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پیامرسانیفضایمنفیدر پوستر*
مطهره سراج** ،1زهرا رهبرنیا

2

 1کارشناس ارشد ارتباط تصویری ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
 2دانشیار دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/3/14 :تاریخ پذیرش نهایی)96/3/27 :

چکیده

ً
ً
نقشاصلیپوســتر،انتقالپیامبهمخاطباســتکهغالباتوســطفضایمثبتانجامشود؛حالآنکهفضایمنفیکهعمدتا
نقــشپسزمینــهدرپوســترراایفــامیکنــدنیــزمیتوانــددرانتقالپیــامبهمخاطــب،نقشآفرینیکنــد.بر این اســاس ،هدف
مقالــه حاضــر ،شناســایی روشهای انتقال پیام به مخاطبان پوســتر از طریق فضای منفی اســت.روشاینتحقیقکاربردی
وتوصیفــی-تحلیلــیبــودهو گــردآوریاطالعاتبااســتفادهازمنابعکتابخانهایانجامشــدهاســت .نتایجحاصــل،حا کیاز
آناســتکــهفضــایمنفــیتواناییآنراداردکهازطریق «گســتردگی»ویا «محدودیت»آندرپوســتر« ،رنگ»« ،فرم نهفته»و
«خطــایبصــری» ،مفهومــی را بــه مخاطب منتقل كنــد  .بدینگونه،توجهمخاطببهفضایمنفیپوســترمعطوف و ســبب
تاثیربیشترپیامدرذهنویمیشود .همچنینشیوهیخطایبصریدرفضایمنفی ،به علت ابهامی که در پیشزمینه و
پسزمینه بودن عناصر به وجود میآورد،بیشترینغافلگیریرابرایمخاطببههمراهدارد .هر یک از روشهای بیان شده
به همراه نمونه پوســترهایی از سراســر جهان توضیح داده شــده اســت .بنابراین روشهای ذکر شــده ،نقش موثری در انتقال
پیام به مخاطب از طریق فضای منفی را دارند.

واژههای کلیدی

فضای منفی ،پیام رسانی ،پوستر ،یکپارچگی ،خطای بصری.

* مقاله حاضر برگرفته از پایان نامهی کارشناسی ارشد نگارنده اول با عنوان« :فضای منفی در اعالنهای دهمین دوساالنه جهانی پوستر تهران» به راهنمایی
نگارنده دوم است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09163229367:نامبر.E-mail: motyseraj@yahoo.com ،021 -44113746 :
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مقدمه

ً
هر اثر گرافیکی معموال ازفضایمثبتومنفیتشکیلشدهاست.
بطــورکلیفضــایخالیونیزپسزمینهایکهاشــکالمثبتبرآنقرار
گرفتهاندرا،فضایمنفیمینامند  .اینفضابهعنوانیکعنصرمهم
درآثارگرافیکیبهویژهدرپوستر،نقشآفرینی میکند.برخی طراحان
پوســتر ،از فضــای منفــی ،تنهــا بــه عنــوان پــس زمینــه ،فضایــی برای
استراحت چشم و تا كیدی بر فضای مثبت بهره میبرند.در حالی كه
برخی دیگر ،هوشــمندانه از قدرت پیامرسانیاین فضا در جهت معنا
و مضمون پوستر سود میجویند كه به سبب هماهنگی فضای منفی
با مضمون ،تاثیرگذاری اثر بر بیننده بیشــتر میشــود .بنابراین در این
مقاله ،به مطالعهی فضای منفی و شناســایی شیوههای انتقال پیام
بــه مخاطبــان پوســتر از طریق این فضــا پرداخته میشــود.از آنجا كه
ً
در طراحــی پوســتر ،غالبا توجه اصلی معطوف به فضای مثبت اســت

و فضای منفی از اهمیت و توجه كمتری برخوردار است ،پی بردن به
پتانســیلهای این فضا و ویژگیهای نهفته در آن ،ضروری مینماید.
پرس ـشهایاصلیپژوهشحاضرایناســتکهدرطراحیپوســتر،از
چهروشهاییمیتوانپیامیراازطریقفضایمنفی،بهمخاطبان
منتقــلکــرد؟وکــدامروش،غافلگیــریبیشــتریرابــرایمخاطببه
همــراهدارد؟ برای پاســخ به این پرســشها ،باید ابتــدا روشهایی که
فضای منفی میتواند به یاری آنها حاوی پیامی باشــد ،بررســی شــود
و ســپس مشــاهده شــود کدام روش ،غافلگیری بیشــتری را به همراه
ُ
خواهد داشــت؟ در این راستا ،نهنمونهپوسترازمجموعهیدهمین
دوســاالنهجهانیپوســترتهرانکهدارایویژگیپیامرســانیازطریق
فضایمنفیمیباشد،بررسی خواهدشد.پوسترهایاینمجموعه،
شاملموضوعاتفرهنگیواجتماعی است .

پیشینهپژوهش
بررســیپیشــینهیموضوعتحقیــقحاضر،حا کیازآناســتکه
مطالعــاتاندکــیدرخصوصفضایمنفیازمنظــرارتباط تصویری
انجــامگرفتــهاســتوهنــوزکمبــود پژوهشهــایعملــیونظــریدر
ً
ارتبــاط بااینموضوع،کامالمشــهوداســت.دراینحــوزه،تحقیقی
از کامــران افشــار مهاجــر بــا عنــوان «فضــای منفــی در گرافیــک » در
پژوهشــنامههنرهــایدیــداریبهچاپرســیدهکهبهاصــولادرا ک
دیــداریگشــتالت،اصــولطراحــیویلیامــزوارتبــاطآنهــابــافضــای
منفــیپرداختــهشــدهاســت (افشــار مهاجــر .)13۹۰،پژوهــشدانگ
هیــونلی 1نیز باعنوان«:اســتفادهموثرازفضــایمنفیدرگرافیک»،
بــهشناســاییروشهایموثــردربهکارگیریفضــایمنفیدرجهت
بهبودخواناییمتنونیزکنترلسلسلهمراتببصریپرداختهشده
اسـ�ت(.)Lee, 2007همچنین در پژوهشــی،فضایمنفیدرساختار
ترکیببندیپوســتر مورد توجه قرارگرفته (ضرابی)1389،وحســینی
نیــزبــهبررســیفضایمنفــیپوســترهایفرهنگــیایرانبــاتوجهبه
تئوریگشتالتپرداختهاست (حسینی.)1391 ،
دربررســیپیشــینهیپژوهشهــایانجــامشــدهدرایــنحــوزه،
پژوهشــیدرزمین ـهیتوانایــی پیامرســانیفضــایمنفــیدرپوســتر
مشــاهدهنشــدهاســت.همیننکته،ضرورتپژوهشدراینزمینه
رادوچندانمیکند.

فضایمنفیدر پوستر
فضایمنفی،عنصریاســتکهطراحپوســتر،چهبخواهدوچه
نخواهــدآنرادرکارخــودخلقمیکندوتوســطبینندگانمشــاهده
میشــود؛بنابرایــن،بــراییــکطــراححیاتیاســتکــهبیامــوزد،هر
عنصریرا،بهعنوانیک فرموهمچنینیکدالمعناببیند.زمانی

کــه فضــایمنفــیبــهعنوانیــکعنصربصــریماهرانــهبــهکارگرفته
شــود،موجبجلبتوجهبیشــترســوژهاصلیمیشــود.اینفضا،با
تعریفشــیءوباایجادتعادلدرمنظرهبصری،بهعنوانیکعنصر
کلیدیدر ترکیببندیاستفادهمیشود.
فضــایمنفــیاســامیدیگــرینیــزداردکــهعبارتنــداز «:فضــای
ســفید« ،»2فضــایداخلحــروف»«،3فضایباقیمانــده»«،4فضای
بهدامافتاده »5کهاشــارهبهفضایاحاطهشــدهتوسطعناصردیگر
دارد  .اصطــاح «ســفیدخوانــی»درطراحــیگرافیکنیزکــهبهمعنی
حضورسطحسفیدغیرازحاشیهدرطرحمیباشد،اشارهبهفضای
منفــیدارد .ایــنمهمآناســتکهنبایدصفحاتازتصویرونوشــته
ً
کامــاپــرشــوندوســفیدینداشــتهباشــند.همچنیــنتقســیمایــن
سفیدیهادرصفحاتبایدبهدرکمفهوموسهولتخواندهشدن
اثرنیز،یاریرساند (افشارمهاجر.)86 ،1381،
بهطورکلیفضایمنفیدرپوسترمیتواندبهعنوانپسزمینه،
حاشــیه،فضاییبرایاستراحتچشم،عاملیجهتتوقفیاپایان
ارتبــاط،تا کیدوجلبتوجهویاحتیبیانکنندهیمعناومضمونی
بهکارگرفتهشود.گایلدیبلرفینکنیزمعتقداستکهفضایمنفی
میتوانــدبــهعنــوانارائــهدهندهیمفهــومبانشــاندادنحاالتو
همچنینانتقالمعانیسمبلیکاستفادهشود (.)Finke, 2001,13
بایــدتوجــهداشــتکهفضایمنفــیرانبایدفقطیــکپسزمینه
ســادهانگاشــت.بدینمعنیکهوقتیفضایمنفیزیرکانهاستفاده
شود،میتواندخودرابهپیشزمینهکشاندهودیگرحکمپسزمینه
رانداشــتهباشــد.ا گــرزمینهباآ گاهیودانشســاختهشــدهباشــد،
کلطراحــیبهســرعتوبــهگونهایموفقدارایوضوحخواهدشــد
وگویــیفضایمنفیبهمثبتتبدیلمیشــود«.فضایمنفی،یک
محیطتغییرپذیراســتکهطراحبادانشبصریخودمیتواندآنرا
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تحتکنترلخویشدرآورد» (افشارمهاجر.)25 ،1390،
تعریفی از فضای مثبت و منفی که بیشتر مورد توجه این پژوهش
است ،از منظر وسیوس ونگ میباشد .وی بر این باور است که فضا یا
خالی است (فضای منفی) یا اشغال شده (فضای مثبت) و هر یک از
دو فضا ،فرمی را در پوستر ایجاد میکنند (ونگ.)4۵ ،1392،فضای
منفــیپوســترمیتواند باکمکگرفتناز روشهــا وعواملی درانتقال
پیــامبــهمخاطــبیاریرســاندکهدرزیربهآنهااشــارهشــدهاســت.

وسعتفضایمثبتومنفیدر پوستر
در طی پژوهش حاضر ،اطالعاتی كه از طریق مشــاهده مســتقیم
فضای مثبت و منفی در پوسترها به دست میآید ،حا كی از آن است
كه رابطه این دو فضا ،به سه شكل میتواند مشاهده شود -۱ .غلبه
فضای منفی-۲ ،غلبه فضای مثبت و  -۳توازن بین فضای مثبت و
منفی ،که هر یک نقش و تاثیری متفاوت دارند.
عوامل فراوانی نظیر میزان وسعت ،مكان قرارگیری و رنگ فضای
مثبــت و منفــی و نیــز ســوژهی تصویــر ،تاثیــر آن بــر مخاطــب و میزان
تحریك شــبكیه چشــم ایــن دو فضا،میتواند بر غلبــه فضای منفی و
بالعكس و نیز توازن این دو فضا تاثیرگذار باشد.
غلبهیفضایمنفی از نظر وسعتبهاینمفهوماستکهعناصر
مثبــتبصــریاعــمازنوشــتاروتصویــر،ســطحکمتــریرانســبتبــه
فضــایمنفی (زمینه) بــهخوداختصاصمیدهد .حا کمیتســطح
وســیعزمینهدراینگونهپوســترها،یابهســببتا کیدوجلبتوجه
بیشــترمخاطــببــهســوژهیاصلــیویابهســببیــاریرســاندنبه
مفهومومعنایپوستراست.
در تفســیر میتــوان گفــت کــهفضــایمنفــیوســیع،میتوانــدبه
مفاهیمیداللتکند کهبرخیطراحانبادرنظرگرفتناینمفاهیم،
ازفضایمنفیگســتردهدرراستایپیامپوسترسودمیجویند.این
مفاهیــمعبارتنــداز :خلــوص،پا کی،مخلوطنشــده،با کره،ســاخته
نشــده،دســتنخــورده،شســتهشــده/بهشــت،آمــرزش،تقدس/

تصویر -1موزیکالتایتانیک،طراح:لکسدروینسکی.
ماخذ( :موسسهتوسعههنرهایتجسمیمعاصر)60 ،1388 ،

وســعت ،فراوانــی /آزادی ،رهایــی /بــاز بــودن ،فاصلــه ،تنهایــی،
انفعــال/آرامــشبــینهایــت،متانــت/روز،آســمان،زمیــن،ســطح
زیرکشت/دریا،رودخانه،برف،یخ/کیفیت،ثروت،لوکس،اسراف،
انحصــاری/ازدســترفتــه،گمشــده،بــهســرقترفتــه،نابودشــده
( .)White, 2011, 51بهعنوانمثالدرپوســترلکسدروینســکی 6از
کشــورآلمــانباعنــوانموزیــکالتایتانیک،فضایمنفیدرراســتای
پیامومضمونپوستر به کارگرفته شده که وسعت و مکان قرارگیری
آن در کادر،تداعیکنندهیدریااست (تصویر.)1
غلبــهفضــایمثبــت از نظــر وســعت،بیانگرایــنویژگیاســتکه
فضایمنفینســبتبهعناصرمثبتبصری،سطحکمتریازپوستر
رابهخوداختصاصدادهاست.دراینحالت،عناصرمثبتبصری،
فضایبیشــتریرااشــغالکردهوفضایآزادوتنفسکمتریدرکادر
باقــیمیمانــد.ا گرایــننکتهآ گاهانهودرجهــتموضوعومضمون
پوســتربهکارگرفتهشــود،بهبیانمعناییآنیاریرســاندهوســبب
تاثیرگذاریبیشترپیامبرمخاطبمیشود (.)White, 2011, 51
در تحلیل میتوان بیان نمود که به کار رفتن فضای تهی محدود
در پوستر ،مفاهیمیهمانندازدحام،فشار،خفقان،شلوغی،آلودگی
و ...را در ذهن مخاطب تداعی میکند .تصویر ،2پوســترفیلم«دل
خون»اثرحیدررضاییاستکهدرآن،غلبهفضایمثبتبرفضای
منفــیدرراســتایمفهــومپوســتربهکارگرفتهشــدهاســت و اینگونه
اســتنباط میشــود که محدودیت فضای منفی پوســتر،فشارروحی
حا کــمبــرشــخصیتاصلــیفیلــم را نشــان میدهــد .بر این اســاس،
میتــوان اظهار داشــت که غلبه فضای منفــی و یا غلبه فضای مثبت
کــه ســبب محدودیــت فضــای تنفــس و تهی پوســتر میشــود ،ا گر در
راستای مضمون باشد ،توانایی پیامرسانی دارد.
تــوازنفضــایمثبــتومنفــیزمانــیبهوجــودمیآیدکــهفضای
منفــی،همانــدازه یا هموزنبادیگــرعناصربصــریدرونکادر،ظاهر
میشــود.درواقــعفواصــلوفضــایمنفــیدرکنارفرمهــایمثبت،
ســببایجادتعادلوگردشچشــمدرصفحهشــدهکهبهتوازنبین
ً
فضــایمثبــتومنفــیمنجرمیشــود.درایــنحالت،غالبــافضای

تصویر -2دلخون،طراح:حیدر رضایی.
ماخــذ( :موسســهتوســعههنرهــایتجســمیمعاصــر،
) 83 ،1388

تصویر -3حرفوکلمه ،طراح:بارتوشلوکاشونک.7
ماخذ( :موسســهتوســعههنرهایتجســمیمعاصر،
)48 ،1388
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منفــینقشتا کیدیداشــتهوتعادلیکــهدرکلایجادمیکند،مورد
اهمیتواقعمیشود (تصویر.)3
جــدول ،1میزان وســعت فضای منفی و مــکان قرارگیری این فضا
در پوســترهای  2،1و  3بــه همــراه تفکیک فضای مثبــت و منفی آنها
(رنــگ ســیاه نشــان از فضــای مثبــت و رنــگ ســفید نشــان از فضای
منفی) بر مبنای تجسمی ،توصیف کرده است.
گاهــیمخاطبــاندرقضــاوتمســاحتفضایمثبــتومنفیدر
کادردچــارخطــایتناســبمیشــوند؛چــراکــهمــکانقرارگیــریاین
فضاهــادرکادر،هماننــدوســعتآنهــامیتوانــددرغلبــهیــکفضابر
دیگــریتاثیرگــذارباشــد .طبقپژوهشخطایتناســبمیلــزتنکر،8
استاددانشکدهروانشناسیدانشگاهمینسوتادرآمریکا،مخاطبان
تصویــر ،۴گمــان میکننــد  75درصــد از کادر توســط ســطح ســیاه
پوشــیدهشــدهاســت؛درصورتیکههردوســطحســفیدوســیاه 50
درصدازمساحتکادررااشغالکردهاند ( .)Lee, 2007, 5اینخطای
تناســب،بدونشــکدرقضاوتبینندهدربارهیمســاحتاشــغال
شــدهدربرگــه،اثرمیگــذارد.ایننمون ـهیتصویرینشــانمیدهد
کهســطحمرکزیدرارتباطباکلســطحکادر،بیشتربرآوردمیشودو
تفاوتیمیانسیاهیاسفیدبودنمنطقهمرکزیکادرندارد .بنابراین
میتــواننتیجــهگرفتکهتنهامســاحتدرتعیینتســلطیکعامل
بــردیگریتعیینکننده نیســت،بلکهمکانقرارگیــریآننیزاهمیت
دارد .همچنیــنبایــدخاطــرنشــانکــردکــه موقعیتمحوریشــکل

مثبــت،بــهطــورقابــلتوجــهایفضــایمنفــیراتحتالشــعاعقــرار
میدهــد .بــاقــراردادنعناصــرمثبــتترکیببندیبهســمتیکیاز
کنارههایکادر،فضایپسزمینهبهصورتبهینهاســتفادهمیشود
وترکیببندی،ازلحاظبصریبزرگتروگســتردهتربهنظرمیرســد،
بهخصوصا گرقسمتبزرگیتهیبماند (.)Lee, 2007, 6

فرمدر فضایمنفیپوستر
امیــلوایــس9میگویــد«:یــکپوســتربایــددوچیــزرابــهخوبــی
انجــامدهــد؛اولتوجهبیننــدهراجلبنمایدودوماینکــهبهاندازه
کافــیتوجــهرابــررویخودنگهداشــتهوطوالنیکندتــامخاطببه
خوبـ�یپیـ�امرادریافـ�تنمایـ�د»( .)White, 2011, 63یکــی از عوامــل
مهمــی کــه ســبب طوالنیتر شــدن ارتبــاط مخاطــب با اثر میشــود،

تصویر -4خطایتناسب.
()Lee, 2007, 5

جدول -1توصیف میزانوسعتفضایمنفیپوسترهای 2،1و 3بر مبنای تجسمی.

وسعت فضای مثبت و منفی

مکان قرارگیری فضای منفی

پیامرسانی از طریق فضای مثبت
و منفی

تصویر -1موزیکال
تایتانیک /آلمان

غلبه فضای منفی

لب به لب پایین کادر

گستردگی فضای منفی ،تداعی دریا

تصویر -2دل خون/
ایران

غلبه فضای مثبت

لب به لب باالی کادر

محدودیت فضای منفی ،انتقال حس
فشار روحی

توازن دو فضا

پرا کنده در تمام کادر

عدم پیامرسانی از نظر میزان وسعت

عنوان پوستر /کشور

تصویر -3حرف و
کلمه /لهستان

تفکیک فضای مثبت و منفی
در پوستر
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وجود فرمی آشــنا در فضای منفی اســت .زیــرا توجه مخاطب ،عالوه
بــر فضای مثبت ،بــه فضای منفــی پسزمینه نیز معطوف میشــود.
ً
«فــرم»معموال فضاییرااشــغالمیکند.ا گرفرم،اشــغالکنندهفضا
درنظــرگرفتــهشــود،آنرا«فــرممثبــت »وا گرفرمفضایتهیباشــد
کــهفضایــیاشغالشــدهآنرااحاطهکردهباشــد،آنرا«فــرممنفی»
مینامنــد (ونــگ.)49-45 ،1392،همان گونه که میدانیم تصویر و
فرم توانایی آن را دارد که اطالعات و پیامهایی را به مخاطب منتقل
کنــد .حــال ا گــر ایــن فــرم در فضــای منفــی قــرار گرفته باشــد نیــز ،باز
توانایی انتقال پیام را دارد.فرممیتواندبهدوشیوهی«فرم نهفته»
ویا«خطایبصری»درفضایمنفیپوستربهکارگرفتهشود.
الــف.فــرم نهفتــهدرفضــایمنفــیپوســترهای  5و  : 6درایــن
حالت،بخشــیازفضایمنفیپوســتردرقالبیکتصویریانوشــته
بــروزکردهوبهشــکلیــکفرمدرفضــایمنفیخودنمایــیمیکند.
عناصرمثبتدرصفحهبهگونهایدرکناریکدیگرقرارمیگیرندکهاین
تلقیدرذهنبینندهایجادمیشودکهدرفضایمنفی،فرمینهفته
وجــوددارد؛اماتعویضیبینفضــایمثبتومنفیصورتنمیگیرد
وطرح«فاقدابهام»میباشد .تقابلبینفرموفضایمنفی،سبب
تلقــیفــرمازفضــامیشــود.درواقعدرایــنگونهآثار،تمــامتالشدر
جهــتارائ ـهییــکفــرمازفضــااســت.ایــننکتهســببپویاشــدن
فضــایمنفیوانتقــالپیامازطریقاینفضابهمخاطبمیشــود.
فــرمنهفتــهدرفضــایمنفــی،میتوانــدبــهشــیوههایگونا گونی
درپوســترمشــاهدهشــود.یکیبهشــیوهیفرمبصریکاملباخط
کنارهنمایمشــخصودیگریفرمبصریناتمامباخطکنارهنمای
تکمیلنشــدهاســت .فرمبصریکاملدرفضایمنفی،شکلیکامل
و یکپارچــهمیباشــدکهدورآنراشــکلیااشــکالمثبتبــهگونهای
دربرگرفتهانــدکــهفضــایمنفــیدرونآنیابیــنآنها،خــودیکفرم
بصــریمعنــاداریراتشــکیلمیدهــد.بــهعنــوانمثــالدر پوســتر
S,I,R
نمایشــگاه«خطاطــیچینــی»درآلمان،حــروفکرمرنــگ « 
 «, Aفرمهــای نهفتــه در فضــای منفــی هســتندکهدوحــرف«»R, A

بهشــکلیکفرمبســتهشدهوکاملکهتوسطفضایمثبتمحاط
شدهاستمشاهدهمیشود.دوحرف « »S , Iنیزبهشکلفرمبسته
نشدهایهستندکهبهفضاینامحدودزمینهراهدارند (تصویر .)۵
روشدیگــرنمایــشفرمــینهفتــهدرفضــایمنفــی،فــرمبصــری
ناتمــامبــاخــطکنــارهنمایتکمیلنشــدهاســتکــهدرآناز «عامل
یکپارچگی»بهرهگرفتهشدهاست .یکپارچگی،رفتارخودبهخودی
انســاناســتکــهدرآنمغــز،شــکلناتمــامراکاملمیکنــدوبهطور
غریزییکخطفرضیمحیطی،حولتصویرناتمامرسممینماید.
درایــنحالــت،فرممنفیناتمام،بخشــیازفضــاینامحدودزمینه
اســت .بــهعنوانمثال،تصویر ،6یکپوســترتئاتربــاعنوان«زندگی
یکرویاســت»ازکشــورکرواســیمیباشــدکهســروگردنمردیکهبر
صندلــینشســتهوتاجــیبرســردارد،فرمــی نهفتهدرفضــایمنفی
اســت.این فرمیکشــکل بستهنشدهاستکهامتدادآنبهفضای
وسیعپسزمینهمیرسد.
همچنیــنبایــدخاطرنشــانکــرد،فــار غازوجودخطکنــارهنمای
کامــلیــاناتمامحولفرمهــاینهفتهدرفضایمنفی،ایــنفرمها،یا
یکشکلمستقل است (تصویر )5ویابهعنوانبخشیازفرممثبت
مشــاهدهمیشــودوتکمیلکننــدهآنهســتند (ادغــامفــرممنفــیبــا
فــرممثبــت)؛کــهدراینصــورت،دوفضایمثبتومنفــیدرتکمیل
فــرممــوردنظــرنقشدارنــد (تصویــر  .)6فــرم نهفته در فضــای منفی،
استقالل آن و عامل یکپارچگی به همراه تفکیک فضای مثبت و منفی
پوسترهای  5و  6در جدول  ،2نشان داده شده است.
بــا توجــه بــه روشهــای نمایــش فرمــی نهفتــه در فضــای منفی،
میتــوان اینگونه تحلیل نمود کهاشــکالناتمام نســبت به اشــکال
کامل،بینندهرا بیشتردرگیرخود میکنند؛زیرامیتوانندکاملدیده
شوندوتمایلطبیعیبینندهنیز،سعیدرتکمیلفرمناتمامدارد.
ایــنعامــل،ســببپویاشــدنفضــایمنفــیومشــارکتبیننــدهدر
جهتتکمیلتصویرودرنتیجهدریافتپیامشده،کهخودموجب
جذابیتبیشتراثرمیشود.

تصویر -5خطاطیچینی،طراح:هونگژانگ.10
ماخذ( :موسسهتوسعههنرهایتجسمیمعاصر)50 ،1388 ،

تصویر -6زندگییکرویاست ،طراح:وانکوکولیچ.11
ماخذ( :موسسهتوسعههنرهایتجسمیمعاصر)55 ،1388 ،
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ب .خطایبصریدر فضایمنفیپوسترهای  ۹ ، ۸و ۱۰
گاهــیفــرمموجــوددرفضــایمنفــیبــهگونهایاســتکهســبب
خطایبصریدرفضایمنفیپوســترمیشــود.اینخطایبصری،
از طریــق تداخــل فضــای مثبــت و منفــی در یکدیگــر و نیــز حضــور
قدرتمنــدخــطکنــارهنمایمشــترکیابــهعبارتیدیگرمرزمشــترک
میــانفرمهــایمثبــتومنفــیبــهوجودمیآیــد.اینمرزمشــترک،
بینندهرادرتشــخیصاینکهکدامفرمبردیگریغالباســت،دچار
ســردرگمیمیکند.چشــمومغزدرتشــخیصاینکهمرزمشترکبه
کــدامیــکازفرمهــاتعلــقدارد،دچــاردوگانگیوابهامشــده،بدین
ترتی��ب خط��ای بص��ری ایج��اد خواه��د ش��د (Wallschaeger,1992,
 .)349درچنیــنحالتــی،برایمشــاهدهفرممنفی،بایــدفرممثبت
رابــهپــسزمینــهکشــاندوبالعکــس .درواقعهــردوفضــایمثبتو
منفیبهصورتهمزمان،همنقششــکلوهمنقشزمینهرابازی
میکنندوبایکدیگرتعویضمیشوند؛بنابراینتعیینشکلوزمینه
ً
درآنهــادشــواراســتوتقریبــاهردوازنظــربصریبهیکانــدازهپویا
هستند .نمونه بسیار عالی و معروف در این زمینه ،تصویر دو پهلوی
"گلــدان و دو نیم رخ"ادگارروبین ،12روانشــناس دانماركی اســت كه

تصویر -7گلدان و دو نیم رخ ،اثر :ادگار روبین.
ماخذ( :داندیس)66 ،1388 ،

اولین و از جمله بنیادیترین كتابها را درخصوص پدیدهی شكل-
زمینــه ،به نگارش درآورده اســت .در این تصویــر ،فرم مثبت و منفی
در هم تداخل داشــته و تحریك شــبكیه چشم در هر دو فضا به وجود
میآید (تصویر  .)۷درنمایشاینگونهطر حها،بهدلیلجابهجایی
دوفضاوگیجشدنبینندهدرپیشزمینهوپسزمینهبودنعناصر،
کهیکتکنیکبصریتحریککنندهاســت،سببغافلگیریوجلب
توجهبیشتربینندهبهطرحمیشود.
عامــلیکپارچگــینیزدرخطــایبصریدرفضایمنفیپوســتر،
سببجذابیتطرحمیشود.همچنیناینخطایبصریازطریق
حضور«یکفرم»«،تکراریکفرم»یا«چندفرممتفاوت»درفضای
منفــیمیتوانــدبــهوجودآید.بهعنــوانمثال تصویر ،8پوســتریبا
عنوان «محیطزیســت»ازکشورتایوان استکهدرفضایمنفیآن،
تنهــایکفرمکهســرپرندهایاســت،مشــاهدهمیشــود.خطکناره
نمایاینپرنده،باتصویردســتانســانیکهدرفضایمثبتپوستر
قرارگرفتــه،مشــترکاســتکهســببجــابهجایــیدوفضابــایکدیگر
میشــود.بنابرایندراینپوستر«،یکفرم»درفضایمنفی،سبب
خطــایبصــریشــدهاســت .تصویــر ،۹پوســترنمایشــگاهمردودین

تصویــر  -8محیــط زیســت ،طــراح:
جفرسون کو.13
ماخــذ( :موسســه توســعه هنرهــای
تجســمی معاصر)109، ۱۳۸۸ ،

تصویــر  -9نمایشــگاه مردودیــن هفتمیــن
دوساالنهنقاشیمعاصر،طراح:نفیسهمفیدی.
ماخــذ( :موسســه توســعه هنرهایتجســمی
معاصر)۷۰ ،1388،

 تصویــر  -10محیــط زیســت ،طــراح:
سامس النی.14
ماخــذ( :موسســه توســعه هنرهــای
تجسمی معاصر)116 ،1388 ،

جدول -2توصیففرم نهفتهدر فضایمنفیپوسترهای 5و  6بر مبنای تجسمی.

فرم نهفته در
فضای منفی

عامل یکپارچگی

استقالل فرم در
فضای منفی

تصویر  -5خطاطی
چینی /آلمان.

فرم نوشتاری
(حروف )S , I , R , A

حروف S , I

حروف  S , I , R , Aمستقل از
فرم مثبت

تصویر -6زندگی یک
رویاست /کرواسی.

فرم تصویری (سر و
گردن مرد نشسته)

سر و گردن مرد نشسته

 عنوان پوستر /کشور

تفکیک فضای مثبت و منفی
در پوستر

سر و گردن بخشی از
پیکره مرد نشسته
(تکمیلکننده فرم مثبت)
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جدول -3توصیفخطایبصریدر فضایمنفیپوسترهای  9 ،8و  10بر مبنای تجسمی.

خطلی بصری در فضای منفی

عامل یکپارچگی

تعداد فرم خطای بصری در
فضای منفی

تصویر  -8محیط زیست/
تایوان.

خطای بصری تصویری
(سر پرنده)

پرنده

یک فرم

تصویر  -9نمایشگاه مردودین
هفتمین دوساالنه نقاشی
معاصر /ایران.

خطای بصری تصویری
(سر انسان و پرنده ای
در حال پرواز )

سر انسان

تکرار یک فرم

تصویر  -10محیط زیست/
آمریکا.

خطای بصری تصویری
(پرندگان ،حشرات و حیوانات
گونا گون)

-

چند فرم متفاوت

عنوان پوستر /کشور

تفکیک فضای مثبت و منفی
در پوستر

در جــدول  ،3خطــای بصــری در فضای منفی و نحــوه ارائه آن در
پوســترهای  9 ، 8و  10بررســی و توصیــف شــده اســت .اطالعــات بــه
دســت آمــده حا کــی از آن اســت که ایــن روش ،توانایی نشــان دادن
فرمــی در فضای منفی که به واســطه آن پیامی منتقل شــود را دارد.
این روش به سبب ابهامی که در فضای مثبت و منفی ایجاد میکند،
غافلگیری بیشتری را برای مخاطبان به همراه دارد.

رنگ
(ب)
		
(الف)

تصویر ( -11الف) :عشــقپا ک،خونپا ک.طراح:اولنااسترانچوک15؛ ماخذ( :موسسهتوسعه
هنرهایتجسمیمعاصر،)۷۱ ،۱۳۸۸ ،
(ب) :تفکیک فضای مثبت و منفی شکل الف.

هفتمیــندوســاالنهنقاشــیمعاصــرازکشــورایراناســتکــهخطای
بصــریدرفضــایمنفــیآنازطریــق«تکــراریــکفــرم» (نیمرخســر
انســانوپرنــدهیدرحالپرواز) بهوجودآمدهاســت .تصویر 10نیز،
پوستریباعنوان «محیطزیست»ازکشورآمریکااستکه«چندفرم
متفاوت» (پرندگان،حشــراتوحیوانــاتگونا گون ) درفضایمنفی
آنمشاهدهمیشودکهسببخطایبصریشدهاند.

رنگیکعنصربصریمهمدرطراحیپوســتراســتکهمیتواند
معانیرادرذهنبینندهتداعیکند .گاهیفضایمنفیدرپوستر،از
طریــقرنگیکهطراحبهآناختصاصمیدهد،بیانکنندهمفهومی
اســتودرانتقالپیاماصلیپوســتربهمخاطبیاریمیرســاند.به
عنــواننمونــه تصویــر ،11پوســتریباموضــوعپیشــگیریازبیماری
ایدز،باشعار «عشقپا ک،خونپا ک»ازکشوراوکراین است.مطابق
بامضمونپوســتر،رنگفضایمنفی،ســفیدانتخابشــدهاســت.
رنــگســفیددراینجــابهمفهومپا کیاســتکهبهعشــقپا کاشــاره
داردکــهدرنتیجــهآن،خــونازآلودهشــدنبهبیمــاریایدزدرامان
وپا کباقیمیماند  .بنابراینرنگســفیددراینپوســتر،درانتقال
پیامبهمخاطبیاریرساندهاست.
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نتیجه
ارتبــاطبصری،متکیبرایجــادارتباطبامخاطباناســت .بنابراین
بایدتوجهداشــتکهتمامعناصردرونپوســتر،بــهویژهفضایمنفی،
بــهشــیوهایبهکارگرفتهشــودکهعالوهبرجلــبتوجهمخاطب،مدت
زمانارتباطویباپوستررابیشترکندتاپیامدرذهنماندگارترشود .در
ً
طراحیپوستر،غالباپیامدرفضایمثبتقرارگرفتهوبهبینندهمنتقل
میشود .بنابرایندریافتپیامازطریقاینفضابرایمخاطبانبهعادت
تبدیل شدهوبهراحتیازکنارآنمیگذرند .در نتیج ه یک روش موثر در
جلب توجه بیشتر مخاطبان ،پیامرسانی از طریق فضای منفی است.
باتوجهبهبررسیهایپژوهشحاضر،روشهایبهرهگیریازقدرت
ُ
پیامرسانیفضایمنفیدرنه پوسترانتخابیازمجموعهی«دهمین
دوساالنهجهانیپوسترتهران»،کهازهفتکشورمختلفجهان است،
درجدولهــای 2،1و  3بــر مبنــای اصــول تجســمی،توصیــفوتحلیل
شدهاست .نتایج حاصل از جدولها نشان میدهد كه فضای منفی با
ی تواند فراتر از پسزمینه و یا تا كید بر سوژه اصلی
استفاده از روشهایی م 
در پوستر عمل كند .این فضا توانایی آن را دارد كه از طریق«گستردگی» و
یا «محدودیت» آن در پوستر« ،رنگ»« ،فرم نهفته» و «خطای بصری»
كه در راســتای موضوع و مضمون پوستر انتخاب شده باشد ،به عنوان
یــك عنصــر بصــری قدرتمنــد در انتقــال پیام بــه مخاطــب نقشآفرینی
كند .با تحلیل فضای منفی میتوان گفت که این فضا ،معانی را درون
خــود دارد که با وســعت و یا محدودیــت آن و نیز مکان قرارگیری و نحوه
ترکیببندی آن در راســتای مضمون پوســتر ،معانی مورد نظر در ذهن
بیننــده تداعــی میشــود .همچنیــن انتخــاب رنگ مناســب بــرای این
فضــا نیــز ،توانایــی انتقــال مفاهیــم متفاوتــی را دارد .بنابرایــن آ گاهی از
ایــن معانــی برای طراح پوســتر ضــروری مینماید تا با اســتفاده نا به جا

از این فضا ،به پیام پوســتر خدش ـهای وارد نشــود .عالوه بر این ،وجود
فرمــی نهفته در فضای منفی اعم از نوشــته و تصویــر و یا خطای بصری
در ایــن فضا ،میتواند با ویژگیهای متفاوتــی ،نگاه مخاطب را به خود
جلــب کــرده و پیامی را به وی منتقل کند .فــرم نهفته و خطای بصری
در فضای منفی میتواند به شــیوهی یك فرم بصری كامل نمایان شود
و یــا یــك فرم بصــری ناتمام كه بــا بهرهگیری از عامل یكپارچگی ،ســبب
مشــاركت بیننده در راســتای دریافت پیام میشود .همچنین این فرم
میتواند بخشــی از فرم مثبت بصری باشد؛ كه در این حالت دو فضای
مثبــت و منفــی در تكمیل فرم مورد نظر نقــش دارند همچنین خطای
بصــری توانایــی آن را دارد كــه از طریق «یکفرم»« ،تکــراریکفرم» ویا
«چنــدفرممتفــاوت»در فضای منفی به وجود آیــد .بهرهگیری از عامل
یكپارچگی در این شــیوه نیز بر جذابیت بیشــتر فر م ها ،تاثیرگذار است.
در میــان روشهــای بیــان شــده ،وجــود فرمــی در فضــای منفــی
بــه ویــژه بــه شــیوهی خطای بصــری كه ســبب ابهــام در پســزمینه و
پیشزمینه تصاویر میشــود ،جلب توجه و شــوك بصری بیشــتری را
ً
بــرای مخاطب بــه همراه دارد .زیــرا مخاطبان غالبا انتظار مشــاهده
فرمــی در پسزمینــه را نداشــته و جــا بــه جایــی دو فضا ،ســبب گیج
شــدن و جلب توجه بیشــتر آنها میشــود .بنابراین با توجه به نتایج
حاصــل ،ســواالت مقالــه مبنــی بــر روشهــای پیامرســانی از طریــق
فضای منفی و اینكه بیشترین غافلگیری در كدام روش است؛ پاسخ
داده شــده اســت .بــا بهرهگیــری آ گاهانــه از ایــن روشها در راســتای
پیــام اصلــی پوســتر ،توجــه مخاطبــان به فضــای پسزمینــه جلب و
ارتباط آنان با این فضا بیشــتر میشــود ،زیرا مضامینی را از طریق آن
دریافت میکنند که سبب ماندگاری پیام در ذهن آنها میشود.
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