وجود محصول  ــو بر مبناي ش توجه طراحان از يک س
ــتفاده کاربر،  ــوي ديگر متوجه ايجاد شرايطي براي اس ــت و از س اس
ــياري از  ــت. بس ــا ارزش مادي براي کارکرد محصوالت کافي نيس ام
ــتفاده  محصوالت، بويژه آنها که ما به عنوان مصرف کننده از آنها اس
می کنيم داراي ارزش فرهنگي و اجتماعي نيز می باشند. به عنوان مثال، 
ــده است  ــکل يک قايق تفريحي تنها براي راندن در دريا طراحي نش ش

بلکه براي سازگارشدن با وضعيت اجتماعي مالک آن نيز می باشد. 
ــار است تا از خالقيت و اصالت در طرح خود  طراح امروز تحت فش
استفاده کند. در نتيجه تفاوتها بيشتر بايد به نظر آيد تا شباهتها. يعني 
ــود که لزوما از نظر تکنولوژي پيشرفته تر از  بايد محصوالتي طرح ش

محصوالت قبلي نيست.
ــوان، تنوعهاي  ــوالت مختلف می ت ــرم و کارکرد محص ــا نگاه به ف ب
بسياري را در ظاهر آنها ديد و روابط متنوعي را استخراج کرد. طراح 
ــد از آن روابط، تصويري جهت خلق ارزش اجتماعي-فرهنگي  می توان
ــنتي فرم محصول،  ــل، ناگزير به المانهاي س ــتخراج کند. به آن دلي اس
ــابي، عادتها و  ــا انتظارات اکتس ــتم را ب ــها سيس می پردازد. اين ارزش
ــازنده ارتباط هستند و استفاده از  ــازد، که س تجربه هايی همراه می س

محصوالت را شکل می دهند.
ــی مصنوعات  ــت طراح ــيوه درس ــول به ش ــی محص نشانه شناس
ــول را ممکن  ــتفاده از محص ــهولت اس ــاره مي کند، به نحوی که س اش
ــازد. نشانه شناسی  محصول به روايت امروز در دنيای طراحی  مي س
ــتاد، تحت تأثير  ــدورف در دهه های هش ــر و کريپن ــاردت بات را، رينه
ــفه اروپايی عصر حاضر در زمينه طراحی، توسعه داند. آنها لغت  فلس
ــای ارتباطی اين دانش  ــی» را انتخاب کردند تا بر جنبه ه «نشانه شناس
ــد نمايند و اين عقيده را معرفی نمودند که محصوالت نيز همچون  تأکي
ــتار و گفتار، دارای سطوح نشانه ای هستند و عقايد مدرن  متون، نوش
ــه از طراحی ارائه  ــر مبهم و گنگی ک ــدرن را به دليل تصوي ــت م و پس

مي دادند، مورد انتقاد قرار دادند.
ــت  ــوئد که رون مونو به مدت بيس ــرد «طراحی خوب» در س  رويک
سال آن را در مدارس اين کشور طراحی و تدريس مي کرد نيز دارای 
ــی محصول است. کتاب او با  ــاختا هايی بسيار قوی از نشانه  شناس س
ــد تا زبان فرم را که عمدتَا  نام طراحی برای فهميدن محصول مي کوش
بر مبنای نظر پيرس و زبان شناسی  آلمانی، کارل بوهلراست، در ميان 

طراحان محصول ترويج دهد.
ــان مربوط  ــي محصول به نحوه ارتباط محصول با انس معناشناس
می شود، معناشناسي محصول در جايي متجلي می شود که ادراکات و 
احساسات انساني و منطق ماشيني در هم آميخته شده و در يک قالب 

به مرحله اجرا مي رسند.



۴۱
ــد ادارک  ــدن چگونگی فرآين ــي فهمي ــول در پ ــي محص  معناشناس
ــت که کاربران از ارتباط خود با اشياي طراحي شده  ــاتی اس احساس
ــراي طراحي محصوالت ارائه  ــد، و تالش می کند راهبردهايي را ب دارن
کند که می توانند پاسخگوي اين احساسات بوده، و يا اينکه به صورت 

حمايت کننده ای در درك آنها دخالت کنند.
ــده از مجموعه مقاالت  ــده نگارن ــا توجه به مطالعات انجام ش ب
ــی در  ــی های نشانه شناس ــتان هنر در هم انديش ــوع فرهنگس متن
ــور در  ــتفاده از روش سوس ــد اس زمينه مختلف، به نظر مي رس
ــمی بيشتر به کار مي آيد و بارت نيز از  تجزيه و تحليل آثار تجس
ــتفاده کرده و آنرا ارتقا داده است. زيرا تقابل های  ــيوه اس اين ش
ــتفاده  ــطح دال که جنبه مادی دارد کامال قابليت اس دوتايی در س
ــان - مکان ) - خط - حرکت  ــند مانند : فضا ( زم را دارد مي باش
ــم، امتداد و  ــه فاکتور ريت ــود و س ــب عدم تثبيت دال مي ش (موج
ــگ - نور (عنصری  ــورد نظر قرار دارد) - رن ــتايی را م عدم ايس
ــد و آن را کمرنگ  ــور دال مي کاه ــت که از حض ــاز اس مدلول س
ــاال- پايين،  ــدی مانند ب ــطح دو بع ــد) - ترکيب بندی در س  مي کن

چپ - راست، تراکم - پراکنندگی و از اين قبيل.
ــانه ای  ــی هر نش ــای دوتاي ــل در تقابل ه ــه و تحلي ــدگاه تجزي  از دي
- مخصوصا در مورد معماری، طراحی صنعتی و در مجموع هنرهای 
ديداری- از ديد فرمی (دال) و محتوايی(مدلول ) مي تواند در طبقه بندی 

زير قرار گيرد.  

مشخصه های فرمی 
 سه بعدیـ  صاف 

 مشروحـ  مجرد
 رنگیـ  تک رنگ 

 ويراستهـ  ويرايش نشده 
 متحرکـ  ثابت 
 رساـ  ساکت   

مشخصه های محتوايی 
 ممکنـ  غير ممکن 

 موجهـ  ناموجه 
 آشناـ  ناآشنا 

 جاری  ـ   فاصله ی زمانی   
 محلیـ   فاصله ی  مکانی

ــوری بر راههايی تاکيد مي کنند که در آن  ــناس های سوس نشانه ش
ــانگرها ايجاد مي شود. زبانشناس و  ــيله تفاوتهای ميان نش معنا بوس
ــن نظريه نشان داری را مطرح  ــانه شناس روسی رومان ياکوبس نش
ــم پيوند  ــينی را به ه ــای تقابل جانش ــه قطبه ــی کرد ک ــد معرف مي کن

مي زند. 
۳-۱- نمونه موردي  

ــنتی در فرم و ساختار محصوالت  ــتفاده از المانهاي بومي و س اس
ــانه  ــه مي تواند در تجزيه و تحليل نش ــت ک ــاي بارزی اس از ويژگي ه
ــت توكا، كه  ــانه محصول به کار آيد. به عنوان مثال چرخگوش شناس
ــتاني املش اقتباس شده است و اين اقتباس  از نظر فرميك از گاو باس
ــطح آن گرديده است را  ــنهاي خاصی در س ــايه روش باعث ايجاد س

مورد بررسی نشانه شناسانه قرار مي دهيم.

جدول ۲ : تحليل نشان شناسانه در چرخ گوشت توکا: 
پارول : گروه محصوالت با غذاالنگ : گروه محصوالت خانگی 

مدلول : گاو املش، فرم سنتی دال : سطح با شکست های سايه دار 
تحليل کانون : دکمه روشن 

خاموش در مرکز ظاهری، محل 
اتصال دو قطر هندسی 

تحول کانون : مرکز سقل (مرکز حقيقی) ، 
گرايش به جلو و باال

متحول: حرکت چشم بر خطوط شکست ايستا : سطح اتصال با زمين صفحه 
در سطح 

محتوا : ارتباط با گوشت و فرمهای فرم : نامتقارن هندسی  
منحنی آن 

جانشينی :جابجايی حرکت، به جلو 
و باال 

هم نشينی: پيچ مثلث شکل اضافه شده 
به فرم جهت تشديد القای حرکت چشم 

در سطح بدنه  

شکل ۶: چرخ گوشت توکا - شرکت جهان آوا

نتيجه گيری: 
ــی  در طراحی محصوالت، درک قواعد  برای درک علم نشانه شناس
ــانه ها الزامی است. محصول ساختاری است که داللت کننده  بازی نش
ــه کار مي گيرد و اين توجه خاص به چگونگی کاربرد داللت کننده  را ب
ــزی مي نمايد. در  ــول را پی ري ــی  محص ــت که علم نشانه شناس هاس
ــر تاريخ پرفراز و نشيب ايران، هنر بزرگترين مايه و خصيصه  سراس
ــان می دهد که زندگي  ــنتي بازمانده نش ــت. آثار س ــر دوره بوده اس ه
ــليقه و زيباپرستي همراه  مردم ايران در تمام ادوار تاريخ با ذوق و س
بوده است و کليه وسايل زندگي آنها اعم از بزرگ و کوچک، جزيي و 
ــت که نه تنها بر زيبايی محصول  ــي، با تزيينات زيبا همراه بوده اس کل

مي افزوده بلکه معنای خاصی را در بر داشته است.
ــتم، بازار محوري به شكل  ــت که ”در طي قرن بيس اين در حالی اس
ــعه يافت. در پايان دهه ۹۰ بيشتر شركتها  ــترده و پيچيده ای توس گس
ــايي نمايند و همواره تالش  ــدند تا كليه اجزاي بازار را شناس وادار ش
ــعه اشيا خود را كاهش دهند.“ (اريکسون ۱۳۸۶:  مي كنند تا زمان توس
ــيا  ــه تکنولوژی توليد اش ــوان گفت ک ــال حاضر مي ت ــرا در ح ۱۹) زي
کمابيش يا در تمامی شرکتها يکسان است و يا قابل دسترس و شاهد 
ــيای يکسان از کارخانه های مختلف  ــاختار و گشتالت مشابه اش آن س
مي باشد. در چنين شرايطی تنها عوامل فرهنگی است که مي تواند عامل 
تمايز اشيای مختلف از يکديگر باشد و نظر استفاده کننده را جلب نمايد.  

استفاده از ديدگاه نشانه - معنا شناسي در طراحي صنعتي و معماري 



نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۴۲۱۳۸۹

ــی  پيامدهايی در  ــناختی عالوه بر حوزه نشانه شناس «تحليل نشانه ش
مطالعات معنی شناسی  تحليل گفتمان، تحليل متن، مطالعات رسانه ای 
ارتباطات، مطالعه کارکرد های ايدئولوژيک و سياسی متن و نيز فلسفه 
ــت» (سجودی ۱۳۸۳: ۱۶). پس هر متنی اگر بدرستی  زبان خواهد داش
ــود تنها بازتاب واقعيت نيست بلکه توليد کننده و تکثير کننده  تحليل ش

واقعيت نيز هست. 
ــه معناها  ــت ک ــش اس ــخ به اين پرس ــه دنبال پاس ــی  ب نشانه شناس
ــود.  ــی مي ش ــور بازنماي ــت چط ــوند و واقعي ــاخته مي ش ــه س چگون
ــه از طريق فعل  ــرا فعاالن ــا آن ــود م ــتاده نمی ش ــرای ما فرس ــا ب «معن
ــوال از  ــه معم ــی ک ــا قراردادهاي ــزگان ي ــا رم ــده ای ب ــال پيچي و افع
ــی ذاتا  ــدن از چنين رمزگان ــع ش ــق مي کنيم. مطل ــا آگاهيم خل ــا ن آنه
ــازد»  ــای قدرتمندمان مي س ــور خردمندانه ــت و به ط ــنگر اس  افسوس
ــر، ۱۳۸۷: ۳۷) . «فهم رمزگان، روابط ميان آنها و بافتی که به آن  (چندل
 تعلق دارند باعث مي شود که نبديل به عضو يک فرهنگ خاص شويم» 

(چندلر، ۱۳۸۷: ۲۲۲). 
ــش  ــا نق ــد ت ــک کن ــا کم ــه م ــد ب ــی  مي توان ــه نشانه شناس مطالع
ــاختاری در  ــل س ــوان يک اص ــراح به عن ــوان ط ــه عن ــان را ب خودم
ــا دريابيم  ــک کند ت ــه ما کم ــد ب ــن مي توان ــم، همچني ــی بپذيري طراح
ــانه در  ــات و يا خلق نش ــات، انتقال اطالع ــراری ارتباط ــای برق راهه
ــی گنجد . ــوالت نم ــا در محص ــا و ي ــون کتاب ه ــط در مت ــان، فق  جه

ــت که، نشانه به خودی خود به ما منتقل نمی شود،  اين بدان معنی اس
بلکه ما به عنوان استفاده کننده يا طراح، آن را فعاالنه منطبق با اثرات 
متقابل پيچيده کدهايی که بطور معمول در شرايط عادی از وجودشان 
ــخص  ــده مش ــم. با توجه به مثال ارايه ش ــق مي کني ــتيم، خل آگاه نيس
مي گردد که ديدگاه نشانه شناسانه قابليت های بسياری جهت تجزيه و 
تحليل آثار طراحی محصول در اختيار طراحان قرار مي دهد. از طرفی 
آشنايی با اين مفاهيم، مخصوصا استفاده از المانهای سنتی و فرهنگی، 
ــود مي تواند راهکارهايی جهت طراحی های جديد نيز ارايه نمايد که  خ

ــته به نوع محصول و قابليت کاربرد آن و حتی از لحاظ تجسمی و  بس
ــر بافت، رنگ، رويه و جنس نيز بکار رود. زيرا مي توان با حتی  عناص
ــتره  ــوع محصول را افزايش دارد و گس ــر رنگهای متفاوت، تن با تغيي
ــتری از مخاطب را به سوی محصول جلب نمود. از آنجا كه حفظ  بيش
ــهاي فرهنگي امر مهمي در توسعه ي فرهنگي كشور می باشد و  ارزش
ــي به اشيا استفاده از المانهاي سنتي در آنها  يكي از طرق هويت بخش
ــزوده ي آنها هم در  ــث يكتايي و ارزش اف ــد كه همين امر باع می باش
ــه به ورود غريب  ــد. با توج ــازار داخل و هم امر صادرات خواهد ش ب
ــب مهم كه بدليل  ــای آزاد تجاري، و اين مطل ــوع ايران در بازار ه الوق
رقابتهاي شديد سطح تكنولوژي اشيا بسيار نزديك به هم خواهد بود، 
ــهاي افزوده در  پس عامل دوام و موفقيت در اين بازارها ايجاد ارزش
ــت كه همانا توجه به المانهاي سنتي و فرهنگ بومي، موردي  اشيا اس
است كه اكثر كشورها براي زنده نگه داشتن محصوالتشان به آن رو 
ــتفاده از فرهنگ در طراحي نوعي هويت بخشي  آورده اند. در واقع اس
ــت كه به نظر می رسد دوام و مقبوليت خاصي نزد استفاده  به شیءاس
گران داشته باشد. طراح می تواند با مطالعه فضاهاي ارتباطي، فضاهاي 
ــته، محصوالت  ــابه گذش ــياء، مبلمان، محصوالت مش ــي ميان اش خال
ــاخت آنها و اصوال  ــابه و مواد بکار رفته در س ــنتی با کاربرد مش س
ــايل موجود  مجموعه محيط پيرامون هر محصول به انضمام کليه وس
در آن محيط و فرهنگ استفاده و با الهام گرفتن از آنها، نگرشي جديد 
ــق ايده هايی نو ايجاد نمايد. حقيقت طراحي در واقع برخورداري  در خل
ــاي بکار رفته در طراحي  ــور بوده و فرمه از قالبي فعال، زنده و پرش
ــامل کيفيات معني شناسي محصول بوده  ــط طراحان می تواند ش توس
ــي آن، عملکرد وسيله را  ــهاي زيبايي شناس و در کنار مفاهيم و ارزش
ــرم مي توان از اين  ــاختاري محکم در ف ــف کنند. با بکارگيري س تعري
مفاهيم و کيفيات براي شکل گيري احساسات انساني کمک گرفته و به 
ــازي محصول با محيط و استفاده کننده  عنوان عاملي براي هماهنگ س

از آن بهره گيرد.
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