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تی و کاربرد کش شناختی تبلیغات فدراسیوندر این تحقیق به تحلیل نشانه
تصاویر در تبلیغات پرداخته شده است. هدف این پژوهش، تحلیل فرآیندهاي 
معناسازي و روشن ساختن این نکته است که چگونه تصاویر تبلیغی ورزش در 

ن تصاویر ه آیا ایکاند و مشخص نمودن اینفرآیند تولید معنا ایفاي نقش نموده
روش  رسند.نیز میاند یا به سطح گفتمانی باقی مانده نمایهدر سطح یک 

و  تیتر 522ع تحلیل محتوا است و از مجموع تحقیق به صورت کیفی و از نو
مورد  8، به عنوان جامعه آماري پژوهش اطالعیه و تصاویر مربوط ،متن خبري

از آن  هاي این تحقیق حاکیگیري هدفمند انتخاب شدند. یافتهبه شیوه نمونه
برند؛ هاي تازه، بدیع و ابتکاري رنج میتبلیغات ورزشی از کمبود ایده است که

هاي به کار رفته شود. نشانههاي خوب مشاهده میهایی از ایدههر چند جرقه
که طوريهباشد؛ ببه صورت مستقیم می غالباً کشتی فدراسیون در تبلیغات

یابد ها، به مفهوم آنها دست میمخاطب با در نظر گرفتن معانی صریح نشانه
ها قابل دریافت نیست. ورود به فضاي و چندپهلو از نشانه و معانی ضمنی

ها که هآفرینی و بازي با نشانمعناها و ابهامگفتمانی، حضور زنده و پویاي نشانه
کمتر  یونفدراسباشد، در تبلیغات این از خصوصیات بارز یک تبلیغ موفق می

 شود. مشاهده می
 
 

 ها واژهکلید 
 .، فدراسیون کشتیورزشی تبلیغات داللت، شناسی،نشانه

Present study is a semiotics analysis of the advertisements 
in wrestling federation and an examination of the use of 
image in such advertisements. The aim of this research is 
to analyze the processes of creating meaning under 
semiotics theories and to enunciate how images play role 
in making meaning and decide whether these images have 
stopped in iconic level or have entered in discourse level. 
The study is qualitative and content analytic based, and8 
cases were selected via targeted sampling among 522 
topics and news texts and related images and 
notifications. The findings show that sport advertisements 
suffer from a lack of the new, exquisite and innovative 
ideas, though some good ideas may spark too. The signs 
applied in wrestling federation are mostly direct, while 
the audience reach to its concept considering the explicit 
meaning of signs and implicit meanings of signs that are 
not understandable.Entrance in discourse area, live and 
dynamic presence of semios and creating ambiguity and 
manipulating the signs that are main features of a 
successful advertisement can be seen rarely in 
advertisements of this federation. 
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Abstract   
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 همقدم
ــابقه طوالنی، موفقیت ــتی داراي سـ هاي ایران در ورزش کشـ

اي تثبیت و ارتقچشمگیر و جایگاه باال در سطح جهان است که 
ش گســـتراین موقعیت و نیز حفظ جمعیت فعال و هوادار فعلی، 

ها نفوذ و جذب مخاطبین این ورزش مسـتلزم دارا بودن سیاست 
 ارآمد است. یکیروز و کرسانی به و راهبردهاي تبلیغی و اطالع

هاي تبلیغاتی و ارتباط با مخاطبان در ورزش، استفاده از از شیوه
ها است و در کشتی به دلیل بنرها، پوسـترها، تصاویر و اطالعیه 
این نوع تبلیغــات از اهمیــت فراوانی و تنوع ذائقــه مخــاطبین، 

 هاي ورزشی برخوردار است.بیشتري نسبت به سایر رشته
ــاختار اجتماعی بـا توجـه بـه تحول در     جامعه ایرانی در سـ

ــاویر و بنرهاهاآگهی تبلیغات اعم از  به بخش گریزناپذیري ، تص
رســانی و جذب  اطالعله ئاند. مســاز زندگی روزانه بدل شــده

از اهمیت باالیی  هاي ورزشی،تأها و هیدر فدراسـیون  مخاطب
ــت آنهــا بــایــد در  تبلیغــات، تحقق این امر . برايبرخوردار اسـ

ن اثر را بیشتری ،ین زمان ممکن و با حداقل تصاویر و گفتارکمتر
 د. ندر بیننده بگذار

ین از مع» شـناسی و تبلیغات نشـانه «در پژوهشـی با عنوان  
 ژولین)، چنــد گفتمــان تبلیغــاتی از دیــدگــاه آلژیرداس 1385(

ــیر زا«گیري از نظریــه بــا بهره 1گرمس نقــد » یش معنــاسـ
لیغاتی، هاي تبنتیجه رسید که آگهیبه این و  شناسی شدهنشانه

شناسی هاي نشانهفضاي گفتمانی مناسبی براي تجزیه و تحلیل
 آیند.به حساب می

ــهـابی (  » هنر و تبلیغات«بـا عنوان   ) در تحقیقی 1386شـ
ثیر أمعتقد اسـت تبلیغ استفاده از وسایل ارتباطی براي ایجاد و ت 

وش و علوم هایی مشخص با استفاده از رمطلوب در جهت هدف
 شناسی و بازرگانی است. شناسی، روانجامعه

هایی از بیلبوردهاي سطح شهر تهران ) نمونه1386کامران (
ها شهر ایران به منظور دستیابی و شناسایی نشانهبه عنوان کالن

هاي حاکم بر تبلیغات محیطی شــهر تهران و نظام  و اســطوره
 اینچارچوب نظري  شـناسانه آن را مورد بررسی قرار داد. نشـانه 

به  2شـناسـی فردینان سـوسور   تحقیق برگرفته از دیدگاه نشـانه 
ــتفـاده از نظریـه   پیرامون  3هاي روالن بارتعنوان مرجع و اسـ

ژوهش هاي پزدایی از متون تبلیغاتی است. یافتهتحلیل اسـطوره 
ساز در تبلیغات ایران است که بخشی از این معرف نظام اسطوره

هاي هنگ و جامعه ایرانی اسـت و ویژگی ها مختص فراسـطوره 
ــی دیگر مت    ــت و بخشـ ثر از أمربوط بـه این بـافـت را دارا اسـ

شمول اي اسـت و به نوعی جهان هاي فراملی و منطقهاسـطوره 

                                                                                                                                                    
1 . Algirdas Julien Greimas 
2 . Ferdinand de Saussure 
3 . Roland Barthes 

 شوند.محسوب می
ــعیري ( تجزیـه و تحلیــل  «) در کتـابی بــا عنوان  1389شـ

ــانـه  ــنـا معنـا نشـ ــیشـ به طرح چارچوبه کلی » گفتمـان  4سـ
هاي اصـــلی گفتمانی و معناشـــناســـی پرداخته و نظامنشـــانه

 فرآیندهاي معناساز را بیان نموده است.
ه پردازي و گفتگفته«) در تحقیقی با عنوان 1389شکرانی (

ات کند: در جامعه امروز تبلیغبیان می» هاي تبلیغاتیدر گفتمان
 تتوان گفدر گوشـه و کنار ما حضوري فعال دارند. بنابراین می 

هاي ارتباط جمعی محسوب از آنجایی که تبلیغات یکی از رسانه
، شــوندشــوند و همچنین به منظور برقراري ارتباط ایجاد میمی
هاي متنوعی همچون روزنامه، مجالت، توانند خود را در قالبمی

 اینترنت، تلویزیون، تبلیغات محیطی و .... به ظهور برسانند.
ــیـقالنی (    ــی بــا عنوان ) در پژو1391زنـبـوري صـ هشـ

هاي تجاري و تصاویر آگهی«شـناسـی تصـاویر ورزشـی     نشـانه 
چگونگی کاربرد با هدف بررســی  و »هاي ورزشــیشــخصــیت
ی وجود هاي تبلیغاتی به بررسشناسی در تحلیل پیامنظریه نشانه

ــکاران پرداخته اســت.   دو ویژگی زیبایی و قدرت در بدن ورزش
تصــویر قدرت در ذهن مخاطب به  تحقیق نشــان داد که نتیجه

باشــد ولی قدرت در مورد هر ورزشــکار با  معناي زورمندي می
اش تعریف توجه به تکنیک برجســـته وي در رشـــته ورزشـــی

 شود. می
 شناسینشانه«) در پژوهشی با عنوان 1392البرزي ( سرابی و

 هشیو از استفاده با» بازرگانی هايدر آگهی ورزشـی  هايسـتاره 
 از هاآگهی این مختلف کارکردهاي 5ویلیامسون شـناسـی  نشـانه 
 کاال، از واقعیت تابعیت عینی، پیونديهم تمایزگذاري، قبیـل 
 یبررس را کاال با احساس جایگزینی و کاال بودن احساس موجد

 .نمودند
 رابطه تحلیل«عنوان ) در پژوهشی با 1392بهنام و طوسی (

 کنندهصرفم آینده قصد و تبلیغ به نگرش انگیختگی، لذت، بین
ــی خدمات در ــی » ورزشـ ــخبه بررسـ هاي طراحی مدل پاسـ

ه و به پرداخت کنندگان خدمات ورزشی به تبلیغات عاطفیمصرف
ــیده براي ایجاد رفتارهاي خرید مثبت در  اند کهاین نتیجه رسـ

فهم انگیختگی، لذت و نگرش کنندگان خدمات ورزشی، مصرف
  .کننده به تبلیغ توسط بازاریابان و مدیران ضروري استمصرف

 ) در تحقیقی با عنوان1396( صالح بلوردي و یوسـفی صادقلو 
زبــانی در -گــذاري فرهنگی بــدن و ارزش -تظــاهر زبــان «

ر از منظ ندسعی کرد »هاي ورزشـی حاکم بر جامعه بانوان گفتمان
ها و کارکردها و همچنین شـناختی کنش، کنشگران، نقش نشـانه 

4 . Semiotics 
5 . Williamson 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/574892
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/574892
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ظر از ن. ندخصـوصیات ابژه ارزشی یا همانا ورزش را بهتر بازشناس 
ایجاد انگیزش حســـی و  ،چـه بیش از همه اهمیت دارد آن آنهـا، 

تواند در فضــاي عمومی با توجهی به آن میارزشــی اســت که بی
ر هدفی دو بی جاد صحنه تئاترگونهمخاطراتی همراه شـده و به ای 

ــتیبانی  ورزش بانوان منجر ــود. از این رو الیه قدرت و لزوم پش ش
 .اندهشد ها را در امر ورزش متذکرقانونی و رسانه

شــناســی و  نشــانه«) در پژوهشــی با عنوان 2015( 6لی
 »شناختیتحقیقات ارتباطات ورزشـی: مالحظات نظري و روش 

ــه یک مدل روشئبا ارا ــانهش ــی در  ناختی به کاربرد نش ــناس ش
ــی پرداخته و نتیجه ــت مطالعات ارتباطات ورزش گیري نموده اس

تواند بدون هرگونه محدودیتی به عنوان شــناســی میکه نشــانه
یک ابزار پژوهشـی در تحلیل فرآیندهاي تولید معنا در ارتباطات  
ــف مبانی ایدیولوژیک نهفته در ورزش به عنوان  ــی و کش ورزش

 فرهنگی استفاده شود. یک متن 
تبلیغــات «) در تحقیقی بــا عنوان 2017( 7بـالچی و اوگزن 

رسی به بر» شناختیگویند؟ تحلیل نشـانه ورزشـی به ما چه می 
شــناســی تبلیغات بازرگانی در تلویزیون و چگونگی اقناع نشــانه

مخاطبان با اسـتفاده از تصـاویر ورزشی پرداخته و به این نتیجه   
اده از تصــاویر ورزشــی منافع دوجانبه براي اند که اســتفرســیده

مدیران ورزشی و فعاالن بازار در جهت تقویت ورزش و افزایش 
 فروش کاال در جامعه دارد.

ا بر هروالن بارت، نخسـتین کسـی بود که به مطالعه رسانه  
ــاس چگونگی تولید معنا پرداخت ــوع  از دیدگاه وي، .اسـ موضـ

نابخش هاي معظام نشانههاي تولید نشناسی بررسی شیوهنشـانه 
ــیریه،   ــت. (بش بارت براي داللت، مراتب دوگانه  )77: 1379اس

قائل اســـت. نخســـتین مرتبه داللت، دال و مدلول را در درون 
نشــانه و نیز رابطه نشــانه با مصــداق خود را در واقعیت بیرونی 

کند. دومین مرتبه داللت از نظر بارت، معناي ضمنی توصیف می
ت ها، داللی به معناي پنهان و ضمنی نشانهاسـت. داللت ضمن 

) اگرچه بارت اشــاره صــریحی به 128:1388کند. (فیســک، می
پردازانی چون فیسک، از سـومین سطح داللت ندارد، ولی نظریه 

کنند. اســطوره به عنوان ســومین ســطح داللت بارت، یاد می  
 ) 139:1380(اباذري، 

 8را از یلمزلفبارت که مفهوم داللت ضــمنی و مراتب داللت 
نده ها سازوام گرفته است، بر این باور است که در هر زبان، نشانه

زبانی دوم هســتند؛ یعنی یک نشــانه که از دال و مدلول تشــکیل 
شـده است، خود سازندة دالی تازه است که داللت ضمنی را ایجاد  

                                                                                                                                                    
6. Lee 
7. Balci and Özgen 
8 . Hjelmslev 

). همچنین بارت در تعریف فرازبان 157:1392کند (احمدخانی، می
هاي مربوط به نظام دوم شناسی تضمنی، دالدر نشـانه «گوید: می
ــیلۀ نظام اول ایجاد میبه ــوند، این امر در فرازبان معکوس وس ش

هاي هاي مربوط به نظام دوم توسـط نشـانه  اسـت: در آنجا مدلول 
 ). 123: 1380(بارت، »شوندنظام اول ایجاد می

ــانه ــناختی بارت در از کارهاي مهم در زمینه روش نشـ شـ
) بوده 1967هـاي تبلیغـاتی، مطـالعه خود بارت در مد (   یـل تحل

هاي ایدئولوژیکی در تبلیغات توســط اســت. مطالعه معنایی نظام
تنی، هاي مویلیامسـن نیز انجام شده است. ویلیامسن در تحلیل 

اي سـوسـور استفاده کرده است ولی براي مفهوم   از مدل نشـانه 
 سـت. وي معتقد است اي اضـافه کرده ا ایدئولوژي تعبیر جداگانه

هـا و تبلیغـات دال و مدلول در ترکیب با هم کلیتی به   در آگهی
 )93: 2002آورند. (ویلیامسن، نام نشانه را به وجود می

ات اي در مطالعرشتهانداز میانشـناسـی تبلیغات، چشم  نشـانه 
ــانه و تحقیق در تبادل کاال را در اختیار می ر این گذارد. دتغییر نش

ه شناسی به تحقیقات تبلیغات با توجه باي، نشانهرشـته میانحوزه 
 شناسی ابزارکند. نشـانه شـناسـی و هدف تحقیق کمک می  روش
ــانهنظریه ها و فرآیند ارتباطات در تبلیغات را پردازي در تحلیل نش

ق هاي کالمی در معنی دقیکند و نیز افق تحلیلی از پیامارائه می
ــ    دهـد کـه در ارتبـاطات    ترش میآن تـا تعـدد مرزهـایی را گسـ

 ) 1990، 9رود. (نوثکننده به کار میترغیب
شــناســی یک چارچوب نظري جهت تجزیه وتحلیل نشــانه

ســـطوح معنایی زبان، متون و عکس یا نقاشـــی به مثابه متون 
 کند.ها، مفاهیم نظري و فلسفی ارائه میتصویري به مدد داللت

ابتدا داراي معناي  ،نوشتار ر، همانند واژه دریهر عنصري در تصو
. تضـمنی، غیرمسـتقیم و استنباطی اس   صـریح و در مرتبۀ بعد 

ــمنیبارتاز نظر ) 1392(کامران:  ــویر فرآیندي  ، داللت ض تص
یک پیام دوم به پیام اصـــلی عکس تحمیل  اســـت که طی آن

هاي لوهجیعنی یند نخستین آباید سه فر شود. از دیدگاه وي،می
ــت ــیاویژه، ژس ــه فر وء ها و اش ــین آس ، زیبانمایییعنی یند پس

ــازي هم و هنرنمایی . در این در ایجاد این داللت نقش دارندسـ
میان ســه فرآیند نخســت معناي ضــمنی با تغییردادن معناي   
ــکل    ــب حال خود ش ــریح مناس ــریح و یا انتخاب معناي ص ص

گیرد. بـه بیـان دیگر این فرآینـدهـا در جریـان تولید عکس      می
 ) 18: 1394(بارت،  کنند.مداخله می

معناشـــناســـی، داللت بر گونه نشـــانهاما در رویکرد جدید 
معناها دارد و چگونگی کارکرد، تولید و رخدادي از حضـور نشانه 

9 . Noth 
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ــی میدریـافت معنا را در نظام   در این کند.هاي گفتمانی بررسـ
نظام فرآیندي که بر رابطه بین ســـطوح زبانی (ســـطح  دیدگاه،

ده شست، جانشین رابطه دالی و مدلولی صورت و محتوا) متکی ا
 ،نشیت کنشـی،  یندها و در ابعاد مختلفآدر قالب فر و تولید معنا

رخی در ب. شودشناختی و... مطرح میشناختی، و زیبایی شوِشی،
ــود که از تبلیغات و تصــاویر تبلیغی جنبه گفتمانی پررنگ می ش

  هاي گفتمانی به قرار زیر است:برخی از نظام
ه گران را بدر نظام کنشــی آنچه که کنش :نشــینظام ک
ــت که یا از طریق   حرکت وامی ــی اس ــاحب ابژه ارزش دارد، تص

 یابد.فرآیند تجویزي و یا مجابی تحقق می
در نظام گفتمانی با ویژگی تنشـی همه چیز   :نظام تنشی

در فضاي تنشی نیروها با یکدیگر در چالش قرار متفاوت اسـت.  
 به تعادل گفتمانی میســر گردد. (شــعیري،گیرند تا دســتیابی می

1389 :135( 
این نظام به احساسات و عواطف مربوط : نظام شـوِشی 

هاي شی در با توجه به بحث سـیالیت گونه  »شـوِش « اسـت و 
و همه » هااکنون«فضــاي تنشـــی خود نتیجه ســـیالیت همه  

 ) 100است. (همان: » اینجاها«
ی حضور شـناسـ  اییزیبدر این نظام گفتمانی،  :نظام تطبیقی

گیرد و زیبایی و زشتی در قالب یک تقابل شکل می مطرح می گردد
و تا زمانی که برجسـتگی خاصـی به یک جریان وارد نشود، پیوسته   

 )101: 1993شود. (گرمس و کورتز، قلمداد می
ــاره به رابط  نظام اخالقی: ــاي گفتمانی اخالقی اش  ۀفض

دارد. روابطی که در متن یا تصـــویر مطرح » دیگري«و » من«
اند، چگونه مخاطب را به کســی نزدیک و یا از کســی دور شــده

» من«رنگ؟ یا کم» دیگري«پررنگ است و » من«کند. آیا می
» مایی مشترك«و به سـمت   به هم نزدیک شـده » دیگري«و 

 اند؟پیش رفته
که موجب  شــناخت جریانی فعال اســتنظام شــناختی: 

 گردد. این شــگردها دایماًبروز راهکارها یا شــگردهاي زبانی می
در حـال تولیـد، تکثیر، جابجایی، دگرگونی، حذف، جایگزینی یا   

 )51: 1389هاي شناختی هستند. (شعیري، زایش گونه
ــانه تحلیل بهتحقیق  این در ــی نش ــناس ــترها و معناش  پوس

هاي لفهؤاده از مو بررسی میزان استف کشتیتصـاویر فدراسیون  
ها، معانی ضــمنی چندپهلو از نشــانه شــناختی همانند نشــانه

 ها که از خصوصیات بارز یک تبلیغآفرینی و بازي با نشـانه ابهام
 . شودمی هپرداخت موفق هستند،

پوسـترها و تصـاویر فدراسیون    حاضـر تحلیل  تحقیقهدف 
یفاي اچگونگی سـی و بررسی  شـنا معنانشـانه از دیدگاه  کشـتی 

ــ ــاویر ورزشـ  در تبلیغات ایندر فرآینـد تولیـد معنا    ینقش تصـ

االت که ؤدادن به این ســ طور پاســخفدراســیون اســت و همین
ــانهداللـت  ــناختی و هاي نشـ ــعف شـ تبلیغات نقاط قوت و ضـ

باقی  یهنمادر سطح یک ؟ کدام تصاویر کدامند کشتیفدراسیون 
 ؟ دانیدا نمودهماندند و کدام تصاویر به سطح گفتمانی راه پ

 
 پژوهششناسی روش

ع تحلیل محتوا است و از روش تحقیق به صـورت کیفی و از نو 
ه ب عنوان و متن خبري، اطالعیه و تصاویر مربوط، 522مجموع 

ــیوه نمونه 8 ،عنوان جـامعـه آمـاري    گیري هدفمند مورد به شـ
ها بستگی به اهداف آن پروژه یعنی انتخاب نمونهانتخاب شدند. 

ــاویر مربوط به      تحقیقـاتی دارد. بـه همین علـت، اخبـار و تصـ
، طبق نظر محققان و بر اساس میزان اهمیت کشتیفدراسـیون  

و میزان فراوانی آنها در بین تبلیغات فدراسیون بر اساس تحلیل 
 ر اساسهمراه آرم فدراسیون بشـناسـی انتخاب شده و به  نشـانه 
 معناشناسی گفتمانی مورد تحلیل وشـناسی بارت و نشانه نشـانه 

 گیرد.بررسی قرار می
 

 هاتجزیه و تحلیل داده
رهاي تصـاویر و پوست  شـناختی نشـانه  و نقد تحلیلدر این بخش به 

انتخابی از ســایت فدراســیون کشــتی و بررســی میزان اســتفاده از  
ها، ضمنی چندپهلو از نشانهمعانی شـناختی همانند  هاي نشـانه لفهؤم

ــانهابهام ــیات بارز یک تبلیغ  آفرینی و بازي با نش ــوص ها که از خص
هاي زبانی اخبار مربوط و ابعاد و تناســب آن با متن موفق هســتند

 .شودمی هپرداختمعناشناختی گفتمانی این تصاویر نشانه
 

ــهید   -1نمونـه   ــور در منزل ش ظهر امروز و با حض
 حججی صورت گرفت

 داي احترام جامعه کشتی به شهید گرانقدر مدافع حرما
 

 
 .1تصویر 

کشتی کشور  ۀنمایندگان جامع، 1396مرداد ماه سال  24در 
با حضـور در منزل شـهید محسن حججی با خانواده معظم این   

 شهید گرانقدر دیدار کردند.
تمیم به گزارش روابط عمومی فدراسـیون کشتی، حمید بنی 

http://iawf.ir/images/content/contents/08826e8f-38be-49a2-87ed-e869bc044a4d.gif
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فدراسـیون کشـتی به همراه قاسم رضایی و کمیل   نایب رئیس 
فرنگی و آزاد، قاســـمی از قهرمانان المپیک و جهان در کشـــتی

ظهر امروز با حضـور در منزل شهید مدافع حرم محسن حججی  
 مقام دیدار کردند. با خانواده این شهید واال

در این دیدار نمایندگان جامعه کشـتی کشــور ضمن اهداي  
ــهید، به مقام واالي  هـاي افتخار به مـدال  خانواده معزز این شـ

 شهداي مدافع حرم اداي احترام کردند.
ــفهان و جمعی از أدر این دیـدار رییس هی  ــتی اصـ ت کشـ

 پیشکسوتان این استان نیز حضور داشتند.
 

 
 .2تصویر 

 

 
 .3تصویر 

 
 شناختیتحلیل نشانه

این خبر و سـه تصـویر اسـتفاده شده در آن به دیدار تعدادي از    
قهرمانان کشتی با خانواده شهید حججی که در مبارزه با داعش 
ــت   ــیده اس ــهادت رس ــرت زینب (س) به ش و دفاع از حرم حض
مربوط اسـت. نحوه اسارت و شهادت مظلومانه شهید حججی و  
صـالبت و اقتدار وي در برخورد با عنصـر داعشـی از این شهید    

تیتر  96یک قهرمان ملی ساخته است و خبر شهادت او در سال 

به عنوان عکس  1هاي دنیا شــده بود. تصــویر  اول خبرگزاري
رخی از شهید حججی مابین دو رنگ قرمز و سبز اصلی خبر نیم
قاب عکســی که در آن دو مدال  2دهد و  تصــویر را نشــان می

 قهرمانی و تصویر شهید حججی متضمن این نوشته:
 تقدیم به خانواده معظم شهید حججی؛«

 »یل قاسمی   از طرف جامعه کشتی کشورقاسم رضایی   کم
 

عکس  3شــوند و عالوه بر آن تصــویر در این خبر دیده می
ــهید نیز مورد   ــهید و در منزل ش ــکاران با خانواده ش دیدار ورزش

این  شناختیهاي نشانهاسـتفاده قرار گرفته است. برخی از جنبه 
 خبر و تصاویر مربوط به قرار زیر است: 

اي مالقات با خانواده شهیدي که حماسهاصـل این دیدار و   •
ده دهنرا در تاریخ خلق نموده است یک اقدام نمادین و نشان

ــهید   ــتی به اقدام قهرمانانه این ش احترام جامعه ورزش کش
تناسـب سبقه جوانمردي و پهلوانی ورزش کشتی با   اسـت. 

ــهدا به این داللت  ــازي کمک فـداکاري و ایثارگري شـ سـ
 نماید.می

ی از شــهید با چهره خندان و باوقار که حس انتخاب عکســ •
 کند.میآرامش را به مخاطب منتقل 

چفیه دور گردن شهید که نماد ایستادگی و مبارزه با ظلم و  •
 کفر است.

دو مـدال اهـدایی که از طرف دو قهرمان المپیک جهان به    •
 گر پیوند بین قهرمانیخانواده شهید تقدیم شده است، جلوه

 طلبی است.در ایثارگري و حقدر ورزش و قهرمانی 
ــناختی تأل از نظر نشـــانهتقدیم دو مدا • کید بر اهمیت و شـ

 منزلت مضاعف اقدام شهید حججی است.
ــهید که داللت • کننده رنگ رنگ قرمز در تابلوي عکس شـ

نشینی آن با رنگ سبز در خون و نماد شـهادت اسـت و هم  
کننده پرچم ســمت راســت و رنگ ســفید در وســط تداعی 

 جمهوري اسالمی ایران است.
که در فضـاي ساده و صمیمی و در منزل   3عکس شـماره   •

ــت و تمثال امام و رهبري و پرچم    ــده اس ــهید گرفته ش ش
ــویر کارکردهاي داللتی  ــالمی ایران در تصـ جمهوري اسـ

 خاص این خبر را در بردارند.
تصـاویر مورد اسـتفاده در این خبر جنبه گفتمانی مشخصی    •

 اند.در سطح آیکونیک باقی مانده ندارند و عمدتاً
 در پی زلزله اخیر در غرب کشور -2نمونه 

فدراسیون کشتی آمریکا با مردم کرمانشاه ابراز همدردي 
 .کرد

 



 1397 تابستان، 1، شمارة مهفتهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 94

 
 .4تصویر 

 
اي به فدراســیون فدراســیون کشــتی آمریکا با ارســال نامه

 .کردند همدردي ابراز کرمانشاه زدگانزلزله با ،کشتی ایران
در بخشــی از  ،روابط عمومی فدراســیون کشــتیبه گزارش 

 این نامه آمده است:
فدراسـیون کشـتی آمریکا تسلیت صمیمانه خود را به مردم   

ــدند، رنج متحمل اخیر زلزله درایران که   این. کندمی اعالم ش
 اندوه و غم که زمان این در ما قلب و اســت دردناك حادثه یک

 .شماست با دارید،
در کرمانشـــاه  2017ما در جام جهانی کشـــتی آزاد ســـال 

شـرکت کردیم و مردم آن منطقه از کشــور شــما برخورد بسیار  
 دوستانه و با احترام زیاد با تیم ملی کشتی آزاد ما داشتند.

دوستی مردم کرمانشاه در کنار نظم عالی میزبان این مهمان
ا خاطره مگیران، مربیان و تیم سرپرستی مسـابقات براي کشتی 

ــت که ما ب ــیار زیبایی به جا گذاشـ ــما ه بسـ همین دلیل از شـ
 سپاسگزاریم.

 هاي ما را به مردم کرمانشاه و حادثهتسـلیت و نگرانی  لطفاً
دیدگان اعالم کنید و اجازه دهید در این زمان که آنها نیاز دارند 

 ما خود را در کنار آنها حس کنیم.
همکاري و رابطه هاي کشـــتی ایران و آمریکا فدراســـیون

ارزشـمند و همراه با حسن نیت با یکدیگر دارند و آماده هرگونه  
 کمکی در این زمینه هستیم.

 
 شناختیتحلیل نشانه

ــتی آمریکا  4تصــویر  ــیون کش و خبر آن بازگوکننده پیام فدراس
ــت. زلزله مبنی بر ابراز همدردي با زلزله ــاه اسـ زدگان کرمانشـ

یکی از بالیاي طبیعی  96سال  ریشتر در 7,3کرمانشاه به شدت 
هاي جانی و مالی زیادي در پی داشت. از طرف بود که خسـارت 

دیگر تعامالت ورزشــی ایران و آمریکا متأثر از روابط دیپلماتیک 
بین دو کشـور دستخوش فراز و فرودهایی بوده است و با توجه  

بندي ورزش کشـتی، مسابقات  به جایگاه این دو کشـور در رتبه 
هاي ایران و آمریکا در کانون توجه مراکز گیران و تیمیبین کشت

خبري دنیا قرار دارند. پیام فدراسیون کشتی آمریکا نوعی تالش 

 گردد.براي دور کردن ورزش از موضوعات سیاسی تلقی می
شناختی این خبر و تصویر استفاده شده در هاي نشانهداللت

 آن به قرار زیر است:
جانب فدراسـیون کشتی آمریکا  صـدور چنین پیامی از   •

یک اقدام سمبلیک و معنادار است که در شرایط خاص 
هاي دولت روابط سیاسی بین دو کشور و اعمال تحریم

که آمریکا علیه ایران پیام و داللتی خاص دارد. در حالی
که در پی طوفانی شــدید در  96در شــهریورماه ســال 

اي مانده ها کشته و زخمی برجایالت تگزاس آمریکا ده
بود، چنین پیامی از جانب فدراسیون کشتی ایران صادر 

 نشد.
انتخاب برخی کلمات داراي بار عاطفی و احسـاسـی هستند    •

ــت دردناك حادثه یک این«همانند جمله   در ما قلب و اس
و یا اشاره به » شـماسـت   با دارید، اندوه و غم که زمان این

نوازي مهمانمیزبانی جام جهانی در کرمانشــاه و تمجید از  
ــاهی ــمار میکرمانشـ روند که ها راهبردهاي کالمی به شـ

 شناسی را دربردارند.هاي نشانهداللت
دهد که پرچم دو کشور ایران و آمریکا را نشان می 4تصویر  •

ــویري بوده و از رژه   ــتاري و تصـ تلفیقی از نمـادهاي نوشـ
اي که ورزشــکاران دو کشــور انتخاب شــده اســت به گونه 

ــکا ــط دو پرچم دیده نور عکس ورزشـ جوان ایرانی در وسـ
شـــود اما از ورزشـــکار آمریکایی فقط دســـتانش دیده می
 شود. می

هایی در باال و پایین هستند که به هر دو پرچم داراي نوشته •
فارسـی و التین بر اسامی دو کشور داللت دارند. پرچم هر  
کشـور نماد استقالل و هویت ملت آن کشور است. انتخاب  

 شــناختی اســت کهپرچم در این تبلیغ، دال نشــانهتصــویر 
ــاره دارد.  به ــریح به مدلول مردم اش ها همواره پرچمطور ص

اسم ایران به زبان فارسی  ها هستند.نمادها و نشانهمتضمن 
طور کامل (جمهوري اســالمی ایران) درج شــده اســت و به

ــم آمریکا هم بهطور عـادي انتظار می بـه  طور رفت که اسـ
گردید که اینطور یـاالت متحـده امریکا) درج می  کـامـل (ا  

ــت. این عمل نوعی جهت ــده و نیسـ ــوب شـ گیري محسـ
ــان اهمیت جلوه دادن رقیب دهنـده نوعی تحقیر و کم نشـ

 است.
پوشش ورزشکار ایرانی که لباس مخصوص کشتی را به تن  •

ــویر براي جلــب توجــه  دارد، بر اراده طراح این خبر و تصـ
 ی داللت دارد.مخاطب به حوزه ورزش کشت

شــناختی فوق، اســتفاده از هاي نشــانهگیريرغم جهتعلی •
ــور در انـدازه و ارتفاع برابر، توجه مخاطب را   پرچم دو کشـ

 نماید.جلب می
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ه بر هایی کشـوشی (یعنی داللت -فضـاي گفتمانی عاطفی  •
ــاره می ــویر با حاالت خاص و عواطف اش کنند) در این تص
 رشد پیدا کرده است. استفاده از پسربچه، فضاي عاطفی

پســـربچه در اینجا حائل فرهنگی بین پرچم ایران و آمریکا  •
اسـت؛ یعنی سـبک مذاکره دو کشور عوض شده است؛ در   
ــربچه بین این دو  ــطح فرهنگی نماد پرچم و وجود پسـ سـ
کشـور ارتباط برقرار کرده است. ولی این بدان معنی نیست  

ط را ارتباکه در سـطح مدیریتی و ســیاســی هم بتوانیم این  
 داشته باشیم.

ــت غـایب، ارجاعی به رابطه    • ــویر داللـت دسـ در این تصـ
هاي اخیر اســت. بنابراین شــده این دو کشــور در ســالقطع
ــت که یک  می ــویر گفتمانی اس توان نتیجه گرفت این تص

پایش به ســمت مذاکره و یک پاي دیگرش به ســمت عدم 
 رود.مذاکره می

» نم«از بعد فضــاي گفتمانی اخالقی در این تصـــویر نیز   •
عکس پررنگ شـده اســت، به طور کامل مشــخص اســت،  

پرچم ایران بر سینه ورزشکار ایرانی و در واقع دو بار استفاده 
ــویر  گیري نیز حـاوي یـک جهــت   4از پرچم ایران در تصـ

پرچم ایران دو بار (یکبار خود پرچم اي است. در واقع نشانه
 در روي لباس) بازنمایی شده است؛  و یکی

فضـاي گفتمانی تنشـی که در آن بخشی از تصویر کوتاه و    •
شـود، نیز در این تصویر وجود دارد؛ همانند  بخشـی بلند می 

ــیب  ــویر که از آس هاي یک تبلیغ قطع کردن عکس در تص
 گردد.محسوب می

شود فضاي گفتمانی شناختی که از طریق تبلیغات انجام می •
ناخت کوتاه (بیان وضعیت فعلی یعنی قرار گرفتن و شامل ش

ــناخت طوالنی مدت (اطالعاتی دو پرچم در کنار هم)؛ و شـ
ــه در تاریخ و فرهنگ دارند) می ــود. در تحلیل که ریشـ شـ

فضاي گفتمانی شناختی باید به جایگاه پرچم اشاره کرد که 
ــروع، پایان و در  ــابقات و در شـ از ابتدا تا انتهاي تمام مسـ

 عالم برنده شدن، ایفاي نقش داللتی دارد.لحظه ا
 

 
 اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد: -3نمونه 

قوانین کشتی کالسیک بانوان در سایت این اتحادیه قرار 
 گرفت

  2018برگزاري اولین دوره مسابقات جهانی در سال 
 

 
 .5تصویر 

 
ــتی    ــابقات جهانی کش ــتی، مس با تأیید اتحادیه جهانی کش

 شود.برگزار می 2018در سال  کالسیک بانوان
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، اتحادیه جهانی 

اي هاي سنتی در نامههاي کشتیکشـتی اعالم کرد، دفتر رشته 
اعالم نموده که قوانین مربوط به رشـته کشتی کالسیک بانوان  

ار هاي سنتی قردر سـایت اتحادیه جهانی کشتی در بخش رشته 
 گرفته است. 

نین تاریخ مســـابقات جهانی این رشـــته نیز در تقویم همچ
ــال  ــته 2018سـ هاي غیرالمپیکی اتحادیه جهانی کشـــتی رشـ

ــاس تقویم اعالمی زمان برگزاري   ــت. بر اس ــده اس گنجانده ش
تیرماه  22و  21هاي جهانی این رشته روزهاي رقابت ةاولین دور

 اعالم شده است. 97سال 
 

 شناختیتحلیل نشانه
و خبر مربوط به آن از برگزاري یک رویداد ورزشی در  5تصویر 
 بانوان در سالکشتی کالسیک در ایران حکایت دارد.  97سـال  

هاي مسابقات ورزشی زنان ایران اضافه به جمع رشته رسـماً  96
ه هدف کفدراسیون کشتی جمهوري اسالمی ایران، با این شـد.  

ــتی  ــتیگیر ایرانی و البتـه زنان ک بـانوان کشـ ه و گیر محجبشـ
ر تري دمســلمان ســایر کشــورهاي دنیا، بتوانند حضــور پررنگ 

المللی داشـته باشند، شیوه جدیدي از کشتی را با  هاي بینمیدان
پوشش متفاوت تحت عنوان کشتی کالسیک که شباهت زیادي 

ارائه این طرح  به کشــتی آزاد دارد، به اتحادیه جهانی ارائه کرد.
ســرعت با موافقت سران تی، در حالی بهبه اتحادیه جهانی کشـ 

عنوان جهانی این رشته همراه شد که به ایران اجازه داده شد به
ــابقات آن را   ــیک بانوان، اولین دوره مس ــتی کالس ر دمبدع کش

این خبر  هاي خارجی برگزار کند.حتی با دعوت از تیم 97ســال 
زیر  یشناختهاي نشانهو تصویر استفاده شده در آن داراي داللت

 هستند:
ورزش بـانوان در ایران بـه دلیـل برخی مباحث فرهنگی و     •

 ترینها و مالحظاتی همراه است. اصلیبومی، با حسـاسیت 
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ــب با  ــش متناس چالش ورزش بانوان، حجاب و رعایت پوش
ــت و این امر موجب باال آموزه هاي مذهبی و فرهنگی اسـ

ر ها و مجامع ورزشی ایران درفتن ریسـک ورود فدراسـیون  
ــت. از این نظر انتخاب تیتر  حوزه ورزش بانوان گردیده اسـ
ــطح جهانی،   ــتی بانوان در ایران آن هم در س برگزاري کش

 کند.پیام نمادینی را به مخاطبان منتقل می
در ســطح داللت ضــمنی این خبر، خروج ایران از انفعال در  •

ورزش بانوان و ورود فعاالنه و مبتکرانه در ابداع و ثبت یک 
ورزشی جدید براي بانوان با پوششی متفاوت و حفظ رشـته  

حجاب نهفته است که سرآغاز ورود بانوان ایرانی که نصف 
هاي ورزشی ملی و جهانی جمعیت ایران هسـتند، به میدان 

 شود.محسوب می
ــویر  • ــت که در آن از نمادهاي تلفیقی  5تص یک تبلیغی اس

 تصـویر و نوشـتار اسـتفاده شـده اسـت. جنبه اصلی و مهم     
ــانه ــویر ارائه یک مدل و الگوي جدید نش ــناختی این تص ش

 پوشش کامل ورزشی با لحاظ وجه فرهنگی آن است.
اسـتفاده از دو رنگ قرمز و آبی که در ادبیات ورزشی متأثر   •

هــاي هــاي فوتبــال در ایران و رویــارویی تیماز رقــابــت
آرایی جدي حکایت پرسـپولیس و استقالل، از جدال و صف 

و حســاســیت این رشــته ورزشــی داللت     دارد بر جدیت
 نماید.می

اسـتفاده از محافظ سر و گوش که در ورزش کشتی مرسوم   •
 شود، حکایتنیست اما در تصویر به صورت واضح دیده می

ــکاران در طراحی و    ــالمت ورزشـ از توجـه بـه ایمنی و سـ
 ریزي این ورزش جدید دارد.برنامه

ي ه التین بر رونوشتدر سطح نمادهاي نوشتاري استفاده از  •
معنایی دارد ، دو داللت ضـمنی نشانه »wrestling«لباس 
ـ  المللی این ورزش که به جاي خط کیـد بر وجـه بین  أاول ت

 که برايفارسـی از خط التین استفاده شده است و دوم این 
جلوگیري از اشتباه احتمالی مخاطب در تشخیص این رشته 

تی در هاي انفرادي عنوان کشـــورزشـــی با ســـایر ورزش
 نوشته برجسته شده است.لباس

این تصــویر مخاطب را وارد فضــاي گفتمانی کنشــی کرده  •
ــت. اما این    ــان دادن یک کنش اس ــت زیرا در حال نش اس
کنش حقیقی نیسـت زیرا از یک طرف، فضاي پشت سر را  
نداریم و اطالعات پیرامونی همانند فضـاي تشـک، فضـاي    

فضاي جدي  پشت سر و ... حذف شده است. ضمن این که
دهد و بیشـتر به فضاي شوخی شبیه  کنشـی را نشـان نمی  

ــتی  ــورت یک کش ــت؛ زیرا ص ــت و  اس ــخص نیس گیر مش
ــت. کارکرد مجابی کشــتی گیر دیگر در حال لبخند زدن اس

ــویندارد یعنی بیننده مجاب و قانع نمی ــود. بنابراین تص ر ش

فضـاي کشتی را به ما القا نکرده است؛ بلکه فقط از طریق  
ها و کارکردهاي رسانی کرده است و از ویژگیر اطالعنوشتا

ورزش کشتی که متقاعدکننده باشد؛ جز رنگ لباس (تقابل 
آبی و قرمز) چیز دیگري ندارد. فضــاي گفتمانی تنشــی و  
ــتر در یک   ــی در این عکس وجود ندارد. عکس بیش ــوش ش

اي فضـاي عاطفی قرار گرفته اسـت و در واقع تصویر آتلیه  
 .است تا رخدادي

 
هاي کشتی فرنگی جوانان قهرمانی رقابت -4نمونه 
 فنالند -جهان

مدال طال، یک نقره و یک برنز  3تیم ایران با  قهرمانی
 .بندي تیمی و انفرادي مشخص شدرده

 

 
 .6تصویر 

 
ــتی فرنگی ایران با  مدال طال، یک نقره و یک  3تیم کشـ

قهرمانی امتیاز براي نخســـتین بار به عنوان  58برنز و کســـب 
 جهان دست یافت.

هاي به گزارش روابط عمومی فدراســـیون کشـــتی، رقابت
مردادماه  15و  14کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان روزهاي 

مدال  3در شـهر تامپره کشـور فنالند برگزار شد و تیم ایران با   
نژاد در اوزان طالي پویا دادمرز، کرامت عبدولی و امین کاویانی

کیلوگرم، یک مدال نقره آرمان علیزاده عبدولی در  66و  60، 50
 120کیلوگرم و یـک مدال برنز امین میرزازاده در وزن   84وزن 

امتیاز براي نخستین بار عنوان قهرمانی  58کیلوگرم و با کسـب  
 جهان را از آن خود کرد.

ــیـه با   امتیاز در جایگاه دوم  53پس از تیم ایران تیم روسـ
(به دلیل طوالنی بودن امتیاز ســوم شــد.  38ایســتاد و ترکیه با 

 خبر، بخشی از متن اصلی حدف شده است.)
 -3امتیاز  53روسیه  -2امتیاز  58ایران  -1بندي تیمی: رده
امتیاز  28قرقیزســـتان  -5امتیاز  29آمریکا  -4امتیاز  38ترکیه 

 20آذربایجان  -8امتیـاز   23اوکراین  -7امتیـاز   28فنالنـد   -6
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 امتیاز 18ارمنستان  -10امتیاز  19بکستان از -9امتیاز 
 

 
 .7تصویر 

 
 شناختیتحلیل نشانه

رسـانی یک  و خبر مربوط به آنها، تبلیغ و اطالع  7و  6تصـاویر  
ب شود. کسموفقیت براي ایران در کشـتی فرنگی را شـامل می  

جایگاه نخسـت جهانی براي اولین بار در کشــتی فرنگی توسط  
ــتی ــاویر افزوده  گیران جوان ایرانیکش به ارزش خبري این تص

اي این خبر و تصاویر مربوط به هاي نشانهاسـت. برخی از جنبه 
 قرار زیر است:

ــابقات جهانی در تیتر این تـأ   • کید بر قهرمانی ایران در مسـ
خبر یـک راهبرد کالمی براي جـذب مخاطب و ترغیب به   
ادامه خواندن این خبر است و اشاره به کسب سه مدال طال 

ها در تیتر بر اهمیت این رویداد و نتیجه حاصله و سایر مدال
 گردد. دارد که نوعی داللت صریح محسوب می

تلفیقی از نمادهاي نوشتاري و تصویري است،  6در تصـویر   •
ازي سهاي مختلف سعی در برجستهطراح با استفاده از رنگ

عنوان قهرمانی و کسـب جایگاه نخسـت توسط تیم ایرانی   
ــتفاده از رنگ زرد در زمینه عکس که رنگ لباس  دارد. اسـ

ــت، نیز  تیم ایران و هم ــله یعنی طال اس رنگ با مدال حاص
زایش جذابیت دیداري براي مخاطب به تالشــی در جهت اف

 آید.حساب می
و  »براي نخســـتین بار در تاریخ کشـــتی«نماد نوشـــتاري  •

انتخاب فونت به دو رنگ زرد که همرنگ لباس تیم و مدال 
ــی از لباس    ــت و رنـگ آبی کـه همرنگ با بخشـ طال اسـ
ورزشکاران در باالتنه و شورت ورزشی و نیز همرنگ با آرم 

راست باالي تصویر است، هدفمند بوده فدراسیون در سمت 
 شوند.هاي ضمنی این پوستر قلمداد میو از جمله داللت

ــکاران تداعی • کننده رنگ زرد و طالیی اطراف عکس ورزش
طلوع آفتاب و نورافشانی آن است که با تیتر و محتواي خبر 

که کسب جایگاه نخست براي اولین بار توسط ایران است، 
 تناسب دارد.

که تلفیقی از  6از آرم فدراسـیون کشتی در تصویر   اسـتفاده  •
نمادهاي تصویري و نوشتاري است نیز داراي نوعی داللت 

اي است که در تحلیل آرم فدراسیون مورد اشاره قرار نشـانه 
 خواهد گرفت.

همراه پرچم هر کشور  بندي کشورها را بهکه رتبه 7تصویر  •
ــان می ــم و پرچم ایران در با نشـ الي این دهـد و درج اسـ

ــورها در جـدول، تداعی  کننده به احتزاز درآمدن پرچم کشـ
میادین ورزشــی اســت و قرار گرفتن پرچم ایران با کســب  

هاي داللت ضـمنی این تصویر  جایگاه اولی در قله، از جنبه
 گردد. میمحسوب 

ــویر    • نیز  7انتخـاب زبـان التین براي جدول موجود در تصـ
 این رویداد دارد.المللی بودن کید بر جنبه بینأت
 

بیانیه جامعه کشتی در پی حوادث  -5نمونه 
    تروریستی در تهران

هاي تکفیري قلب و روحمان حرکت مذبوحانه تروریســت
 دار کردرا جریحه

 منهیمقام شامخ شهدا را ارج می
 

 
 .8تصویر 

 
ــتی در بیانیه ــتی در تهران را جامعه کش اي حوادث تروریس

 محکوم کرد.
عه متن پیام جام ،روابط عمومی فدراسیون کشتیبه گزارش 

 کشتی به شرح زیر است:
 مردم عزیز ایران ...

ــت  ــبح حرکـت مذبوحانه تروریسـ هاي تکفیري که در صـ
دار کرد و ، قلب و روحمان را جریحه96چهارشنبه هفدهم خرداد 
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ــهادت عده  اي از هموطنان عزیزمان گردید، عمق منجر بـه شـ
ــمنان این مرزوبوم پرگهر را بارتوزي و نهایت کینه  عداوت دشـ

 دیگر متجلی ساخت.
ــتی ایران ــمن محکوم کردن حادثه  ،جامعه بزرگ کشـ ضـ

تروریســـتی اخیر که به شـــهادت مظلومانه جمعی از هموطنان 
ــت بر خود وظیفه می  مظلوم و بی داند مقام گنـاه انجـامیده اسـ

از درگاه شامخ شهداي ترور را ارج نهاده، برایشان علو درجات را 
ــبر   ــته، براي بازماندگان این عزیزان ص ــئلت داش ایزد منان مس

دلخراش  جمیل آرزو نموده و شفاي عاجل مجروحین این حادثه
 را از خداوند حکیم خواستار است.

 ما همه در کنار همیم....
 

 شناختیتحلیل نشانه
ــویر  ــان 8تص دهنده همراهی و همدلی و خبر مربوط به آن نش

ملت ایران در حادثه تروریستی عوامل داعش و  جامعه کشتی با
اقدام خرابکارانه آنان در تهران اسـت. این خبر و تصویر استفاده  

 هاي صریح و ضمنی زیر هستند:شده در آن حاوي داللت
صــدور این بیانیه و درج آن در ســایت فدراســیون کشــتی   •

داللت بر تعلق خاطر جامعه ورزش به ویژه کشتی به منافع 
 هاي ایران است. صول و آرمانملی و ا

شــناختی در انتخاب تیتر خبر و اســتفاده از راهبردهاي زبان •
، »مذبوحانه«کـاربرد کلمـاتی بـا بـار معنـایی منفی همانند      

ــتی« از یک طرف و کلماتی با بار » تکفیري«و » تروریسـ
و » دارجریحه«، »روح«، »قلب«معنـایی مثبـت همـاننـد     

هاي ایدئولوژیک و ي داللتاز طرف دیگر، که دارا» شامخ«
فرهنگی هســـتند، به منظور اثربخشـــی بر مخاطبان انجام 

 شده است.
ــیون، در این خبر و برخی دیگر از اطالعیه • ها و اخبار فدراس

ــتفاده از عنوان  ــتی«اس ــلی » جامعه کش به جاي مرجع اص
ــت نوعی راهبرد    ــتی اس ــیون کش ــدور بیانیه که فدراس ص

بسط معنایی به حساب بخشـی و  شـناختی مشـروعیت  زبان
ــترش حوزه فعالیت و افزایش    می آیـد کـه بـه منظور گسـ

 اثربخشی بر مخاطبان صورت گرفته است.
که تلفیقی از نمادهاي تصــویري و نوشــتاري  8در تصــویر  •

(فارسی و انگلیسی) است، از میدان آزادي که به زعم طراح 
 پوستر، نماد تهران است، استفاده گردید.

» PRAY FOR TEHRAN«لیسی نماد نوشـتاري انگ  •
دهنده تالش طراح براي القاي عمق در این تصــویر، نشــان

خواهد براي بازگشت فاجعه بر جامعه است و از مخاطبان می
 آرامش و امنیت به تهران دعا کنند.

ــی   • ــتــاري فــارسـ متحــد بــا هم در برابر «در نمــاد نوشـ
ــت ــم »هـا تروریسـ ، نوعی راه حل براي مبارزه با تروریسـ

 د شده است که همان اتحاد و یکپارچگی مردم است.پیشنها
اي اسـتفاده از رنگ قرمز در طراحی پوستر که داللت نشانه  •

ــیله عوامل    ــتـار مردم بـه وسـ آن خون و خونریزي و کشـ
 تروریستی است.

اي با حوزه ورزش و کشتی ندارد و این تصویر تناسب نشانه •
 از یک منبعی غیر از ورزش استخراج شده است. قاعدتاً

هاي اخیر به جاي میدان آزادي از برج که در سالضمن این •
 شود.میالد به عنوان نماد تهران استفاده می

 
بیانیه فدراسیون کشتی در حمایت از  -6نمونه 

 رضا کریمیعلی
ــت که در مظلومیت تمام از مظلومیت   این دومین بـاریس

 کنیع میمردم فلسطین دفا
ــتی ایران     مـظـلـومیــت تو، براي خــانواده بزرگ کش

 نشدنی است فراموش
 

 
 .9تصویر 

 
ــتی در حمایت از علی  ــیون کش ــا کریمی آزادکار فدراس رض

 هاي جهانی بیانیهکیلوگرم کشورمان در رقابت 86شایسته وزن 
 .صادر کرد

یه متن این بیان ،به گزارش روابط عمومی فدراسـیون کشتی 
 به شرح زیر است:

 به پهلوان علیرضا کریمی عزیز
ــتن از حق خودت، در  ــت که تو با گذشـ این دومین باریسـ

ــطین دفاع می     .کنیمظلومیـت تمـام، از مظلومیـت مردم فلسـ
 .گاه در جریان این فداکاري تو نباشندمردمی که شاید هیچ

ستان در بار اول در مسـابقات جهانی جوانان در کشـور بلغار  
 کويس از ایران کشتی تیم تو، گذشتگی خود از با ،2013سـال  

 رد امید جهانی مسابقات در بار این و افتاد سوم سـکوي  به دوم
. دکر سقوط هشتم جایگاه به سـوم  سـکوي  از لهسـتان،  کشـور 

ــد، این یادآور حتی کس،هیچ ــتی و تو که نش  براي ایران، کش
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جه جایگاه واقعی خود، نتی ردم فلسطین، با گذشتن ازم به احترام
  .زحمات خود را از دست دادید

ــند، می آنهایی که ورزش قهرمانی را می ــناس دانند براي ش
ــب نتیجه در  ــوري، کسـ یک قهرمان و براي تیم ملی هر کشـ

، ايیعنی همه عمري که گذاشته .مسابقات اصلی یعنی همه چیز
ــته خواهی ات و حتی همه آنچه که در آینده مییعنی همه گذش

  .به آن برسی
 مسئول، عنوان به که کسانی امروز شـاید  ، عزیز رضـا علی

ــند، تو پهلوانی و ایثار ســپاســگزار همه از بیش بایدمی  در باش
 نیستند، کنارت
 و ندکن درك را فداکاریت و ببینند تو را باید که مردمی اما
ــبر قدردان ــند، تو تو گذشــت و ص بینند و در کنار تو را می باش
 .هستند

 پهلوان علیرضا کریمی
ــتی ایران فراموش   مظلومیـت تو، براي خانواده بزرگ کشـ

 .نشدنی است
 

 شناختیتحلیل نشانه
و خبر مربوط به آن دربردارنده بیانیه فدراسیون کشتی  8تصویر 

رضا کریمی از جمهوري اسـالمی ایران در خصـوص امتناع علی  
رویی با عدم روب گیر رژیم صهیونیستی است.رویارویی با کشـتی 

هاي ورزشــی از ورزشـکاران رژیم صــهیونیســتی در همه رشــته 
هاي اخیر هاي ثابت جمهوري اسـالمی ایران در سال جمله رویه

م گردد که یک نظابوده است. دلیل آن به ماهیت این رژیم برمی
ــروع بوده و ایران چنین    ــب، غیرقانونی و نامش ــی غاص ــیاس س

 شناختیهاي نشانهداللت شـناسـد.  کشـوري را به رسـمیت نمی  
 صریح و ضمنی این خبر عبارتند از:

این دومین باریست که در مظلومیت «انتخاب تیتر هدفمند  •
ــطین دفــاع می     ---- کنیتمـام از مظلومیـت مردم فلسـ

ــتی ایران       مـظـلـومـیــت تـو، براي خــانواده بزرگ کشـ
و استفاده از کلمات داراي بار معنایی  .»نشدنی استفراموش

ــه بار تکرار واژه  که بیانگر » مظلومیت«خاص از جمله سـ
فـداکـاري یـک قهرمـان ایرانی براي دفـاع از حقــانیـت و       

 شــناختیمظلومیت ملت فلســطین اســت، یک راهبرد زبان
 اي دارد.محسوب شده و داللت نشانه

زین این ســازي در عبارت آغاشــناختی اســناديراهبرد زبان •
خشی بنوعی اهمیت، »این دومین باریسـت که «تیتر یعنی 

 آید.به این خبر به حساب می
ــیون نیز داراي جهــت  • هــاي گیريمتن بیــانیــه فــدراسـ

معنایی اسـت که با استفاده از واژگان مثبت و راهبرد  نشـانه 

ــروعیت ــی همانند تکرار کلمات مظلوم، عزیز و مشـ بخشـ
حمایت از مردم فلسطین و رضـا کریمی و  پهلوان براي علی

نیز انتقاد از برخی مسئوالن به دلیل عدم حمایت و همراهی 
 الزم این داللت معنایی ایجاد شده است.

شـده براي این خبر از حیث ژست ورزشکار،  تصـویر انتخاب  •
هاي کند و داراي داللتمخاطب را وارد گفتمان عاطفی می

اي تهوخفاي است. صالبت و بغض فرصریح و ضمنی نشانه
شود که با شکل دست و مشت در چهره کریمی مشاهده می

شود و نگاه به جلوي او که خوف و شـده وي کامل می گره
  گر است.رجا را جلوه

رضا کریمی که به نمادي گوش شـکسته علی  9در تصـویر   •
براي ورزش کشـتی تبدیل شـده است و پیراهن مخصوص   

گردد نیز از ورزش کشـتی که بر تن ورزشـکار مشاهده می  
 شناختی هستند.هاي نشانهجمله داللت

 
 به صورت لحظه به لحظه   -7نمونه 

هاي جهان را از هاي کشـتی آزاد جام باشگاه اخبار رقابت
 کانال تلگرام فدراسیون دنبال کنید

 

 
 .10تصویر 

 
 طریق از و لحظه به لحظه صــورتهب  توانندعالقمندان می

فدراســیون در جریان آخرین اخبار  اینســتاگرام و تلگرام کانال
 ورزش ملی کشور قرار گیرند.

به گزارش روابط عمومی فدراســیون کشتی، عالقمندان به 
ــور می ــاویر چهارمین دوره  ورزش ملی کشـ تواننـد اخبار و تصـ

ــورت لحظه به لحظه از  رقابت ــتی آزاد جهان را به ص هاي کش
 هاي زیر دریافت نمایید.طریق ورود به لینک

ــ  ــب ــخــاط ــیم ــی  ان م ــان ــه نشــ ــا ورود ب ــد ب ــن ــوان  ت
https://telegram.me/iranwrestlingfederation  بــه

 .بپیوندند کانال فدراسیون کشتی

https://telegram.me/iranwrestlingfederation
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ــتی  ــیون کشـ ــمی فــدراسـ ــتــاگرام رسـ  نیز آدرس اینسـ
iranwrestling باشدمی. 

 
 شناختیتحلیل نشانه

اي از طرف فدراسیون کشتی براي متضمن اطالعیه 10تصـویر  
ــاویر  اطالع ــانی به عالقمندان به منظور دریافت اخبار و تص رس

ــت. برخی از داللترقـابـت   ــتی آزاد جهان اسـ هاي هاي کشـ
 شناختی کالمی و تصویري این پوستر به شرح زیر است:انهنش
در تیتر انتخابی خبر مربوط، از فعل دوم شخص جمع براي  •

مخاطب قرار دادن بینندگان و خوانندگان استفاده شده است 
شـناسی اثرگذاري بیشتري روي مخاطب و  که از نظر روان

 ترغیب و تشویق به همراهی با فدراسیون و تماشاي تصاویر
 المللی دارد.و استفاده از اخبار این رویداد بین

ســازي جذب مخاطبان و هواداران جدید این ورزش ظرفیت •
اجتماعی پرمخاطب یعنی تلگرام و  با اســتفاده از دو شــبکه

شود و نشان از اینسـتاگرام یک اقدام نوآورانه محسـوب می  
ــاي مجازي در حوزه  هاي فرهنگی و اهمیـت و نقش فضـ

 د.اجتماعی دار
با استفاده از آرم دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و  10تصویر  •

ــتر توجـه مخاطب را در اولین نگاه   ــط پوسـ تلگرام در وسـ
متوجه تم اصلی تصویر که همان استفاده از ظرفیت فضاي 

 نماید.مجازي است، جلب می
کاررفته در این طرح به دو زبان فارسی و نمادهاي نوشتاري به  •

ــمن دال ــی، ض ظر المللی این رویداد، از نلت بر جنبه بینانگلیس
ا در ههاي انتخابی و نیز محل قرارگیري نوشــتهها و رنگفونت

 معنایی هستند.هاي نشانهپوستر واجد ویژگی
 کننده در این مسابقاتشرکتاستفاده از پرچم دوازده کشور  •

ــمن تأ ــطح بینض ــابقات، و کید مجدد بر س المللی این مس
ارگیري پرچم ایران در ردیف اول نوعی طور محـل قر همین

ی شناسها از نظر نشانهنظام گفتمان شـناختی اسـت. پرچم  
نماد و سـمبل یک کشور و بلکه نماد یک فرهنگ و تمدن  

ــتنـد و این امر بـه   عنوان یک طور خاص در ورزش بههسـ
 اي پذیرفته شده است.عالمت اصلی تبلیغاتی و نشانه

ــتفـاده از   • ــکـات «اسـ هـاي جـدید   کنیـک یکی از ت» مسـ
 یک ســـازي و ارتباط با مخاطب اســـت. مســـکاتهویت

 براي نمادین صورتهب که اسـت  شـیئی  یا حیوان شـخص، 
ــان ــترك هویت با رویداد یک یا گروه یک دادن نش  مش

 هک هستند نمادهایی ورزشی هايمسکات. شودمی اسـتفاده 
ــی هايتیم براي ــابقات یا ورزش ــی مس  مانند بزرگ ورزش

د شونمی طراحی ملی و ايجهانی، قاره مسابقات ها،المپیک
ند. کنمی ایفا پررنگی نقش هامســکات مســابقات این و در

مســکات مورد اســتفاده در وســط این پوســتر که به همین 
ــانه را در خود  رویداد خاص داللت دارد، تعدادي از انواع نش

گیر در روي جاي داده اســت: شــمایل یا آیکون دو کشــتی 
اي که نقشه ایران را در میدان فرضی کشتی و روي نیمکره

ــتاري     ــت و همـه اینها روي نماد نوشـ خود جـاي داده اسـ
IRAN ــی  ار گرفتـه قر انـد، مخاطب را وارد گفتمان کنشـ

 گیر فرضی در حال مبارزه هستند.نماید که دو کشتیمی
ــتر آرم دو نهـاد برگزارکننده یعنی    • در دو طرف پـایین پوسـ

فدراســیون جهانی کشــتی و فدراســیون کشــتی جمهوري  
طور آرم دو اسپانسر این رویداد یعنی اسالمی ایران و همین

خورد که هر چهار یمه رازي به چشم میبانک پاسـارگاد و ب 
ها و معانی خاص را به اي بوده و پیاممورد از عناصـر نشانه 

 کنند.مخاطب القا می
ــتر موجب    تعـدد و تنوع عکس  • هـا و نمـادهـا در این پوسـ

گردد. در طراحی سردرگمی و آشفتگی ذهنی در مخاطب می
این پوســـتر یک ســـوژه کانونی و محوري که بتواند توجه 

 اطب را جلب نماید، استفاده نشده است.مخ
 

 شناختی آرم فدراسیونتحلیل و نقد نشانه -8نمونه 
 

 
 .11تصویر 

 
تلقیقی از نمادهاي نوشتاري و تصویري  11تابلوي شـماره  

عنوان آرم فدراسیون کشتی ثبت شده است. نوشتار اسـت که به 
مورد اســتفاده به دو زبان فارســی و انگلیســی اســت که به نام  
ــی کلمه   ــته حرف بزرگ انگلیس ــیون داللت دارند و نوش فدراس

گیر در وسط در زیر پاي نمایه دو کشتی IRANصورت ایران به
 گردد.آرم مشاهده می
هاي نوشتاري و المتتلفیقی از ع ها معموالًهرچند آرم

تار تواند از ساحت زبانی نوشتصویر در آرم میتصویري هستند اما 
جدا شده و ارتباط تجسمی مستقل ایجاد نماید و حتی در اکثر 

 پیام مستتر در آن ،خارج از جامعه و خاستگاه فرهنگی خود ،مواقع
 به همین دلیل تصاویر و نقوش در نزد طراحان ؛را منتقل نماید

. استفاده از تصاویر در آرم ز اهمیت باالیی برخوردار هستندا آرم
اصول و قواعد علم ارتباطات از منظر متغیرهاي رنگ مطابق 

https://www.instagram.com/iranwrestling/
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کار رفته، نوع بافت، نوع ریتم، تعداد غالب، شکل هندسی، حجم به
و نوع اشکال، شفافیت، خوانایی، سهولت ادراك، نوع ترکیب 

است. بنابراین آرم هر سازمانی  ... گیري وعناصر، جاذبه، جهت
چیزي  یا نماد نشان، عالمت، کهاین یعنی باشد، سازباید هویت

 تا شود،می طراحی یا انتخاب طراحان آرم  یا طراح وسیله به
شود. این اصول و قواعد در  کسی یا سازمانی یا نشانه چیزي

هاي ورزشی جمهوري اسالمی ایران طراحی آرم بیشتر فدراسیون
یت گردیده است و در آرم فدراسیون کشتی نیز نمایه دو رعا

گیر در حال اجراي فن هویت ورزشی این فدراسیون را به کشتی
گیر در آرم مخاطب را وارد نماید؛ نمایه دو کشتیمخاطب منتقل می

کند که کنش واقعی رقابت کشتی را فضاي گفتمان کنشی می
در وسط آرم ) ( کند. آرم جمهوري اسالمی ایرانتداعی می

 دایره از نمایه گل الله کهفدراسیون و در دو طرف پایین آن دو نیم
شباهت به آرم جمهوري اسالمی ایران نیستند، وجود دارد البته بی

که مبین هویت و تابعیت ملی فدراسیون است. برخی مالحظات و 
شناختی پیرامون آرم فدراسیون کشتی به قرار زیر نقدهاي نشانه

 است:
ن صورت سیاه و سفید است و بنابرایآرم فدراسیون کشتی به •

اي به این دو رنگ محدود شـــده در انتقال مفاهیم نشـــانه
ــتی و همین  ــیون جهانی کش ــت. در آرم فدراس طور آرم اس

 12هاي ورزشـی ایران که در تصویر  تعدادي از فدراسـیون 
هاي مختلف عالوه بر اند، استفاده از رنگنشـان داده شـده  

دهنده یک یا چند اد جـذابیت دیداري، هر رنگی انتقال ایجـ 
 اي به مخاطب است. داللت نشانه

 

 
 .12تصویر 

ــیون جهانی    در پنج آرم انتخـابی بـه ترتیب در آرم فدراسـ
کشــتی رنگ نارنجی که نماد میدان کشــتی، در آرم فدراســیون 

، در آرم اي نمــاد توپ والیبــالوالیبــال رنــگ آبی و فیروزه
هاي شـطرنج، فوتبال و شـمشـیربازي استفاده از دو    یونفدراسـ 

رنگ قرمز و سـبز نماد پرچم جمهوري اسالمی هستند. منطقی  

ها در طراحی آرم فدراســیون، اســت که اســتفاده از ســایر رنگ
تواند این نقیصـــه را برطرف نماید. البته در طراحی ســـایت می

چم ) سـعی شـده اســت با استفاده از پر  13فدراسـیون (تصـویر   
 د.شناختی جبران شورنگین جمهوري اسالمی این نقصان نشانه

 

 

 

 
 .13تصویر

 
 دایره در طرفینصــورت دو نیماســتفاده از نمایه گل الله به •

ــخص و دقیقی را به  ــالمی نیز پیام مشـ آرم جمهوري اسـ
کند. هرچند این گل در ادبیات انقالب مخـاطب منتقل نمی 

گردد و شباهت آن قلمداد میاسالمی نماد شهید و شهادت 
به آرم جمهوري اسالمی نیز معناساز است، اما در وسط آرم 

 ا ندارد.معناسازي رهاي نشانهفدراسیون کشتی چنین قابلیت
ــتاري  • ــتفاده از نماد نوشـ در زیر پاي نمایه دو  IRANاسـ

ــتی ر که دگیر نیز داللـت جـدي ندارد. با توجه به این  کشـ
ــیون ک ــت و از لمه ایران بهعنوان التین فدراس کار رفته اس

سازي طرف دیگر وجود آرم جمهوري اسـالمی نقش داللت 
 کند.هویت ملی فدراسیون را ایفا می

 
 گیرينتیجه

ــتی که به    ــیون کشـ ــتفـاده در فدراسـ عنوان تبلیغـات مورد اسـ
ــانی و تبلیغات رویدادها قبل از برگزاري و یا به عنوان اطالع رس

ــش تبلیغی و خبري  رویـدادهـا بعد از برگزاري آنها انجام   پوشـ
که در یک مقطع زمانی خاص نزدیک انـد، عالوه بر این گرفتـه 

ــتر و تبلیغ مطبوعاتی، تعدادي   این رویـدادها در قالب بنر، پوسـ
ها به دلیل ذخیره مخاطب بالفعل داشــتند، بعد از گذشــت ســال

در  شماريشـدن در آرشیو سایت فدراسیون مخاطبان بالقوه بی 
اي مجازي خواهند داشت. این تبلیغات به مثابه پل ارتباطی فض

این ورزش با جامعه هواداران و مخاطبان بالقوه و بالفعل است و 
طبیعی است که بخشی از تصور عمومی جامعه از این ورزش در 

http://www.iranfencing.ir/newsdesc.aspx?Newsid=386
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/29/1551457/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjudi08czZAhVBalAKHRNTAHcQjRx6BAgAEAY&url=http://limoographic.com/5506/ircf-logo/&psig=AOvVaw1rzk6MT23Wy0r6nDk-osxU&ust=1520054228868852
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ8rSJ8MzZAhXFJlAKHXvdBoMQjRx6BAgAEAY&url=http://iranvolleyball.com/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF/&psig=AOvVaw2EABKjb_ysDbyHoTptPDJd&ust=1520053869742176
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ــکل می ــانهنتیجه همین تبلیغات ش ــگیرد. تحلیل نش ناختی ش
ــورت  هاي داللت گرفتـه حـاکی از توجه به برخی  تبلیغـات صـ

هاي لفهؤتوجهی به برخی دیگر است. برخی مشناختی و بینشانه
هاي فرهنگی و اجتماعی همســو با موازین و اي که جنبهنشــانه
هاي فرهنگی کشـور داشته و موجب اثرگذاري بر مخاطب  آموزه

ها و هاي انقالبی و مناســـبتشـــوند همانند توجه به ارزشمی
ــوعات مذهبی و ملی، پیوند این ورزش با جامعه، ترویج و  موضـ

ــتی و خیرخواهی و پهلوانی در ورزش و تقویت روحیه نوع دوسـ
تقویت هویت ملی با اســـتفاده از پرچم ملی کشـــور در انتخاب 

ها. در انتخاب تیتر و گزینش تصاویر برگزاري رویدادهاي عکس
، به بلیغاتی مربوطورزش کشتی و طراحی تابلوها و پوسترهاي ت

شناختی توجه شده است و این هاي نشـانه لفهن مؤبخشـی از ای 
ــانه  پژوهش تعـدادي از این داللـت   اي را هـاي معنـایی و نشـ

 اي ارائه نموده است.شناسایی نموده و همراه با نقد نشانه
ــده در تیتر و متن اخبار انتخابی و تحلیل  10هاي انجام شـ

ــانه تابلوي انتخاب ــده و نقد نش ــیون ش ــناختی آرم فدراس ه ک ش
برداري جامعه رسانه ورزشی مورد بهره از نظر کاربردي تواندمی

برخی نقاط  از جمله صدا و سیما و مطبوعات ورزشی قرار گیرد،
که می تواند  دهدضـعف و کمبودهایی را به شرح زیر نشان می 

برداري جامعه رســانه ورزشــی اعم از از نظر کاربردي مورد بهره
 ر گیرد.صدا و سیما و مطبوعات ورزشی قرا

از آنجـا که تیتر نقش مهمی در جلب توجه مخاطب و اقناع   -1
ــاویر   ــاهده تص و ایجاد انگیزه براي مطالعه ادامه خبر و مش
ــیون به میزان کمی از    دارد، در انتخـاب تیتر اخبـار فدراسـ

ــم  راهبردهاي زبان ــتعاره، اس ــناختی همانند اس ــازي، ش س
اســتفاده شــده ســازي، ترادف و تقابل معنایی و ... اســنادي

 است.
 سازيیکی از راهبردهاي ارتباط با مخاطبان ورزشی و هویت -2

اســت. » مســکات«هاي ورزشــی، اســتفاده از براي رشــته

 صورتهب که است شـیئی  یا حیوان شـخص،  یک مسـکات 
 هویت با رویداد یک یا گروه یک دادن نشــان براي نمادین

 نمادهایی ورزشی هايمسکات. شـود می اسـتفاده  مشـترك 
 زرگب ورزشی مسابقات یا ورزشی هايتیم براي که هستند

ــابقات ها،المپیک مانند  طراحی ملی و ايجهانی، قاره مس
 فاای پررنگی نقش هامســکات مســابقات این شــوند و درمی
کنند. اما در تبلیغات مربوط به رویدادهاي کشــتی از این می

 سازي استفاده جدي نشده است.قابلیت تبلیغی وهویت
ها یک سوژه کانونی و طراحی پوسترها و گزینش عکس در -3

ــروري   محوري کـه بتواند توجه مخاطب را جلب نماید، ضـ
اســت. در برخی از تصــاویر انتخابی در تبلیغات فدراســیون 

ها و نمادها موجب سردرگمی و کشـتی، تعدد و تنوع عکس 
 گردد.آشفتگی ذهنی در مخاطب می

استفاده از تصاویر  اي،در طراحی آرم هر سازمان و مجموعه  -4
د تا شناسی باشو علم نشانه اصول علم ارتباطاتباید مطابق 

رنگ، شــکل هندســی، حجم به  با لحاظ معیارهایی همانند
ــفافیت،  بتواند در ذهن مخاطب نوع بـافت و  کـار رفتـه   شـ

 تنوع رنگ و را برانگیزاند. جاذبه و خوانایی، ســهولت ادراك
ــازي رنـگ قـابلیـت داللـت    هـا در این ورزش از جمله  سـ

در  آرم مغفول مانده است. هایی است که در طراحیفرصت
مقایسه آرم فدراسیون کشتی با آرم فدراسیون جهانی و آرم 

 هاي ورزشی این نقیصه مشهود است.برخی فدراسیون
ون یتعداد کمی از تصـاویر مورد اسـتفاده در تبلیغات فدراس    -5

گذشته و به حوزه گفتمان راه پیدا  نمایگیکشـتی از سطح  
ــت؛   نموده انـد کـه این امر یکی از ایرادات جدي تبلیغ اسـ

ــویر  مخاطب باید بتواند به صـــورت دینامیک و پویا با تصـ
ته فاقد کار رفهارتباط برقرار کند و اکثریت تصاویر ورزشی ب

 چنین ویژگی هستند.
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