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 چکیده 

گرافیک  نو در تبلیغات و به ویژه در هایایدهبه عنوان یکی از  مسکات بصری هویّت بررسی بهحاضر  ژوهشپ

-میدر ذهن مخاطب  تصویری آن هویّتن و حک شدن یجلب توجه مخاطب ،هدف از طراحی مسکات. پردازدمی

ای با ایجاد ایده تا استطراح بر آن نیز در هنر گرافیک عموماً شود. ی که در آن جانبخشی دیده میهویّت .باشد

فانتزی و  هویّتطراحی مناسب مسکات به عنوان یک  خالق در تبلیغات، در ذهن مخاطب ماندگار شود. امروزه

 سببعالوه بر جذابیت و جلب توجه مخاطب، المللی قابل معرفی و شناسایی است که در سطح بینتصویری 

برند را یک بصری  هویّتاین که چه عواملی  نظیراالتی ؤبه س حاضر مطالعه. شودماندگاری در ذهن می

ها آیا وجه مشترکی میان طراحی مسکات و اینکه ؛جایگاه آن در میان مسکات چگونه است ؛دنکنتقویت می

وش ر. دهدمیپاسخ  ؛و چه ارتباطی بین شناخته شدن یک محصول و مسکات وجود دارد یا نه؛ وجود دارد

تحلیلی و از نوع بنیادی -به شیوه توصیفینیز روش تحقیق ، ایکتابخانه از نوع مطالعهگردآوری اطالعات در این 

بسیار  غیره ها در افزایش روابط عمومی، بازاریابی، تبلیغات ومسکات حاکی از این بود که پژوهش هاییافته. بود

در تبلیغات به جهت عنصر  هادر زمینه تجارت و تبلیغات هستند که استفاده از آن از منابع درآمدزا و سودآور و مؤثرند

بیشتری برخوردار خواهد بود و با تکرار مداوم و دیده شدن پی در پی، در ذهن مخاطب به طنز از اثرگذاری 

 د. نشومی ماندگارو  بستهسهولت نقش 

 

 یدی:کل هایواژه

 هویّت ،تبلیغات ،طراحی شخصیت ،مسکات 

 

 

 

 

 مقدمه

ای باشد. مسکات پدیدهآوری میگردد که دارای ویژگی شانساتالق می ایشیءمسکات به شخصیتی انسانی، حیوانی و یا   

هایی بر روی دیواره غارها حک ها، خطوط و نقاشیسالیان سال قبل از وجود برندها، تبلیغات و رسانه چنانچه ،نوظهور نیست
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دار بود، در زمان قحطی و بیماری، مردم در دوران کهن مسکات نقش یک محافظ و طلسم شانس را عهدهشد. از آنجاییکه می

ها از جمله ابزار پیوند مسکاتنند و این سرچشمه ظهور مسکات بود. کردند پوشش ظاهری خود را به آن شبیه کسعی می

تی که به آن تعلق دارند را در ذهن یا ماهیّبه محض دیده شدن، مکان ه یا سازمان با اجتماع هستند که دادن گرو

 هویّتایجاد یک کاراکتر تجاری یا مسکات، روشی عالی برای ساخت یک  (.1387کنند )میرکریمی، مخاطب تداعی می

 ،کنندگان برندبه مصرف ها و خط پانچ، مسکات تجاریمانند لوگوهای برند، طرحباشد. حقوقی و جلب توجه مردم می

  کند.به بازار هدف جهت شناسایی، یادآوری و درک برند کمک می و دادههای بصری اشاره

 پیشینه تحقیق

 : صورت گرفته از جمله  در زمینه مسکات تاکنون مطالعات مختلفی

ها در عرصه تبلیغات ایران پرداخت و به این نتیجه رسید که ( به تعریف و جایگاه مسکات1393مشهد ) ، رحیمیان

مندی های اخیر جهشی در به کارگیری مسکات در تبلیغات ایران اتفاق افتاده است اما هنوز تا بهرهاینکه در سالعلیرغم 

میان  ناز امکانات بالقوه این روش تبلیغ در بازار تبلیغات ایران فاصله وجود دارد. بخصوص خالء آثار تئوری در ای

 باشد. چشمگیر می

های خلق شخصیت تبلیغاتی ایرانی اذعان داشتند که یک ای پیرامون شاخصه( در مطالعه1384امینی و ندایی )

های رفتاری را داشته باشد تا مخاطب بتواند پیام و شخصیت تبلیغاتی بایستی توانایی تقویت نمادهای بصری و کلیشه

 کند.طریق شخصیت، به درستی رمزگشایی مفاهیم ضمنی را از 

Mohanty (2014)  در میان جوانان شهر بوینهاور بررسی نمود. مطالعه  هابرنداز را روی آگاهی  آن تأثیراهمیت مسکات و

های مختلف روابط روی جنبهرا این کاراکترهای ساختگی  تأثیرکه آشکار ساخت ایشان بینش قابل توجهی را به این موضوع 

  کند.کننده بررسی میمصرف-برند

Pairoa  وArunrangsiwed (2016) کننده در بانکوک مصرف 400های تجاری را روی رفتارهای خرید مسکات تأثیر نیز

ای انتخاب شده بودند، بررسی نمودند. تجزیه و تحلیل توصیفی آنها حاکی از این بود که برداری خوشهکه از طریق نمونه

احتمال خرید محصول را افزایش کند و استفاده از مسکات تجاری در مشتریان نگرش مثبتی به سمت محصوالت ایجاد می

 دهد.   می

 سواالت و فرضیات تحقیق 

به عنوان  تواندمسکات به عنوان سمبلی که بر معانی خاص در باطن و ظاهر اشاره دارد میاست که  آندر این پژوهش فرض بر 

سبب همزاد و حفظ هویت ملی  هارسد جانبخشی در مسکاتبه نظر مینوعی نشانه تصویری مورد استفاده قرار گیرد. 

 رساند.پنداری مخاطب با آنها شده و این همزاد پنداری به معرفی بهتر محصول یاری می

جایگاه مسکات در  کنند؟بصری یک برند را تقویت می هویّتچه عواملی در این مطالعه برآنیم تا به سؤاالت زیر پاسخ دهیم: 

 میان آنها چگونه است؟ چه ارتباطی بین شناخته شدن یک محصول و مسکات وجود دارد؟ 

 

 شناسیروش

بررسی و به توصیف آن  ، بدین صورت که چگونگی موضوع و وضع موجودبوده استتحلیلی -روش تحقیق به شیوه توصیفی

این تحقیق از  که جنبه کاربردی دارد.متغیرها مورد مطالعه قرار گرفت  ها و صفات آن و لزوم ارتباط بینو ویژگی پرداخته شد

مقاالت و مجالت مرتبط به صورت  ،ری مطالب از کتبآوبوده که در جمعای و روش گردآوری اطالعات کتابخانه نوع بنیادی

. روش تجزیه و تحلیل اطالعات به بودر گردآوری اطالعات در تحقیق حاض هایابزاریکی از اینترنت نیز برداری استفاده گردید. فیش
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مدارک و اطالعات  اسناد، . پس از بررسیعقل و منطق و تفکر و استدالل است که در این شیوه مبنا و معیار، بودهصورت کیفی 

 مدارکاسناد و بندی، مقایسه و تحلیل آوری، طبقهجمع با و شدها اظهارنظر درباره فرضیه ،حقیقت و واقعیت کشف موجود و

 .گردیدندارزیابی  وفرضیات ارائه 

 

 تاریخچه مسکات در ایران

های منقوش و مهرهای ها، سفالینههای گِلی، صخره نگارهتاکنون در نواحی مختلف ایران آثاری پراکنده مشتمل بر تندیس

کنند. قبل از تاریخ آشنا میاند که ما را تا حدی با زندگی مادی و معنوی ساکنان این خطه در اعصار محکوک شناخته شده

ی ها بودند که شماری از آثار تصویری از جمله نقش برجستهنخستین قومی که در سرزمین ایران هویّت تاریخی یافتند، عیالمی

قع کنند؛ حال آنکه در وامشخص و متمایز می "ایرانی"های کهن را با صفت کلی اند. این دستافریدهای از خود بر جای گذاشتهصخره

را به دوران نوسنگی )هزاره   "هنر ایرانی"اند. پژوهشگران معموالً مبدأ پیش از آغاز فرهنگ و تمدن آریایی در این سرزمین پدید آمده

تر برای این هنر قائل شد. تر شاید بتوان سرآغازی قدیمدهند، ولی بر اساس کشفیات و اطالعات دقیقهفتم قبل از میالد( ربط می

های رزم و شکار با تیرو کمان و حیواناتی چون اسب، گوزن،  بزکوهی و سگ را های منطقه کوهدشت لرستان ، که صحنهصخره نگاره

 آیند. ترین آثار تصویری یافت شده در ایران به شمار میدهند، از جمله قدیمینشان می

-یا کاوشگاهیابیم که از تپه سیلک )کاشان(، تپه حصار )دامغان( و هایی میبارزتر هنر تصویری ایران را روی سفالینه هایجلوه

و در فن سفالگری  کردندها محل سکونت مردمانی بود که کشاورزی می. این کاوشگاه(1)شکل  اندهای دیگر بدست آمده

شده حیوانی و نقوش های کژنمای انسانی و صور ساده با شکلمهارت کافی داشتند. آنها ظروف سفالین نخودی یا صورتی را 

 آراستند.ای و سیاه میهای سرخ و قهوههندسی به رنگ

 

  
 نقوش تپه حصار دامغان نقوش تپه سیلک کاشان هزار ق. م.  8صخره نگار، کوهدشت لرستان، حدود 

  هایی از هنر کهن ایرانینمونه  .1شکل 

 

-تر شده، و با توجه به نوع جامعه و مردم آن و نیازهای آنان به عالمت تبدیل شدهتر و انتزاعیتکامل یافته، خالصهاین تصاویر به مرور 

اند. به این ترتیب است که پیکتوگرام )تصویر نگار(، اند. سپس، به مرور زمان مفاهیمی کسب نموده و به نمادهایی تبدیل گشته

 وجود آمد.  ایدئوگرام )اندیشه نگار( و در انتها خط الفبایی به 

 

 انواع مسکات

 شوند.بندی میرزشی، آموزشی، تجاری، نظامی و ملی دستهو در پنج گروهها به طور کلی، مسکات
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ای و ملّی ها، مسابقات جهانی، قارهپارالمپیک هاورزشی بزرگ مانند المپیکهای ورزشی و مسابقات رزشی برای تیمهای ومسکات

و در  بودهالمپیک های فلسفه و روح بازی کنندههای المپیک باید بیانوالدی(. مسکاتمسکات  -3شوند )شکل و ...  تعیین می

در طراحی های المپیک، ابتکار تدریجی مسکاتدر طول تکامل به فرد شهر میزبان را نمایش دهند.  های منحصرعین حال، ویژگی

کودکان  در طراحی آن عموم جامعه، به ویژهها همیشه ارجحیت داشته و ها و مکان برگزاری بازیمسکاتی متناسب با ویژگی

 گیرند.میمدنظر قرار 

در حال حاضر، تقریباً هر مدرسه، گیرند. ها در اختیار میها و دانشگاهمادهایی هستند که مدارس، دانشکدههای آموزشی نمسکات

 1های طراحی شده، مسکات دانشگاه کانزاسترین مسکاتیکی از قدیمیدانشکده یا دانشگاه در آمریکا و کانادا یک مسکات دارد. 

شده  که در طراحی آن از کشمکش تاریخی مهاجران کانزاس الهام گرفتهاست  2هاکجی به نامای ی افسانهشکل یک پرنده به

 (.1387است )میرکریمی، 

هر شرکت کنند. میها و غیره از آن استفاده های تولیدی، رستورانها، کارخانهای تجاری نمادهایی هستند که شرکتهمسکات

قیمت محصوالت این  هایی مشابه بااست که محصوالتی مشابه، با قیمت ای با صدها و شاید هزاران رقیب مواجهتولید کننده

آنها ثابت است. در این رقابت شدید بر سر جلب مشتریان تازه، مسکات کنندگان که مصرفکنند، در حالیشرکت تولید می

-تر میکنندگان آسانمسکات به خاطر آوردن نام هر شرکت و محصول برای مصرف کمکبه کند. مشتریان شرکت را حفظ می

روپا و آسیا در هرجای دیگر دنیا به نمادی برای توضیح کاالیی ا عالوه بر 3سلدورا یساله 40 مسکاتبه عنوان مثال شود. 

 متوقف نشدنی و بادوام تبدیل شده است

کند تا در مراسم تشریفاتی )به عنوان نماد( از آن استفاده شود. مثالً مسکات نظامی یک حیوان اهلی است که ارتشی از آن نگهداری می

نیویورک، قاطر  5و مسکات دانشکده افسری آمریکا در وست پوینت 4بریتانیا یک بز نر شش ساله به نام بیلیمسکات ارتش 

 است.

ترین گردهمایی است، به راستی یک جامعه که سادهگوید که جامعه آغازین با آندانش اجتماعی میهای ملی در مورد مسکات

اند بر پایه مردمی که گرد آمدهمینطور همکاری، هماهنگی و همزیستی خانوادگی، اقتصادی، سیاسی، دینی و فرهنگی است. ه

جان موجودی جاندار یا بیکه نماد ویژه کالن است انبازند. توتم  6باشد. زیرا که همه در توتمهمگونی و نیاز یکسان آنها می

و ستایش  ساختهپندارند و آن را نماد خود بازمانده آن میاست و بیشتر جانور یا گیاهی است که مردم گرد آمده در کالن، خود را 

-نشانههاست که امروزه با عنوان توتم گیرند شکل تکامل یافتهها و یا نشان کشورها جای مینمادهایی که روی پرچمکنند. می

 شود. از آنها یاد می 7های مملکتی

 

                                                           
1
 Kansas 

2
 Jayhawk 

3
 Duracell 

4
 Bily 

5
 West Point 

6
 Totem 

7
 Emblem 
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 مسکات آموزشی )دانشگاه کانزاس( مسکات تجاری )دوراسل( مسکات نظامی )ارتش بریتانیا( مسکات ملی )ایالت هامبورگ(

 مختلف مسکات انواع. 2شکل 

 

 

 کاربردهای مسکات

 قدرتمند ابزاری به امروزه آن اطالعات دادن نمایش و برگرفتن در و محصول از محافظت بجز بندیبستهبندی: مسکات در بسته .1

 خرید به ترغیب و مشتریان توجه جلب در زیادی نقش تبلیغاتی هایمسکات میان این در. است شده بدل نیز فروش و تبلیغات جهت

 چند را محصول فروش و هدکر برقرار کنندهمصرف و تجاری نام بین مستقیم ارتباطی تواندمی مناسب مسکات یک. کنندمی ایفا کاال

استمرار و با  کرده و محصول مورد نظر خویش، خلق کاال هویّتهای خاص و متناسب با بندی، مسکاتطراحان بسته .کند برابر

ها در واقع مسکاتبخشند. ی ویژه میهویّتهای محصوالت مختلف و تبلیغات همزمان و مبتکرانه، به آنها کاربرد آنها روی بسته

جایی ارائه گردند، با کمترین هزینه معرف محتویات بسته و محصول  باشند که در هرکاالها می ترین عناصر در تبلیغباصرفه

 خویش هستند.

ها ارتباط بهتری برقرار انسان کارتونی با کودکان و کالًهای تااز آنجا که مسک: های کارتونی برندهای خوراکیتامسک .2

 به هدف مخاطبان ترغیب به منظور. متعلق به برندهای خوراکی تفریحی استهای موفق تادلیل نیست که اکثر مسککنند، بیمی

به همین دلیل در تبلیغات این برندها همیشه وجه شوخی و خنده شود،  ایجاد افراد برای تفریحی ذهنیتی باید محصوالت، قبیل این مصرف

  های فانتزی وجود دارد.و جنبه

استفاده از  ها در تبلیغات محیطی از جمله بیلبوردهای تبلیغاتی به جهتمسکاتاستفاده از مسکات در تبلیغات محیطی: . 3

، از اثرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود و با تکرار مداوم و دیده شدن پی در پی، در ذهن مخاطب به عنصر طنز در طراحی

مردم پیدا کرده است به تنهایی سطح در بین به جهت محبوبیت و جذابیتی که خود مسکات  گاهی نیزبندد. سهولت نقش می

ها، قطارها و بر روی بدنه اتوبوس تبلیغات محیطی در هامسکاتگیرد. قش تبلیغاتی محصول را بر عهده میبیلبورد را پوشانده و ن

 .روندبه کار می نیزهای وسایل نقلیه حتی روی روکش صندلی

و نمایاندن محصول به  های خوب و مناسب جهت تبلیغزمینهپوشاک یکی از مسکات در عرصه پوشاک و کیف و کفش: . 4

د. به نگیرمورد توجه قرار می ها در این زمینهکه به مانند تیشرتالمی هستند د. کیف و کفش و کاله هم از اقباشمخاطبین می

 است شرکتی اولین که داشت ادعا و کرد می چاپ تنیس های لباس سینه روی بر را خود کروکودیل آرم عنوان مثال، الگوست

 فروش و تولید به شروع تنیس لباس بر عالوه شرکت این  .دهد می قرار خود محصوالت روی بر را خود برند لوگوی و نام که

 نمود. قایقرانی و گلف های لباس
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 نقش مسکات در تبلیغات

-حضور مسکات در کنار یک برنامه است.ریزی موفق تجاری ریزی برای تهیه یک مسکات مناسب و خالق به مثابه برنامهبرنامه

ها در مسکاتشود. می محصولچه بیشتر  شناخته شدن هر سبببه این مسکات  افرادتجاری مناسب و عالقمند کردن  ریزی

ورزشی،  در یک مسابقهشوند. برای مثال، و به راحتی موجب تحریک مردم می کردهها و مسابقات شرکت بسیاری از جشن

امروزه با پیشرفت  شود.واقع حساس و کلیدی بازی نمایان کنندگان باشد و در متشویقممکن است یک مسکات سردسته 

های تلفن توان به گوشیمی شود. از جمله این موارد،خصوص استفاده از مسکات احساس می تکنولوژی، نیاز به تبلیغات و به

بدینگونه که در اکثر موارد . التحریر گروه کم سن اشاره کردجاسوئیچی و جاکلیدی و نیز لوازم ،ازم جانبی آنلوهمراه و 

در واقع وجود . باشندعروسکی هستند، متصل مییا آویزهای سه بعدی و که به شکل  هاییبه مسکاتانتهای این لوازم 

شود. مخاطب و درآمدزایی بیشتر می گیری تبلیغی ارزان و جذبسبب شکلدر این وسایل و نظایر آن ها مسکات

هایی از قبیل رستوران و فروشگاههای کند و در مکانهای بزرگ که توسط شخصی که آن را به تن میساخت عروسک

-آورد، از موارد دیگر کاربرد و نقش مسکات در تبلیغات میمیها و اماکن فرهنگی یا ورزشی به حرکت در معتبر و یا سازمان

 باشد.

 

 های اجتماعیدر شبکهها تبلیغات مسکات

 بیشتر سال اخیر چند در که است موفقی بسیار اما نوظهور نسبتاً هایاز شبکه یکی اینستاگرام اجتماعیشبکه  دانیدطور که میهمان

-البته در اینکه فیساست.  گرفته پیشیبوک و فیس توییتر از آن روزانه کاربران تعداد طوریکهب ؛است کرده جلب خود به را هاتوجه

ها، در میان کاربران اینترنت، سلبریتی. ثر و مهمی هستند شکی نیستؤهای اجتماعی بسیار مهمچنان شبکهنیز بوک و توییتر 

اعی به خصوص های اجتمشبکه هایی که دراعضای فعالی هستند که هر لحظه از زندگی خود را از طریق قاب سلفی یا پست

تکمیل  جهتها را این سلبریتیبرند روزانه نهایت استفاده از به عنوان مثال، رسانند. کنند به اطالع مخاطبان میاینستاگرام منتشر می

 1کاالهای تند مصرف برای ادامه یافتن اجرای این کمپین در بازار و ایجاد تحوالت در صنعت .رجه خود برده استد  ۳۶۰کردن کمپین 

تواند از چشم مدیران این برند دور ی دو چندان در ذهن مشتری خواهد داشت که نمیتأثیراستفاده از هدایای تبلیغاتی  مطمئناً

 بماند.

های اجتماعی، بسیاری از مخاطبان تمایل دارند با تایپ کمتر و استفاده از استیکرها منظور خود را با گسترش شبکه همچنین

استفاده از  .کنند... را منتقل می خستگی وبه مخاطبان دیگر برسانند؛ استیکرهایی که احساساتی مانند خوشحالی، خشم، 

روزانه تالش کرده با  برند یی ترغیب کرده است. به همین جهتاستیکرها در تلگرام، برندهای ایرانی را به طراحی کاراکترها

مخاطب محیطی مانند تلویزیون و بیلبورد وارد فضای  های پرطراحی استیکرهای ذکر شده پس از حضور مناسب در رسانه

   . های اجتماعی نیز بشودهای دیجیتال و شبکهرسانه

 

 معرفی چند نمونه مسکات

کلی شرکت خواهد  های م برای برندینگ و تعیین استراتژیگاخاب کاراکتر برای محصول، نخستین که انت باورندکارشناسان بر این     

برای معرفی برند خود به دیگران باید در ابتدا  شود. به عقیده کارشناسانهمچنین سبب ماندگاری برند در ذهن مخاطب می بود.

                                                           
1
 Fast Moving Consumer Goods (FMCG) 
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. کنیماستراتژی تبلیغات مشخص  نظیرهای بعدی  مگاپایه و اساس الزم را برای  ،آنبا تعریف صحیح و  مخوبی آن را بشناسی  به

با توجه به اهمیت مقولة مسکات، در است.  و المپیک تجاریحضور و کاربرد مسکات، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی،  هایزمینه

شوند میبررسی و تحلیل ها این شخصیتچند نمونه از ، معرفی گردیدند هاای از انواع مسکاتپژوهش حاضر که مجموعهادامه 

 :(3)شکل 

از خلق والدی، مسکاتی بود که بیانگر اهداف ایستادگی، سرسختی و چابکی  1972اندرکاران المپیک انگیزه دست. والدی: 1

قدرتمند باشد. قدرت خطوط افقی کشیده در والدی به نسبت خطوط عمود و منحنی، او را به یک فرم کشیده افقی با تأکیدی 

این حالت استوار رو به جلو در هماهنگی با انحنای سینه، کند، بدل ساخته است. بر جهتی که پوزه حیوان به آن اشاره می

. با توجه به ظاهر و فرم نسبتاً جمان شعار ایستادگی و سرسختی استحالتی ستبر به مسکات بخشیده که به درستی تر

شود که با شادی می سببچهره این مسکات، رنگ سبز در زیر سر، برخوردی طنّازانه را طبیعی طرح و جدیّت و آرامش نهفته در 

 ست.هم راستا ا نهفته در فستیوالی به بزرگی المپیک

ای از تناسب، اند تا ایدهریزی شدهبندی این محصول همه عناصر شمایلی به نحوی پیدر بستهمحصوالت لبنی روزانه: . 2

طبیعی و واقعی بودن و سردی را به نوع خاص از پنیر، پیوند دهد. چهره خندان گاو هم بر روی تعادل، شادی و خشنودی، 

 باشد. ای از احساس رضایت و خشنودی از محصول مربوطه میمحصول نشانه

 ها و نیزفرم مثلثی گوشباشد. چابکی، تیزبینی و دوستی وفادارانه از خصوصیات هویّت این مسکات میمسکات کوبی: . 3

های محدود و آرام اصلی این رنگنماید. دماغ کوبی، در ترکیب با فرم مربعی صورت، به بیننده حالتی از چابکی را القا می

ای زمین و رنگ اُکر بدن و و دوستی القا شده توسط فرم آن است. همنشینی دلنشین رنگ قهوهمسکات، مکمّل حس سادگی 

استفاده از رنگ، تنها به عنوان عامل  تأکید بر فرم در طراحی وافزاید. ودن شخصیت میکوبی به خوبی بر سادگی و دوستانه بچهره 

 کند. مکمّل ترکیب، آرامش بصری القا شده توسط کیفیت خطوط و نیز چهره شخصیت را دو چندان می

باشد و به دلیل جثه این مسکات با نقش مایه پرنده از روبرو و زاویه دیدش با مخاطب یکی می :ماکارونی کرافتمسکات . 4

باشد و عناصر آن در نظامی هماهنگ این تصویر دارای ساختاری محوری میدرشتی که دارد در مقابل بیننده قرار گرفته است. 

د. از نشوکه از تصویر دریافت می هستندعمق، مفاهیم شاخصی اند، بزرگی و اغراق، تجمع و حرکت، تناسب، دوری و ریزی شدهپی

آید که پویایی و تحرک )حالت پرنده(، تعادل و آرامش )نوع بال و پاهای پرنده(، بزرگی )اندازه تحلیل این تصویر چنین برمی

ها دات تجسمی شمایلدرشت شخصیت(، عمق و دوری )تفاوت اندازه ماکارونی اطراف شخصیت و مسکات( در شیوه کاربرد تمهی

باشد، با حالت تهاجمی و حرکت به سمت جلو و عنصر پرنده که مسکات محصول ماکارونی میاند. های زبانی شکل گرفتهو نشانه

کند. شباهت خود مسکات به یکی از اشکال ماکارونی، رو به باالیی که دارد قدرت، تحرک و اوج گرفتن را به بیننده منتقل می

 کند. داشتن، قرابت و یکی بودن را در ذهن بیننده تداعی می نوعی حس دوست

به کاله آشپزی تمایل پیدا کرده است. با اضافه کردن دو دست قسمت باالی کیسه بعد از بند مسکات نمک ید دار صیتی: . 5

دست راست شده است. این شخصیت  تبدیل چهره به یک شخصیت خوشحال و سرزنده ،سمت چپ و راست هایو پا در کناره

اشاره به  ،انگشت شستش که چپ در پایین و در کنار بدنش طوری قرار گرفته استبه نشانه رضایت به باال برده است و دست  را خود

ن . از طرفی قرار گرفتن نام محصول در پایین کادر بر روی زمینه روشن و خالی، حس آرامش و سکوکندچهره شادابش را القا می

را درگیر بیننده رنگ سفید نقش مایه مسکات قرابت خاصی با سفیدی محصول ایجاد کرده و کند. را به بیننده منتقل می

 کند.گفتگو می
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اند که احساس طبیعی ریزی شدهدر این محصول تمامی عناصر شمایلی به شکلی طرحتوز: کارتونی چیمسکات شخصیت . 6

در ساماندهی این تصویر مفاهیمی همچون تحرک و نند. کنشاط را در ذهن مخاطب تداعی میبودن و شادی و هیجان، تحرک و 

  منتقل شود.به گیرنده تا پیام  اندریزی شدهگردشی پی نیزپویایی، شادی و سرخوشی، در ساختاری متوالی و فعال و 

هرچه بهتر، استفاده شده است. اغراق  در طراحی این شخصیت از عنصر طنز و اغراق برای بیانموم: مسکات اسنک موم . 7

، چنین وجود گردنبند رنگین بر گردنو هم استفاده از رنگ در قسمتی از صورت زه چشم و اندام دیگر بدن شخصیت،در اندا

شده و حس کند. تعادل، تحرک و شادابی از دیدن این شخصیت به مخاطب منتقل حس خوشایندی را به مخاطب منتقل می

 کند. را مضاعف می یودوست داشتن 

دارد آنچه را در شود و او را وامیمینتیجه تخیل و تصویرسازی ذهنی مخاطب  گریزی و درسبب مرکزبرش نقش مایه اسنک، 

. بخشدبه آنها وسعت  رج از حیطه تصویر کامل کند و یاشکلی دلخواه خا خود بهدر ذهن  ،بیندحیطه دیداری خویش نمی

-س میودن و غالب بودن بر تصویر را حواقعی و طبیعی ب ،به همین دلیل بیننده باشد،پایین به باال میزاویه دید این تصویر از 

های باز طرفین(، شادی و سوار شده است(، پرواز و تعادل )دستبر آن حرکت و پویایی )اسکیتبوردی که مسکات  مفاهیم کند.

ام شخصیت از جمله چشم(، همه در شیوه کاربردی و تمهیدات اغراق )اند باز شخصیت( وهیجان )چهره متبسم و دست و پای 

 اند. های زبانی شکل گرفتهها و نشانهتجسمی شمایل

 

 
 

 

 

 
 

 1992کوبی، مسکات المپیک  مسکات محصوالت لبنی روزانه 1972والدی: مسکات المپیک 

 
 

 مسکات ماکارونی کرافت 

 

 مسکات محصوالت غذایی صیتی

 

 توزمسکات شخصیت کارتونی چی

 

 مسکات اسنک موم موم

 هایی از انواع مختلف مسکاتنمونه. 3شکل 

 

  پیشنهاداتبحث و 
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که با حضور و نمایش خود  هستند ها از الگوهای تبلیغاتیگرافیک است. مسکاتهای تبلیغاتی در حیطه طراحی مسکات یکی از روش

توان با نگاه خالقانه به مباحث میشوند. رونق اقتصادی و سود تجاری نیز می سببهای گوناگون عالوه بر کاربردی که دارند، در حیطه

تواند برای مینیز ید. مطالعه حاضر تری رسنتیجه مطلوب به، کمتر هزینه صرفبازاریابی، برندسازی و تبلیغات تالش نمود که با 

ای هریزی و مدیریت هماهنگ و منسجم در شاخهبرنامهمثمر ثمر باشد.  تصویرسازان و طراحان گرافیک ،فعاالن این عرصه

ی مثبت در تأثیر بندی مشخص، مطمئناًصورت یک مجموعه مرتبط و با زمان قوی آنها بهبه همراه اجرای  ،مختلف بازاریابی

راه به  ترینتا از کوتاهترین و مناسب شودسبب میبه عنوان نخستین قدم  صحیحریزی فروش خواهد داشت. برنامهپیشبرد اهداف 

 ایهمه اجزای شرکت را به گونه ستیبصری بسازد بای هویّتخواهد برای خود وقتی شرکتی می .دست یافتنتیجه موردنظر 

 ،شرکت آرمهای بازاریابی، فونت و رنگ طراحی لباس کارکنان، روش چون . عواملیطراحی کند که خاص او باشد

 د.نکنبصری یک برند را تقویت می هویّت...  و مشتریان نوع و تبلیغاتی های پلن سایت، طراحی لوگو، رنگ سازمانی، وب

روند. به کار می  غیرهباشد که برای معرفی محصوالت، در تبلیغات، صنعت، تجارت و میای گونه ه مسکات در جامعه امروز بهجایگا

-ترین عناصر در تبلیغ کاالها میصرفهها باسکات نداشته باشد. در واقع مسکاتگردد که مامروزه کمتر کاالیی مشاهده می

در طراحی مسکات  حصول خویش هستند.باشند که در هر جایی ارائه گردند، با کمترین هزینه معرف محتویات بسته و م

د. گاه نرسانو به رفتارها و نیازهای انسان مدد می دنگیرهای انسانی، حیوانی و ابزاری قابل دسترس، مورد بررسی قرار میارزش

های ممکن است به صورت نمادین در قالب ی نیزگونه و حاوی شوک خوشایند باشد، گاه ممکن است قالب اجرایی آن رمز

نشان دهد. در  ای از تخیّل خود رادر هاله انسان آمیخته شود وبا باورهای  شده،انسانی، حیوانی و ابزاری راهنمای یک اندیشه 

غالب است. در مورد اینکه چه ارتباطی بین شناخته شدن  باشد کهها عنصر فانتزی و طنز میمسکاتکل وجه مشترک در طراحی 

به شود و انجام می طراحی یک مسکات بسته به نوع کاربرد محصولد شایان ذکر است که یک محصول و مسکات وجود دار

انتخاب کاراکتر مناسب  . در واقعباشدها، معرف کیفیت محصول میدر نظر گرفتن ویژگی صورت یک مجموعه مرتبط و با

 . در پیشبرد اهداف فروش خواهد داشت یگذاری مثبتتأثیر مطمئناًارتباط مستقیم و غیر مستقیمی با محصول دارد و 
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Abstract 

This study deals with mascot as one of the new ideas in advertising, especially in graphical 

field. The aim of designing a mascot is generates the audience’s attentions and graphically 

endures the identity by implementing animation. In graphic world, the designer tries to devise 

innovative ideas in the field of advertising in order to stick in the audience’s mind. Today, 

with the help of mascot, as a fantasy and graphical identity, the designer tries to create 

something appealing which lasts longer in minds and also internationally recognizable and 

provides answers to questions like what items fortify the graphical identity of a brand; What 

is its relative position in a mascot? Is there any thing in common in designing different 

mascots? And what is the relation between recognizing a product and a given mascot? The 

method which was used to gather the information is library method, the research 
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methodology was descriptive-analytical. The results of the study reveal that the mascots are 

extensively influential in increasing the public relations, marketing, advertising, and are 

economically beneficial and because of the quip used in its nature, repeatability, and being 

viewed frequently by many people, it engenders long-lasting effect on audiences' minds. 

Keywords: mascot, character designing, advertising, identity 


