مطالعه نشانهشناختی تصویری در پوسترهای دهه اخیر
ُ
با تأکید بر بنمایههای نگارگری ایرانی*
چکیده:

ـراث بهجایمانــده از گذشــتگان و هنر
یكــی از گرانبهاتریــن و قدیمیتریــن میـ ِ
دل فرهنگ دارند.
آنها نگارگری و نقوش ســنتی و تصاویری اســت كه ریشــه در ِ
نمادگرایــی بهعنوان یكــی از ابزارهای بیان تصویــری ،در آثار زیــادی از نگارگری
ایرانی دیده شده و انتقال مفاهیم را در صورت و معنا به هم نزدیك کرده است.
ایرانی بهكارگرفتهشــده
با مطالعه و تحلیــل عناصر مرتبط بــا نگارگری و نقــوش ِ
در پوســترهایی بــا موضــوع و مخاطبــان متفــاوت ،میتــوان میزان اثربخشـ ِـی
تصاویر در انتقال پیــام و تأثیرگذاری آن را در مخاطب /مخاطبان بررســی كرد.
این پژوهش به تجزیه و تحلیل پوســترهای دهه اخیر با تأ کیــد بر بنمایههای
یپــردازد تا به این پرســش پاســخ
نگارگــری ایرانی بــا رویکرد نشانهشــناختی م 
دهد رابطــه نقشمایههــای ایرانــی و عناصر نگارگــری در پوســترهای یک دهه
اخیر ایــران بــا موضــوع پوســتر چیســت و از چــه عناصــر نشانهشناســی در این
ارتباط استفاده شده است؟ محور اصلی این پژوهش بررسی چگونگی ارتباط
میان موضــوع پوســترهای یك دهــه اخیــر ایــران و اســتفاده از عناصــر نمادین
ـری ایــران در آنهاســت .در ایــن پژوهــش ســعی بــرآن اســت كــه
ـوش نگارگـ ِ
و نقـ ِ
پوســترهای طراحیشــده دراین بازه زمانی ،با توجه به نقوش و تصاویر مرتبط
با نگارگری ایران مورد بحث و تجزیــه و تحلیل قرار گیرد .روش تحقیق توصیفی
ـ تحلیلــی و روش گــردآوری اطالعــات کتابخان ـهای و میدانــی میباشــد .نتایج
بهدس ـتآمده به این امر اشــاره دارد که ارتباط نقشمایههــای ایرانی و عناصر
نگارگری با اســتفاده از نشــانههای شــمایلی بوده و اســتدالل میشــود بیشــتر
ارتبــاط نقشمایههــای ایرانــی و عناصــر نگارگــری در این پوســتر با اســتفاده از
عناصر شمایلی میباشد.
واژههای کلیدی :نگارگري ،نقوش ايراني ،نشانهشناسي ،پوستر.
* ایــن مقالــه از پایاننامــه کارشناسیارشــد رشــته ارتبــاط تصویــرى نگارنــده اول بــا عنــوان:
«مطالعه نشانهشــناختی تصویری در پوســترهای دهه اخیر با تأ کید بــر ُبنمایههای نگارگری
ایرانی» که به راهنمایى نگارنده دوم ،در دانشگاه آزاد اســامی واحد علوم تحقیقات تهران به
انجام رسیده استخراج شده است.
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مقدمه

پوستر با توجه به قدمتش در اطالعرســانی و ارائه پیام تصویری
انتقال
بــه مخاطــب ،بهعنــوان مهمتریــن و بهتریــن ابــزار بــرای
ِ
خــاق پیــام بــر روی کاغذ ،بســیار مــورد توجــه افــراد قــرار گرفته
اســت .عواملی در بیــان خــاق و ارائــه هرچــه ماندگارتر پیــام در
پوســتر مؤثــر میباشــند کــه توجــه بــه ایــن عوامــل در موفقیــت
و عــدم موفقیـ ِـت پوســتر ســهیم هســتند .در عیــن حــال ،علــم
نشانهشناســی میتوانــد بــه ما کمــک کند تــا از نقش رســانهای
نشانهها و نقشی که افراد در بنا کردن حقایق دارند آ گاه شویم.
علــم نشانهشناســی بــا بررســی نشــانهها کمــک میکند تــا افراد
دنیــای اطــراف خــود را بهواســطه نشــانهها درک کننــد و کمک
میکند تا نظامهای نشــانهای رمزگذاری و رمزگشــایی بشــوند و
رهگذر این نشــانهها با جهــان اطراف
افراد را قادر میســازد تــا از
ِ
خــود ارتبــاط برقــرار بکنند .بــا مطالعــه و تحلیــل عناصــر مرتبط
بــا نگارگــری و نقــوش ایرانـ ِـی بهكارگرفتهشــده در پوســترهایی با
موضوع و مخاطبان متفاوت ،میتوان میزان اثربخشی تصاویر
در انتقــال پیــام و تأثیرگــذاری آن را در مخاطــب /مخاطبــان
بررسی كرد.
سؤاالت پژوهش

 ارتبــاط نمادهــا ،نقشمایههــای ایرانــی و عناصــر نگارگری درپوسترهای یک دهه اخیر ایران با موضوع پوستر چیست؟
 در پوســترهای یــک دهــه اخیر ایــران از كــدام دســته از عناصرنگارگری و نقشمایههای ایرانی بیشتر استفاده شده است؟
 از چه عناصــر نشانهشناســی ،در ارتبــاط بیــن نقشمایههایایرانی و موضوع پوستر استفاده شده است؟
پیشینه پژوهش

در این زمینه «بررســی نشانهشــناختی اعالن از انقالب اســامی
تــا »1380عنــوان مقال ـهای به قلــم نظامالدیــن امامیفر اســت.
ـران بعــد از انقــاب را بــه ســه دوره
وی تحــوالت اجتماعــی ایـ ِ
تقسیم كرده و براســاس آن پوسترها ،ســالهای  1357تا 1359
را دوره اول ،ســالهای جنــگ تحمیلــی را دوره دوم و دوران
پــس از جنــگ تــا ســال 1380را دوره ســوم میدانــد .نویســنده
ـش نشانهشناسـ ِـی فرهنگــی ،بــه
بــا اتــکا بــر اصــول و مبانــی دانـ ِ
تحلیــل پوســترهای فرهنگــی ایــن دوران پرداختــه و بــا نگاهی
بــه جنبههــای جامعهشناســی ،مردمشناســی و تحلیــل آثــار،
44
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چگونگــی تولیـ ِـد معنــا و ارتبــاط آنهــا را شــرح داده اســت .وی
ً
نهایتا بــه این نتیجه میرســد که طراحــان پوســتر ،در دوره اول
از نشــانههای شــمایلی و بیان روایتی برای انتقال پیام استفاده
کردهانــد .نشــانههای نمادین و بیــان اســتعاری در دوره دوم ،و
نشــانههای نمایهای و بیان مفهومی ،در دوره سوم ،در طراحی
پوستر مورد استفاده واقع شده اســت .در مقاله «بررسی عناصر
نمادیــن در نگارگــری ایــران» بــه قلــم اصغــر كفشــچیان و مریــم
یاحقی در سال  1390آمده است :نمادپردازی جزو قدیمیترین
روشهای بیان مفاهیم محســوب میشود؛ بهطوریکه انسان
ب خویــش را در قالــب نمــاد بیــان کــرده و
ـات مطلــو 
بــدوی غایـ ِ
میکوشــید از طریق عالیم نمادیــن (حیوانی ،انســانی ،گیاهی،
تلفیقــی) بــا همنوعــان خــود ارتبــاط برقــرار کنــد .در هنرهــای
تجســمی ،نماد؛ تأویــل بصــری از یك موضــوع انتزاعــی از طریق
تبدیل مشــخصات پویــای آن موضــوع بــه صفات ویژه شــكل،
رنگ و حرکت و ...تعریف شده است.
ابوالقاســم دادور در مقال ـهای در ســال  1393پژوهشــی دربــاره
نقوش و نمادهای گیاهی در سفالینههای دوران اسالمی ایران
انجام داده اســت .او در این مقاله به آشــنایی با فرهنــگ و باور و
ســنتها از طریق مطالعه نقــوش و نمادها پرداختــه و با معرفی
مفهوم نماد و نقش و تفاوت آنها به این مقوله میپردازد.
عبدالعلــی باقری بــه همراه كامــران افشــار مهاجر و ســعید زاویه
در مقالهای تحــت عنــوان «بررســی تطبیقی فرهنــگ بصری در
پوســترهای دفــاع مقــدس و پوســترهای انگلســتان در جنــگ
جهانــی اول» ،با معرفــی مفهوم فرهنــگ بصری و جایــگاه آن در
بصری بعــد از انقالب اســامی
طول تاریــخ ،به بررســی فرهنــگ
ِ
ایــران و تأثیــرات ناشــی از جنــگ تحمیلــی بــه آن پرداختهانــد و
نقش دین ،فضای معنوی و مقدس و همچنین شــرایط خاص
اجتماعی آن دوران را در پوستر بررسی كردهاند.
محبوبه غالمپــور گلــی و منصور حســامیکرمانی در ســال 1393
در مقاله «تحلیل نشانهشــناختی تصویری از یک نگاره نســخه
خطی «هــزار و یک شــب» به روش یــوری لوتمــان» ،نــگارهای از
نسخه خطی هزار و یک شب در مکتب قاجار اثر ابوالحسنخان
غفاری(صنیع الملک) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهاند.
نگارگری و نقوش ایرانی

ً
هنــر نگارگــری ظریــف و معمــوال ریزنقــش و دارای کیفیــت
تزیینــی ،از دیرباز به شــیوههای مختلــف در خاورزمین متداول

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

بوده اســت .نگارگــری ایرانــی تفاوتــی اساســی و ذاتی با نقاشـ ِـی
اصول فلسفی و معیارها و
طبیعتگرایانه اروپایی داشت و نیز در ِ
تصویری خاور دور و هند متفاوت
قواعد زیباییشــناختی با هنر
ِ
بود .همچنین با آنکــه به غلط بر آن نــام مینیاتــور نهادهاند ،جز
کوچکی اندازه و برخی ظرافتهــای فنی ،با مینیاتور اروپایی
در
ِ
قرون وسطی قرابتی نداشت (پا کباز)45 :1387 ،
نگارگــری دوره اســامی را بایــد به دو بخــش عمده تقســیم كرد:
دوران اولیه اســامی كــه دوران ركــود و تقبیح تصویر میباشــد و
نگارگری دوران انــزوا را میگذرانید و به متن آثار و صنایع دســتی
محــدود میشــد .در دوران دوم ،دورانــی كــه ایــن هنــر مــورد
ً
حمایـ ِـت حكام و ســاطین رشــد و نمــو مییابــد و تقریبــا از متن
كتــب و صنایــع دســتی آزاد میشــود و هویتــی مســتقل مییابد
(ابراهیمی ناغانی.)21 :1384 ،
نمادها و نقوش بهكاررفته در نگارگری

نقــش بــه معنــی «تصویــر ،نگارگــری ،ترســیم ،صورت ،شــكل و
رســم» (معیــن )1381،و همینطــور «صــورت ،تصویــر ،رســم،
ترســیم ،شــبیه صورت و شــكل»(دهخدا )1377 ،آمده اســت.
نقش درواقــع به شــكل ظاهری یــك چیــز اشــاره دارد .نقش در
بسیاری از منابع با نام نقشمایه آورده شده است« .نقشمایه
  »motifمایــه اصلی و بــارز در یك اثــر هنری ،عنصر یــا تركیبی ازعناصر بصــری كه در یــك تركیببندی تكــرار میشــود و در بیان
هنرمنــد برجســتگی و ویژگــی دارد»(پا كبــاز .)17 :1381،نمــاد
بهعنــوان یكــی از ابزارهــای آ گاهیبخشــى و اطالعرســانى،
كهنتریــن و بنیادیتریــن روش بیــان محســوب میشــود؛
ابزاری كــه موجــب آشــكار شــدن مفاهیمی میگــردد كــه ورای
ظاهر خود بر امرى دیگر داللت دارد .میتــوان گفت كه قدمت
ِ
نماد به انــدازه قدمت تاریخ حیات بشــر اســت و به ایــن ترتیب
ـان دیــروز اســت .یكى از
ِ
ـان امــروز و انسـ ِ
خط وصلــی میــان انسـ ِ
عواملی كه انسانها را از حیوانات جدا میسازد ،همانا توانایی
انســانها در برقــراری ارتبــاط در یك ســطح پیچیده اســت ك ــه
همان ارتباط نمادین اســت .حضـــور نمادها در زندگی انســان
به دوران ماقبــل تاریخ و آغــاز زندگی اجتماعــی او برمیگردد كه
ناچار بــود برای تــداوم حیات خویــش از آن اســتفاده نماید .در
ایران ،ســفالینهها یا ســنگنگارهها و مهرهای تمدنوارههای
كهن ،همچون شــوش و ســیلك و ما كــو و زیویه و منطقــه تیمره
نقوش نمادیــن زیــادی دارند و ایــن رونــد در طول تاریــخ هنر و

صنایع ایران تداوم داشته است(چیتسازیان.)38 :1385 ،
زمینههــای پیدایــش نمــاد در هنرهــای تجســمی و بهطــور
خــاص در هنــر ایــران را میتــوان در دو بســتر عمــده بررســی
کــرد :اســطورهها و آیینهــا ،كــه بنــا بــه سرشــت و ویژگیهــای
مشترکشان با نماد پیوندی ذاتی دارند؛ زیرا همانگونه که نماد
بــر معنایی جــز معنــای ظاهری دال لــت میکنــد ،در اســطورهها
و آیینهــا نیــز شــاهد مفاهیمــی خــارج از حــوزه درک مســتقیم
هســتیم؛ بهطوریکه همــواره بــرای ارائه آنهــا ملزم به اســتفاده
از نمادهــا بودهایم .اســطورهها بســتر مناســبی جهــت پیدایش
و پــرورش نمادها ،و بهعبارتــی موضوع خالقیت و ابــداع نمادها
در هنرهــای تجســمی بــه شــمار میرونــد .بــا مطالعــه و بررســی
نقاشــان ایرانــی در گذشــته میتــوان چنیــن اســتنباطكــرد كــه
نقوش ســنتی نیــز بودهاند كه همــان ویژگی
نقاشــان ،طراحان
ِ

را در آثار خــود بــه كار گرفتهاند .ماننــد عمقنمایــی در نگارهها،
ارزشنهــادن بــه تمامــی اشــكال بــه یــك انــدازه ،نگریســتن بــه
یــك موضــوع از چنــد جهــت و وجــود تزئینــات نقوش ســنتی در
نگاره(آشوری ،علی مرادی.)22 :1387 ،
این نقوش برمبنای تفکرات و برداشتهای آیینی شکل گرفته
است و بســیاری از این نقوش به نمادی از اعتقادات هنرمندان
بدل شــده اســت .با گذشــت زمان شــاهد بروز تغییــر و تحول در
این نقوش بودهایم .در ابتدا شــکلهای طبیعی را ساده ترسیم
میکردنــد ولــی بعدهــا ایــن اشــکال ،مفاهیــم خاصی یافــت و با
نقش جدیدی
سادهشــدن ،هم از طبیعتگرایی دور شــد و هم ِ
را متناســب با شــکل و مواد ســازنده شــیء پدید آورد .براســاس
این تنــوع ،نقــوش و نمادهــای ســنتی را میتــوان به ترتیــب زیر
تقسیمبندینمود:
نمادهــای هندســی :خطــوط راســت ،كــج ،مــوازی ،متقاطع،
شــكل زینتــی
هاشــورزنی و نقطهگــذاری شــاید ابتداییتریــن
ِ
بودهاند .زیرا هم سادهترین شــكلها را داشته و هم مناسبترین
نمونــه مكررســازی و بهدس ـتآوردن مهــارت در ایــن راه
بــوده اســت(ضیاپور .)3 :1353 ،نمــاد هندســی بهطوركلــی
مجموع ـهای از اشــكال هندسـ ِـی منظــم هماننــد دایــره ،مربع،
مثلث یا ترکیبهایی همچون ســطوح شــطرنجی ،ســتارههای
هندســی هنر
ش ـشپر ،اشــكال مانــداال ،چلیپــا و  ...نمادهــای
ِ
ایران محسوب میشــوند .در نگارگری ایران اســتفاده از اشكال
خــاص
هندســی ،بهصــورت ترکیبــی و ابــداع نقشمایههــای
ِ
هندسی رواج داشته و همواره ضمن حفظ ارزشهای نمادین،
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مطالعه نشانهشناختی تصویری در پوسترهای دهه اخیر با تأکید بر بُنمایههای نگارگری ایرانی

برای آراســتن فضاها مورداســتفاده قرار گرفتهاند .کاربرد عناصر
هندسـ ِـی ترکیبــی در نگارههــا ،میتوانــد تحــت تأثیــر نقــوش
ّ
ـامی مبتنــی بــر
کاش ـیکاریها ،معــرف و نمــادی از حكمــت اسـ ِ
کثرت در عین وحدت و وحدت در عین كثرت باشد(كفشچیان،
یاحقی.)69 :1390،
نقــوش گیاهی :نقــوش گیاهــی کــه در دوره ساســانی بهصورت
ـاس نقــوش گیاهی دوره
نیمهانتزاعــی اجرا شــدهاند ،بعدها اسـ ِ
خود
اســامی بهخصوص صــدر اســام را تشــکیل میدهند کــه ِ
این نقــوش وامــدار هنر هخامنشــی هســتند .این نقــوش که در
هنر صدر اســام و حتــی در ادامه تمدن اســامی مورد اســتفاده
ِ
بودهانــد ،شــامل نقــوش گــردان اســت که خــود بــه بخشهای
دیگری مانند نقش درخــت ،اســلیمیها و خطاییها (ختایی)
تقســیم میشــوند که حکــم الفبــای اصلــی زبــان تصویرســازی
یشــمار خود عرصه
ســنتی ایران را دارند .ایــن نقشها با تنوع ب 
گستردهای از طراحی سنتی ایران را به خود اختصاص دادهاند.
نقوش مذکور برپایه فــرم دایره با اســتفاده از قوسهای حلزونی
ً
(اســپیرال) شــکل گرفتهاند کــه بنمایهای کامــا گیاهــی دارد و
عقیده برخی از هنرشناسان این است که این نقش متأثر از برگ
کنگرهای هخامنشــی اســت که گاهی بندرت بهدلیل شــباهت
ـلیمی دهاناژدری
با نقوش جانوری به نامهــای دیگر چون اسـ ِ
معروفند(اصفهانی و صفایی.)45 :1390،
نقــوش جانــوری /انســانی :اســتفاده از نقــش حیــوان در هــر
دورهای از تاریخ بشــر به دلیــل اهمیت حیوانات در همزیســتی
تنگاتنگ با انسان است .در دورههای اولیه زندگی بشر ،انسان
بهدلیــل تــرس و پــس از آن به ســبب ازدیــاد و بــاروری حیوانات
پرمنفعــت و بهرهگیــری بیشــتر از آنهــا ،تصویــر آنهــا را بــر دیــواره
غارها و یا روی تختهســـنگها نقش میكرد ه است .پس از آنكه
دیگر ،ترس ب ــه معنای گذشته وجود نداشــت ،نقش حیوانات
بهمنزله نمــادی از وجوه رفتارهای نیك و بد انســانی به نمایش
گذاشــت ه شــد ،و از آنجا كه انســان خود حیوانی ناطق اســت و
در بین موجــودات ،حــركات و رفتار حیــوان به انســان نزدیكتر
اســت ،در نتیجه انســان برای نمادینســاختن مشخصههای
خود ،حیــوان را بهعنوان یكــی از بهترین قالبهــا انتخاب كرد.
انســان از ابتــدا برمبنــاى نــگاه خــود بــه اســتفادههای مفید یا
خطراتی كــه از جانــب حیوانــات متوجــه او میشــد ،نمادهای
خیر و شـ ّـر را به حیوانات نســبت میداد كه البته در دورانهای
مختلــف و بــا توجــه بــه ویژگیهــای هــر دوره و یــا هــر فرهنــگ
46
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و تمــدن ،هركــدام از ایــن اطالقهــای نمادیــن متفــاوت بــود
(روستایى چیتسازیان.)6 :1392 ،
عناصــر نمادین :هالــه مقدس نــور الهی و نیــروی ترکیبـ ِـی آتش و
طالی شمســی یا انرژی الهی اســت؛ نورســاطع از تقــدس؛ نیروی
معنــوی و قــدرت نــور؛ تقــدس؛ فـ ّـر؛ نبــوغ؛ فضیلــت؛ صــدور قــوه
حیاتــی موجــود در ســر؛ انــرژی حیاتی خــرد؛ نــور متعالــی معرفت
(کوپر .)378 :1379 ،آتش ،یكی از عناصر بنیادین هستی ،مظهر
روشنایی ،حرارت و گرماســت .آتش ،نماد خورشید بر روی زمین
است .آتش مظهر پا کی و سمبل مهر و زندگی است که در نگارهها
نیز با همین مفهوم به کار میرود (كفشچیان یاحقی.)72 :1390 ،
آب از عناصــر بنیــادی هســتی که نمــاد زندگــی ،مرگ ،رســتاخیز،
راز آفرینــش ،پا کی ورســتگاری ،بــاروری و رشــد ،تجدیــد حیات و
دگردیسی محسوب میشود .زندهبودن آب و زاییدهشدن زمین
از آب در فرهنــگ و اندیشــه ایرانــی بســیار مــورد توجه قــرار گرفته
اســت .در تفكر اســامی نیــز آب یعنــی شــفقت ،معرفــت باطنی،
تطهیر و زندگی .آب به شكل باران یا چشمه یعنی مكاشفه الهی و
حقیقت و نیز آب یعنی آفرینش(كوپر.)2 :1379 ،
خط و نوشته :متن یا نوشــتار در آثار نگارگری عالوه بر نوع خط،
به لحاظ مفهومی و بیانی نیز بسیار خالقانه گزینش شدهاند.
پوستر

پوســتر بــه عنــوان نوعــی طراحــی گرافیكــی بــه نمایــش و تبلیــغ
تعلــق دارد و در آن ضــروری اســت تصویــر و كلمــه بــه شــكل
مختصــر ،مرتبط با یــك مفهــوم واحــد و بهیادماندنی باشــند .در
ـترش اواخر ســده نوزدهم،
خیابانهای شــهرهای در حــال گسـ ِ
پوســترها بازنمــودی از زندگــی اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی
بودند و تالش داشــتند تا خریــداران را به خریــد كاال و مخاطبان
را بــه برنام ههــای تفریحــی فراخواننــد .جلــوه پــرآب و رنــگ
پوســترهایی كه در آن هنگام بــا ابداع روش چاپ ســنگی امكان
یكــرد .تصاویــر این
شــده بــود ،توجــه عابرین را بــه خــود جلب م 
یهــا كــه در آن مضمونــی دقیق با یــك متــن ارائه شــد ه بود،
آ گه 
ُمد هنری زمانه خود را بازتاب میدادند و نوعی زیباییشناســی
حاصل
جدید تصاویر خالصه و موجز را عرضــه میكردند كه خود
ِ
ِ
روشهای تكثیر آن دوره بود (هولیس ،ریچارد .)11:1382
کلمه پوســتر رســانهای چاپی و نوعی آ گهی اســت که بر دیوارها
و ســاختمانها ،یــا بــر ســطوحی کــه در شــهر بــرای نصــب آن
یشــود .یــا حتــی گاهی ســر از
پیشبینــی شــده اســت ،نصــب م 

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

تابلوهای اعالنــات درمیآورد .ایــن اصطالح از زبان انگلیســی به
زبان فارســی امروز ما وارد شــده اســت و چون «آ گهی دیــواری» و
ً
«اعالن» معادل دقیقی برای آن نیســت .معموال هــم طراحان و
هم عموم مــردم تلفظ همین واژه انگلیســی را بر زبــان میآورند و
یا عدهای معادل فرانســوی (آفیش) آن را به کار میبرند .پوســتر
بیشــتر در زندگــی شــتابان و ماشــینی شــهرها ب ـهکار میآیــد و در
موضوعــات مختلــف اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی ،تجــاری
یشــود .ایــن رســانه ا گر بهدرســتی بــه کار
و خدماتــی طراحــی م 
یهــای بصــری الزم در طراحــی آن رعایــت شــود و
رود و ویژگ 
مســیر و برنامهریــزی تبلیغاتــی نیــز صحیح باشــد تأثیر شــگرف و
پیشبینیناپذیــری در انتقال پیــام دارد (افشــار مهاجر:1388 ،
.)27- 26
پوســتر بهعنــوان اثــر هنــری بیــش از دیگــر آثــار هنــری در دیــد
یتــوان گفــت نســبت بــه دیگــر هنرهــا مردمیتر
عمــوم بــوده و م 
و عامهپســندتر میباشــد .پوســتر بهعنــوان یکــی از گون ههــای
طراحی گرافیک امروزه تأثیرگذارتر از همیشه ،در میان
کالســیک
ِ
یپــردازد .پیش از آنکــه از طریق
جوامع بشــری به ایفای نقش م 
طراحی پوســتر ،تصویر در اندازههای بزرگ و بــه تعداد زیاد تکثیر
شود ،متن بیشــترین فضا را در پوستر اشــغال مینمود .به تعبیر
دیگر ،پوســتر به جــای آنکه ترکیبــی از متــن و تصویر باشــد فقط
از متن تشــکیل یافته بــود .این متن کــه القا کننده نظــر طراح در
تبلیــغ مفهــوم خاصی بــود ،بــا انتخاب نــوع فونــت و با اســتفاده
کهــای چــاپ متــن بــه گون ـهای دلخــواه در صفحــه قرار
از تکنی 
میگرفت و به چاپ میرسید(ریورز ،شرلوت.)1390،
نشانهشناسی

نشانهشناســی را به عنوان معادل  Semioticsیا  Semiologyبه
كار میبریم؛ هرچند كه میان این دو اصطالح تفاوتهایی جزئی
هم به چشــم میخورد ،ولــی ما ایــن دو را یكی در نظــر میگیریم.
گاهی هــم آن را «نظریــه نشــانهها» نامیدهاند(قائمینیا:1385 ،
 .)4نشانهشناسـ ْـی علمــی اســت کــه بــه بررســی انــواع نشــانه و
عوامل حاضــر در فراینــد تولیــد و مبادله و تعبیــه آنها و نیــز قواعد
یپــردازد و سرشــت و چگونگــی ارتبــاط و
حا کــم بــر نشــانهها م 
معنــا را در پدید ههــا و نظا مهــای نشــانهای گونا گــون مطالعــه
میکنــد (مهاجــر .)252 :1380 ،براســاس تعریفــی از امبرتــو ا کــو
«نشانهشناســی نــه فقط شــامل مطالعه هــر چیزی اســت که به
چیــزی دیگــر اشــاره دارد»(امامــی فــر .)5 ،1388 ،نشــانه چیزی

اســت کــه از دیــد کســی ،از جهتــی یــا ظرفیتــی بــه جــای چیــزی
مینشــیند .نشــانه کســی را خطــاب میکنــد ،یعنــی در ذهن آن
شــخص نشــانهای برابــر یــا شــاید نشــانهای بس ـطیافته خلــق
میکند .نشانهای که به این ترتیب آفریده میشود تفسیر نشانه
نخست نامیده میشود (ســجودی .)28 :1387 ،نشانه مبنای
یکی از روشهای تحلیل متن است.
معنای صریح ،معنای ضمنی

ّ
هــر واژه ممکــن اســت عــاوه بــر معنــای «تحتاللفظــی»اش
(معنای بــه اصــاح صریــح آن) معانی ضمنی نیز داشــته اســت.
ضمنــی حقیقــت
ـای
در نشانهشناســی ،معنــای صریــح و معنـ ِ
ِ
مفاهیمی هســتند که با رابطــه دال و مدلول ســروکار دارند و نوع
مدلولها از هم متمایز میشوند :مدلول صریح و مدلول ضمنی
(سجودی ،1387 ،ص .)77 .معنای «صریح» را با عباراتی چون
ّ
مبتنی بر «تعریــف»« ،معنای تحتاللفظــی»« ،معنای بدیهی»
یا «معنــای مبتنــی بر دریافــت عــام» توصیــف کردهانــد (چندلر،
 .)137 :2007عبارت «معنای ضمنــی» به تداعیهای اجتماعی
ـ فرهنگی و «شــخصی» (ایدئولوژیک ،عاطفی و  )...نشــانه اشاره
دارد (سجودی.)78 :1387 ،
ً
بارت معتقد اســت کــه الگــوی سوســوری نشــانه صرفــا توجیهگر
معنــای «صریح» اســت و سوســور به بررســی «معنــای ضمنی» و
چگونگی آن نپرداخته اســت و این مهم به نظری هپــردازان بعدی
(از جمله خود بارت) وا گذاشــته شــده اســت (بــارت89 :1967 ،؛
سجودی .)87 :1387 ،برای مورخ هنر اروین پانوفسکی ،داللت
مستقیم یک تصویر بصری ،همان است که همه بینندگان آن ،از
هر فرهنگ و در هر زمانی که باشند در تصویر تشخیص میدهند
(پانوفسکی53 -51 :1970 ،؛ چندلر.)207 :1386 ،
بــارت در «پیــام تصویــری» ( )1961و «بالغــت تصویــر» ()1965
عقیده داشــت که در عکاســی داللت ضمنی را میتــوان (به طور
تحلیلــی) از داللت مســتقیم مجــزا دانســت (بــارت-15 :1977 ،
31؛ چندلــر .)208 :1386 ،والنتیــن ولوشــینف اصــرار داشــت که
نمیتــوان مــرز قاطعــی میان دال لــت مســتقیم و داللــت ضمنی
ایجــاد کرد ،زیــرا «معنــای ارجاعــی بــا ارزشگذاریهای مــا تغییر
میکنــد ...معنــا همیشــه از ارزشداوری رســوخ میپذیــرد»
(ولوشــینف105 :1973 ،؛ چندلــر .)209 :1386 ،روالن بــارت این
دیدگاه لویی بلمزلف را پذیرفت که مراتب داللتی متفاوتی وجود
دارد .داللت مستقیم (صریح) پس از ارجاع به یک چیز ،منجر به
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زنجیرهای از داللتهای ضمنی میشود.
ّ
ارویــن پانوفســکی ( ،)Ervin Panofskyمحقــق تاریــخ هنر اروپا
ّ
مدعی اســت که دال لــت صریــح در تصاویــر بهطورکلــی هنرهای
تجســمی ،همان معنا و دریافتی اســت که همه افــراد در برخورد
بــا آن اثر در ذهنشــان نقش میبنــدد (ضیمــران .)119 :میتوان
گفت کــه نشــانهها بیشــتر دارای ّ
ماهیــت و منشــی چندمعنایی
هستند ،به عباراتی میتوان آنها را در معرض تفسیر و تغییرهای
متعــددی قــرار داد .در اینجاســت کــه نقــش دال لــت و معنــای
یگــردد .بعضــی مدعــی
ضمنــی یــا التزامــی پدیدههــا مطــرح م 
ّ
هســتند که داللت و معنای صریح بــا رمز کمــی ()Digital code
و داللت ضمنی با رمز قیاسی ( )Analoguecodeسروکار دارد.
همانگونه که فسکی گفته اســت در ْ
عکس داللت صریح همان
اســت که دیده میشــود .او در کتاب معروف خود «مقدمهای بر
مطالعات رسانهای» یادآور شده که عکس در ظاهر چیزی را بر ما
معلوم میدارد که در جهان واقع نیز ما با آن روب ـهرو بودهایم .اما
هنر عکاسی در این است که با ابتکار و هنر خویش ،جلوههایی را
ً
در عکس بازتاب دهد که ظاهرا مشهود نیست (ضمیران.)120:
از دید او اسطورهها ایدئولوژیهای غالب دوران ما هستند .بارت
معتقد اســت که مراتب داللت ،یعنی داللت «صریــح» و داللت
«ضمنــی» در تلفیــق بــا یکدیگــر ایدئولــوژی را تولیــد میکنند که
دیگران (و نه البته خود بارت) آن را مرتبه سوم داللت دانستهاند
(فیســک35 :1978 ،؛ اســولیوان276 :1944 ،؛ ســجودی،
 .)86 :1387فرضیــه اصلــی او این اســت که اســطوره همــواره در
کار تبدیل تاریخ به طبیعت اســت .روالن بارت مدعی اســت که
اسطورهها در جریان استقرار در جامعه خود به پدیدهای طبیعی
تبدیــل میشــوند (ضمیــران .)123 :دربــاره ســه مرتبــه دال لــت
ً
چندلــر مینویســد ... :مرتبــه نخســت (دال لــت صریــح) اساســا
بازنمــودی تلقــی میشــود .مرتبــه دوم (داللت ضمنــی) بازتاب
ارزشهای اشــارهگر اســت که به هر نشــانه پیوند یافته اســت .در
مرتبه ســوم (اســطورهای یا ایدئولوژیک) نشــانه بازتــاب مفاهیم
متغیر فرهنگی اســت که زیربنای جهانبینیهای خاصی چون
مردانگی ،زنانگی ،فردگرایی ،عینیتگرایی و غیره است (چندلر،
145 :2002؛ سجودی.)91 :1387 ،
نشانه از دیدگاه پیرس

براســاس طبقهبنــدی پیــرس نشانهشناســی بــه ســه دســته
شــمایلی ،نماد و نمایه تقســیمبندی میشود.نشــانه نمادین،
48
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«دال (نمود) مشابه مدلول (تفسیر) نیست» (موسوی لر:1393 ،
« .)85نشانههایی که به موضوع از راه قرارداد یا قاعدهای محکم
و از طریــق همبســتگی با ایــدهای کلــی مرتبطنــد (نشــانهای که
ً
براساس قرارداد و نه صرفا مشابهت اختیار شده است).
نمادهای کالسیک مانند پرچمها ،کبوتر صلح ،عالیم راهنمایی،
نتهای موسیقی و الفبای مورس همچون نظامی از نشانههای
قــراردادی در نظــر گرفتــه شــده و در این طبقهبنــدی قــرار دارند.
نشانههای نمادین بیش از دیگر نشانهها کاربرد اجتماعی دارند
(ســجودی .)207: 1387 ،ســه وجــه نشــانه از دیــدگاه پیــرس به
اضافهتعریفیمختصروچندمثالروشنگرارائهشدهاند:
نشــانه شــمایلی« ،نشــانهای اســت که موضوع خود را براســاس
مشــابهت ،تصویر میکند و از این رهگذر بر امری داللت میکند.
طرح یک پیکره ،یک عکس ،یک تصویر سادهشده که نمایانگر
یک درخــت یا یــک خانه باشــد ،درصورتیکــه به درخت یــا خانه
شبیه باشد شمایل محســوب میشــود»( .چندلر)1386:95 ،؛
«رابطــه دال و مدلــول (تصویــر ذهنــی) مبتنــی بر تشــابه اســت»
(موسوی لر.)85 :1393 ،
نشــانه نمای ـهای ،نشــانهای اســت کــه از ارجاعــش بــه موضــوع
و پیونــدی که با آن ممکن اســت برقرار کند ،شــناخته میشــود.
طبــق تعریف پیرس ،نمایه نشــانهای اســت کــه از موضــوع خود
تأثیــر گرفتــه باشــد .یعنــی بــه نشــانه برجایمانــده از گونــهای
پریدگی چهره به نشــانه
موضوع ،نمایــه میگوییــم؛ ماننــد رنگ
ِ
خســتگی ،دود به نشــانه آتش یا ابر به نشــانه باران» (سجودی،
بودن رابطــه دال و مدلول در این
 .)298 :1387میزان قراردادی ِ
سه نوع نشانه به ترتیب کاهش مییابد.
نشــانههای نمادیــن از جملــه زبــان بســیار قراردادیانــد،
نشانههای شمایلی تا حدی قراردادیاند و نشانههای نمایهای
توجه را براســاس اجباری کور به ابژههایشــان معطوف میکنند.
میتــوان گفــت دالهــای نمای ـهای و شــمایلی بیشــتر در قیــد
مدلولهایشــان هســتند درحالیکــه در نشــانههای نمادین که
بیشــتر قراردادیاند ،این مدلولها هستند که به واسطه دالها
تعریف میشوند (امامیفر.)8:1388،
نشانه از دیدگاه سوسور

از دیــدگاه سوســور ،نشــانه نه یــک شــیء را به یــک نــام ،بلکه یک
تصور صوتی پیوند میدهد .تصــور صوتی آوای مادی
مفهوم را به ِ
نیست که جنبه فیزیکی داشته باشــد ،بلکه اثر ذهنی این آواست

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

جدول  :1نوع نقوش و نحوه استفاده از عناصر نگارگری و بنمایههای نگارگری ایرانی

نقوش استفادهشده در پوستر
نمونه

نقش گیاهی

* شمسه با
استفاده اسلیمی

نقش جانوری /
انسانی

عناصر نمادین

خط و نوشته

نقوش هندسی

موضوع

استفاده از رنگ
-

-

طالیی و فیروزهای

-

فرهنگی

تحریر دور حروف -

نمونه شماره 1

سرو

-

-

فرهنگی /

خط نسخ

هنری

نمونه شماره 2

* استفاده از
اشکال هندسی
-

-

-

-

 نمای معماری فرهنگی /تئاتردر نگارگری/دید
همزمانی

نمونه شماره 3

بته جقه

-

-

خط نسخ.

* استفاده از

فرهنگی /

خطوط شکسته

هنری

نمونه شماره 4

و حواس ما نمایشــی از آن را ارائه میدهد .نشانه زبانی محسوس
است و ا گر آن را مادی بنامیم ،تنها به همین معنی و برای تقابل با
مفهوم اســت (امامیفر .)5 :1388 ،از دید سوسور نشانه شکلی از
دال و مدلول است که رابطه بین دال و مدلول را داللت مینامند.
سوسور نشانهها را براساس نوعی ماهیت جوهری یا ذهنی تعریف

نمیکند .از دید سوســور نشــانهها در اصل به یکدیگــر ارجاع داده
یشــوند .در درون نظام نشــانهای «همــه چیز وابســته به روابط
م 
اســت .هیچ نشــانهای به تنهایی معنــا پیــدا نمیکنــد و ارزش آن
به رابطه با نشــانههای دیگر اســت» .سوســور میگوید« :مفاهیم
بهگون ـهای اثباتــی و ایجابــی و بهموجــب محتوایشــان تعریــف
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نمیشــوند ،بلکه بهگونهای ســلبی و از طریق تقابل با دیگــر اجزا همان
نظــام ارزش مییابنــد .آنچه مشــخصکننده هر نشــانه اســت ،به بیان
قرقبــودن آن چیزی اســت که نشــانههای دیگــر نیســتند» (امامیفر،
ِ
 .)6 :1388در جــدول  1نوع نقوش و نحوه اســتفاده از عناصر نگارگری و
بنمایههای نگارگری ایرانی در  5پوستر نشان داده شده است.
بررسی نشانهشناسی نمونهها

پوســتر فــوق بــرای جایــزه ادبــی در زمینــه
بازنویسی ادبیات کهن فارسی برای کودک و
نوجوان و همچنین مراسم رونمایی از نشان
مهــدی آذر یــزدی در ســال  1394طراحــی
شــده اســت .موضوع ایــن پوســتر فرهنگی و
برای جشــنواره ادبــی اســت .در طراحی این
پوستر با استفاده از نقش شمسه و به صورت
گره (تنــد دو پنج) همــراه با تزئینات اســلیمی
استفاده شده است .داللت صریح اثر بر استفاده از رنگهای شاد و زنده
و نقش شمسه همراه با تزئینات اسلیمی ،تصویر سکه با رنگ طالیی در
کشــده آذر یزدی بر روی ســکه
وســط شمســه و مرکزیت کادر ،چهره ح 
اســت .داللت ضمنی اثر بر اســتفاده از این رنگها و نوع ترکیببندی به
منظور رده سنی مخاطبان ،نقش شمسه بهعنوان نمادی برای نمایش
کثرت و وحدت ،استفاده از ســکه و چهره آذر یزدی در مرکز برای توجه به
مضمون و موضوع پوســتر ،اســتفاده از نمادهای نگارگری ایرانی و چهره
روی سکه در راستای موضوع و هدف پوستر ،که بازنویسی ادبیات کهن
فارســی برای رده ســنی کودک و نوجــوان را با توجــه به اینکه مرحــوم آذر
یزدی بــرای این رده ســنی و ایــن نوع ادبیــات فعالیت میکردند ،نشــان
میدهد .در این اثــر دال بر رنگها و نقشها و تصویر ب ـهکار برده که به آن
اشــاره شــده دال لــت دارد و مدلــول بــر اســتفاده از ایــن نما دهــا در جهت
هدف پوســتر و رده ســنی مخاطبان آن ،وحــدت و کثــرت ،همچنین به
موضوع پوســتر و باز آفرینی ادبیات کهن برای این رده ســنی اشاره دارد.
بنابرایــن در ایــن اثــر رابطــه بیــن دال و مدلــول مبتنی بر تشــابه بــوده و از
عناصــر شــمایلی بــرای تولیــد معنــا اســتفاده شــده اســت و ارتبــاط
نقشمای ههــای ایرانــی و عناصــر نگارگــری در ایــن پوســتر بــا اســتفاده از
نشانههای شمایلی است.
در پوســتر فــوق ،نقش درخت ســرو بــا رنگ
ســبز در پسزمینــه آبــی ســاده و روی محور
تقــارن عمــودی کادر قــرار دارد .این درخت
در فرهنگهــای باســتانی و فرهنــگ ایــران
نمــاد جاودانگی و نامیرایی اســت ،به برکت
عمر طوالنی و همیشــه ســبز بودن در میان
بســیاری از اقوام درخت زندگی نــام گرفته و
ـاطیری
در بیــن درختــان جنبــه اسـ
ِ
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نقــش درخت ســرو با رنگ ســبز در
قدرتمنــدی دارد .داللــت صریح اثر
ِ

پسزمینــه آبــی ســاده و روی محــور تقــارن عمــودی کادر اســت.
نوشــتههای فارســی روی درخــت بــا رنــگ ســفید بهصــورت مــورب و
انگلیسـ ِـی گوشــه ســمت چپ با رنگ آبی فیــروزهای و تنها فجــر با رنگ
قرمز برجســته اســت .داللــت ضمنــی اثــر بــر رشــد و اعتــای فرهنگی و
اصالت و هویت ایرانی داللت دارد.
ّ
رابطــه دال و مدلول در ایــن اثر بهصورت علی اســت ،بنابرایــن از عناصر
نمایهای برای القای مفهوم اســتفاده میشود و ارتباط نقشمایههای
ایرانــی و عناصــر نگارگــری در ایــن پوســتر بــا اســتفاده از نشــانههای
نمایهای است.
پوســتر فــوق بــرای بیســت و ششــمین
نمایشــگاه ملــی صنایــع دســتی جهــت
حمایــت از تولیــدات داخلــی و حمایــت از
خریــد صنایع دســتی بــا شــعار «هنــر ایرانی
شایســته خانه ایرانی اســت» طراحی شــده
ـتر فرهنگــی هنری
اســت .موضوع این پوسـ ِ
در زمینــه نمایشــگاه صنایع دســتی اســت.
نقــش شــاخص ایــن پوســتر ،بتــه جقــه بــه
همــراه نقــوش ســاده هندســی (لــوزی) اســت کــه بــه صــورت قرینــه
ســاماندهی شــدهاند .داللت صریح اثر بر نقش بته جقه ،نقوش ساده
هندسی (لوزی) و نقوش شکســته گلیم ،ترکیببندی قرینه ،استفاده
روی
از رنگهــای آبــی فیــروزهای و آبی تیــره (رنگهــای اصیل ایرانــی) ِ

پسزمینه خا کــی اســت .داللت ضمنــی اثر بــر ماهیت ملــی و فرهنگی

پوســتر و اصالــت ایرانــی اشــاره دارد .دال در ایــن اثــر نقــوش ســنتی و
هندســی با ترکیببنــدی متقــارن و رنگبنــدی ایرانی و ســنتی
اســت و مدلول به اصالــت ایرانی ایــن هنر و نقــش فرهنگ و هنر
ملی ایران اشاره دارد .بنابراین رابطه بین دال و مدلول براساس
تشابه بوده و از عناصر شمایلی برای القای مفهوم استفاده شده
اســت و ارتباط نقشمایههــای ایرانــی و عناصر نگارگــری در این
پوستر با استفاده از نشانههای شمایلی است.
این پوســتر برای نمایشــنامه «کبوتری
نا گهــان» اثر محمــد چرمشــیر طراحی
شده است .در این اثر داللت صریح اثر
بر چهــره قــرار گرفتــه در کادر که بــا فرم
یک ســاختمان که به ســبک نگارگری
ایرانی بهصورت تخت کشــیده شده و
در طراحــی آن از خطــوط مــورب و
فرمهای لوزی اســتفاده شــده اســت.
رنگهای بهکار بردهشــده در اثر ســیاه ،فیــروزهای و کرم اســت.

پژوهشنامه گرافیک و نقاشی

پسزمینه اثر آبــی فیــروزهای چهره و ســاختمان با رنگ ســیاه و
نوشــتهها و خطوط و فرمها رنگ کرم دارند .داللت ضمنی اثر بر
هویت ایرانی اثر و نمایشنامه و مضمون آن اشاره دارد.
در این اثر دال بــر رنگهــا و ترکیببندی و فضاســازی ،فرمهای
در پوســتر که توضیح داد ه شــده داللت دارد و مدلــول اثر هویت
و مضمــون نمایشــنامه و هویــت ایرانــی و فرهنگــی (فضاســازی
ایرانــی) اثــر اســت .رابطــه بیــن دال و مدلول براســاس شــباهت
است ،بنابراین از عناصر شمایلی برای تولید معنا استفاده شده
اســت و ارتباط نقشمایههــای ایرانــی و عناصر نگارگــری در این
پوستر با استفاده از نشانههای شمایلی است.
نتیجهگیری

در ایــن پژوهــش بــه بررســی تصاویــر نمادگرایانــه و تأثیــر
نشانهشناختی آنها در ارتباط با موضوع پوســتر و میزان استفاده
از نقــوش و نما دهــای ایرانــی پرداخته شــده اســت .درنظرگرفتن
مخاطــب و جامع ـهای كــه در آن زندگــی میكنــد و همچنیــن
یهــای فرهنگــی و تاریخی هر جامعــه ،میتوانــد در انتخاب
ویژگ 

تصاویر و نمادهایی كه برای مخاطب آشــنا هســتند ،مؤثر باشد.
یشــده
در این پژوهش ســعی بــر آن اســت كه پوســترهای طراح 
در ایــن بــازه زمانی ،بــا توجه بــه مفاهیــم نشان هشــناختی نقوش
ـری ایران در چهــار نمونــه انتخابی مورد
و تصاویر مرتبــط با نگارگـ ِ
بحث و تجزیــه و تحلیل قــرارگیرد .نتایج بر این اســت کــه با توجه
بــه بررســی نمون ههــا ،ارتبــاط نقشمای ههــای ایرانــی و عناصــر
نگارگری در اغلب موارد با اســتفاده از نشــانههای شمایلی است.
با بررســی عناصر نمادین ،نقــوش و تصاویر بهرهگرفتــه از نگارگری
در هنر پوســتر ایران ،تأثیر اســتفاده از قابلیتهای هنر ایرانی ،در
رسانههای هنری همچون پوستر مشــخص میشود .همچنین
ا گــر از ایــن نقــوش و بنمای ههــای نگارگــری در راســتای موضــوع
پوستر استفاده شود تأثیر بســزایی در پیشرفت و اعتالی فرهنگ
کشــور و معرفــی آن دارد .از میان انــواع نقوش گیاهــی ،جانوری /
انســانی و هندســی در نقشمای ههــای نگارگری از نقــوش گیاهی
مانند بته جقه و ...بیشترین كاربرد را دارد و اغلب استفاده از این
نقوش با بنمایههای نگارگری در پوسترهای فرهنگی است.
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A Semiotic Study of Pictorial Art on Posters
of the Last Decade, with an Emphasis on
Iranian Painting
Abstract

O

ne of the most precious and oldest legacy of the past,
and their art is traditional painting and art, images
that are rooted in the heart of culture. Symbolism as one of
the tools of visual expression has been seen in many Iranian paintings and has brought together the concepts of form
and meaning. By studying and analyzing elements related
to painting and Iranian motifs used in posters with different
subject and audience, we can examine the effect of images
on the transmission of the message and its impact on the audience. This pictorial epistemology on posters of the last decade emphasizes the Iranian art of painting. The main focus
of this research is to study the relationship between the topic of posters of the last decade of Iran and the use of symbolic elements and Iranian imaging paintings. In this research,
the posters designed during this time period are discussed
and analyzed according to the semiotic concepts of motifs
and images related to Iranian painting. Descriptive-analytical research method and library information gathering
method you and the field results indicate that the relationship between the role of Iranian mosaics and the elements of
painting with the use of symbolic signs and it is argued that
the relationship between the role of Iranian mosaics and the
elements of painting in this poster using the elements of the
figurative elements.

Keywords: Painting, Iranian Motifs, Semiotics, Poster.
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