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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۹۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

مقدمه اي بر خلق  تصاوير دنباله دار 
گرافيکي در  تبليغات مطبوعاتي 
 
 معصومه اشرفي* 

چكيده
درميان شيوه هاي مختلف تصويرسازي، تصاوير دنباله دار گرافيکي از قابليت هاي بياني, ويژه اي 

برخوردارند، اما مساله اصلي در اين مقاله جست وجوي پاسخ اين پرسش است که آيا مي توان از 
اين گونه آثار در عرصه هنر گرافيک مطبوعاتي و در جهت تبليغات تجاري استفاده کرد ؟ اين تحقيق 
که به روش توصيفي-تحليلي انجام شده،  سعي در بيان اين موضوع دارد که به دليل وجود تصوير 
جذاب در «تصاوير دنباله دار گرافيکي» اين امکان وجود دارد که با استفاده از اين شيوه در مطبوعات ، 
بتوان «پيام مورد تبليغ» را با تاثير گذاري بيش تري به مخاطب معرفي کرد . در اين جا مطبوعات خود 
زمينه ساز ايجاد اين گونه آگهي هاي تبليغاتي و تصويري اند، چرا که ديدن يک مجموعه از تصاوير 

به هم پيوسته ، براي معرفي يک محصول نياز به وقت و دقت بيش تري دارد که مطبوعات مي 
توانند اين امکان را براي همه مخاطبان به وجود آورند. در اين آثار ، طراح با استفاده از قابليت هاي 
تصويري و در قالب يک داستان مصور و دنباله دار ، سعي در معرفي يک کاال يا محصول تجاري 

دارد. در اين جا اطالعات مورد نظر در باره کاالي مورد تبليغ، در بطن داستان بيان مي شود . 

واژگان كليدي 
تصاوير دنباله دار، تبليغات ، کادر، حرکت، زمان بندي در تصاوير. 

 کارشناسي ارشد گرافيک ، دانشکده هنر دانشگاه شاهد تهران، استان تهران ، شهر تهران  
                 Email: Ashrafi1960@yahoo.com                     

تاريخ دريافت مقاله :   ٨٨/٣/٢٦
تاريخ پذيرش مقاله :   ٨٨/٦/٢٨
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  مقدمه
از  اي  مجموعه  به  گرافيکي»  دار  دنباله  «تصاوير    
تصاوير پشت سر هم گفته مي شود که بتواند به صورت 
گر  حکايت  کتاب  يا  مجله   ، روزنامه  صفحات  در  افقي 
داستان يا ماجرايي ويژه شوند ، در اين نوع  تصويرسازي، 
نقش «نوشتار» بيش تر بيان کننده دو حالت خاص است. 
يا توصيف کننده تصاوير (فضاي حاکم بر قصه ) و يا 
هاي  شخصيت  ميان  در  مطرح  وگوي  گفت  دهنده  نشان 
داستان است. در اين جا روايت بر تصوير حمل  مي شود 
و کلمات و واژگان اغلب نقش کمکي دارند . به بياني ديگر ، 
«نوشتار» تنها در جايي استفاده مي شود که تصاوير قادر 
به بيان مفهوم مورد نظر نباشند . «مخاطب» در اين گونه 
آثار ، تصاوير را در کادرهاي متوالي مشاهده مي کند و با 

خواندن تصوير ، پيام مورد نظر را دريافت  مي کند . 
  اين شيوه هنري ، بين سال هاي ١٨٩٦ تا ١٩٠٦ دوران 
رشد خود را در اروپا و آمريکا طي کرد و دايره فعاليت آن 
بيش تر در روزنامه ها و مجالت آن روزگار بود تا اين که 
در سال ١٩١١ نخستين کتاب در اين زمينه به چاپ رسيد و 
با نشر وسيع آن در همه زمينه ها ، تقريبا تا سال ١٩٣٠ در 
سرتاسر جهان گسترش زيادي پيدا کرد و سرانجام نقطه 

اوج آن در فاصله سال هاي ١٩٣٠ تا ١٩٦٠ رخ نمود .
     در همين سال ها ، طراحاني از سراسر جهان ، پايه گذار 
سبک ها و روش هاي خاص هنري در زمينه داستان هاي 
تصويري  دنباله دار شدند که در اين ميان مي توان به «هرژه»
(Herge)دراروپا،«اوساموتزوکا»(Osamu Teazuka) در 

ژاپن و«جک کربي»(Jack Krby)در آمريکا اشاره کرد .
با ظهور مطبوعات و انتشار روزنامه در دوره قاجار 
تصاوير دنباله دار در قالب تصاوير و طرح هاي هجائي 
و طنز آميز، پا به عرصه وجود نهاد. داستان هاي مصور 
انقالب  با  همزمان  مطبوعات،  انتشار  موج  همراه  به 
مشرطيت رواج  يافت. اگر چه پيش از مشروطيت آثاري 
با عنوان خيالي نگاري، طرح هاي مصوري با موضوعات 
مذهبي و سنتي  خلق شده و اولين نشانه هاي اين زمينه 
تصويري در ايران مي باشد، اما طرح هايي به شكل دنباله 
دار(اغلب دو تا چهار تصوير دنباله دار) با پيدايش نشريه 

اولين مالنصرالدين  در ايران مطرح شد .(تصوير١)
صفر   ١٢ با  مصادف   ١٩٠٦ آوريل  هفتم  در  مجله  اين 
١٣٤ هجري قمري به مديريت « محمد قلي زاده» در شهر 
تفليس به شيوه چاپ سنگي منتشر شد . استفاده از كميك هاي 
دهه  اوايل  از  انقالب،  از  قبل  كودكان  مجالت  در  مصور 
١٣٣٠ تا ١٣٤٠ آغاز شد كه بيش تر شخصيت هاي آن ها  
شخصيت هاي معروف كارتوني بودند، سپس به تدريج 
داستان هاي مصور آمريكايي و اروپايي در مجله كيهان 
بچه ها نمايان گرديد كه تا قبل از انقالب اسالمي هم به 
چاپ مي رسيدند. در نشريات همان زمان (زن روز) از 
اولين شماره خود اقدام به چاپ فتورمان هاي فرانسوي 
و ايتاليايي مي كند كه پيشينه داستان هاي گرافيكي به شكل 

فتورمان به اوايل سده بيستم مي رسد.
 با ظهور انقالب اسالمي به تدريج روند قابل قبولي در بعضي از 
نشريات و كتاب ها براي ارائه اين قبيل داستان هاي گرافيكي 
(ايراني) شكل گرفت.در اين ميان، مجله  «رشد نوآموز» 
با اهميت دادن به هنرمندان ايراني همچون غالمعلي مكتبي، 
محمد حسين صلواتيان، سعيد رزاقي، پرويز اقبالي، زمينه 

مقدمـه اي بـر خـلق  تصـاويـر 
درتـبليغات  دارگرافيکي  دنباله 

مطبوعاتي 

(Asterix, R.Coscing,A.vderyzo)، تصوير ٢- متن هاي گفت وگو به ياري تصوير مي آيند

تصوير ١- طنز در نشريه مال نصرالدين ( عصر قاجار)
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را براي ارائه اين قبيل داستان ها ايجاد كرد.
 درهر صورت ، جذابيت اين شيوه و روش ويژه اش 
در بيان داستان باعث به کارگيري آن در زمينه مطبوعات 
و تبليغات تجاري شد که در اين تحقيق سعي گرديده با 
گرافيکي و تبليغي آن  نمايش نمونه هاي تصويري ابعاد 

آشکار شود . 
مطبوعاتي  تبليغات  در  گرافيکي  دار  دنباله  تصاوير 

تصوير و تصويرسازي
 تصوير صورت يا تجسمي از معنا است . تصاويري که 
بر خيال آدمي نقش مي بندند و ماهيت تجردي دارند، قابليت 
تبديل شدن به ماهيت هاي مادي در قالب کلمات، تصاوير 
يا اجسام را دارند. خيال انسان واسطه اي است ميان حقيقت 

و واقعيت. حقيقت ، معنايي مجرد است و واقعيت ، مادي است. 
خيال  هنرمند  محدود.  واقعيت  و  است  نهايت  بي  حقيقت 
ذهنش را به وسيله کلمات يا تصاوير تجسم مي بخشد و 
آن چه را که به ذهنش الهام  مي شود واقعيت عيني بخشيده 

و در معرض ديد مخاطب قرار مي دهد . 
آن جايي که بيان کليات دشوار مي شود ، هنرمند ايجاز 
را بر  مي گزيند . اختصارگويي به صورتي نمادين.  قدرت 

نمادسازي فصل مميز انسان از حيوان است
(خيال، ١٣٨١،ج٤، ٦٢). نمادها با نشانه هاي گوناگون نمود 
پيدا مي کنند. يکي از آن ها زبان است، ديگري تصوير، ذهن 
انسان هنگام رويارويي با  نشانه ها چه در قالب کلمات 
و متون و چه تصوير و صداها ، طبق محفوظات ادراک 
شده حافظه اش، تحليل و تفسير مي کند . از سويي ديگر  
حواس پنج گانه انسان نيزحکم ابزار شناخت را دارند زيرا 

راه ورود معنا به ذهن است . 
  ويژگي نماد کالمي با نماد تصويري بسيار متفاوت 
است . گاه ممکن است کلمه وگاه صدايي ، به تصوير تبديل 
شود . وجه نمادين تصوير بسيار نافذتر و موثرتر از وجه 
نمادين کلمه است . زيرا انسان در همه حال، چه در خواب 

چه بيداري ، با تصوير زندگي مي کند . 
    به علت پيچيدگي ماهيت و خلقت انسان ، مکان و 
زمان حيـات او ، فرهنـگ و ارتبـاطاتش، نوع تغذيه، غم ها و 
شادي هايش، همه و همه ، سطوح مختلفي از معنا را شکل 
مي دهند که تمامي اين ها در قالب نمادي در هم بافته و 

تصوير٥- القاء حرکت با طراحي خطوط سرعت، ماخذ: بزرگان، 
هنركاريكاتور ١٣٨٥

تصوير٤- تركيب بندي در جهت حركت شكل ( Form)،ماخذ: 
عاشورا، بهمني پور- اقبالي، ١٣٨٦

تصوير٣- تبديل انرژي« توصيفي- گفتاري» به « توصيفي- 
تصويري» تصويرگر سعيد رزاقي
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تجسم مي يابند. نماد شناسي دانشي گسترده را شامل مي شود 
که ريشه در شاخه هاي گوناگون علوم دارد . 

 نماد چون ريسماني است که معنا را از ضمير خطيب 
به مخاطبان مي رساند ، پيوندي باطني ايجاد مي کند و 
اين گونه انسان ها به هم نزديک  مي شوند. حتي آدم هاي 
کهن در قلب تاريخ را به انسان هاي امروزين نيز متصل 
مي کند. تصويرگر نظام نمادين کالمي را به نظام نمادين 
تصويري ترجمه مي کند .  پس الزم است ابتدا خود به تاويلي 
از معنا در کالم دست يابد ، آن گاه با نشانه هاي تصويري ، 
متن منثور را مصور کند . به قولي بيان محسوس يک امر 

نامحسوس .(اقبالي ، ١٣٨٦ ، ٦٢)
 معاني عمقي دارند که در تصوير سازي بايد مورد 
توجه قرار گيرند.برجسته کردن آن ها در کنار ديگر عناصر 
تصويري از ضروريات تصويرگري است. روشن نمودن 
نکات پنهان. (همان، ٧١) از مهم ترين نکات تصويرسازي 
است. هنرمند بايد بداند آن چه که در ذهنش مي گذرد لزوما 
در ذهن مخاطب نمي گذرد، مگر از طريق گزينش نماد ها ، 
رنگ ها و روش هاي اجرايي ، ترکيب بندي اي داشته باشد که 
ديدگان مخاطب را در جايي قرار دهد که چشمان خود او 

است . 

 تجليات متني زبان و تصوير 
 ماهيت زبان مرحله اي بودن است، همه را يک جا و يک 

مرتبه نمي توان گفت. براي ارسال «مفهومي» يا «احساسي» 
به ديگري با حفظ ترتيب زماني، از کلمه (نماد نشانه اي) 
در  کلمات  و  شده  منقطع  زمان،  يعني  شود.  مي  استفاده 

مقدمـه اي بـر خـلق  تصـاويـر 
درتـبليغات  دارگرافيکي  دنباله 

مطبوعاتي 

تصوير٨- قابليت بيان تصويري بدون قاب

تصوير٧- طراحي خطوط محيطي قاب تصوير٦- قاب هاي مشخص شده در صفحه بر مبناي اصول 
صفحه آرايي تركيب شده است .
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لحظاتي پي درپي بيان مي شود. لکن  «حس» وجوديش  در 
«يک آن» بدون تقطيع زماني است . 

 از آن جايي که زبان گفتاري بعداز شنيدن آواي آن 
نابود مي شود واثري ازآن باقي نمي ماند، جز مفهومي در 
ذهن که شايد به فراموشي سپرده شود و يا با مفاهيمي 
ديگر ترکيب شده، تغيير ماهيت و معنا دهند ، لذا زبان گفتاري 
و شنيداري به زبان نوشتاري و ديداري تبديل مي شود تا 
باقي بماند و در هر زمان قابل دسترس باشد. همان گونه  
که زبان شناسان  مي گويند، نوشتار يک افزوده است به 
زبان ؛ يعني يک اختراع براي زبان است.(سجودي ، ١٣٨٦ ، 

( ٧٣
  جا به جايي در نوشتن و عدم ترتيب آن، اغتشاش 
و در نتيجه عدم ادراک را موجب مي شود. پيام هرگز با 
هيچ بيان آشفته، ارسال نمي شود. خط سير زمان ، بستر 
ترتيب نوشتار است. پس هر کلمه به ترتيب زماني بعد از 
کلمه بعدي و  مي آيد تا آخرجمله. حضور زمان در گفتن و 
نوشتن ضروري است.  به نظرمي رسد در جامعه امروز 
که شتاب فعل وانفعاالت فکري وعملي و تبعات آن افزايش 
يافته در پاره اي موارد که سرعت و ذخيره زمان بسيار 
ضروري مي نمايد، هنگام خواندن متن، ميان ذهن مخاطب 
و نوشتار ، اصطکاکي وجود دارد. همين امر سرعت انتقال 

پيام را کاهش داده ، موجب مي شود ذهن مخاطب به سمت 
و سويي غير ، سوق يابد. لذا جهت تاثيرگذاري بيش تر و سريع ، 
بهتر است تصاوير بدون کالم باشند، مگر در مواردي که 

حضور متن ضرورت داشته باشد . 
به طور مثال پيام هايي ويژه در متن وجود دارد که 
در بطن تصوير کامال بيان نمي شود و از طرفي فرصت 
براي خواندن وجود دارد مانند بروشور دارويي و مواردي 

ديگر.
 اما نظام تصويري به گونه اي متفاوت از نظام نوشتاري 
است. تصوير به عنوان نمادي آشنا براي تمام انسان ها
عناصر  است.  پرجاذبه  بسيار  تاکنون)،  خلقت  بدو  (از 
تصويري که بر مکاني جاي گرفته اند (پهنه اثر) تا عرضه 
شوند، موقعيت و مناسبات مکاني ، اعتبارشان را به وجود 

مي آورند .  
 اين مبحث که چگونه معنا در متن تصويري تجلي 
يابد، برمبناي الگوهاي تصويري کهن تا کنون ، قرار دارد که 
همان زبان بصري است، زبان آشنا ميان انسان ها. کيفيات 
و معاني قابل ديدن نيستند، بنايراين مساله ما، از آغاز براي 
عبور از عالم محسوسات به عالم معاني اين است  چگونه 
مفاهيم و احساسات دروني را نمايش پذير سازيم؟  در اين 
جا است که بحث سيميولوژي يا نشانه شناسي به مثابه  يک 

تصوير٩- تغيير زاويه ديد
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امر اصولي به ميان مي آيد. (آويني ، ١٣٧٧ ،٥٠) 
بيـانش بـراي  که  را  عناصـري  تمـامي  تصويرگر، 

 بر مي گزيند در چارچوب تصويري، يک جا ارائه مي دهد. 
البته او بر اساس محتواي بيان، برا ي هر عنصر ارزش 
ويژه اي قائل است که به ترتيب در سطح اثرش خواهد چيد. 
مبناي ارزش گذاري هر عنصر در چارچوب اثر به نسبت 
اندازه، رنگ و جايگاهش در تصوير است. به بياني ديگر 
عناصر تصويري، داراي روابط مکاني هستند و ارزش و 
اعتبار داللت گرانه شان را هم از نسبت هاي مکاني شان 

نسبت به هم به دست مي آورند.
 طبيعي است که آن عنصر تصويري که پيش صحنه و 
جلو باشد و برجسته شده باشد ، نسبت به عنصر تصويري 
که در پس زمينه باشد ، قلمرو داللي بيش تري را به خودش 
با  تصويرگر   (٧٥  ،١٣٨٦ دهد.(سجودي،  مي  اختصاص 
ترکيب بندي صحيح از تمامي نيروهاي بالقوه عناصر در 
جهت بيان محتوا به نحوي ماهرانه بهره مي جويد. لذا سعي 
خواهد داشت نه عنصري مازاد بر قاب  تصوير داشته باشد 
ونه دچار فقدان عناصر تصويري باشد، تا بيان موضوع در 

اثر او کامل، بي عيب و نقص باشد . 
در عصر جديد، هنر گرافيک اليه اي از ظاهر هرکلمه را 
در نظر گرفته است. در اين جا کلمه را نه تنها از بعد کالمي، 
بلکه از نظر بصري و تصويري مورد توجه قرار داده و 
ويژگي  و  جسته  بهره  آن  دروني  نيروي  از  موشکافانه 

تصويري به او بخشيده است. در بعضي از کتب مصور، 
«متن» در کنار تصوير قرار مي گيرد تا از اين  طريق معاني 
متن جان گرفته و جذاب تر جلوه  کنند. در«تصاوير دنباله 
دار گرافيکي»١  متن در کنار تصوير، «مکمل تصوير»  شده 
تا نقل روايت داستان سهولت يابد، به بياني ديگر متن به 

ياري تصوير مي آيد. (تصوير ٢) 
 گاه در يک مجموعه تصويري دنباله دار نه تنها حضور 
کلمه يا کلمات در جايگاه «مناسب» ضروري است، بلکه 
«حجم» کلمه، «محتوا» و «وجه تصويري » آن بسيار مهم 
و مورد توجه است . تصويرگر با ترکيب وجه کالمي و 
تصويري و نيز با هوشياري از پتانسيل اين كار، سعي مي کند 

محتواي متن را به نمايش بگذارد.
 پس  در اين صورت تصوير حتي توصيف هايي را که 
روايت بر دوش دارد ، مانند توصيف شخصيت ها ، به خوبي 
بارش را به دوش مي کشد. (همان، ٨٢) تصويرسازي در 
عرصه هاي مختلف، متفاوت است . مانند تصويرسازي 
کتاب در انواع  آن كه با تصـويرسـازي مطبـوعـات، تفاوت 
دارد . تصويرسازي گرافيکي به شکل «تصاوير دنباله دار» 
نيز به گونه اي عمل مي کند که در عين شباهت ، متفاوت 

از بقيه است.  
تصاوير دنباله دار گرافيکي 

   اين نوع داستان هاي مصور ، شاخه مستقلي در هنر 
دارند که گذشت زمان آن را به شکل امروزي درآورده است  و

مقدمـه اي بـر خـلق  تصـاويـر 
درتـبليغات  دارگرافيکي  دنباله 

مطبوعاتي 

تصوير١٠-گفت وگو جهت تكميل بيان، ماخذ: داستان مصور از 
(زندگي سردار شهيد حاج يونس زنگي آبادي)عربلو-اقبالي،١٣٨٦

بهمني  عاشورا،  داستان،ماخذ:  بيان  در  رنگ  تصوير١١-تاثير 
پور- اقبالي،١٣٦٨

1- Comic Strip
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۱۰۱

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

بر مبناي سه شاخه هنري: تصويري، گرافيك و فنون سينمايي 
استوار است  . در اين نوع داستان ، بيش ترين بخش انرژي 
«توصيفي- گفتاري»به انرژي توصيفي – تصويري» تبديل 
مي شود . ارتباط مخاطب نيز از طريق تصاوير و کلمه ها 
و يا تصاوير بدون متن برقرار است.(پژوهشنامه ، ١٣٧٥ 
شماره ٤)   اين آثار برمبناي داستاني دل انگيز استوار مي 
شود ، همراه با  جهاني نو و ويژگي هاي خاص خودش 

مي باشد . 
تمامي عوامل تشکيل دهنده داستان هدف مند بوده و 
ساختار واحدي را شکل مي دهند. اما داستان به يک باره 
به تصاوير دنباله دار بدل نمي شود بلكه الزم است به 
طور صحيح فصل ها(سکانس ها) و نما ها در فيلمنامه 

تقسيم شود . (تصوير ٣)
در  را  نما  هر  ها  آن  مبناي  بر  تصويرگر  نهايت  در   
يک قاب ، با توجه به ويژگي مشخص  موضوع و با ترکيب بندي 
صحيح ، مصور مي کند . اگر جذابيت الزم در داستان ، پس 
باشد،  دکوپاژ  و  فيلمنامه  در  مدبرانه  هوشياري  آن  از 

تصويرسازي آغاز مي شود . 
اكنون با رشدي كه تصاوير دنباله دار گرافيكي داشته اند 
و نيز با بهره بردن از تمهيدات تصويري مخاطب را مجذوب 

خود ساخته و او را با خود همراه مي سازند.
 اين آثار را مي توان از ابعاد مختلف مورد تحليل قرار 
داد و هر جنبه  آن ها قانون مخصوص به خود دارد که 
عامل ايجاد زيبايي و جذابيت است که در اين مقاله مجال اين 
کار نيست . عناصر تشکيل  دهنده اين داستان ها عبارتند از: 
١- ترکيب بندي ٢- حرکت ٣- قاب ٤- زاويه ها ٥- ريتم   

٦- بالن  ٧- رنگ .
 ١- ترکيب بندي : هم سويي همه عناصر تشكيل دهنده 
تصوير و هم خواني آن ها در يک جهت . يعني وحدت ! اما 
در ترکيب بندي مساله مهم  اين است که هر چيزي که مورد 
توجه طراح است ، مورد توجه مخاطب نيز قرار بگيرد ، 
توجه به عناصري هم چون ، جهت ، رنگ ، حرکت و غيره.

 در ترکيب بندي هماهنگي ميان عناصر متنوع، با ايجاد 
تعادل ، تناسب و با تاکيد بر روي يک عنصر واحد و به 
کارگيري عناصر ديگر  براي برجسته کردن سوژه خاص 

صورت مي گيرد . (تصوير٤)
وجود  آثار  اين  در  شکل  دو  به  حرکت   : حرکت   -٢ 
دارد ؛ الف – حرکت کلي از نقطه شروع داستان تا انتهاي 

داستان. ب- حرکت يا توهم حرکت در هر قاب . 
 طراح شروع حرکت را طي مراحل کنترل قاب به قاب 
با ترکيب بندي مناسب در نظر مي گيرد تا نگاه مخاطب قدم 
به قدم پيش رود و به انتهاي داستان برسد . اين مراحل 
با استفاده از عناصر موجود در قاب ها انجام مي گيرد 
. طراح با توجه به نيروهاي بالقوه خط ها و قسمت هاي 
مختلف تصوير ، حس توهم حرکت را با خط هاي سرعت 
به مخـاطب القـاء مي کند . آن گاه مخاطب حرکت را به 

خوبي درک مي کند. (تصوير٥) 
٣ - قاب : مبناي ترکيب بندي هر تصويرقاب است . قاب  
فضايي را   مي سازد که طراح در ترکيب بندي از آن تبعيت 
مي کند . قاب ها بنا بر نوع احساس و بيان ، شکل ويژه اي 

مي يابند . شکل قاب مکمل بيان است. (تصوير ٦و٧)
در برخي موارد بعضي از داستان ها بدون قاب طراحي 

تصوير١٣- تبليغ وايپ ، برطرف کننده حشرات (براي اسب) SHOWCASEازکتاب کـوکاکوال،برگزيده  تصوير١٢-تبليغ 
    ١٩th- 
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مي شوند. (تصوير ٨)
٤- زوايا : خالقيت طراح در انتخاب زاويه ديد، يکي  ديگر  
از راه هاي موثر و بسيار کاربردي است . نگاه به هر شيء 
از زواياي مختلف معاني متفاوتي دارد . با کمک قاب و با در 
نظر گرفتن زاويه ديد  خوب،  مي توان يک شيء را از محيط 
اطرافش جدا و به آن معنا و مفهومي ويژه بخشيد . در اين 
ميان مخاطب قبل از خواندن مطلب در آن قاب  مي تواند 

فضاي حاکم بر داستان را شناسايي کند . (تصوير ٩) 
 ٥- ريتم : تکرار يک عنصر به طور پي در پي يا متناوب 
با فاصله زماني مشخص را ريتم منظم و چنان چه بدون 
نظم (از نظر فاصله زماني)باشد به آن ريتم نامنظم مي گويند  
و اگر با احساس سرو کار داشته باشد  «ريتم احساسي» 
مي نامند . ريتم بطور ناخودآگاه چشم  و به دنبال آن ذهن 
را با خود همراه مي کند . در داستان هاي دنباله دار ، يک 
نوع بيان ريتميک وجود دارد که بر اساس آن  موضوع به 
صورت تصويري و تکراري از يک نما به نماي ديگر در 
حال حرکت است و با اين کار ماجرا  را روايت مي کند .   

در  جايگاهي  نيز  وگو  گفت  براي  (حباب):  بالن   -٦
تصوير در نظر گرفته و در ترکيب بندي لحاظ مي شود ،
شامل  و  شده  محسوب  داستان  از  جزيي  دليل  همين  به 
ترکيب بندي مي شود. اين گفت وگوها اغلب داخل يک بالن 
يا حباب و گاهي بدون محدوده هاي خطي در قاب تصوير 

جاي مي گيرند.(تصوير ١٠) 
بار   . است  احساس  بيان  مهم  عامل  رنگ   : رنگ   -٧ 
بياني اين نوع داستان ها عالوه بر تمامي تمهيدات گرافيکي، 
در قالـب رنگ جـلوه مي کند. هر حسي نظير خشم، شادي،

آرامـش، هـراس و هـر نـوع هيـجاني بـا رنـگ بـه خوبي 
القاء مي شود.از نظر روان شناختي و زيبايي شناسي نيز 
مي توان رنگ را ابزاري بسيار مفيد و کاربردي در نظر 

گرفت . (تصوير١١)  
تصاوير دنباله دار گرافيکي در تبليغات مطبوعاتي 

از آن جا که جامعه، يک اجتماع چند وجهي است ، لذا 

کارکرد تبليغات در آن داراي روش هاي گوناگوني مي باشد 
که از جمله مي توان به  تبليغات فرهنگي، سياسي، اجتماعي،  
تجاري ، ورزشي و هنري اشاره کرد و از طرف ديگر  وجود 
نشريات متنوع نشان دهنده حضور مخاطبين گوناگون با 
ويژگي هاي خاص و نياز هاي متفاوت است ، که همين عامل 

باعث شکل گيري ساختار تبليغاتي در آن ها مي شود. 
گرايش مخاطبان به مطبوعات، بستر ارسال پيام هاي 
تبليغاتي را فراهم   ساخته و مخاطب را بيش تر در معرض 
تبليغات قرار مي دهد و اين زمان مناسبي است تا محصول 
معرفي شود . در غير اين صورت فرصت از دست رفته و 

به دست رقيبان تبليغاتي خواهد افتاد . 
  ارتباط خوانندگان با نشريات کوتاه مدت است زيرا 
کنار  را  آن  عالقه  مورد  مطالب  دريافت  از  بعد  مخاطب 
مي گذراند، به همين دليل تبليغ بايد درست و هدفمند صورت 
گيرد تا براي زمان بيش تري ذهن مخاطب را با خود درگير 
کند. ناگفته نماند  موفقيت اين گونه تبليغات به موفقيت نشريات 
در جذب مخاطبين بستگي دارد  زيرا  سعي مي کنند با ارتباط 
روزانه ،  هفتگي و غيره  اين پيوند را محکم نگه داشته و بر 

اساس آن تبليـغ  محصول را ماندگارتر كنند .

مقدمـه اي بـر خـلق  تصـاويـر 
درتـبليغات  دارگرافيکي  دنباله 

مطبوعاتي 

تصوير١٤- تبليغ غذاي سريع (مک دونالد)

 SHOWCASE - کتاب از  برگزيده  همبرگر،  تبليغ  تصوير١٥- 
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۱۰۳

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

Showcase: تصوير١٦- تبليغ شكالت (در فضا)، مآخذ

جوامع  در  ها  آن  مخاطبين  و  نشريات  بين  ارتباط   
مختلف با توجه به فرهنگ هاو ويژگي هاي خاص آنان  ، 

متفاوت است. انواع تبليغات  به چند شکل ديده مي شود .
بدون   – است(بامتن  تصويري  تبليغات  پيام  گاهي   
متن)، گاهي نوشتاري (بدون تصوير) و گاهي شنيداري 
است(صوتي – صوتي تصويري) ، که هر کدام طبق اصولي 

انجام مي گيرد . 
زبان تصوير ، همان زبان آشناي انسان است که از 
ديرباز تاکنون با وي همراه بوده در همه دوران هاي زندگي 
او حضور داشته و در ايجاد ارتباط بصري و خواسته هاي 

تصويري او كمك كننده بوده است .
 اين زبان دو جنبه دارد : الف – ماهيت ظاهري: چهارلبه 
سطح تصوير در مجموع جهات اصلي فضا مي شوند و 
ارزيابي فضايي ، موقعيت ، راستا و فاصله هر واحد بصري 
روي سطح ، به روابط آن واحد با لبه ها بستگي مي يابد که 
به عنوان محورهاي عمودي و افقي جهاني نو که سازمان 
يافته است، تلقي مي شود.(کپس ، ١٣٨٤ ، ٢٢) لذا به نظر مي آيد 
هر عنصر موجود در تصوير يک ماهيت فضايي دارد. در 
نتيجه نيروي بالقوه اي  در آن نهفته است که در راستاي 

خاصي حرکت مي کند .
ب-ماهيت دروني : وقايع بازنمايي شده اشياء سه بعدي 
به  رنگي  سطوح  توسط  تصوير  سطح  روي  ما،  پيرامون 
قاب  يا  چارچوب   . کند  مي  پيدا  نمود  بعدي  دو  صورت 
تصوير با محتواي آن داراي  تاثيري متقابل اند. مثال حرکت 
با  افقي  قاب  با  تصوير  سطح  روي  جاندار  يک  پرسرعت 
دهنده  نشان  آن،  دوبعدي  سـطح  وجه  چهـار  به  توجـه 

متناسب بودن قاب با حرکت و پويايي آن جاندار است . 
  راز تبليغات در شناخت زبان تصوير و موفقيت در آن  
مشروط به بهره برداري صحيح از اصول زبان تصويري 
است. تبليغات يک موضوع بسيار حساس است ودر شرايط 
مختلف داراي تاثيرات متفاوتي مي باشد . موثرترين شيوه، 
تبليغات  صادق ، ساده ، گويا و جذاب است . چنانچه تبليغات 
بسيار  تواند  مي  شود،  همراه  مخاطب  عالئق  و  نيازها  با 
تاثيرگذار باشد که در آن صورت مي توان آن را «تبليغ 

عالي» ناميد. 
     خالقيت در تبليغ خيلي موثر است، زيرا ذهن مخاطب 
را با سرعت تسخير مي کند و چه بسا همين باعث ماندگاري 
تبليغ در ذهن او شود. پس بايد به کشف انديشه هاي نو 
ساختار   سپس  و  گرافيکي  اصول  بايد  نخست  پرداخت. 
تبليغاتي را خوب شناخت و راه هاي اثرگذاري آن را کشف 
کرد. آن گاه مي توان ساختار را شکست و با آسودگي 

اثري خالقانه ارائه داد. 
     در اين مورد مي بايست حتما به فوائد موضوع مورد 
تبليغ خوب انديشيد . در ابتدا مطالب را بايد جمع آوري و 
در صفحه يا صفحاتي گرد آورد. البته بعد از جمع آوري 
مطالب و اطالعات مورد نياز، در شروع کار، نوشتن دشوار 

است اما بايد نوشت تا طراح بداند مسائلي که بايد مد نظر 
داشته باشد چه چيزهايي هستند، او بايد به هر  نکته اي، 
هر چند کوچک و کم اهميت توجه کند . عالوه بر اين ها 
مخاطبين  بايد شناخت کافي از مخاطب هم داشته باشد. 
ممکن است داراي عاليق و تفکرات متفاوتي باشند  که همين 
موضوع  کار را دشوارمي کند. اما بايد از وجوه مشترک 
ميان آن ها نهايت بهره را برد، تا اثري نو خلق کرد که در 

ميان مخاطبين از محبوبيت بيش تري برخوردار باشد . 
فيلمنامه  داستان،  مانند  مراحل،  تمام  بايد  ادامه  در    
مورد  (در  شـده  آوري  جمـع  مطـالب  حاوي  دکوپاژ  و 
موضـوع تبليـغ و مـخاطب) باشـد. داستـاني که نوشته 
مي شـود مي بـايست جـذابيت الزم را دارا بـاشد. وقتي 
شخصيتي در داستان خلق مي شود، (در مورد موضوع 
تبليغ براي شخصيت) در حقيقت او نماد نياز به محصول 
تبليغي و نمايشي است که در داستان براي به دست آوردن 
به  او  نياز  دهنده  نشان  حرکت  اين  و  کند  مي  حرکت  آن 

محصول مورد تبليغ است.
ايجاد شخصيت  تالش  درمقابل  موانعي  داستان  در 

مي شود که اگر به جا و مناسب طراحي شده باشد کشمکش 
به  رسيدن  براي  داستان  شخصيت  گيرد.  مي  صورت 
او»  «ماهيت  از  که  دهد  مي  انجام  کارهايي  اش  خواسته 
سرچشمه مي گيرد. در اين ميان شخصيت براي مخاطب 
شناخته مي شود، مخاطب کنجکاو شده و ماجراي داستان 

را دنبال مي کند .(تصاوير١٢و١٣) 
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نتيجه 
با توجه به اين که اغلب مردم نسبت به تصوير گرايش بيش تري دارند و پيام را بهتر و سريع تر 
دريافت مي کنند ، استفاده از تصاوير در جهت تبليغات راه مناسب تري براي ارسال پيام است . جذابيت 
تصوير در «تصاوير دنباله دار گرافيکي» اين امکان را به وجود مي آورد که با بهره بردن از اين شيوه 
در مطبوعات، بتوان «موضوع مورد تبليغ» را با تاثيرگذاري و نفوذ زياد تري به مخاطب ارائه کرد . 
در اين جا مطبوعات خود زمينه ساز ايجاد اين گونه آگهي هاي تبليغاتي و تصويري اند، چرا که مشاهده 
مجموعه اي از تصاوير براي معرفي يک محصول نياز به وقت و دقت بيش تري دارد که ديده شدن آن ها 

مقدمـه اي بـر خـلق  تصـاويـر 
درتـبليغات  دارگرافيکي  دنباله 

مطبوعاتي 

تصوير١٧- تبليغ خدمات رايانه اي،مآخذ كميك استريپ جديد
ش ، ٩، ١٣٨٧

پس از آن داستان فيلم بر اساس قصه مورد نظر با 
رعايت اصول و قواعد فيلمنامه نويسي نگاشته و سپس 
دکوپاژ مي شود. تمامي اين ها داراي نکات فني و ريزي 
است که حتما بايد مد نظر طراح قرار بگيرد، در غير اين 
صورت از تاثير تبليغاتي آن کاسته خواهد شد. تبليغات 
يک واسطه ارزشمند، جهت روان کردن «مسائل مختلف 
ارتباطي» جامعه است . پس از طي اين مراحل ، طراحي 
تصويري آغاز مي شود . يعني تصاوير دنباله دار گرافيکي 
. شود  مي  طراحي  اي  شده  حساب  ترتيب  و  نظم  با 

(تصوير ١٤)
ارتباط  بايد  تصويري  تبليغات  در  صورت  هر  در   
وجود  تبليغ  دهنده  تشکيل  عناصر  تمامي  بين  تنگاتنگي 
داشته باشد ، چرا که هر عنصر به ياري عناصر ديگر، همه 
مکمل پيام هستند. در بعضي موارد تصوير به ياري متن و 
گاه  متن به ياري تصوير مي شتابد . تصوير زيبا با زاويه 
ديد  مناسب مي تواند بسيار جذاب باشد و بين مخاطب و 
موضوع مورد تبليغ ارتباط بر قرار کند. مخاطب با ديدن 
عکس محصول ،آن را باور مي کند . چنانچه عکس  زيبا و 
جذاب نباشد ، طراحي با دست يا با استفاده از نرم افزارهاي  
رايانه اي مي تواند جايگزين مناسبي براي آن باشد مشروط 

به اين که با قدرت و زيبايي اجرا شود.(تصوير ١٥)
  معموال جاذبه تصاوير از همان ابتدا مخاطب را تحت 
تاثير قرار مي دهد ودر اين ميان طنز تصوير مي تواند اثري 
مضاعف داشته باشد . زيرا قادر است در کنار تصاوير 
باشد.  ماندني  ياد  به  و  شاد  اي  لحظه  کننده  بيان  تخيلي 
مهم  بايد  تصويري  موضوع  دليل  همين  ١٦)به  (تصوير 
باشد وکنجکاوي خواننده را برانگيزد.(اگيلوي ، ١٣٨٥ ، ٧٧) 
در اين نوع آثار تبليغي «عنوان» به طور قطع داراي جايگاه 
خاصي است و  به کمک تصوير کامل مي شود. عناوين 
گويا و نافذ، خواننده را به سوي  تبليغي  که حاوي اطالعات 
الزم و کافي است، سوق مي دهند. با اين حال توجه به اين 
نکته ضروري است که در هر روش تبليغي ، طراح بايد به 
اصول زيبايي شناسي ، ايده هاي تازه و اجرايي قوي پاي 
بند باشد و اين مساله با توجه به «موضوع مورد تبليغ» 
و درک «انديشه»و «مهارت» در کار تبليغاتي امکان پذير 

است .
و  انتـخاب  را  ابزار  خود  خـاص  شيوه  طبق  طراح    
شخصيت ها را خلق مي کند . شخصيت ها به شکل هاي 
مختلف طراحي مي شوند و هر کدام طبق فيزيک چهره، 
لباس ، رنگ و غيره داراي بياني خاص مي گردند. او بعد از 
اين مرحله، بايد شيوه مناسب را برگزيده و کار را به انجام 
رساند. اگر تمامي مراحل کار ، به درستي انجام شود کار 

تبليغاتي بدون عيب و نقص به نتيجه خواهد رسيد .
به نظر مي رسد در صورت بهره برداري درست از اين 
گونه  روش ها در تبليغات مي توان به نتايج موفقيت آميزي 

دست يافت. (تصوير ١٧)
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۱۰۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

در مطبوعات مي تواند اين امکان را براي همه به وجود آورد و در نتيجه افرادي  به دنبال کاالي مورد 
نيازشان هستند، بيش تر در معرفي آن قرار  دارند، اين مساله باعث مي شود تبليغات در حافظه آنان 

سريع تر نفوذ کرده و خيلي زود جذب شوند.  
    به اين ترتيب مي توان گفت چون تصوير خواني سريع تر از خواندن کلمات عمل مي کند، لذا بدون متن 
نوشتاري، پيام رساني مي تواند با سرعت زيادي صورت گيرد مگر در در مواردي خاص که حضور 
متن الزامي است. تصويرسازي اين نوع تبليغات از طريق عکاسي، طراحي و نرم افزارهاي رايانه اي 
صورت مي گيرد. عکاسي ارائه تصاوير واقعي و زيبا، به شکلي که کنجکاوي مخاطب را برانگيزد، سبب  
مي شود مخاطب محصول را بيش تر باور کند . تصويرسازي مناسب به دليل «تقويت قوه خيال» 
در مخاطب ، ذهن او را تسخير و با خود همراه مي کند که  درهر دو صورت، «جذابيت» تصويري و 

موضوعي،  مي تواند بسيار موثر باشد .  
    جذابيت تصويرسازي يک قصه با توجه به قابليت هاي تصويري و اصول زيبايي شناسي حاکم بر آن ، 
بهانه اي است براي جلب توجه مخاطبين به کاال ومحصوالت تجاري . به اين شکل که تمامي اطالعات 
مربوط به يک محصول و يا کاال درون داستاني جذاب قرار داده مي شود. در اين ميان ابتدا نيازي(همان 
خواسته مخاطب)  مطرح و سپس پيشنهادي براي رفع آن ارائه مي گردد .  بي شک با توجه به بيان 
زيبايي شناسانه وقابليت هاي تصويري اين نوع آثار مي توان محصول را به مخاطب معرفي و ارتباط 

با او را  بيش تر کرد . اين موضوع باعث نفوذ در ذهن و ماندگاري آن بين مخاطبين خواهد شد .
      اگر چه مطالعات و نتايج حاصله نشان مي دهد که چنين تبليغاتي ثمر بخش است ولي  بايد تحقيقي 
در مورد گرايش يا عدم گرايش مخاطب به سوي کاال  صورت گيرد . در اين صورت است که مي توان 

نتيجه گرفت اين روش چه اندازه موفقيت آميز بوده است .   
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