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 1دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه علم و فرهنگ ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/10/12 :تاریخ پذیرش نهایی)96/8/20 :

چکیده

نشانهشناســی پوســتر بهمثابــه متــن ،یک فرصــت تحلیلی برای ورود به جهان متن تجســمی اســت تا بهواســطه داللتهای
متنــی آن ،قدرت کشــف و شناســایی مفاهیــم موجود متنی ایجــاد گردد .پوســترهای فرهنگی ،یکی از مقولههــای گرافیک با
اســتفاده از نشــانههای تصویــری و نوشــتاری ارتبــاط میــان مخاطــب و اثر را شــکل داده ،اما با میدان بیشــتری بــرای نمایش
تخیــلورزی مواجــه و از ایــن نظــر متمایزنــد .ایــن آثــار در آغاز دهــه  ،80چون نقطــه عطفی از لحــاظ ّکمی وکیفــی تفاوتهای
عمدهای نسبت بهگذشته داشتهاست .هدف مقاله پیشرو این است که با تحلیل ،تاویل و شناخت و بررسی میاننشانهای
نشــانههای تصویــری و نوشــتاری پوســترهای فرهنگــی در آغــاز دهه ،80بــه گرایشهای حا کم بر آثــار پی ببــرد .گفتهپردازان،
دالهای (نشــانههای تصویری و نوشــتاری) گفته خود را بهشــکل هوشــمندانهای درهمتنیده که عالوه بر داللت معنایی در
نظــام نشــانهای خــاص خود ،همزمان در نظامهای نشــانهای دیگر نیز ایفــای نقش کنند تا دریافت معنا بــرای گفتهخوان به
تعویق بیفتد .نشانهشناســی کالســیک (پرس و سوســور) ،داللتهای معنایی دال واحد در نظام پیچیده یک متن تجســمی
را با توجه به نظامهای نوشــتاری و تصویری رمزگشــایی خواهد کرد .در نتیجه گفتهپردازان ،گرایشهایی چون کمینهگرایی،
وجــه تصویرســازانه ،غیــاب عکس ،تغزلی برخورد کردن با گفته ،اهمیت دانســتن پردازش معنا در ذهــن مخاطب و غیره را در
گفته خود منعکس کردهاند.

واژههای کلیدی

پوسترهای فرهنگی ،نظام نشانهای نوشتاری ،نظام نشانهای تصویری ،پیرس ،سوسور.
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مقدمه
گرافیک از جمله هنرهایی اسـ ــت که در آن ،نشانههای تصویری
به کمک دیگر نشـ ــانهها ،ارتباط میان مخاطب و اثر هنری را شـ ــکل
میدهند (سـ ــجودی .)303-297 ،1388 ،در اثـ ــر گرافیکی ،پیام به
قصـ ــد ارایه منظور و اقناع مخاطب طراحی میشـ ــود .از این رو برای
جذب مخاطب و انتقال پیام ،همـ ــواره از ابزارهای گونا گون و حتی
امروزه از رسـ ــانههای متفاوتی مدد میجویند که این ابزارها با توجه
به شـ ــرایط فرهنگی ،اقلیمی و همچنیـ ــن نحوه کاربرد آن قابل تغییر
است (ابراهیمنژاد.)29،1388 ،
«پوسـ ــتر» ،به عنوان شـ ــاخهای از گرافیـ ــک ،دارای کارکردهای
متمایـ ــزی مثل تجارت ،اطالعرسـ ــانی و فرهنگ در فضای شـ ــهری
اسـ ــت؛ لذا این آفریـ ــدهی گرافیکی ،بـ ــا کارکردهـ ــای متفاوتی چون
اطالعرسـ ــانی ،بازرگانی و زیباشناسـ ــی ،به علـ ــت قابلیت همگانی و
تنـ ــوع در موضوع آن ،موثرترین ابزار تبلیغاتی اسـ ــت که پاس ـ ـخگوی
مسـ ــائل روزمره اسـ ــت .پوسـ ــترهای فرهنگی اوایل دهـ ــه  ،80چون
نقطه عطفی از لحـ ــاظ ّکمی و کیفی ،تفاوتهای عمدهای نسـ ــبت
به گذشـ ــته داشـ ــتهاند؛ لذا در بسـ ــتر تغییر در منطق ارتباطات درک
میشود .امروزه کاربرد مفهوم فرهنگ با نظام نمادین و آنچه با معنا
ارتباطی مسـ ــتقیم پیدا میکند ،سر و کار دارد ،یعنی موضوعی که به
توافق رسیدن بر سرآن ،دشوارترین کارهاست .سرزمین کهنی مانند
ایران ،در سـ ــیر تاریخی خود ،پیوسـ ــته در معرض ورود اندیشههای
گونا گون بوده اسـ ــت و این داد و ستد فرهنگی ،کشور را از ایستایی و
خمودگی باز داشـ ــته است .بیتردید ،در هر دورهای از چرخشهای

تاریخی ،ض ـــرورت بازبینی و بازاندیشــــی دانشهای رایــــج ،از منظر
روششـ ــناختی و معرفتشــــناختی احســــاس میشــــود .با توجه به
امکانـ ــات رایانــــهای و اســــتفاده از تکنیکهای نو در آغــــاز دهه،80
آثـ ــار تفاوتهــــای عمدهای نســــبت به گذشــــته داشــــتند .وا کاوی
نشانههای درون متنی پوسترهای فرهنگی با کارکرد و نقش سازنده
به نشـ ــانههای درون متن ،در شکلدهی و شناسایی حوزه هنری-
فرهنگی و آفرینشهای زیباشناختی ،موثر است.
تحلیل نشانهشناســــی پوســــتر ،۱بــــا مجموعهای از نشــــانههای
نوشتاری  -تصویری مواجه است که بر مبنای آنها ،رابطههای میان
نشـ ــانهای ّ
تعین پیدا میکند؛ بنابراین میتواند ما را در رســــیدن به
دریافتی ژرف از نیروها و متغیرهای پیچیدهی نشــــانههای تجسمی
و خوانـ ــش ما از پیامدهــــای اجتماعی -فرهنگی امر زیباشــــناختی،
یاری رسـ ــاند .این پژوهش بر آن اســــت که با خوانش نشانهشناسی
پوسـ ــترهای فرهنگی اوایل دهه  80بهمثابه متــــن و گفتمان میان
نشانهای آنها (تصویری-نوشتاری) به تحوالت گرایشهای فرهنگی
در آغـ ــاز دهه  ،80به عنوان زمینه ّ
تعین بخش پوســــتر دســــت یابد.
در این زمینه ،ما نخســــت بــــه جزییات مربوط بــــه چارچوب نظری
آن (نشانهشناســــی سوســــور و پیرس) ،توجه خواهیم کرد .ســــپس
بـ ــه پوسـ ــترهای فرهنگــــی و در آخــــر به مجموعــــهای از مناســــبات
میاننشانهای میپردازیم که در نتیجه درونمایه  -مفهوم پوسترها
را تعیین میکند .آنگونه که نخست دو ساحت متاثر در حوزه هنری
(نشانهشناسی نوشتاری و تصویری) وا کاوی خواهد شد.

چارچــــــوب نظــــــری و ابزارهــــــای تحلیلــــــی در
نشانهشناسی
نشانهشناســی کالســیک را میتوان چارچوب نظری برای تبیین
و تحلیــل نشانهشناســانۀ پوســترهای فرهنگــی دهه هشــتاد در نظر
گرفــت .بــه همیــن دلیــل در ایــن بخــش ،نخســت بــه این دو ســنت
پرداختــه و پــس از آن بــه الزامــات کاربســت این چارچوب در شــا کله
دیداری آفریدههای گرافیکی توجه خواهد شد.
سوســور ،زبــان را نظامــی از نشــانههای زبانــی متفــاوت درنظــر
میگیــرد .سوســور بــه  4الگــوی دو وجهــی پرداختــه اســت کــه بــه
دوگانههــای سوســور معــروف میباشــند (دال ۲و مدلــول -۳النــگ ۴و
پــارول -۵صــورت ۶و ماده - ۷جانشــینی و همنشــینی) .وی دو ســویه
برای نشــانه درنظر میگیرد؛ دال ،تصور صوتی مدلول است و مدلول
نیــز مفهومی اســت کــه دال بــه آن دال لــت میکند .در دیــد وی ،هم
دال و هـ�م مدلـ�ول ،جنبـ�ه روانشـ�ناختی و مفهومـ�ی دارنـ�د (�Sau
 .)ssurc, 1983, 14- 15- 66در نــگاه وی ،زبــان عبــارت اســت از
بنیــاد و ســاختی که واژههــا و معنای آن را وضــع میکند .در حقیقت

ایــن دانــش زبانــی ،نوعــی دانــش اجتماعی مشــترک و جمعــی میان
اعضــای جامعــه زبانی که به صورت انتزاعــی ،ذهنی و همزمان عمل
میکنــد .پــارول نوعــی عینیــت مــادی و بیرونــی و نحــوه اســتفاده از
نظــام النــگ اســت .الگوهــای دو وجهی صــورت و ماده نیــز هر کدام
بــه ترتیــب در رابطــه با النــگ و پارول هســتند .گفتار عبارت اســت از
مجموعــه کلماتــی کــه در طــول زمــان و در محــور خاص همنشــینی
قرار میگیرد .همچنین هر واژه ،از میان انباشــتی از لغات ،بر حســب
مورد انتخاب میشــود و گزینش یک واژه و یا جانشــین نمودن آن با
واژهای دیگر ،مســتلزم فرض محور جانشــینی است .برآیند این نگاه
در حــوزه فرهنگــی -هنری چنین خواهد بود کــه فرهنگ ،پدیدهای
زبانشــناختی ،نشانهشناســی و شــیوهای پنداشــته میشــود کــه در
پرتــو آن ،صورتهــای فرهنگــی تبیین میشــوند .ایــن صورتها ،در
شاخههای مختلف هنر قابلبررسی است.
پیــرس ،پرا گماتیســت آمریکایــی ،نشــانهها را با تا کید بــر فرازبان
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تکاملهــای منطقــی در نظر میگیــرد (ضیمــران .)12 ،1383 ،وی بر
خالف الگوی دووجهی ۸سوسوری ،الگویی سهوجهی دارد :بازنمون
یــا صورتــی که نشــانه بهخود میگیرد ،تفســیر یا معنایی که از نشــانه
حاصل میشــود و موضوع که نشــانه به آن ارجاع داده میشــود .در
حقیقت پیرس ،تعامل میان بازنمون ،موضوع و تفسیر را «نشانگی»
میداند .او در ادامهی نظریاتش ،سه نوع نشانه را از یکدیگر متمایز
میکنــد :شــمایلی ،نمای ـهای ،نمادیــن .نشــانه شــمایلی ،کــه در آن
رابطه نشانهها بر مبنای مشابهت بوده و به نوبه خود به سه قسمت
تقســیم میشــوند (تصویــری ،ســاختاری ،اســتعاری) .دومین گروه،
نشــانههای نمای ـهای هســتند کــه در آنها رابط ـهی نشــانه و موضوع
بــر مبنــای علیــت ،ســببیت ،پیآینــدی ،ناشیشــدگی و مجــاورت
اســت .دســته بعدی ،نشــانههای نمادین هســتند که رابطه نشــانه
بــا موضــوع ،یکســره قــراردادی و اجتماعــی اســت .بــه عنــوان مثــال
میتــوان به زبــان ،چراغهای راهنمایی و پرچمهای ملی اشــاره کرد
(آیتهاللهی.)19-18،1394،

الزامــات نشانهشــناختی بــرای تحلیــل شــا کله
دیداری
شا کلهی دیداری آفریدههای گرافیکی ،چون متن ،داللتهای
متع��دد معنای��ی دارن��د ( .)Eco, 1968, 30از اینرو پرســش مهم که
گردا گرد تحلیل نشانهشناســی آن برانگیخته میشــود ،این است که
آیــا تحلیل این آثار ،نیاز به چارچوب زبان شناســی دارد یا تبیین آنها
به تنهایی انجام میپذیرد؟ (.)Noth, 1990, 50
پاســخ به این ســوال با توجه به روابط پیچیده واژه -تصویری در
یک متن بســیار دشــوار اســت .این دو ســویهی نوشــتاری پوســتر در
کنار شــا کله دیداری آن جای میگیرد و گفتهخوان ،گفته را به طرف
مدلــول رهبــری میکند .ضمــن آنکه وی را از برخــی مفاهیم دور و به
ط��رف معن��ای م��ورد نظ��ر ،میران��د ( .)Barth, 1964, 40-41در واقــع
برای درک پیام یک متن ،رابطۀ واژه -تصویر کاربرد دارد .با توجه به
اینکه نشــانههای دیداری و نوشــتاری هرکدام بهتنهایی نمیتوانند
پیامرســان باشــند و از آنجا که پوســتر ،شــامل نشــانههای نوشتاری
و دیــداری اســت و این نشــانهها همچــون دادهای فرهنگی بهشــمار
خواهنــد رفــت ،در دو بخــش زیر بــه الزامات نظری کــه میتواند ما را
در تحلیل نشانهشــناختی نشــانههای دیداری پوسترها یاری دهد،
پرداخته میشود.

۹

الف) زبان و نوشتار ،بهمثابه افزودگی معنایی
هلیدی در ارتباط با تفاوت بین نمادهای نوشتاری و تصویر برآن
اســت کــه نشــان دهد زبان از ســه الیه معنــا ،واژگان و بیان تشــکیل
شــده اســت و بیــان ،هم میتواند شــکل صــورت به خــود بگیرد ،هم
نوشتار ( .)Halliday and Hasan,1985, 14نوشتار را همواره میتوان
با صدای بلند خواند اما در مواجهه با یک تصویر ،تنها میتوان آن را
توصیف کرد و در رابطه با آن اظهارنظر کرده و بگوییم اثر چه معنایی
میدهــد؛ نمیتــوان آن را در قالــب واژگان رمزگشــایی کــرد؛ زیــرا آنهــا

شکل رمزگذاریشده واژ گان نیستند (آیته اللهی.)38 ،1394،
نوشــتار دارای ســه ســطح زبانــی ،پیرازبانــی و غیرزبانی اســت .در
ســطح زبانــی ،نوشــتار یک نظام نشــانهای اســت کــه امــکان تولید و
دریافت متن را بر اســاس رمزگان زبان به وجود میآورد .داللتهای
پیرازبانــی در دو گــروه عمــل میکننــد .نشــانههای ســجاوندی کــه
بــه عنــوان یــک زیرنظــام از نظــر دیــداری بینشــان تلقی میشــوند و
کارکردهای پیرازبانی آنها وابســته به شــکل دیداریشان نیست .گروه
ً
دوم در ســطح داللتهــای پیرازبانی و عمدتا برای برجستهســازی و
تا کیــد عمل میکنند اما وابســته بــه جنبههای دیداری هســتند .در
داللتهای غیرزبانی ،تولید و دریافت معنا وابســته به دسترســی به
رمزگانهایــی متفــاوت از رمــزگان زبان اســت و ســطوح گســتردهتری
از رمزگانهــای فرهنگــی ،از جملــه رمزگانهــای زیباییشناســی در
ً
ایــن گــروه دخیــل هســتند .ایــن ســطح از داللت ،کامــا وابســته به
بهرهبرداری امکانات تصویری نوشتار است .شکل قلم ،شکلبندی
هندسی نوشتار ،رنگ ،ترکیببندی مکانی و غیره ،از جمله امکانات
اســتفاده از نوشــتار بــه عنــوان مــادهای برای شــکل دادن بــه فضای
بصــری و شــمایلنگاری در مجمــوع نظام نشــانهای دیداری اســت.
در حقیقــت این نظامی افتراقی از تمایزهای شــکلی مربوط به خط،
رنگ ،اندازه ،ترکیببندی مکانی و رمزگانهای درگیر در این سطح،
عبــارت از رمزگانهــای فرهنگی به معنای عام کلمــه ،بهخصوص در
مــورد نوشــتار در رســانه و ادبیــات و خوشنویســی اســت (ســجودی،
.)303-297 ،1388
ب) نظام نشانهای تصویری
نشانهشناسی تصویر ،شاخهای از علم نشانههای دیداری به شمار
میرود که میتواند در زمینههای مختلفی همچون عکاسی ،سینما،
نقاشــی و ســایر هنرهــای دیــداری بــه کار بــرده شــود .نشانهشناســی
تصویــر ،شــامل پنــج گــروه اســت -1 :گرافیــک (تصاویــر ،تندیسهــا و
طراحیهــا) -2 ،بصــری (آینهها و نقشهکشــی) -3 ،ادرا کی (دادههای
حســی) -4 ،روانــی و روحــی (رویاهــا ،حافظههــا ،یادبودهــا و عقایــد)
-5شفاهی (صنعت استعاره ،توصیف ،عقاید) (.)Mitchell, 1986, 80
تعریـ ـ ــف ســــــنتی نشانهشناســــــی تصویر ،ریشــــــه در تشــــــخیص
خصیصههای او بر اســــــاس تشــــــابه و هماننــــــدی دارد .همانطور که
کریستوا گفته است :نشانهها نمونههای جدا گانه میآورند (موضوع
و هدف از یک سو ،موضوع و پاســــــخدهنده از سوی دیگر) ،بازگشت
به یک کل واحد (یــــــک واحد که خود را مانند یک جمله خبری ارائه
میدهند) برقراری ارتباط توسط نشــــــانه بر اساس تلفیق اختالفات
و تعیین هویت به وســــــیله تفاوتها اســــــت (ا کو .)25،1968 ،مفهوم
نشانهشناسی تصویر ،تشابه و همانندی تعریف شده ،ا گرچه اشاره به
نمود بصری پدیدهها و نمایش ذهنی آنها دارد و طیف گستردهتری از
تولیدات و فراوردههای نشانهای شامل ارسال پیام بهواسطه مجرای
غیربصری را پوشش نمیدهد (آیته اللهی.)36-35 ،1394 ،
ســاختار تصویــری نیــز همانند ســاختار زبانــی ،به تعبیــر و ترجمه
تعامــات اجتماعــی وابســته اســت و ایــن مــوارد تــا حــدودی زبانــی
است .در حقیقت معانی ،بیش از آنکه مدلهای مشخصی از نشانه

84
ی دوره ،۲۴شماره ،۲تابستان ۱۳۹۸
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسم 

باشــند ،به فرهنگ تعلق دارند و مســیری که معانی بهواســطه انواع
نشــانهها دیده میشود ،به شکل مشخصی فرهنگی و تاریخی است
(کــرس و ونلیــون .)2 ،1996 ،در واقــع زبــان بصــری ،بــر خــاف تصــور
عمــوم ،یــک زبان جهانــی نیســت بلکه درک آن وابســته بــه فرهنگ
هــر جامعــه اســت .ارزشهــا و معانی فرهنگــی ،تاثیرات خــود را ورای
نوشــتار انتقــال میدهنــد .در نشانهشناســی تصویــری ،عناصــری
چــون مرکــز یا حاشــیه ،باال یــا پاییــن ،تاثیراتــی را در مخاطــب ایجاد
میکنــد؛ اما با وجــود معانی و ارزشهایی که در هر فرهنگ و تاریخی
دیدهمیشــود ،ایــن گونــه معانــی متفــاوت اســت .در حقیقــت وجه
مشــخصی از هر فرهنگ در تداوم تاریخی آن دیده میشــود (همان،
 .)4فرهنگ غربی ،به دلیل قدرت رسانههای جمعی غربی و صنعت
فرهنگی و تکنولوژیهای وابســته به آن در بســیاری از نقاط جهان،
بــه شــکلی چش ـمگیر و به مــوازات ِ فرمهــای محلی دیده میشــود .با
ایــن وجــود ،نفوذ فرهنــگ غربی بــر روی فرمهــای محلی فشــار وارد
میکنــد و وجــود مراحــل انتقالــی ،فرمهای دو فرهنــگ مختلف را به
شــکلی خــاص بــا همدیگرترکیــب میکند( .آیتــه اللهــی.)36،1394 ،
زبان و ارتباطات بصری ،هر دو به بیان آن دسته از معانی میپردازند
کــه بــه فرهنــگ جامعــه مربــوط میشــود .فراینــد نشانهشناســی نیز
مشــابه همیــن عملکرد میباشــد .با ایــن وجود ،هر یــک ،امکانات و
محدودیتهــای خــاص خــود را دارند .هــر آنچه که به وســیله زبان
ً
منتقل میشــود ،لزوما به واســطۀ تصاویر انتقال نمییابد و بالعکس
(امامی.)37،1391 ،

الزامــات نشانهشناســی بــرای تحلیــل شــا کله
دیداری آفریدههای گرافیکی
بــا توجــه به اشــاره بــه الزامات نظــری در بخــش پیشــین ،در این
بخش به طور خاص به الزاماتی پرداخته خواهد شــد که میتواند ما
را در تحلیل نشانهشناختی پوسترها یاری دهد .میتوان گفت که به
ّ
ّ
ای
طور کلی
نظام نشــانه ِ
ِ
ِ
هنرهای تجســمی از رهگذر نمادها و برپایه ِ
خــاص خود ،درونمایه و دال لــت معنایی خود را به مخاطب منتقل
عناصر برسازنده متن هستند که
میکنند .نماد و نشانهها به عنوان
ِ
هم داللتپردازی و هم رمزگشــایی از آفریدههای تجســمی را ممکن
میکنند .بر پایه نمادها ،اســطورهها شکل میگیرند که به گفته ژیلبر
دوران« ،الگوهای تکرارشــونده و روایتدار در یک فرهنگ» بهشــمار
میرونــد (نامــور مطلــق .)31 ،1392 ،بر این پایه ،از لحاظ شناســایی
پیونــدی کــه نمادهــا بــا مناســبات فرهنگــی در جامعــه دارنــد ،ایــن
امــکان فراهم میشــود که ســبکها و گرایشهــای فرهنگی حا کم بر
این پوســترها ،در طی یک دهه و نظام نشــانهای آنها و همســانیها
و ناهمســانیهای موجــود در نشــانه -نمادهــای آثار و ارتبــاط آنها با
یکدیگر شناســایی شــوند .با مقایسه مناســبات نشانهشناسی میان
پارادایمی شکلدهنده
آنها ،دریافتی روشن و ژرف از فضای فرهنگی-
ِ
ـبات میان
آفریدههــای گرافیکــی داشــته باشــیم .میدانیم که مناسـ ِ
دیداری
نشــانهای ،نقشــی تعیینکننده در شــا کله نشانهشــناختی-
ِ
پوســترها دارنــد .منظــور از مناســبات میــان نشــانهای ،ســامانی

گرد یک متن،
گفتمانبنیاد از
اندرکنش نشانه -نمادهایی است که ِ
ِ
زنجیرهای بهسامان پدید میآورند و با اندرکنش میان این زنجیرهها
(دال ،مدلــول ،اســتعاره ،مجــاز و  ،)...متنی از نشــانه -نمادها پدید
میآیــد کــه برســازنده هویــت فرهنگــیّ -
تمدنــی یک جامعه اســت و
دیــداری پوســترها و آفریدههــای
منظــور از شــا کله نشانهشــناختی-
ِ
گرافیکــی نیــز ،مجموعــه نشــانگانهای دیــداری اســت کــه هرگونــه
خوانش آنها و
برداشتی از آفریدههای هنری -گرافیکی ،جز از رهگذر
ِ
یافتن داللتهای معناییشان ممکن نخواهد بود.
ِ
ایــن نشــانههای دیــداری ،از رهگــذر رابطــهای کــه با یک نشــانه
پنهــان دارنــد ،جانشــین آن میشــود و بــر آن داللــت میکنــد.
نشانهشناســی امر دیداری ،به جســتجوی ایــن داللتهای معنایی
پنهــان در پوســتر میپــردازد .پوســتر به عنوان ابــزار بســیار قدرتمند
ارتباطــی – تصویــری ،از طریــق کاربــرد صحیــح نشــانهها و رمــزگان،
بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار میکنــد .نشــانهها در پوســتر ،بیــن بیــان
و مضمــون همبســتگی پدیــد میآورنــد .نشــاندار کــردن تصویــر،
همــواره نوعــی تفکر و خالقیت تصویری و جاذبه بیانی را در پی دارد.
اســتفاده از عناصــر و فرمهــای تصویــری ،رنگهــای مناســب بــرای
مفهــوم در کوتاهتریــن زمان ،میتواند به زیبایــی و ماندگاری مفهوم
آن یاری رســاند .یک نشــانه میتواند با شــخصیتپذیری از چیزی و
با کاربســت چندباره آن ،همانســازی کرده و در ذهن تثبیت شــود.
تجربــه نشــان میدهد که شــناخت معنــا در نشانهشناســی دیداری
سریعتر و انتخاب نشانههای دیداری را برای مخاطب پوستر که گاه
کوتاهتریــن زمان وا کنــش را میطلبد ،توجیه میکنــد .از دیگر ویژگی
نشــانههای دیــداری ،مانــدگاری و تاثیرگذاری آنها اســت کــه متاثر از
عوامل فرهنگی و محیطی است.
از مولفههایــی که در شــکلگیری و قدرت بهیاد ماندن نشــانهها
در یــک پوســتر بــرای مخاطــب دخالــت دارنــد ،میتــوان بــه رنــگ،
فــرم و فــام نشــانه ،فرهنگ و آییــن جامعه ،و الگوهــای خاص جهت
تبیین یک تصویر اشــاره کرد .پوســتر ،عالوه بر نشــانههای تصویری،
از نشــانههای نوشــتاری نیــز بهــره میگیرد ،لــذا فونت ،زبــان گویایی
و خوانایــی نوشــتار ،فاصلهگــذاری بیــن حرفهــا ،واژ گان و  ...در بــه
کار بــردن و مانــدگاری نشــانهها تاثیــر بهســزایی دارنــد .نشــانههای
تصویری– نوشتاری با توجه به موضوع پوستر ،به شکلی بازیگوشانه
فعالیــت میکننــد تــا معناهــای پنهــان و ضمنــی خود را بــه مخاطب
خــود منتقــل کنند .برای نمونه در یک پوســتر تبلیغاتــی ،گفتهپرداز
میکوشد با چینش عناصر متفاوت متنی ،گفتهخوان خود را با عمل
مجابســازی ،بــه بــاوری نزدیک یا از بــاوری دور کند .بــه بیان دیگر
در بطن هر گفتمانی ،با گفتهپردازی مواجه میشــویم که میکوشــد
گفته خود را گفتهای مجابکننده بنمایاند (معین.)8،1387 ،
پیرامون تحلیل نشانهشناسی پوسترها باید توجه داشت که یک
نشــانه جامــع و موفــق ،بیانگــر توانمندیهای هنرمند طراح اســت.
چرا که با کمترین عناصر بصری و ایجاد یک شکل منسجم ،بایستی
دارای بیانــی گویــا ،روان ،ســاده و زیبا باشــد .ترســیمات پیچیده در
نشــانه ،آن را با مشــکل مواجه میکند و ســرعت درک آن را میکاهد.
زبــان نمادیــن ،تصویــری و ترســیمی بــر مبنــای قواعــد و قوانین هنر
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تجســمی و در قالــب نظامهــای نشــانهای بهتریــن و ســریعترین
نــوع برقــراری ارتبــاط و تاثیرگذاری بر مخاطب شــناخته شــده اســت
(مجیــدی .)108،109،1389 ،توجــه بــه فرهنــگ و نظــام نشــانهای،
باعث بهبود در شــناخت بنیادهای فرهنگی-اجتماعی جامعههای
کنونــی اســت .از آنجا که نشانهشناســی و گرافیک همــواره با یکدیگر
در ارتباطانــد ،بررســی نســبت و ارتبــاط آنهــا در هــر دوره زمانــی مهم
درپی آشــکار ســاختن مناسبات نشانهشناسی
مینماید .این مقاله ِ
دیــداری و نوشــتاری پوســترهای فرهنگــی اســت؛ بنابرایــن ا کنــون
بایــد به تحلیل نشانهشناســی موردی پوســترهای فرهنگی در نیمه
نخســت دهــه  80پرداخــت تا از این رهگــذر قادر گردیم بــه هزار توی
ذهــن هنرمنــدان عصــر مزبــور رخنــه کــرده و بــه اطالعاتــی پیرامــون
گرایشات فکری غالب بر این جریان هنری نایل آییم.

تحلیل نشانهشــناختی پوسترهای فرهنگی در
نیمه نخست دهه 80
برای خوانش درون مایه یک پوستر گرافیکی ،نیازمند چارچوبی
نظری -روششــناختی و مدلی هســتیم که ســیمایی روشن از بافت
گفتمانــی انتقــال پیــام ،بهدســت دهــد .شــا کله دیــداری در آفریــده
گرافیکــی ،آنگونــه ســامان مییابــد کــه پیــام و درونمایــه ارزشــی -
فرهنگــی موجــود در آن ،بــه بهتریــن شــیوه ،بــه مخاطــب منتقــل و
ـوگیری ارزشــی -فرهنگی آن ،همداســتان شــود؛
مخاطب نســبت سـ
ِ
بنابرایــن گیرایــی و دیــده شــدن برای خوانش پوســتر ویژگــی مهم و
عناصــر نشــانهای آن میبایســت در لحظــه ،نظرهــا را بــه خــود جلب
نمایــد .بــه همیــن جهــت بــرای ترغیــب گفتهخــوان و انتقــال گفته،
همواره ابزارهای گونا گون و حتی در زمان معاصر رسانههای متفاوتی
ب ـهکار بســته میشــود کــه ایــن روشها نســبت بــه شــرایط فرهنگی،
اقلیمی و شیوه کاربردآن تغییرپذیر است (رضایی.)105،1394 ،
ـش آفریدههــای گرافیکــی،
یکــی از عوامــل بسترســاز در آفرینـ ِ
مناســبات فرهنگــی در جامعــه اســت که بر هنـ ِـر گرافیک تاثیر بســیار
میگذارد .در واقع ،امروزه مفهوم و کاربرد فرهنگ با نظام نمادین و
آنچه با معنا ارتباطی مستقیم پیدا میکند ،سر و کار دارد( ،الگوهای
زندگــی و تفکــر) یعنــی موضوعــی کــه بــه توافــق رســیدن بــر ســرآن
دشــوارترین کارهاست .به شــیوههای زندگی که اعضای یک جامعه
فرا گرفته ،در آن شــرکت کرده و به نس ـلهای آینده منتقل میکنند،
فرهنــگ میگویند .فرهنگ ،ســاحت اندیشــه و آزادی اســت؛ آزادی
هنرمنــد ،آزادی آفریننــدهای که میتواند سرســپرده نظم و هنجاری
پیشــینی باشــد و یــا بــا رویگردانــی از هــر آنچــه تا کنــون بــوده اســت،
خــود به آفرینشــی نو دســت بزنــد ،همچنیــن آزادی مخاطبانی که با
میــل خویــش ،آثــاری را برمیگزینند که یــا فراهمآورنــده لحظههایی
ســرگرمکننده و لذتبخش برایشان باشد و یا ارتقای معنوی و فکری
را برایشان به ارمغان آورد.
پوســترهای فرهنگی با کارکرد متفاوت ،از دیگر نمونههای پوستر
هستند که تنها برای آ گاهیرسانی در سطح شهر و  ...دیده میشود
بــه همین علــت انتظار عموم ،چیزی فراتــر از جنبههای اطالعاتی اثر

ً
اســت .پوســترهای فرهنگی ،بهمثابــه متن معموال برای شناســایی
نمایشــگاههای هنری فرهنگــی ،موز ه و میراث فرهنگی ،بزرگداشــت
مراســم مذهبــی ،مســابقههای ورزشــی ،فــروش فیلــم و آفریدههای
هنری طراحی میشــوند؛ بنابراین این پوســترها برای مصرف دوران
فراغــت مــردم طراحی میشــوند .طــراح در ایــن آفریدههــا ،توانایی و
عرصۀ بیشتری برای نشان تخیلورزیهای خود دارد؛ زیرا محتوای
موضــوع به وی اجازه میدهــد تا ذهنیت هنرمندانه خود را مطرح و
با ذهن و تصور بیننده رابطهای معنوی برقرار کنند .در واقع ما با دو
گونه گفتهپرداز پوستر فرهنگی مواجه هستیم :برخی از گفتهپردازان
پوســترهای فرهنگــی تــاش میکننــد تــا فرهنــگ را بــه یــک صنعت
ســرگرمی ســاده فــرو بکاهنــد کــه گفتــه آنهــا ،ماننــد آنچــه هانــا آرنت
نیــز گفته اســت ،همچــون تمامی دیگــر فراوردههای مصرفی توســط
جامعــه اســتفاده شــود .در مقابل برخــی از طراحان ،با بیان نقاشــی
یــا تصویرســازی ،موضــوع را یکســره آزاد و بــدون قیدهــای معمول و
سرشــار از ریــزهکاری و نکتهگوییهــای تصویــری طراحــی میکنند؛ تا
بــه جایــی که در این مــورد ،این گونه آثار میتواننــد به یک اثر هنری
ارتقــا یابنــد .با توجــه به مطالب ذکر شــده میتوان گفت کــه ما با دو
گونــه گفته خوان نیز مواجه هســتیم :مخاطــب مصرفگرا و تولیدگرا.
مخاطب مصرفگرا (بسیاری از مردم عامه) که محصوالت فرهنگی و
هنری پاسخگوی نیازهایی مانند رفاه ،فراغت ،سرگرمی لذتجویی
و ...آنهاســت .در مقابل مخاطب تولیدگرا ،همان گفتهخوانی اســت
که با دیدن گفته تعمق کرده و معناهای متعددی را برای یک گفته
بازتولیــد میکننــد .میدانیم کــه به تعداد مخاطــب ،معنا برای متن
وجــود دارد .از آنجــا کــه پوســترهای فرهنگــی آغــاز دهــه  80بهمثابه
متن موضوع این پژوهش اســت ،بهتر اســت که گذری به آن سالها
داشته باشیم.
با توجه به جامعۀ آماری در اولین دورۀ توسعۀ پوستر (تا پیروزی
ً
انقالب اســامی) به مثابه رســانهای ارتباطی-هنری ،ا کثرا از تصاویر
اســتعاری و الیههای تصویری اســتفاده شده است .سپس تحوالتی
چــون انقــاب اســامی و دوران همزمــان بــا جنــگ تحمیلــی ،تولید
آفریدههــای هنــری (کمــی و کیفی) را به طــور کلی تغییــر داد .عوامل
و شــرایط اجتماعــی باعث شــد تــا آثار برخــی از هنرمنــدان در امتداد
کن ـشورزی هنــری ســالهای گذشــته ،صــورت گیــرد؛ امــا بکارگیری
بیشــتر از عکس همچون رسانهای با ســرعت ارتباط باال با مخاطب،
از نفــوذ اجتماعــی بر آثار این دوره بوده اســت .از دهه هفتاد ،شــاهد
اســتفاده از تکنیکهای نو تایپوگرافی (کاربســت از نمونههای التین
و قرارگیــری آن بــا جســارت بیشــتر در کنار تصویر و گاهــی چون بافت
و شــکل ،بدون آنکه مقیاس خوانایی نوشــتار در نظر گرفته شــود) و
تاثیر روزافزون حضور دستمایههای رایانهای در خلق آثار هستیم که
این روش ،کمابیش باعث تحت تاثیر قرار گرفتن تفکر به عنوان یکی
از اصلیترین قســمتهای تولید آفریدههــای هنری ،ضمن تحوالت
مثبت تکنیکی در آثار شــد .با آشنایی هنرمندان با آفریدههای غربی
(با توجه به گســتردگی و پیشــرفت نرمافزارهای گرافیکی) ،همچنین
افزایــش شــمار دانشآموختــگان رشــته گرافیــک در دهــه  ،80آثــار از
لحاظ کمیت و کیفیت نســبت به گذشته تفاوتهای زیادی داشته
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اســت .بــا این وجــود ،ایــده آفریدههای پیشــین در نمونههــای اخیر
ً
کمتر شــده اســت و طراحان بیشــتر از گذشــته به فرم (گاهــا فرمهای
بــدون مفهــوم) پرداختهاند .غلبه نوشــتار بر تصویــر ،تصویرنگاری با
حروف و در بسیاری از موارد ادغام حروف با تصاویر و تاثیر بر عملکرد
یکدیگر از نکاتی است که در آثار بیش از پیش دیده میشود .در واقع
میتوان این درهمآمیزی حروف و تصویر را به عنوان میانمتنهایی
که بر مدلول «فرهنگ فارسی» داللت دارند ،بهشمار آورد .نوشتار در
آفریدههای این دوره ،در بیشتر زمانها از سطح زبانی فراتر رفته و در
برخی نمونههای هنرمندان جوانتر دیده نشده است .از این سو در
شــماری از آثار ،الیۀ نوشــتاری (زبان و نوشــتار) ،رســالت خود را برای
پیــام رســانی از دســت داده و بــه صــورت بصــری برای بیــان موضوع
ایفــای نقش میکند .بر ایــن رهنمون ،در این آثار به ویژگی غیرزبانی
نوشــتار تا کید خواهد شــد .از شــمار تاثیرگذارترین گرافیککارانی که
در گذشــته حضور داشــته و در این دوره آثارشــان بیشتر مطرح شده
اســت ،میتــوان بــه افرادی چــون مرتضی ممیــز ،فرزاد ادیبــی ،بیژن
صیفــوری ،صداقــت جباری ،کــوروش پارســانژاد ،علی خورشــیدی،
رضا عابدینی ،مســعود نجابتی ،مجید عباســی ،ســیامک فیلیزاده،
ســاعد مشــکی ،قبــاد شــیوا و هنرمندانــی جوانتــری چــون منوچهر
عبدال ـهزاده ،رضــا علــوی ،تهمتــن امینیــان ،مریــم عنایتــی ،ایــرج
اسماعیل پور ،نوید قایممقامی ،فرشید مثقالی اشاره کرد.
با توجه به گستردگی جامعه آماری و ناممکن بودن تحلیل همه
اثرها در این بخش ،تنها به نمونههای اندکی که به طور کلی دربردارنده
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ویژگیهــای برجســته گرافیک در ایران در آغاز دهــه  80بوده ،بر پایه
الزامات نشانهشناختی در بخش گذشته ،پرداخته میشود و بر پایه
ایــن چارچــوب و با کاربســت این ابزارها کوشــش میشــود ،الیههای
مختلــف معنایــی در شــا کله دیــداری ایــن پوســترها ،وا کاوی شــود.
تصویــر  ،1توســط رضــا عابدینــی در ســال  1383با عنــوان «بدنه»
برای یک نمایشــگاه گروهی آفریده شــده اســت .این پوســتر ،دارای
دو بخــش تصویــر و نوشــتار اســت .بخــش تصویــری ایــن اثــر بــا ســه
رنگ (ســفید ،خا کی و قهوهای ســوخته) دیده میشــود .ضمن آنکه
در ایــن پوســتر ،نوشــتار بــر تصویــر غالب اســت .حروف نســتعلیق در
الیــۀ زیرین مانند ســیاه مشــق در الیه زیریــن (پســزمینه) تصویر قرار
دارند ،همزمان نه تنها متن کالمی به شــمار میرود ،بلکه به شــکل
تصویــری شــمایلی نیــز نمایــان میشــود .حــروف نســتعلیق ،حضــور
اعــراب در کنــار کلمــات و قرارگیــری آنهــا در درون کادر ســفید رنــگ،
ترکیببنــدی عنــوان را شــکل داده اســت .در بررســی بعد نوشــتاری
ایــن پوســتر برپایــه ســطوح ســه گانه داللــت زبانی ،ســه ســطح را به
طــور متمایــز در این اثر میتوان تشــخیص داد .در ُبعد زبانی ،عنوان
اصلی ،نام شرکتکنندگان در نمایشگاه و اطالعات جانبی نمایشگاه
عنوان نمایشگاه ،نوعی معنای افزوده
دیده میشود .تا کید بر اعراب
ِ
را در اثــر ایجــاد میکنــد (امامــی .)109 ،1391 ،این معنــای افزوده ،در
راستای تکمیل ساختار کلمه پیش میرود .از طرفی قرا گیری عنوان
در قالــب مربــع (این شــکل هندســی با عناصــر مادی و زمیــن مرتبط
است) و محیط بسته ،نوعی حرکت و پویایی دیدمانی تولید میکند
و از طرفــی دیگــر ،کوتــاه بــودن عنــوان در مربعی بســته ،آن را مرتبط
در عین حال متضاد با فضای محبوس ،گشــوده و پویای پوســتر قرار
میدهد .در نتیجه شــمایل انســان (الیه دیداری) ،کلمه بدنه (الیه
زبانی) ،پیوستگی بین رنگها ،یک الیه شدن عناصر رنگی در اثر ،در
عین جدا بودن در یک ترکیببندی منسجم با یکدیگر در ارتباطاند.
اســتفاده از فونت بینشــان در بکارگیری نوشتار غیراصلی (نام شرکت
کننــدگان -اســامی فرعــی) ،تا کیــدی بر تضــاد میان بینشــانگی این
عناوین و ویژگی نشانداری خط در عنوان و در زمینه است .در واقع
بــا گفتگــوی منطقــی از زبان و بدنــه و تصویر مواجه هســتیم .عنوان
نوشــتار و دادههای عینی با رنگ ســفید نشــان داده شده که داللت
بــر ابژکتیــو و نوشــتار نســتعلیق کــه به عنــوان بافت پوســتر (بــه رنگ
قهوهای) ،پویایی و استعارهای بودن را در نظر دارد.
در بررســی ُبعد تصویری این آفریدۀ هنری ،خط مرزی که نشــانۀ
ژســت انسان است ،جزئی از نشانههای شمایلی محسوب میشود،
زیــرا ارتبــاط تصویــری آن بــا موضــوع پوســتر بــر پایۀ شــباهت شــکل
میگیرد .الیه دوم ،در گروه نشــانههای نمادین قرار میگیرد ،به این
ً
علــت کــه زبان ،اساســا نزد پــرس نظام نشــانهای نمادین محســوب
میشــود و از ســوی دیگــر ،ایــن الیــه کالمــی در عیــن حــال تصویــری
شــمایلی بــر پایــۀ فیگــور انســانی اســت ضمــن آنکــه خــط نســتعلیق
نشــانهای نمایهای اســت که به صورت همجوار به فرهنگ و ســنت
ایران اشــاره دارد .در حقیقت قرارگیری این نظام نشانهای خاص در
الیه دوم اثر را میتوان در گروه نشــانه نمادین  -نمایه -شــمایلیای
قرار داد .کاربرد حروف نستعلیق چون سیاه مشق در الیۀ زیرین اثر،
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از نظر تکنیک همچون نوشــتار دستهبندی میشود .در واقع حضور
عناصر در این آفریدۀ گرافیکی ،عالوه بر افزایش داللتهای غیرزبانی
و جداســازی آن از کارکــرد محــوری خــود ،قالب نویی را نیــز به وجود
آورده اســت .در این پوســتر ،خط نستعلیق فراتر از بعد جسمی که با
خط محیطی محصور شــده اســت ،میرود .ا گر خطوط ســفید ،بعد
جســمی را بعدی تمام شــده و بسته نشــان دهد ،خط نستعلیق که
دال بر فرهنگ و ســنت و قدمت و نوســتالژی اســت ،از بعد جســمی
فراتــر رفتــه و نگاه بیننده را به باالی تصویر هدایت میکند .ســر نیز با
خطوط بســته مســدود نشــده و تعین قطعــی پیدا نمیکنــد ،بلکه بر
عکــس بر قســمت باالی تصویر گشــوده میشــود که در واقــع از قالب
جســم و تن انســان فراتر رفته و به تعالی و رشــد تمایل دارد .انســان
داللت صریح در الیۀ نخســت این تصویر است و در داللت ضمنی بر
مفاهیم افزوده دیگری چون تفکر ،گشــودگی ،ســیالیت و عدم تعین
اشاره دارد.
از منظر گفتمانی ،زاویه دید پیکره انســانی ،از نمای روبرو اســت.
بــه بیــان دیگر مخاطب نگاه پیکــره ،گفته خوان یا بیننــده بیرون اثر
اســت ،آنچه که ارتباط تعاملی بین «من» و «تو» را ســبب می شــود،
ضمایری که بنوینیســت ،آنها را ضمایر شــخصی مینامد (در تضاد با
«او» کــه این زبانشــناس آن را غیرشــخصی به حســاب م ـیآورد) .در
واقع نگاه تصویر به مخاطب ،کارکرد گفتمانی به تصویر میدهد و او

تصویر -2سی و شش روز با صادق هدایت.
ماخذ( :مصطفی زاده)95،1382،

را به ســاحت گفتهپردازی گره زده اســت ،به این جهت که مخاطب
(تــو) را نیــز درگیر میکند .پایین اثر فضای بســته ،منجمــد ،پر و تمام
شــدهای اســت کــه میتوانــد بــه بعــد جســمی ربــط داده شــود و بــه
واقعیــت امــر شــناخته شــده و تعینی اشــاره نماید و بــاالی اثر فضای
گشودگی ،باز ،خالی و تمام نشدهای است که میتواند بیان ضمنی
گشودگی تفکر و اندیشه انسانی باشد.
حضـ ــور و تمرکــــز انســــان در قســــمت پایینــــی اثــــر ،داللــــت بــــر
زمینیبودن ،واقعیت و امر شــــناخته دارد .ضمن آنکه عنوان پوستر
(بدنـ ــه) ،این تصور را تقویــــت میکند .الیۀ زیرین توســــط خطهای
مرزی سـ ــفید رنــــگ محبوس شــــده و از پس زمینۀ اثر متمایز شــــده
است که این خطوط (خطوط کناری سفید رنگ) ،عنوان قاب نوعی
تصویر انسان ،خط
کادر در کادر را به وجود آورده اســــت .خط مرزی ِ
ِ
نستعلیق را محدود کرده در حالی که خط نستعلیق این محدودیت
را نمیپذیـ ــرد .در تحلیــــل بینامتنیت این اثر ،خالی بودن قســــمت
فوقانی تصویر و کنتراســــتی که با قسمت پر تحتانی تصویر میدهد،
در مقایسـ ــه با نمونههای دهه قبل ،کمتر مشاهده میشود .ضمن
اینکـ ــه این تضــــاد ،داللت بر دو بعد متضاد انســــانی دارد که یکی به
جنبه مادی بودن آن اشاره دارد (که با خط سفید محیطی استعاری
میشـ ــود) و دیگــــری بعد غیرمــــادی و روحانی انســــان را بــــه تصویر
میکشـ ــد (گشودگی و عدم تعین خط نســــتعلیق) .بر اساس فرانقش
بازنمودی ،این تصویر بر طبق الگوی مفهومی شــــکل گرفته اســــت.
بدین معنا که فاقد نظام روایتــــی بوده و به صورت نمادین موضوع
اثر را بیان میکند .بر روی محور همنشــــینی ،خط سفید محیطی از
فیگور انسـ ــان بر روی الیه دیگری که از ترکیب حروف نستعلیق پدید
آمده دیده میشود.
پوستر تصویر ،2توسط قباد شیوا در سال  1381برای نمایشگاهی
بــا عنــوان «یکصدمیــن ســالگرد تولد صــادق هدایت»  ،آفریده شــده
اســت .ضمن آنکه در کتاب هشــتمین نمایشــگاه دو ساالنه جهانی
پوســتر تهران نیز چاپ شــده است (شیوا این پوستر را برای رونمایی
کتاب  36روز با صادق هدایت طراحی کرده است).
ِ
در قســمت بــاالی تصویــر ،عنوان اثــر با حروفی بینشــان در درون
کادری تیــره بــه صــورت منفــی آمده اســت (نوشــته بــا کارا کتر ســفید
در درون کادری قهــوهای) ،و در مرکــز تصویــر ،الیــه نوشــتاری دیگر با
حروف دســتنویس مشــاهده میشــود .الیۀ دیداری این پوستر با دو
فرم دایرهای شکل قهوهای رنگ ،همراه با عناصر نوشتاری بر زمینۀ
سفید قرار گرفته است .امضای طراح در قسمت پایین سمت چپ،
در میــان مربعــی قــرار دارد .قســمت باالیی طــرح ،نوشــتهای به قلم
نسخ در میان مستطیلی به رنگ قهوهای کار شده است.
الیۀ نوشتاری به مناسبت یکصدمین سالگرد تولد صادق هدایت
که به عنوان پیام اصلی طرح و با خط نســخ نوشــته شــده اســت ،به
راحتــی قابل خوانش اســت و از ســوی دیگر به طــور ضمنی همچون
نشــانهای نمایــهای اشــاره بــه زمان و مــکان خاصــی دارد .عنوان آن
به صورت رســمی با فونت کمابیش بینشــان و رنگ ســفید در داخل
چارچوبی قهوهای قرار داده شــده اســت .ایــن روش کادربندی الیۀ
نوشتاری ،مقدمهای برای یاری رساندن به تمایز این الیه نوشتاری
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از دیگــر المانهــای بصــری اســت .از طرفی این نظام نوشــتاری قاب
گرفته شــده ،بــه بیان موضوع آفریــدۀ هنری پرداخته (ســطح زبانی)
که اشاره به سالگرد تولد نویسنده دارد؛ ضمن آنکه قسمتی از تصویر
(ســطح غیر زبانی) در تضاد با دیگر مولفههای تصویری قرار میگیرد.
اعتقــاد داریــم اعــدادی مانند صــد ،پنجــاه ،دویســت و  ...عددهای
نمادیــن و مهمــی هســتند .در این پوســتر ،ا گر صدویکمین ســالگرد
ت بــود ،از واژه ســالگرد یاد میشــد .یکصدمین به شــکل
تولــد هدای ـ 
آ گاهانه با خودآ گاه گفتهپرداز به قصد اطالعرسانی مرتبط میشود،
ولــی بــه شــکل هوشــمندانهای بــه علت بینشــان بــودن نوشــته ،با
احساس مخاطب نیز درگیر میشود.
آنچه باید توجه شود این است که صورت بیانی نظام نوشتاری
کــه بــا زمینه قهوهای و با عبارت «به مناســبت» شــروع شــده اســت،
بیشــتر از آن که به تولد اشــاره داشته باشــد ،مدلول مرگ و سوگواری
را تداعــی میکنــد کــه خود ایــن داللت ضمنــی ،بیانکننده اندیشــه
نویسنده و برداشت او از هستی است .این داللت ضمنی ،با تا کید بر
رنگ سفید زمینه که میتواند همچنان بر خنثایی ،بیرنگی و پوچی
اشــاره داشــته باشــد؛ گرایش و بینش نویســنده از زندگی و هســتی و
تاثیــر هدایت از فلســفه غرب ،به ویژه فلســفه شــوپنهاور و دکارت که
بــر شــک و بدبینــی او ،مخالفــت او با تفکــر زمان و اندیش ـههای دیگر
هدایــت همنشــین و دال لــت دارد .نکتــه جالــب ایــن اســت کــه ایــن
الیه ،تنها آ گهیبخشــی منطقی – احساسی نیست ،بلکه زمینه تیره
نوشــته که در عین حال در حاشــیه قرار گرفته اســت ،شــمایل آ گهی
ســوگواری و ســنگ قبر را نیز ترســیم میکند و این امر ،بر شدت تضاد
و دوگانگــی تولــد و مــرگ میافزاید .این در حالی اســت که در اثر قباد
شــیوا ،بهرهگیری از نشانه نوشتاری «به مناسبت یکصدمین سالگرد
تولــد صادق هدایت» که با اســطوره صــادق هدایت ،تولد ،نیســتی،
فنــا ،پوچــی ،گــردش و مفاهیــم هدایتی دیگر همنشــین میشــود؛ از
یک طرف یک ســتیز و تناقض در ســطح نوشتاری (بهرهگیری از خط
نســخ بر ســطح تیره) و معنا (مفهوم نیســتی هدایت) و از طرف دیگر،
تولــد هدایت را شــامل میشــود .همچنین عنوان این اثــر را میتوان
در دامنــه نشــانههای ایرانی دانســت که پیرامون ادبیــات و فرهنگ
ایرانی مطرح شده است.
همانگونــه کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،در اثــر ،دو شــکل بیانی
متفــاوت کالمــی دیــده میشــود ،یکــی در بــاالی تصویــر و دیگری در
قســمت میانی آن که به صورت دستنوشــته و قهوهای رنگ آفریده
شــده اســت .نوع اســتفاده از حروف دســت نوشــته ،عالوه بر کارکرد
زبانــی ،دال لــت بــر مفهومهایــی چــون تمرکــز گفت هپــرداز بــه قســمت
میانــی پوســتر ،تا کید بر روحیۀ نویســنده و ایجاد حــس صمیمیت را
نیــز در مخاطب برمیانگیزاند .در ســطح غیرزبانی ،چنین تمهیدی،
معناهای ضمنی افزودهای را نیز در این آفریده گرافیکی پدید میآورد.
با وجود آن که نوشــتار این اثر ،ســاختار منظم و هندســی ندارد ،اما
به کار بردن آن در کادر مربع شــکل ،این قســمت از پوســتر را از دیگر
عناصر اثر متمایز نموده است .نظام نوشتاری و کالمی میانه پوستر،
«ســی و شــش روز با صــادق هدایت» ،همــراه با حفــظ ویژگی کالمی
خود ،ویژگی شــمایلی را (از دیــدگاه پیرس) بر پایه همانندی نیز دارد

َ
و به سبیل و لب نویسنده اشاره دارد .همنشینی و جانشینی این دو
عنصر ،عنوان به جای سبیل و سبیل به جای عنوان در کنار یکدیگر
و کادر کلــی تصویــر همچنــان به شــکلی شــمایلی به چهره نویســنده
اشــاره دارد .دایرههــا و وجــود بینظمــی در آنها ،بر روحیه نویســنده
(صمیمیــت ،ایرانــی بودن و اندیشــههای دیگر هدایت) اشــاره دارد.
داللتهــای ضمنی متفاوتی را میتــوان به لکههای برجامانده از دو
فنجان نسبت داد :رسوب قهوه زیر فنجان (لکههای دایرهایشکل)
هــم بــه شــکلی نمایهای و بــر پایــه ارتباط علــی -معلولی ،بــه فنجان
قهوه اشاره دارد و هم به گونهای شمایلی ،به عینک نویسنده ارجاع
میدهند .این دو ارتباط شمایلی (لکه قهوه به جای عینک ،عینک
و نظام کالمی به جای سبیل) و کادر کلی تصویر ،همچنان به شکلی
شــمایلی به چهره نویســنده اشــاره دارد .دو دایر ه و بینظمی وجود
آنها ،افزون بر روحیه نویســنده ،میتواند داللتهای ضمنی دیگری
را داشــته باشــد :دو فنجــان در برابر هم ،داللتــی ضمنی بر گفتگویی
دونفــره دارد و بــه صورتی نمایهای میتواند اشــارهای به کافه نادری
داشــته باشــد که جایی برای برخورد و گفتگوی روشنفکرانه بوده به
شــمار میآید و پرا کنده شــدن آن نیز بهگونهای با پرا کندگی سوژه در
ادبیات مدرن (و هدایت به عنوان نماینده آن) همنشــین میشــود.
ایــن اثــر بــا کمتریــن دادههــای دالــی کــه نظــام نشــانهای کالمــی و
تصویری را شــامل میشــود ،بیشــترین داللتهای ضمنی را موجب
شده است.

تصویر  -3و دنیای ما هنوز پا برجاست.1382 ،
ماخذ( :مصطفیزاده)78 ،1382،
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پوســتر تصویــر ،3بــا عنــوان «و دنیــای مــا هنــوز پا برجاســت» که
توســط تهمتــن امینیان طراحی و در کتاب هشــتمین نمایشــگاه دو
ســاالنه جهانــی پوســتر در ســال  1382تهران نیز چاپ شــده اســت.
ایــن پوســتر نیــز مانند پوســترهای مطرح شــده ،از دو الیــه تصویری
و نوشــتاری تشــکیل شــده و چنان که در تصویر مشــاهده میشــود،
الیههای رنگی به سه رنگ (سفید ،نارنجی-قهوهای ،سیاه) محدود
شده و غلبه نوشتار در اثر به وضوح دیده میشود .همچنین تمامی
عناصر بصری نوشتاری بر روی زمینه سیاه رنگ قرار گرفته است.
حروف نســخ پیش زمینه که همانند ســیاه مشــق و در الیه رویی
(به رنگ ســفید -خا کســتری) تصویر قــرار دارند ،همزمــان هم نظام
کالمــی اســت کــه دال لــت معنایــی دارد و هــم بــه دلیــل شــباهت بــا
خا کســتر بر جای مانده از سیگار ،نشانه شمایلی محسوب میشود.
عنــوان متن با حروف نســخ با کارا کترســفید رنــگ (در تضاد بازمینه)
و در داخــل کادری به شــکل مســتطیل و به صــورت منفی در فضای
مشکی آمده است.
الیــه نوشــتاری قــرار گرفته در تصویر که با خط بینشــان و به رنگ
ســفید و خا کســتری به نمایش درآمده اســت ،همان طور که اشــاره
شــد ،عــاوه بــر کارکرد زبانــی ،بــر مفاهیم افزاینــدۀ دیگــری نیز صدق
میکنــد .قــرار گرفتن الیه نوشــتاری «و دنیــای ما هنوز پا برجاســت»
در مرکز تصویر ،ســبب جلب توجه مخاطب به این قسمت میشود.
ضمــن آنکــه ،اســتفاده از کلمــات انباشــت شــده بر روی هــم ،ضمن
تا کیــد بر پیام پوســتر که اشــاره به خانمانســوزی مــواد مخدر دارد،
نوعــی ناپایــداری در گفتهخوان اثــر هنری ایجاد میکنــد .با توجه به
اینکه نوشــتار به کاربرده شــده در این پوستر ،دارای ساختار نامنظم
هندســی بوده و از حروف بزرگ و کوچک تشــکیل شــده اســت ،ولی
بهکارگیری آن در چارچوب مستطیل شکل که در حال ریزش است،

این الیه را از ســایر المانهای دیگر پوستر متفاوت کرده است .نظام
نوشــتاری پایین تصویر که شــامل عنوان اصلی است ( ...و دنیای ما
هنوز پا بر جاست  ،)...در عین حفظ داللت معنایی نوشتاری خود،
همچنــان بــه دلیــل القای دیــداری خط افق ،به نشــانهای شــمایلی
تبدیل شــده اســت که خود نقش حامی و نگهدارنده برای ایستایی
و ثبــات ســیگار در حــال افتــادن را بــازی میکنــد .در واقــع این نظام
کالمــی باثبــات و پابرجــا ،ارتباطی متضاد با نظام نوشــتاری شــمایلی
مرکز پوستر (تصویر سیگار) را شکل میدهد که در آن نظام نشانهای
کالمی ،خودش شمایل خا کستر شده و عدم ایستایی و فضای تعلیق
و در حــال ریــزش را نشــان میدهــد .از دیدگاه اجمســلف ،در ســطح
بیانی این پوســتر میتوان ماده خام بیانی را دالها و عناصر مجزای
درون تصویــر در نظــر گرفــت که هنوز شــکل و فرم بیانی آنها تشــکیل
نشــده اســت .از ایــن روی ،تک تک حــروف و عناصــر تصویری مانند
تــه ســیگار ،قبل از هر گونه شــکلپذیری ،اشــاره به ماده خــام بیانی
تصویر دارند .در برابر ماده خام بیانی شکلپذیری این عناصر ،برای
مثال شکل نشانه شمایلی که به خا کستر سیگار اشاره دارد که خود
با قرار گرفتن در کنار ته ســیگار شکل کلی سیگار را تشکیل میدهد،
اشاره به شکل و فرم بیانی دارد .در سطح محتوایی تصویر نیز همان
ً
گونه که قبال اشاره شد ،با ماده خام بیانی از یک سو و از سوی دیگر با
شکل و فرم محتوایی سر و کار داریم :ماده خام محتوایی ،به کلیت
هســتی اشــاره دارد .حال آن که «مرگ» و «زندگی» بیان شکل و فرم
محتوایی است .مقوله مرگ با تصویر سیگار ،با افتادن خا کستر آن و
باسیاهی پیش زمینه ،تصویر استعاری میشود ،با صحه بر این مهم
که ارتباط سیگار و مرگ ارتباطی مبتنی بر نمایه است .مقوله زندگی
بــا ثبــات نظام نوشــتاری پایین تصویر که به شــکل شــمایلی به خط
افق اشاره داشت ،ویژگی استعاری به خود میگیرد.

نتیجه
پوسترهای فرهنگی با کارکرد متفاوت ،از دیگر نمونههای پوستر
هسـ ــتند .به همیـ ــن علت انتظار عمـ ــوم ،چیزی فراتـ ــر از جنبههای
اطالعاتی اثر اسـ ــت .پوسترهای فرهنگی اوایل دهه  ،80چون نقطه
عطفی از لحاظ ّکمیت و کیفیت ،نسبت به گذشته متمایز بودهاند.
در آغاز دهه  ،80نوشـ ــتارها با حضور پررنگتری در کنار تصاویر ظاهر
میشـ ــوند و گاهی نقش اساسی ایفا میکنند .بهرهگیری از حروف به
جای تصویر ،طرح ،بافت و بدنه ،بهمثابه نشـ ــانههای شـ ــمایلی ،از
مشخصات بارز آفریدههای این دهه بوده است .ضمن آنکه خوانایی
ً
نوشتار ،سـ ــنجش و در نظر گرفته نمیشد .در اوایل این دهه ،غالبا
نظام نوشتاری و کالمی به شکل شمایلی به نظامی تصویری تبدیل
میشـ ــود .به بیان دیگر نظـ ــام کالمی ضمن حفـ ــظ داللت معنایی
خود و تبدیل آن درا کثر پوسـ ــترها ،به نشانه شمایلی ،خود به نظام
تصویری تبدیل میشود که جزیی از بافت متن پوستر نیز محسوب
میشود .در واقع میتوان گفت تبدیل نظام نوشتاری به نشانههای
شـ ــمایلی و گاه نمادین و نمایهای ،سـ ــبب دیرکرد معنا در پوسـ ــتر و

رمزگشـ ــایی از آن شــــده اســــت .ویژگی گرایــــش مفهومگرایی در این
گفتمان از سوی گفتهپرداز ،سبب تاخیرانداختن معنا در گفته شده
است .نیاز به رمزگشایی اثر توسط گفتهخوان ،سبب برانگیختن وی
به تفکر در رابطه با آفریدۀ هنری و موضوع آن میشود .به بیان دیگر
میتوان ادعا نمود که در این پوســــترهای تبلیغاتی فرهنگی ،بیشتر
از آنچـ ــه خود موضوع مورد توجه باشــــد ،پــــردازش آن مورد نظر قرار
میگیـ ــرد .در مقابل میتوان از موج دیگری نــــام برد که نظام کالمی
ً
بدون تبدیل به نظام نشــــانهای ،دیگــــر صرفا در قالب نظام کالمی-
زبانـ ــی داللت مینماید .از این روی گاهی نیاز به رمزگشــــایی در آنها
دیده نمیشــــود و زمان خوانش برابر دریافت معنا میشود؛ بنابراین
میتوان گفت اغلب پوســــترهای متعلق به اوایل دهه  ،80بیشتر به
بیان هنـ ــری درونی هنرمند با گرایشهایی چون کمینهگرایی ،وجه
تصویرسـ ــازانه ،غیاب عکس ،توجه به ســــنت ،تغزلی برخورد کردن،
کوچک کردن عنوان ،شــــور عرفانی حا کم برکارهــــا و پسزمینههای
تخت بازنمون شدهاند.
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C

ultural posters like other posters, are applying
different sign system in order to transfer their
message to addressees. Basically posters that be
selected in this article, applying different system of
signs, in order to transfer massage to addressee.
Senders, in frame of aesthetic discourses, so articulate signifiers of their massage that the time of understanding of these discourses is postponed and
be showed hegemon cultural-political discourse.
Posters that studied in this research, be selected
from Tehran posters early at 1380s and is based on
discourses that signifiers within them, in addition to
play signifying role in its own system of signs, with
attending to context, simultaneously playing different role in other system of signs. In other word, signifiers in these optical discourses will be connected
to several signifying systems. In this article, along
with considering to challenge between these system of signs, with a comparative-discursive analysis, hegemon discourse in Tehran posters early at
1380s, relation between selected posters and discourse, factors that effect on them and difference of
these posters, will be known. We hold that who send
message of these cultural posters, combine signifiers of their iconic text cleverly in order to be postponed the time of understanding of their message,
because this understanding obtained with decoding of this sign systems through semiology. Posters
that selected in this article, comes from in Tehran
posters early at 1380s and are discourses that their
signifiers in addition to their special signification,
signifies in other sign systems. This article pays attention to challenge between these sign systems
that located in written and iconic text and analyses
relation between written and iconic sign systems.

This analysis be done on the base the methodology
that comes driven from Saussure`s and Peirce`s
approach to semiology. In this research framework
posters analyzed as pictorial texts that constructed
from combination of symbolic, iconic and indexical
sign. Signs in Peirce`s semiology will be symbol,
icon and index. In iconic signs, the signifier is connected to the signified through the principle of resemblance, in indexical signs, the signifier makes
you think of the signified because the two are frequently physically connected in the real world and
in symbolic signs the signification is on the base
of contract. The finding of this semiotic analysis of
Tehran posters early at 1380s shows that the writing would be more prominence beside posters and
sometimes has central function in these posters.
Actually this characteristic of the period that is studied in this article, is result of a process that starts
from 1370s. Application of typography in posters,
starts from 1370s, and in 1380s develops. In this
period, writing applied as pictorial signs beside
posters, without regarding to this fact, that this writings maybe unreadable. Considering to this process in Tehran posters early at 1380s prompt that
this writing regarded as iconic signs and system
of writing transform to pictorial system and understanding of posters in the framework of semiology
postponed. This transformation ma Although this
transformation doesn’t remove signification of the
written signifiers.
Keywords
Cultural Poster, Written Sign System, Iconic Sign
System, Saussure, Peirce.
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