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واکاوی تقابل یا تعامل ارتباط تصویری با فرایند جهانی شدن

سپیده ملکی 1، سعید نظري2 

چکیده
ــد  ــان از فراین ــل جه ــع و مل ــری جوام ــع ، اثرپذی ــی روبه رشــد جوام ــزون و درهم تنیدگ ــات روزاف ــه ارتباط ــه ب ــا توج ب
ــر  ــن ام ــه ای ــر ب ــی هن ــاب در جامعه شناس ــرد بازت ــر رویک ــه ب ــم و تکی ــن مه ــت. ای ــکار اس ــدن غیرقابل ان جهانی ش
منجــر می شــود کــه بتــوان از بازنمایــی تأثیرپذیــری دوگانــۀ تقابلــی یــا تعاملــی از فراینــد جهانی شــدن در متــن آثــار 
هنــری و به طــور خــاص هنرـ صنعــت گرافیــک کــه محمــل ارتباطــات بصــری در عرصــۀ ملــی و بیــن المللــی اســت ، 
ســخن گفــت. یکــی از مهم تریــن وجــوه ایــن تأثیرپذیــری در توجــه مجــدد بــه مقولــۀ هویــت ملــی اســت   . بنابرایــن 
نگارنــدگان در پژوهــش حاضــر ، هویــت ملــی و نحــوۀ بازتــاب آن در جریــان افزایــش تعامــات و ارتباطــات جهانــی در 
عرصــۀ ارتباطــات تصویــری را مــورد توجــه قــرار داده انــد و بــا روش تحلیــل کیفــی متــن و بــه کمــک نشانه شناســی 
الیــه ای بــه چگونگــی واکنــش طراحــان گرافیــک ایــران در رابطــه بــا نحــوۀ بازنمایــی هویــت ملــی در آثارشــان در 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــن بررس ــرای ای ــتری ب ــوان بس ــه به عن ــد.  آنچ ــدن پرداخته ان ــد جهانی ش ــا فراین ــه  ب مواجه
اســت شــامل تمامــی آثــار بخــش اصلــی دهمیــن دوســاالنۀ جهانــی پوســتر تهــران به عنــوان واپســین رویــداد مهــم 
ــان در  ــۀ طراح ــل تقابل گرایان ــر تمای ــر نمایانگ ــتار حاض ــۀ جس ــود. نتیج ــران می ش ــک ای ــی گرافی ــۀ طراح در عرص

آثارشــان از طریــق تأکیــد بــر مؤلفــۀ ارزش گــذاری بــه زبــان فارســی از بعــد فرهنگــی هویــت ملــی  اســت.
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1. Reflection approach
ــه ،  ــکا ، بــاروس ، بلژیــک ، اوروگوئ ــزی ، افغانســتان ، امری ــی ، اندون ــا ، امــارات متحــدۀ عرب ــران ، اوکراییــن ، اســترالیا ، ایتالی 2. آلمــان ، اســتونی ، ای
ــی ،  ــی ، کروواس ــمالی ، کره جنوب ــه ، کره ش ــر ، فرانس ــرس ، قط ــد ، قب ــتان ، فنان ــوئیس ، صربس ــن ، س ــیه ، ژاپ ــک ، روس ــن ، چ ــه ، چی ــوان ، ترکی تای

ــگ ــتان و هنگ کن ــتان ، مجارس لهس
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تحلیـل-خواهنـد-شـد.-تحلیـل-آثـار-بـا-اسـتفاده-از-تکنیـک-نشانه-شناسـی-الیـه-ای-به-منظـور-
آشـکار-سـاختن-معانـی-ضمنـی-و-مسـتتر-در-آنهـا-صـورت-گرفتـه-اسـت.-از-ایـن-رو،-روش-
تحقیـق-در-پژوهـش-حاضـر-تحلیـل-متـن-بـا-اسـتفاده-از-تکنیک-نشانه-شناسـی-الیه-ای-اسـت.-
ایـن-روش-بر-اسـاس-آنچه-سـجودی-)1390الـف(-در-مورد-علـت-تدوین-آن-بیان-داشـته-اند-،-
»بـا-هـدف-گسـترش-دامنـة-مطالعـات-نشانه-شناسـی-و-فراهـم-کـردن-ابزارهـای-تحلیلـی-و-

نظریه-بنیـاد-در-تحلیـل-متـن-اسـت-و-متـن-می-توانـد-دامنـة-گسـترده-ای-را-فراگیـرد«-)6(.
جامعـة-آمـاری--شـامل-تمـام-آثـار-بخـش-اصلـی-دهمین-دوسـاالنة-جهانـی-پوسـتر-تهران--
)55-اثر(،-ارائه-شـده--توسـط-هنرمندان-ایرانی--اسـت.-اهمیت-ابزار-پوسـتر-در-مقایسـه-با-دیگر-
محصـوالت-طراحـی-گرافیک-این-اسـت-کـه-توانایی-بالقـوۀ-بازنمایی-مؤلفه-هـای-هویت-ملی-
-را-دارد-بی-آنکـه-نقصانی-در-انتقال-موضـوع-اثر-به-مخاطب-وارد- ـ-در-صـورت-تمایـل-طـراحـ-
شـود.-ازایـن-رو،-متنی-مناسـب-بـرای-پرداختن-به-مسـئلة-پژوهـش-حاضر-اسـت.-در-پژوهش-
حاضـر-به-سـبب-محدودیـت-،-مجـال-ارائة-تحلیـل-تمامی-آثار-نخواهـد-بود-.-بنابراین-شـش-اثر-
به-صـورت-تصادفـی-بـرای-ارائـة-تحلیل-انتخاب-شـد،-امـا-نتیجه-گیـری-از-تحلیـل-تمامی-آثار-
حاصـل-و-در-پایـان-بیـان-خواهـد-شـد.-در-پژوهـش-حاضر-،-جمـع-آوری-اطالعـات-به-روش-

کتابخانـه-ای-و-همچنیـن-مشـاهدۀ-تصاویر-پوسـترها-انجام-پذیرفته-اسـت.
آغـاز-تحلیـل-نشانه-شناسـی-نویـن-بـا-کار-زبان-شـناس-سوئیسـی-،-فردینـان-دو-سوسـور-و-
فیلسـوف-آمریکایـی-،-چارلـز-سـاندرز-پیـرس-بـوده-اسـت-)راودراد-،-1388:-6(-آنهـا-تعاریفی-
متفـاوت-از-نشـانه-به-عنـوان-بنیادی-تریـن-مفهوم-در-علم-نشانه-شناسـی-مطرح-کردند.-سوسـور-
با-ارائة-الگویی-دو-وجهی-از-نشـانه-،-آن-را-متشـکل-از-دو-وجه-دال-)شـکلی-که-نشـانه-به-خود-
می-گیـرد(-و-مدلـول-)مفهومـی-که-نشـانه-بـه-آن-ارجـاع-دارد(-می-داند-)سـجودی-،-1390الف-:-
12-و-چندلـر-،-1387:-42(.-تقریبـًا-در-همـان-زمـان-،-پیـرس-بـا-طـرح-الگویی-سـه-وجهی-،-سـه-
قسـمت-بازمـون-)صـورت-نشـانه(-،-تفسـیر-)معنایی-که-از-نشـانه-حاصل-می-شـود(-و-موضوع-
)کـه-نشـانه-بـه-آن-ارجـاع-می-دهد(-را-برای-نشـانه-بیـان-کرده-بـود-و-در-طبقه-بنـدی-انواع-آن-،-
از-سـه-نـوِع-نماد-،-شـمایل-و-نمایه-سـخن-گفت-)سـجودی-،1390الف-:-21(.-قـدرت-و-اهمیت-
کار-پیـرس-در-ایـن-بـود-کـه-او-نشـانه-را-بـا-تصاویـر-مطرح-کـرد-و-نه-بـا-کارکردهـای-زبانی-.-
بـه-همیـن-دلیـل-او-توانسـت-تقسـیم-بندی-دقیقـی-از-تصاویر-و-از-ایـن-رهگذر-از-نشـانه-ارائه-
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کنـد-)احمـدی-،-1391-:-45(.-به-تدریـج-،-مفاهیـم-تازه-ای-در-حوزۀ-نشانه-شناسـی-شـکل-گرفت-
و-دامنـة-آن-از-ِصـرف-مطالعـات-زبانـی-به-گسـترۀ-مطالعات-هنر--نیز-بسـط-داده-شـد-که-هدف-
آن--تبییـن-الیه-هـای-معانـی-رمزگذاری-شـدۀ-موجـود-در-سـاختار-متـن-بوده-اسـت-)محمدی،-

-.)40-:-1390
نشانه-شناسـی-الیـه-ای-کـه-مبانـی-نظـری-آن-را-سـجودی-معرفـی-کـرده-اسـت-در-تـداوم-
مباحـث-موجـود-و-به-واسـطة-نقـد-برخـی-مفاهیـم-آن--شـکل-گرفـت-)سـجودی-،-1390ب-:-
208(.-در-ادامـه-بـه-شـرح-برخـی-مفاهیـم-کـه-در-نشانه-شناسـی-الیـه-ای-مـورد-بازبینـی-قـرار-

گرفته-انـد-،-خواهیـم-پرداخـت.
در-نشانه-شناسـی-الیـه-ای-بـر-ایـن-نکتـه-تأکید-شـده-اسـت-کـه-عالوه-بـر-نظامی-که-نشـانه-
در-آن-و-در-تقابـل-بـا-نشـانه-های-دیگـر-ارزش-نشـانه-ای-یافتـه--اسـت،-عناصـر-دیگـری-نیز-از-
نظام-هـای-دیگـر-،-به-طـور-همنشـین-در-مجـاورت-نشـانه-ای-کـه-در-عمـل-و-بـا-هـدف-عملـی-
و-عینـی-داللـت-و-ایجـاد-ارتبـاط-بـه-کار-رفته-اسـت-،-حضـور-دارنـد-و-امکان-تفکیـک-آنها-از-
فراینـد-داللـت-نشـانه-وجود-ندارد.-نشـانه-،-فقـط-به-مثابه-ابـزاری-مطالعاتی-،-پـس-از-متن-و-در-

جریـان-تحلیـل-متنی-بـه-کار-می-آید-)سـجودی-،-1390الـف-:-195(.-
محـور-اصلـی-بازتعریـف-مفهـوم-متـن-در-نشانه-شناسـی-الیـه-ای-آن-اسـت-کـه-متـن-،-نـه-
حاصـل-همنشـینی-بیـن-رمزگان-هـا،--بلکـه-حاصل-همنشـینی-بین-الیه-هایی-اسـت-کـه-هریک-
بـر-اسـاس-انتخـاب-از-آن-رمزگان-هـا-در-کنـش-ارتباطـی-تحقـق-عینـی-یافته-انـد-)سـجودی-،-
1390الـف-:-198(.-به-عبـارت-دیگـر-متـن-از-الیه-های-متعددی-تشـکیل-شـده-کـه-هریک-خود-
نمـود-عینـی-و-متنـی-یک-نظـام-رمزگانی-اسـت-کـه-در-تعامل-با-یکدیگـر-و-در-تأثیـر-متقابلی-
کـه-از-هـم-می-پذیرنـد-،-به-مثابـه-متـن-و-به-مثابـه-عینیـت-ناشـی-از-یـک-نظـام-داللتگـر-تحقـق-

می-یابنـد-و-تفسـیر-می-شـوند-)سـجودی-،-1390الـف:-200(.
در-تقابـل-سـنتی-متـن-در-برابـر-بافـت-،-متـن-کانون-معنـا-تلقی-می-شـود-و-بافت-بـا-فراهم-
کـردن-شـرایط-دریافـت-متن-،-در-حاشـیه-قرار-می-گیـرد-.-درحالی-کـه-هرگاه-عنصـری-از-بافت-
اعتبـار-داللتگـر-پیـدا-کنـد-،-قابلیـت-متنـی-خواهد-یافت-و-بـه-الیـه-ای-از-الیه-های-متـن-تبدیل-

خواهد-شـد-)سـجودی-،-1390ب-:-211(.-
رسـانه-به-مثابـه-یـک-رمـزگان-در-نشانه-شناسـی-الیـه-ای-اسـت--کـه-انتخـاب-و-چگونگـی-
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بهره-گیـری-از-امکانـات-آن-به-تولید-نشـانه-هایی-منجر-می-شـود-که-داللتگر-هسـتند،-همراه-متن-
دریافـت-و-تفسـیر-می-شـوند-و-نقشـی-تعیین-کننـده-در-گسـترش-امکانـات-داللتی-متـن-دارند.-
رسـانه-بـا-عینیـت-بخشـیدن-بـه-متن-،-خـود-عینیت-متنـی-می-یابد-و-بـه-یکی-از-الیه-هـای-متنی-
تبدیـل-می-شـود-کـه-دریافـت-آن-از-طریـق-قواعد-داللتـی-رمزگان-رسـانه-ممکـن-خواهد-بود-
)سـجودی-،1390الف:-221-222(.-متـون-معاصـر-بـرای-عینیـت-یافتـن-،-اغلب-از-رسـانه-های-
دیـداری-و-شـنیداری-اسـتفاده-می-کننـد.-آنچـه-در-ارتبـاط-بـا-پژوهـش-حاضـر--حائـز-اهمیت-
خواهـد-بـود،-رسـانه-های-دیـداری-اسـت-که-خـود-شـامل-دو-گروه-نوشـتار-و-تصویر-اسـت.-
ویژگی-هـای-صوری-نوشـتار-،-شـکل-و-کاربـرد-رنگ-،-خود-نظامی-داللتگر-اسـت-کـه-تأثیرات-

ویـژۀ-خـود-را-بـر-داللت--های-کل-متـن-می-گذارد-)سـجودی-،-1390الـف-:-231(-
رسـانه-به-واسـطة-ابـزار-امـکان-ابـالغ-به-مخاطـب-می-یابـد-،-بنابرایـن-ابزار-مفهـوم-دیگری-
اسـت-کـه-در-نشانه-شناسـی-الیـه-ای-بـه-آن-پرداختـه-شـده-اسـت.-ابـزار--رمزگانـی-بـه-وجود-
مـی-آورد-کـه-در-چگونگـی-خوانـش-دخالـت-دارد--.-به-بیـان-دیگر-،-خـود-به-یکـی-از-الیه-های-
متـن-تبدیل-می-شـود-که-بـرای-دریافت-کارکردهـای-داللتگرش-،-باید-به-رمزگان-آن-دسترسـی-
داشـت-)سـجودی-،-1390الـف-:-239(.-در-ارتبـاط-بـا-گفتـار-حاضـر-،-ابـزار-پوسـتر--به-واسـطة-
ماهیـت-کاربـردی-خـود،-به-عنـوان-الیـه-ای-داللتگر-نقش-ایفا-کرده-اسـت-و-ازجملـه-داللت-بر-
گسـترۀ-مخاطبـان-دارد-،-در-نتیجـه-روشـنگر-لـزوم-یا-عـدم-لـزوم-بهره-گیری-از-رمـزگان-زبانی-

عالوه-بـر-رمـزگان-زبـان-فارسـی-در-متن-اثر--اسـت.
در-تحلیـل-نشانه-شناسـی-الیـه-ای-،-چگونگـی-دسـت-یابی-بـه-رمزگان-هـا-و-بازشـناخت-
امکانـات-رمـزی-آنهـا-به-دانِش-شـناختی-بسـتگی-دارد.-دانش-شـناختی-،-نه-یـک-مؤلفة-مجزا،-
بلکـه-حاصـل-تعامـل-پیوسـتة-رمزگان-هـا-و-همچنین-الیه-های-متنی--اسـت-که-عینیـت-فیزیکی-
یافته-انـد-)سـجودی-،-1390الـف-:-241-242(.-نکتـة-کلیـدی-در-اسـتنباط-داللـت-الیه-هـای-
متعـدد-در-متـن-اثـر-بـر-مؤلفه-هـای-هویت-ملی-در-جسـتار-حاضـر-،-کاربرد-برهم-کنـش-عوامل-

متعامـل-در-پوسـتر-و-اسـتخراج-داللت-هـا----از-همنشـینی-الیه-هـای-مختلـف-اثـر-خواهـد-بود.
نکتـة-دیگـر-آنکه-نشـانه-تنها-یک-داللـت-معنایی-نـدارد-،-بلکه-مدلول-هایی-متفـاوت-و-گاه-
متضـاد-می-سـازد.-بـه-همیـن-دلیـل-می-تـوان-پیـام-را-فراتـر-از-معناهـای-از-پیش-نهـاده-،-تأویـل-
کـرد.-بنـا-بـه-موقعیت-هـای-زبان-شـناختی-از-یـک-سـو-و-موقعیت-هـای-اجتماعـی-،-تاریخـی-،-
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فرهنگـی-و-روانشـناختی-از-سـوی-دیگر-،-هـر-دال-می-تواند-سـازندۀ-مدلولی-ضمنی-نیز-باشـد-
-.)54 )احمدی-،-1391-:-

در-چارچـوب-نشانه-شناسـی-الیـه-ای--،-معنـا-حاصل-برهم-کنـش-بین-الیه-هـای-متنی-،-دانش-
پیشـین-،-رمزگان-هـا-،-رمزگان-هـای-فرعـی-و-غیـره-اسـت-)سـجودی-،1390الف-:-250(.-معنـا-،-
وابسـته-بـه-متـن-اسـت-،-پـس-سـخن-گفتـن-از-معنـای-صریـح-،-یعنـی-معنایـی-ازپیش-مقرر-ـ-
هرچنـد-به-شـکلی-قراردادی-امکان-پذیر-اسـت--ـ-در-عمـل-تحلیل-متن-از-دیدگاه-نشانه-شناسـی-

الیـه-ای-،-ناممکـن-خواهد-بـود-)سـجودی-،1390الف-:-275(.-
در-ادامـه-و-پیـش-از-آغـاز-تحلیـل-متـن-آثار--،-سـخن-از-مفاهیـم-هویت-،-هویت-ملـی-،-ابعاد-

و-مؤلفه-هـای-آن-ضـروری-می-نمایـد.-
هویـت:-هویـت-،-مجموعه-ای-از-شـاخص-ها-و-عالئـم-در-حوزۀ-مؤلفه-های-مادی-،-زیسـتی-،-
فرهنگـی-و-روانی-اسـت-که-موجب-شناسـایی-فـرد-از-فرد-،-گروه-از-گروه-یـا-اهلیتی-از-اهلیت-
دیگـر-و-فرهنگـی-از-فرهنگ-دیگر-می-شـود-)ابوالحسـنی-،-1388-:-24-25(.-بنابراین-دو-مفهوم-
متضـاد-همسـانی-و-تفـاوت-،-توأمـان-در-آن-وجـود-خواهـد-داشـت.-بـه-بیـان-دیگـر-هویـت-،-
متمایـز-بـودن-از-افـراد-یا-گروه-های-دیگر-،-احسـاس-تـداوم-و-ثبات-در-طول-زمان-و-احسـاس-
تعلـق-داشـتن-بـه-جمـع--اسـت-)گل-محمـدی-،-1391-:-231(.-مؤلفه-هـای-هویـت-را-می-توان-به-
حوزه-هـای-شـناختی-)ذهنـی(-و-روان-شـناختی-)روانـی(-تقسـیم-کـرد.-حوزه-هـای-شـناختی-
شـامل-ارزش-هـا-،-اعتقـادات-،-هنجارهـا-،-نمادهـا-،-آگاهی-هـا-،-طـرز-تلقی-ها-یا-رویکردها-اسـت-
و-حوزۀ-روان-شـناختی-شـامل-احساسـات-،-نیازها--و-تمایالت--است-)ابوالحسـنی-،-1388-:-25(.-
هویـت-ملـی:-هویـت-ملـی-در-حـوزۀ-هویـت-جمعـی-قـرار-دارد.-هویت-جمعـی-،-هویتی-
گروهـی-اسـت-کـه-یـک-جمـع-)گـروه(-را-از-دیگـر-جمع-هـا-)گروه-هـا(-جـدا-می-سـازد-
)ابوالحسـنی-،1387-:-4(.-هویـت-جمعی-،-شـیوۀ-مشـترک-در-نحوۀ-تفکر-)ارزش-هـا-،-اعتقادات-،-
هنجارهـا-،-نمادهـا-،-رویکردهـا(-،-احساسـات-و-تمایالت-یک-گروه-اسـت-که-نوعی-احسـاس-
تعهـد-و-تکلیـف-بـه-آن-گـروه-را-برمی-انگیزد.-)ابوالحسـنی-،1387-:-12(.-به-بیـان-دیگر-،-هویت-

ملـی-نوعـی-هویـت-جمعـی-در-سـطح-گروهـی-اجتماعی-بـه-نام-ملت-اسـت.
ابعـاد-هویـت-ملـی:-در-بحـث-از-هویـت-ملـی-مهم-تریـن-مسـئله--،-تعییـن-رکن-یـا-ارکانی-
اسـت-کـه-در-تشـکیل-ملـت-واحد-نقـش-اساسـی-و-کلیـدی-دارد-و-آن-را-از-ملت-هـای-دیگر-
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متمایـز-می-کنـد-.-سـخن-از-ارکان-سـازندۀ-هویـت-ملـی-ایرانـی-در-طـی-ادوار-گذشـته-و-در-
مباحـث-و-مکتوبـات-پیرامـون-ایـن-موضـوع-،-اغلـب-بـا-نگرشـی-کاهش-گرایانـه-همـراه-بوده-
اسـت--.-بـه-بیـان-دیگـر-در-دوره-هـای-مختلـف-،-تنهـا-بـه-بخشـی-از-مؤلفه-هـای-شـکل-دهندۀ-
هویـت-ملـی-توجـه-شـده-و-آگاهانـه-یـا-ناآگاهانـه-بخش-هـای-دیگـر-نادیـده-انگاشـته-شـده-
اسـت.-از-مطالعـة-آثـار-مزبـور-،-تأکیـد-مسـتمر-بـر-سـه-عنصـر-زبـان-،-تاریـخ--و-دیـن-به-عنوان-
ارکان-اساسـی-قابـل-دریافـت-هسـتند-،-امـا-بررسـی-بازتـاب-این-سـه-رکن-در-جسـتار-حاضر-
کافـی-نخواهـد-بـود.-بنابرایـن-اگـر-بخواهیـم-بـا-نگاهـی-کلی-نگـر-و-جامـع-در-بـاب-ارکان-
هویـت-ملـی-ایـران-سـخن-بگوییـم-،-بی-تردید-بایـد-تمامی--پنـج-بعـدی-را-که-سـازندۀ-هویت-
یـک-جامعـه-هسـتند-،-یعنـی-ابعـاد-اجتماعی-،-تاریخـی-،-جغرافیایـی-،-فرهنگی-و-سیاسـی-و-47-
مؤلفـه-ای-کـه-در-مجمـوع-بـرای-این-ابعاد-توسـط-ابوالحسـنی-)1387(-تعریف-شـده-اسـت--و-

در-ادامـه-شـرح-داده-می-شـود،-در-نظـر-بگیریـم.-
بعـد-اجتماعـی-هویـت-ملـی-در-ارتبـاط-بـا-کیفیـت-روابـط-اجتماعـی-فـرد-با-نظـام-کالن-
اجتماعی-اسـت-)ابوالحسـنی-،-1387-:-14(.-برخـی-مؤلفه-های-بعد-اجتماعـی-هویت-ملی-ایران-
ـ-ایرانـی-،- ـ--ایرانـی-،-ضـرورت-وجـود-جامعـة-ملی- عبارت-انـد-از-اعتقـاد-بـه-وجـود-جامعـة-ملی-
ـ-ایرانـی--،- ـ-ایرانـی-،-تمایـل-بـه-عضویـت-در-جامعـة-ملی- احسـاس-عضویـت-در-جامعـة-ملی-
ـ-ایرانـی--،-تمایـل-بـه- ـ-ایرانـی-،-تعهـد-بـه-حفـظ-جامعـة-ملی- احسـاس-تعلـق-بـه-جامعـة-ملی-
پرداختـن-هزینـة-الزم-بـرای-عضویـت-در-جامعـة-ملـی-ایران-،-نگـرش-به-مبانی-همبسـتگی-و-

همـکاری-اجتماعـی--)ابوالحسـنی-،-1387:-19(.
بعـد-تاریخـی-عبـارت-اسـت-از-آگاهـی-مشـترک-افـراد-یـک-جامعـه-از-گذشـتة-تاریخی-
و-اعتقـاد-و-احسـاس-تعلـق-خاطـر-و-دلبسـتگی-بـه-آن-)ابوالحسـنی-،-1387-:-15(.-مؤلفه-هـای-
بعـد-تاریخـی-هویـت-ملـی-ایـران-عبارت-انـد-از-تعریـف-و-تعییـن-دورۀ-تاریخی-ملـت-ایران-،-
احسـاس-تعلـق-بـه-دوره-هـای-تاریخی-،-احسـاس-افتخـار-و-نفرت-بـه-تعلق-و-سـابقة-تاریخی-

)ابوالحسـنی-،-1387--:-19(.
در-ارتبـاط-بـا-بعـد-جغرافیایـی-بایـد-گفت--هویـت-ملی-در-درجة-نخسـت-،-زاییـدۀ-محیط-
جغرافیایـی-یـک-ملت-اسـت.-برای-شـکل-گیری-هویت-واحد-ملـی-،-تعیین-محـدوده-و-قلمرو-
یـک-سـرزمین-مشـخص-ضـرورت-تـام-دارد.-برخـی-مؤلفه-هـای-این-بعـد-هویت-ملـی-ایران-



148

جامعه شناسی هنر و ادبیات، دوره 8، شماره دوم پاییز و زمستان 1395

عبارت-انـد-از-تصـور-محـدودۀ-جغرافیایـی-ملـت-ایـران-،-نگـرش-)مثبـت-یـا-منفی(-بـه-آب-و-
خـاک-،-نگـرش-مناسـب-یا-نامناسـب-بـودن-سـرزمین-بـرای-زندگی-و-سـعادت-،-دلبسـتگی-و-
تعلـق-بـه-سـرزمین-ایران-،-آمادگـی-برای-دفـاع-از-آب-و-خاک-در-زمان-خطـر-و-تعرض-به-آن-،-

عالقه-منـدی-بـه-یکپارچگی-سـرزمین-در-آینـده--)ابوالحسـنی-،-1387-:-16(.
منظـور-از-فرهنـگ--در-بعـد-فرهنگـی،-مجموعـة-ذهنـی-و-روانـی-مشـترکی-اسـت-کـه-در-
گذشـتة-تاریخـی-شـکل-گرفتـه-و-طی-فراینـد-جامعه-پذیـری-به-نسـل-های-بعدی-منتقل-شـده-
اسـت-و-نسـل-های-نویـن-آن-را-به-عنـوان-میـراث-گذشـته-بـه-ارث-برده-انـد.-فرهنـگ-عالوه-بر-
بخـش-ذهنـی-دارای-بخـش-عینـی-نیـز-هسـت-کـه-برخـی-از-آن-به-عنوان-تمـدن-نـام-می-برند-
و-به-صـورت-میـراث-فرهنگـی-کـه-تمـام-ابعاد-فرهنگی-هـر-نظـام-اجتماعـی-را-در-برمی-گیرد-،-
در-اختیـار-یـک-جامعـه-هسـتند-)ابوالحسـنی-،-1387-:-16(.-مؤلفه-هـای-بعـد-فرهنگـی-هویـت-
ملـی-ایـران-عبارت-انـد-از--ارزش-گـذاری-و-قضاوت-دربارۀ-میراث-گذشـته-،-اعتقـاد-به-حفظ-و-
تقویـت-میـراث-فرهنگـی-،-اعتقاد-و-ارزش-گـذاری-به-زبان-فارسـی-)ابوالحسـنی-،-1387--:-20(.
هویـت-ملـی-در-بعـد-سیاسـی-به-آن-معناسـت-که-افـرادی-کـه-از-لحاظ-فیزیکـی-و-قانونی-
عضـو-یـک-نظـام-یـا-سـاختار-سیاسـی-هسـتند-و-داخـل-مرزهـای-ملـی-یـک-کشـور-زندگی-
می-کننـد-و-موضـوع-یـا-مخاطـب-قوانیـن-آن-کشـور-هسـتند-،-از-لحـاظ-روانـی-نیـز-خـود-را-
عضـو-سیسـتم-بداننـد--و-به-باورهای-سیاسـی-و-مبانی-ارزشـی-آن-معتقد-باشـند-)ابوالحسـنی-،-
1387-:-16(.-برخـی-مؤلفه-هـای-بعـد-سیاسـی-هویـت-ملی-ایـران-عبارت-انـد-از-ارزش-گذاری-
به-سـاختارهای-سیاسـی-گذشـته-،-دفاع-از-یکپارچگی-و-همبسـتگی-سیاسـی-،-نگرش-به-حکام-
گذشـته-در-نظام-هـای-سیاسـی-گذشـته-،-حمایـت-از-سیاسـت-های-کالن-کشـور--)ابوالحسـنی-،-

.)20-:--1387
بایـد-توجـه-داشـت-کـه-ماهیـت-و-محتـوای-نگـرش-خـاص-بـه-موضـوع-کـه-عنصـر-
مشـترک-و-محـوری-مؤلفه-هـای-ابعـاد-هویـت-ملـی-اسـت-،-بـر-اسـاس-ویژگی-هـای-هـر-بعد-
تعریـف-می-شـود.-محتـوای-مجمـوع-نگرش-ها-بـر-مفاهیمی-ماننـد-تعلق-خاطـر-،-عالقه-مندی-،-
و- دادن-،-مسـئول- ترجیـح- موافقـت-و-هماهنگـی-،- فـداکاری-،-رضایت-منـدی-،- عشـق-ورزی-،-
متعهـد-بـودن-،-امیـدواری-،-آمادگی-بـرای-ایثار-،-فـداکاری-و-حمایت-،-احسـاس-خوشـحالی-از-
برخـورد-بـا-موضـوع-،-پیـروی-و-تبعیـت-،-مطابقـت-بـا-انتظـارات-فـرد-و-واقعی-بـودن-داللت-

دارد-)حاجیانـی-،-1379-:-20(.
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تحلیل آثار
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تحلیل تصویر 1 )جشنوارة استانی عکس قزوین  ، طراح: علی آقاحسین پور(
متن-اثر-،-از-همنشـینی-الیه-های-نوشـتاری-و-تصویری-،-شـکل-یافته-اسـت.-اسـتفاده-از-نوشـتار-
تنهـا-محـدود-بـه-امـکان-تولیـد-و-دریافـت-پیـام-بـر-اسـاس-رمـزگان-زبـان-نبـوده-و-چینـش-
مکانـی-آن،-کـه-به-صـورت-قرینـه-و-کادربندی-شـده-صـورت-گرفتـه-اسـت-،-در-ارتبـاط-بـا-
دیگـر-الیه-هـای-متـن-،-ازجملـه-نقـوش-گیاهـی-،-نظـام-رنگ-بنـدی-و-سـاختار-فضـا-،-امـکان-
داللتگـری-ضمنـی-آن-را-بـه-نگاره-هـای-ایرانـی-داده-اسـت.-معنـای-ضمنـی-بیان-شـده-،-از-
برهم-کنـش-بیـن-الیه-هـای-متن-،-دانش-پیشـینی-از-سـاختار-صـوری-ناظر-بر-فـرم-در-نگارگری-
ایرانـی--و-رمـزگان--زبـان-حاصـل-شـده-اسـت.-در-تحلیـل-ایـن-اثـر-،-دارا-بـودن-دانش-پیشـین-
ضـروری-می-نمایـد-،-چراکـه-آگاه-نبـودن-از-سـاختار-صـوری-و-نقـوش-تزیینـی-در-هنـر-ایران-
امـکان-هرگونـه-داللتگـری-چینـش-مکانـی-نوشـتار--و-نقوش-گیاهـی-را-از-آنها-سـلب-خواهد-
کـرد.-عنـوان-پوسـتر-به-عنـوان-الیـه-ای-داللتگـر-)کـه-عالوه-بـر-داللـت-صریـح-بـر-موضـوع-،-
به-واسـطة-بهره-گیـری-از-رمـزگان-زبـان-فارسـی--،-به-طـور-ضمنـی-داللت-بـر-گسـترۀ-مخاطبان-
نیـز-خواهـد-داشـت(،-ضـرورت-وجـود-و-اسـتفاده-از-رمـزگان-زبانی-غیـر-از-زبان-فارسـی-را-
-بـرای-عنـوان-و-توضیحـات-دیگـر-نفـی-می-کند-،-در-حالـی-که-وجـود-رمزگان-زبان-انگلیسـی-
در-متـن-اثـر-،-داللتگـر-تمایـل-طـراح-بـه-عام-گرایـی-فرهنگـی-و-اسـتفاده-از-عناصـری-غیـر-از-
مؤلفه-هـای-هویـت-ملـی-ایران-اسـت.-وجـود-دوربین-عکاسـی-در-الیة-تصویری-اثـر-که-خود-
از-همنشـینی-الیه-هـای-نقـوش-گیاهـی-و-اعدادی-بـا-رمزگان-زبان-انگلیسـی-روی-قسـمتی-از-
بدنـه-تشـکیل-شـده--اسـت،-به-طـور-ضمنـی-می-توانـد-داللت-بـر-بومی-کـردن-فنـاوری-غرب-
داشـته-باشـد.-بـه-بیان-دیگر،-دوربین-عکاسـی-داللتگـر-ورود-فناوری-از-غرب-و-پوشـش-تمام-
بدنـة-آن-بـا-نقـوش-اسـلیمی-داللتگـر-میـل-بـه-نمایـش-هویـت-ایرانـی-در-آن--اسـت.-بنابراین-
تأکیـد-هنرمنـد-طـراح-در-اثـر-،-بر-مسـتحیل-شـدن-فنـاوری-جهانی-در-نـگاه-و-کاربـردی-ملی-
و-بومی-شـده---اسـت.-همنشـینی-الیه-هـای-متـن-بـر-سـه-مؤلفـه-داللـت-دارد؛-اعتقاد-بـه-وجود-
ـ-ایرانـی---کـه-الیـة-نوشـتاری-ایـران-دال-بر-آن-اسـت،-احسـاس-عضویـت-و-تعلق- جامعـة-ملی-
بـه-جامعـة-ایـران-که-قرارگیـری-نام-طـراح-در-کنار-واژۀ-ایران-داللت-بر-آن-را-آشـکار-سـاخته-
اسـت---،-نگـرش-بـه-مبانـی-همبسـتگی-و-همـکاری-اجتماعی-کـه-از-الیـة-نوشـتاری-برگزاری-
جشـنوارۀ-اسـتانی-بـا-همـکاری-کانـون-فیلـم-و-عکـس-و-ادارۀ-فرهنـگ-و-ارشـاد-اسـالمی-
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شهرسـتان-کوهدشـت-قابـل-دریافـت-اسـت-.-هر-سـه-مؤلفـه-متعلق-بـه-بعد-اجتماعـی-هویت-
ملـی--اسـت.-همچنیـن-داللت-بـر-مؤلفة-احسـاس-تعلق-به-دوره-هـای-تاریخی-از-بعـد-تاریخی-
هویـت-ملـی-از-همنشـینی-دانـش-پیشـین-و-نـوع-چینـش-کتیبه-گـون-الیـة-نوشـتاری-دریافت-
می-شـود.-مؤلفـة-تصـور-محـدودۀ-جغرافیایـی-ملـت-ایـران--از-بعـد-جغرافیایـی-کـه-الیه-هـای-
نوشـتاری-قزویـن-،-کوهدشـت-و-ایـران-داللتگـر-آن-اسـت-،-مؤلفه-هـای-اعتقـاد-بـه-حفـظ-و-
تقویـت-میـراث-فرهنگـی-که-مدلـول-نقوش-اسـلیمی-و-فضاسـازی-نگارگری-ایرانی-اسـت-و-
ارزش-گـذاری-بـه-زبـان-فارسـی-از-بعـد-فرهنگـی-هویت-ملـی-از-همنشـینی-الیه-هـای-متن-و-

دانش-پیشـین-قابـل-دریافت-اسـت.

ــراح:  ــتی ، ط ــر و دوس ــام آور مه ــروز پی ــد ام ــۀ هنرمن ــوان: وظیف ــر 2 )عن ــل تصوی تحلی
ــیدی( ــد جمش محم

متـِن-اثـر-شـامل-همنشـینی-و-تعامـل-الیه-های-تصویری-و-نوشـتاری-اسـت.-الیة-نوشـتاری-از-
رمـزگان-زبـان-فارسـی-در-سـطح-داللـت-زبانی--بـا-ایجـاد-متنیت-معنـادار-و-در-سـطح-داللت-
پیرازبانـی-بـا-اسـتفاده-از-قلم-)فونت(-نسـتعلیق--بهره-برده-اسـت.-الیة-تصویر-شـامل-شـمایلی-
از-یـک-پیکـره-در-حـال-نواختن-سـازی-بادی-اسـت-کـه-در-اطراِف-باالی-سـاز-تصویرسـازی-
سـاده-و-مسـطح-از-چنـد-گل-و-قلـب-جـای-گرفته-اسـت.-بـا-تکیه-بـر-دانش-پیشـین-و-آگاهی-
از-رمـزگان-هنـر-ایرانـی-می-تـوان-به-دلیل-عـدم-ژرفانمایی-در-سـاختار-صوری-و-نوع-پوشـش-،-
از-داللـت-ضمنـی-پیکـره-بـر-نگاره-هـای-مکاتب-نگارگـری-ایرانی-سـخن-گفـت.-مفاهیم-مهر-
و-دوسـتی-مدلولـی-اسـت-کـه-از-نقـوش-تصویرسازی-شـدۀ-قلـب-و-گل-و-در-تعامـل-با-دیگر-
الیه-هـای-تصویـری-و-نوشـتاری-حاصـل-شـده-اسـت.-با-توجـه-به-اینکـه-گسـترۀ-مخاطبان-از-
داللت-هـای-متـن--قابـل-دریافـت-نیسـت،-لـذا-نمی-تـوان-از-لـزوم-یـا-عـدم-لـزوم-به-کارگیـری-
رمـزگان-زبـان-انگلیسـی-در-الیـة-نوشـتاری-عنوان-سـخن-گفت.-همنشـینی-الیه-هـای-متن-بر-
چنـد-مؤلفـه-داللـت-دارد-کـه-شـامل-این-موارد-اسـت:-احسـاس-عضویـت-و-تعلق-بـه-جامعة-
ـ-ایرانـی--به-دلیـل-بهره-گیـری-از-رمـزگان-زبـان-فارسـی-در-همنشـینی-با-الیـة-تصویری-که- ملی-
داللـت-بـر-پیکره-هـای-نقش-بسته-شـده-در-نگاره-هـای-ایرانـی-دارد؛-تعهـد-بـه-حفـظ-جامعـة-
ـ-ایرانـی--کـه-الیـة-نوشـتاری-وظیفـه-می-توانـد-داللتگـر-ایـن-مؤلفـه-باشـد؛-نگـرش-بـه- ملی-
دیگـران-متعلـق-بـه-ملـت--کـه-واژگان-مهـر-و-دوسـتی-در-الیة-نوشـتار-کـه-در-ذیـل-وظیفه-از-
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آنهـا-یـاد-شـده-،-دال-بـر-ایـن-مؤلفـه--اسـت؛-تمایـل-بـه-پرداختـن-هزینـة-الزم-بـرای-عضویت-
در-جامعـة-ملـی-کـه-قابـل-دریافـت-از-الیـة-نوشـتاری-عنـوان-در-متـن-اثـر-اسـت-.-مؤلفه-های-
فـوق-متعلـق-بـه-بعد-اجتماعـی-هویت-ملی-اسـت.-همچنین-از-بعـد-تاریخی،-مؤلفة-احسـاس-
تعلـق-بـه-دوره-هـای-تاریخـی--کـه-الیـة-تصویـری-در-متـن-شـامل-تصویرسـازی-از-پیکـره-ای-
بـه-سـیاق-پیکره-هـای-مکاتـب-نگارگـری-ایرانـی-به-وضـوح-داللتگـر-آن-و-همچنیـن-دال-بـر-
مؤلفه-هـای-ارزش-گـذاری-بـه-میـراث-گذشـته--و-اعتقاد-به-حفـظ-و-تقویت-میـراث-فرهنگی-از-
بعـد-فرهنگـی-هویـت-ملی-اسـت.-بهره-گیـری-از-رمـزگان-زبان-فارسـی-نیز-به-طـور-ضمنی-بر-
مؤلفـة-ارزش-گـذاری-بـه-زبـان-فارسـی-از-بعـد-فرهنگـی-هویت-ملـی-داللت-خواهد-داشـت.

تحلیل تصویر 3 )عنوان: یادبود شهدای دولت ، طراح: یونس رجبی(
الیه-هـای-همنشـین-در-اثـر-کـه-هیچ-یـک-اولویتـی-بـر-دیگـری-نـدارد-،-در-تعامـل-بـا-یکدیگر-
و-تأثیرپذیـری-متقابـل-از-هـم-متـن-اثـر-را-شـکل-داده-انـد.-دو-چهـرۀ-قاب-بندی-شـده-در-الیـة-
تصویـری-،-بـا-تکیـه-بر-دانش-پیشـین--و-بهره-گیـری-از-رمزگان-انقالب-اسـالمی-ایـران-،-داللت-
بـر-تصاویـر-شـهیدان-رجایـی-و-باهنـر-دارد.-الیـة-تصویـری-دیگر-عبـارت-از-نقـوش-تزیینی-
گیاهـی-به-اصطـالح-اسـلیمی-بـا-پیچـش-محراب-گونـه-در-قسـمت-باالسـت.-الیـة-عنـوان-،-از-
رمـزگان-زبـان-فارسـی-بـا-ویژگی-زبانـی-،-جهـت-تولید-متنیـت-معنـادار-و-ویژگـی-پیرا-زبانی-،-
جهـت-برجسته-سـازی-،-بهـره-برده-اسـت-،-نیـز-ارجـاع-مفهومی-به-الیـة-تصویـر-دارد.1--تعامل-
سـه-رنـگ-سـفید-)پس-زمینـه(-،-قرمـز-)گل-هـای-اللـه-و-قسـمتی-از-متـن-نوشـتاری(-و-سـبز-
)عکـس-شـهیدان-رجایـی-و-باهنر-و-قسـمتی-دیگـر-از-متن-نوشـتاری(-در-همنشـینی-الیه-های-
شـکل-دهندۀ-اثـر-به-طـور-ضمنـی-داللـت-بـر-پرچـم-کشـور-خواهـد-داشـت.-الیـة-نوشـتاری-
-یـاد-و-خاطـرۀ-شـهدای-دولـت-گرامـی-بـاد--ـ-در-تعامـل-بـا-الیـة-نوشـتاری-بـا-کادر- عنـوانـ-
مـدور-ـ-8-شـهریور-ـ-همچنیـن-دانـش-پیشـین-،-داللـت-نقـوش-تصویرسازی-شـده-به-صورت-
گل-اللـه-را-بـر-شـهدای-دولـت-آشـکار-می-سـازد،-امـا-تعداد-نشـانه-هایی-کـه-به-طـور-نمادین-

1. نوشــتار در ســه ســطح زبانــی ، پیرازبانــی و غیرزبانــی عمــل می کنــد. در ســطح زبانــی ، نوشــتار نظامــی نشــانه ای اســت کــه امــکان تولیــد 
ــی ، خــود در دو  ــت پیرازبان ــه وجــود مــی آورد. ســطح دالل ــان ب ــر اســاس رمــزگان زب ــادار را ب ــی دیگــر متنیــت معن ــه بیان و دریافــت متــن و ب
گــروه عمــل می کنــد: گــروه نخســت ، نشــانه های ســجاوندی و گــروه دوم ، راهکارهایــی کــه بــرای برجسته ســازی و تاکیــد بــه کار مــی رود و 
وابســته بــه جنبه هــای دیــداری  اســت ، از جملــه نــگارش واژه ، عبــارت یــا جملــه بــه صــورت ســیاه )Bold( یــا ایرانیــک ، همچنیــن اســتفاده از 
رنــگ یــا انتخــاب قلمــی بــزرگ. تولیــد و دریافــت معنــا در ســطح ســوم داللــت ، وابســته بــه دسترســی بــه رمزگان هایــی غیــر از و عــاوه بــر 
رمــزگان زبــان خواهــد بــود. داللــت در ایــن ســطح ، کامــا وابســته بــه بهره بــرداری از امکانــات تصویــری نوشــتار اســت )ســجودی ، 1390ب : 

.)300-297
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داللـت-بـر-مفهـوم-شـهید-دارنـد-)گل-اللـه(-نقیصـه-ای-بـر-اثـر-وارد-کرده-اسـت.-با-شـمارش-
تعـداد-نشـانه-های-مزبـور-درمی-یابیـم-کـه-در-رونـد-داللتگـری-موضـوع-اثـر-نقصـان-ایجـاد-
می-کننـد.-همنشـینی-الیه-هـای-تصویـری-و-نوشـتاری-در-متـن-اثـر-به-وضـوح-بـر-چنـد-مؤلفه-
ـ-ایرانی-،-احسـاس-عضویـت-و-تعلق-بـه-آن-،-تعهد- داللـت-دارد:-اعتقـاد-بـه-وجـود-جامعـة-ملی-
ـ-ایرانـی--،-نگـرش-بـه-دیگـران-متعلـق-بـه-ملـت--کـه-نـوع-جای-گیـری- بـه-حفـظ-جامعـة-ملی-
تصویـر-شـهیدان-رجایـی-و-باهنـر-در-مرکز-اثر-و-اسـتفاده-از-نقـوش-تزیینی-اسـلیمی-و-قوس-
محرابـی-و-همچنیـن-الیـة-نوشـتاری-یـاد-و-خاطـره-و-گرامـی-بـاد-دال-بـر-آن-اسـت-و-تمایل-
بـه-پرداختـن-هزینـة-الزم-بـرای-عضویـت-در-جامعـة-ملی--ایـران--که-داللـت-بر-ایـن-مؤلفه-از-
الیـة-نوشـتاری-شـهید-و-تکیـه-بـر-دانـش-پیشـین-از-عملکرد-شـهیدان-رجایـی-و-باهنـر-قابل-
دریافـت-اسـت-.-مؤلفه-هـای-مذکـور-بـه-بعـد-اجتماعـی-هویـت-ملی-متعلـق-اسـت.-همچنین-
همنشـینی-الیه-هـای-متـن-بـر-مؤلفه-هـای-تعریـف-دورۀ-تاریخی-ملـت-ایران--)منظور-نخسـتین-
سـال-های-پـس-از-پیـروزی-انقـالب-اسـالمی-اسـت(-و-احسـاس-افتخـار-بـه-تعلـق-و-سـابقة-
تاریخـی-از-بعـد-تاریخـی-هویـت-ملـی-که-از-همنشـینی-الیة-عنـوان-و-چینـش-عناصر-بصری-
در-الیـة-تصویـر-آشـکارا-قابل-دریافت-اسـت--،-داللت-می-کنـد.-داللت-بر-مؤلفـة-ارزش-گذاری-
بـه-میـراث-گذشـته-از-بعـد-فرهنگـی-هویـت-ملـی-بـا-بهره-گیـری-از-نقـوش-تزیینی-اسـلیمی-
و-قـوس-محرابـی-قابـل-دریافـت-اسـت.-همچنیـن-مؤلفـة-دفـاع-از-یکپارچگی-و-همبسـتگی-
سیاسـی-از-داللـت-متـن-بـر-گرامیداشـت-یـاد-رئیس-جمهـور-و-نخسـت-وزیر-شـهید-و-دیگـر-
شـهدای-دولـت-پـس-از-گذشـت-چنـد-دهـه-،-قابل-اسـتنباط-اسـت-.-مؤلفـة-نـگاه-و-نگرش-به-
جایـگاه-و-نقـش-حـکام-در-جامعـه-نیز-از-الیة-نوشـتاری-یـاد-و-خاطرۀ-شـهدای-دولت-گرامی-
بـاد-و-همچنیـن-شـیوۀ-بازنمایـی-تصویر-شـهیدان-رجایـی-و-باهنـر-قابل-دریافت-اسـت-که-به-
بعـد-سیاسـی-هویـت-ملی-تعلـق-دارد.-بهره-گیـری-از-رمزگان-زبان-فارسـی-نیـز-به-طور-ضمنی-

بـر-مؤلفـة-ارزش-گـذاری-بـه-زبـان-فارسـی-از-بعـد-فرهنگـی-هویـت-ملی-داللـت-می-کند.

تحلیل تصویر 4 )عنوان: رؤیاهای رام نشده  ، طراح: مرتضی اتابکی(
متـن-از-همنشـینی-الیه-هایـی-که-به-واسـطة-دریافـت-از-رمزگان-هـای-زبانـی-و-غیرزبانی-تحقق-
عینـی-یافتـه-اسـت-و-تفسـیر-خواهنـد-شـد-،-تشـکیل-شـده-اسـت.-الیـة-عنـوان-و-توضیحات-
از-رمـزگان-زبـان-فارسـی-در-سـطح-داللـت-زبانـی-و-پیرا-زبانـی-نوشـتار-بهـره-بـرده-اسـت-و-
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عالوه-بـر-ایجـاد-متنیـت-معنـادار-و-برجسته-سـازی-عنـوان-،-ارجـاع-مفهومی-به-الیـة-تصویری-
نیـز-دارد.-الیـة-تصویـری-شـامل-تصویرسـازی-از-یک-اسـتکان-کمرباریک-با-لبه-های-شکسـته-
کـه-در-یـک-نعلبکـی-بـا-حاشـیة-قرمز-رنگ-جـای-گرفته-اسـت-،-همچنیـن-چهرۀ-یـک-زن-که-
دانـش-پیشـین-و-همنشـینی-بـا-رنگ-قرمـز-الیة-تصویـر-،-داللت-ارجـاع-زمانی-آن-را-به-شـیوۀ-
نگارگـری-دورۀ-قاجـار-تصدیق-می-نماید-،-تشـکیل-شـده-اسـت.-توضیح-آنکـه-در-پیکرنگاری-
دربـاری-قاجـار-،-زنـان-بـا-چهرۀ-بیضـی-،-ابـروان-پیوسـته-،-چشـمان-سرمه-کشـیده-و-در-حالتی-
مخمـور-بـه-تصویـر-درآمده-انـد-)پاکبـاز-،-1387-:-151(-.-الیـة-پس-زمینـه-نیـز-از-نقـوش-تزئینی-
به-اصطـالح-اسـلیمی-پوشـیده--اسـت.-بـا-تکیـه-بـر-دانـش-پیشـین-می-تـوان-گفـت-تاریخـی-
کـه-ایـوب-آقاخانـی-نویسـندۀ-متـن-نمایـش-رؤیاهـای-رام-نشـده-بـرای-روایـت-اتفاقـات-در-
نظـر-گرفتـه-اسـت-،-بـه-سـال-های-دهـة-شـصت--و-دوران-جنـگ-ایـران-و-عـراق-اشـاره-دارد-،-
درحالی-کـه-آنچـه-از-همنشـینی-الیه-هـای-دخیـل-در-داللت-هـای-متـن-قابـل-دریافـت-اسـت-،-
داللـت-بـر-دورانـی-پیـش-از-آن-و-به-طـور-مشـخص-دورۀ-قاجـار-دارد-کـه-نقیصـه-ای-در-
داللت-هـای-متـن-و-سـطح-بیانـی-اثـر-در-انتقـال-موضوع-بـه-مخاطـب-خواهد-بود.-همنشـینی-
ـ-ایرانی- الیه-هـای-متـن-بـر-چند-مؤلفـه-داللت-دارد:-احسـاس-عضویـت-و-تعلق-به-جامعـة-ملی-
به-واسـطة-بهره-گیـری-از-رمـزگان-نوشـتاری-و-نقش-مایـة-تصویرشـده-؛-تمایـل-بـه-پرداختـن-
هزینـة-الزم-بـرای-عضویـت-در-جامعـة-ملـی-ایـران--کـه-از-دانـش-پیشـین-از-موضـوع-تئاتـر-
رؤیاهـای-رام-نشـده-قابـل-دریافت-اسـت؛-نگرش-بـه-مبانی-همبسـتگی-و-همـکاری-اجتماعی-
از-بعـد-اجتماعـی-هویـت-ملـی--کـه-وجهـی-از-آن-در-همکاری-به-منظـور-اجرای-یـک-تئاتر-که-
متـن-اثـر-اعالنـی-بـرای-آن-بوده-مشـهود-اسـت؛-مؤلفة-احسـاس-تعلق-بـه-دوره-هـای-تاریخی-
کـه-الیـة-تصویـر-و-دانـش-پیشـین-از-متن-نمایـش-رؤیاهـای-رام-نشـده-دال-بر-آن-اسـت-.-این-
مؤلفـه-متعلـق-بـه-بعـد-تاریخـی-هویـت-ملـی--اسـت.-مؤلفه-هـای-ارزش-گـذاری-بـه-میـراث-
گذشـته-کـه-داللـت-بـر-آن-از-شـیوۀ-بازنمایـی-الیـة-تصویـری-چهره-و-رنـگ-غالـب-در-اثر-و-
همچنیـن-الیـة-تصویـری-نقـوش-تزیینـی-اسـلیمی-در-پس-زمینـه-قابـل-دریافت-اسـت.-مؤلفة-
اعتقـاد-بـه-حفـظ-و-تقویـت-میـراث-فرهنگـی-از-بعـد-فرهنگـی-هویت-ملـی-نیز-از-همنشـینی-
الیه-هـای-متـن-اسـتنباط-می-شـود.-بهره-گیـری-از-رمـزگان-زبـان-فارسـی-نیز-به-طـور-ضمنی-بر-

مؤلفـة-ارزش-گـذاری-بـه-زبـان-فارسـی-از-بعـد-فرهنگی-هویـت-ملی-داللـت-دارد.
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تحلیــل تصویــر 5 )عنــوان: ســومین جشــنوارة فرهنگــی هنــری امــام رضــا )ع(، طــراح: 
مریــم قنبریــان علویجــه(

ایـران-کشـوری-اسـت-کـه-در-آن-بیـن-قطب-های-مذهبـی-و-ملـی-ارتباطی-عمیق-وجـود-دارد.-
ایـن-دو-قطـب-)مذهـب-و-ملی-گرایـی(-بـا-تأثیـرات-متقابـل--از-دیربـاز،-هویـت-ملی-ایـران-را-
شـکل-داده-انـد-)محمـودی--و-همـکاران،-1388-:-87(.-اگـر-در-جامعـة-ایرانـی-قبـل-از-اسـالم-،-
دیـن-زردشـت-یـک-نیـروی-مهـم-در-ایجـاد-همبسـتگی-ملـی-بوده-اسـت-،-بعـد-از-اسـالم-نیز-
مذهـب-تشـیّع-از-عوامـل-بسـیار-قـوی-در-ایجـاد-هویـت-ملی-بـوده-و-هویـت-ایرانی-بـا-آیین-
تشـیع-پیونـدی-جدایی-ناپذیـر-پیـدا-کـرده-اسـت-)گـودرزی-،-1384-:-83(.-امـا-در-تحلیـل-متن-
اثـر-کـه-از-همنشـینی-الیه-هایـی-کـه-هریک-خـود-نمود-عینـی-و-متنی-یـک-نظـام-رمزگانی-اند-،-
تعامـل-آنهـا-بـا-یکدیگـر-و-تأثیرپذیـری-متقابلشـان-از-هم-شـکل-یافته-اسـت-،-می-تـوان-گفت-
کـه-الیة-نوشـتاری-عنـوان-و-توضیحـات-از-رمزگان-زبان-فارسـی-در-سـطح-داللت-های-زبانی-
و-پیرازبانـی-بهـره-بـرده-اسـت-و-عالوه-بـر-امـکان-ایجـاد-متنیـت-معنـادار-و-برجسته-سـازی-
عنـوان-،-ارجـاع-مفهومـی-بـه-الیـة-تصویـری-را-امکان-پذیـر-کـرده-اسـت.-بـه-ایـن-معنـا-کـه-
سـطح-گنبدی-شـکل-بـا-رنـگ-طالیـی-در-الیـة-تصویر-،-به-واسـطة-همنشـینی-با-الیة-نوشـتاری-
عنـوان-اسـت-که--داللـت-بر-گنبـد-آرامگاه-امـام-رضا)ع(-خواهد-داشـت.-همچنین-وجود-سـه-
خـط-منحنـی-،-همنشـین-بـا-الیـة-عنـوان-و-الیـه-ای-کـه-داللت-بـر-گنبـد-دارد-،-به-طـور-ضمنی-
داللـت-بـر-کبوتـر-دارنـد-و-تعداد-آن-،-سـابقة-سـال-های-برگزاری-جشـنواره-را-نشـان-می-دهد-.-
در-الیـة-تصویـری-تعـداد-پنـج-قلـم-و-قلم-مـو-همنشـین-بـا-سـه-کبوتـر-به-طور-ضمنـی-داللت-
بـر-عـدد-هشـت-خواهـد-داشـت-کـه-آن-هـم-به-طـور-ضمنـی-و-در-تعامل-بـا-الیه-هـای-دیگر-
بـر-هشـتمین-امـام-شـیعیان-داللـت-می-کنـد.-الیـة-داللتگـر-دیگـری-نیـز-وجـود-دارد-کـه-در-
باالتریـن-مـکان-الیـة-تصویـری-جـای-گرفتـه-و-عبـارت-اسـت--از-نقـش-تزیینـی-به-اصطالح-
اسـلیمی.-همنشـینی-الیه-هـای-متـن-بـر-چنـد-مؤلفـه--داللـت-دارد:-اعتقـاد-بـه-وجـود-جامعـة-
ـ-ایرانـی--کـه-الیـة-نوشـتاری-کشـور-دال-برمؤلفـة-مزبـور-اسـت؛-احسـاس-عضویـت-و- ملی-
تعلـق-بـه-آن--و-نگـرش-بـه-مبانی-همبسـتگی-و-همـکاری-اجتماعـی-از-بعـد-اجتماعی-هویت-
ملـی--کـه-برگـزاری-جشـنوارۀ-فرهنگی-ـ-هنـری-بـا-همـکاری-سـازمان-هایی-کـه-آرم-متعلـق-به-
هریـک-،-جـزء-الیه-هـای-تشـکیل-دهندۀ-متـن-اثر-دال-بـر-آن-اسـت؛-و-مؤلفة-اعتقاد-بـه-حفظ-و-
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تقویـت-میـراث-فرهنگـی-از-بعـد-فرهنگـی-هویت-ملـی.-همچنیـن-الیه-های-نوشـتاری-تهران-
و-خراسـان-به-طـور-ضمنـی-بـر-مؤلفـة-تصـور-محـدودۀ-جغرافیایی-ملـت-ایـران-و-بهره-گیری-
از-رمـزگان-زبـان-فارسـی-نیـز-به-طـور-ضمنی-بر-مؤلفـة-ارزش-گذاری-بـه-زبان-فارسـی-از-بعد-

اجتماعـی-هویـت-ملـی-داللـت-می-کند.

تحلیل تصویر 6 )عنوان: آدم ، طراح: عطااهلل امیدوار(
متـن-اثـر-از-همنشـینی-الیه-هـای-نوشـتاری-کـه-از-رمـزگان-زبـان-فرانسـه-در-سـطح-داللـت-
زبانـی-،-پیرازبانـی-و-غیرزبانـی-بهـره-بـرده-،-تشـکل-یافتـه-اسـت.-آنچـه-به-عنوان-الیـة-تصویر-
در-متـن-قابـل-مشـاهده-اسـت-،-نخسـت-به-واسـطة-داللـت-غیر-زبانـی-رمـزگان-زبانـی-حاصل-
شـده--اسـت؛-بـه-بیـان-دیگـر،-چینش-حـروف-به-منظور-ایجـاد-تصویر-بوده-اسـت-و-نـه-امکان-
دریافـت-متنیـت-معنـادار-از-آن.-دیگـر-آنکـه-داللـت-الیـة-تصویر-بر-پیکـرۀ-انسـانی-،-عالوه-بر-
دانـش-پیشـین-به-واسـطة-همنشـینی-بـا-الیـة-عنـوان-نیـز-امکان-پذیر--اسـت.-امـا-در-مجموع-از-
همنشـینی-الیه-هایـی-کـه-سـاختار-صـوری-و-محتوایـی-متـن-را-تشـکیل-داده-انـد-،-داللـت-بـر-
هیچ-یـک-از-مؤلفه-هـای-ابعـاد-هویـت-ملـی-قابـل-دریافت-نیسـت.-اگرچـه-می-توان-به-واسـطة-
دانـش-پیشـین-و-الیـة-نوشـتاری-عنـوان-و-توضیحات-،-به-مـکاِن-ارائـة-اثر-)پاریـس(-و-از-این-
طریـق-بـه-گسـترۀ-مخاطبـان--پی-بـرد،-امـا-همـواره-امـکان-بهره-گیـری-از-عناصری-کـه-بتواند-
دال-بـر-هویـت-ملـی-باشـد،-بی-آنکـه-خللـی-در-انتقـال-موضـوع-بـه-مخاطـب-ایجـاد-کند-،-در-
صـورت-تمایـل-طـراح-گرافیـک-،-وجـود-دارد.-امـا-در-این-اثر-،-تمایـل-به-عام-گرایـی-فرهنگی-،-
در-مقابـل-تأکیـد-و-توجـه-بـه-مقولـة-هویـت-ملـی-ارجحیـت-یافتـه-اسـت.-به-عبـارت-دیگر،-
در-جایـی-کـه-درک-مخاطـب-ایرانـی-از-اثـر-مدنظر-نیسـت-،-طـراح-نیـز-تمایلی-به-اسـتفاده-از-

عناصـر-داّل-بـر-هویـت-ملی-نشـان-نداده-اسـت.
تحلیـل-متـن-تمامـی-55-اثـر-بـه-همیـن-طریق-صـورت-پذیرفتـه--اسـت-کـه-بی-تردید-در-
اینجـا-مجـال-ارائـة-آن-نخواهـد-بود.-بنابرایـن-در-جداول-زیـر-فراوانی-و-درصـد-فراوانی-ابعاد-
و-مؤلفه-هـای-ابعـاد-هویـت-ملـی-که-داللـت-بـر-آن-از-تحلیل-متن-آثار-منتج-شـده--اسـت،-بیان-

. می-شود
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)جدول-1(-فراوانی-و-درصد-فراوانی-بازنمایی-ابعاد-هویت-ملی-در-آثار-دهمین-دوساالنة-جهانی-
پوستر-تهران

)جدول-2(-فراوانی-و-درصد-فراوانی-آثار-فاقد-بازنمایی-هویت-ملی-در-دهمین-دوساالنة-جهانی-
پوستر-تهران

مطابـق-بـا-جـدول-شـمارۀ-2،-از-تعداد-55-اثری-کـه-در-پژوهش-حاضر-مـورد-تحلیل-واقع-
شـده--اند،-دو-اثـر-فاقـد-هرگونـه-بازنمایـی-مؤلفه-هـای-ابعـاد-هویت-ملی-اسـت.-توجـه-به-این-
گـروه-از-آثـار-به-سـه-دلیـل-حائز-اهمیت-اسـت.-نخسـت-آنکه-می-توانـد-از-نفـوذ-چیزی-خبر-
دهـد-کـه-بازنمایانگـر-هویـت-ملی-ایرانـی-نیسـت.-در-مرتبـة-دوم،-می-تواند-نمایانگـر-راهیابی-
و-فراتـر-از-آن-،-پذیـرش-آثـار-مزبـور-در-مهم-تریـن-رویـداد-عرصـة-گرافیـک-ایـران-باشـد.-
دیگـر-آنکـه-بـا-تکیه-بر-رویکـرد-شـکل-دهی1-در-جامعه-شناسـی-هنـر-)الکسـاندر-،-1390(-نیز-

می-تـوان-مدعـی-تأثیرگـذاری-آن-بـر-جامعه-هـم-بود.-

1. Shaping approach
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)جدول-3(-فراوانی-و-درصد-فراوانی-بازنمایی-مؤلفه-های-ابعاد-اجتماعی-و-تاریخی-هویت-ملی-در-
آثار-دهمین-دوساالنة-جهانی-پوستر-تهران

)جدول-4(-فراوانی-و-درصد-فراوانی-بازنمایی-مؤلفه-های-ابعاد-جغرافیایی-،-فرهنگی-و-سیاسی-هویت-
ملی-در-آثار-دهمین-دوساالنة-جهانی-پوستر-تهران
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نتیجه گیری
جسـتار-حاضـر-بـا-هـدف-آشـکار-سـاختن-تقابـل-یـا-تعامـل-ارتبـاط-تصویـری-بـا-فرهنـگ-
بـه-مقولـة-هویـت-ملـی-توجـه-داشـته-اسـت،-چراکـه-جهانی-شـدن-را- همگـون-جهانـی،-
یکـی-از-اصلی-تریـن-عوامـل-توجـه-مجـدد-بـه-مقولـة-هویـت-ملـی-می-دانـد؛-از-ایـن-نظر-که-
جهانی-شـدن-مرزهـای-فرهنگـی-و-هویتـی-کشـورها-را-به-شـدت-تحـت-تأثیـر-قـرار-می-دهـد-
و-بـا-بـه-چالـش-کشـیدن-هویت-هـای-ملـی-ایـن-امـکان-را-بـرای-جوامـع-بـه-وجود-مـی-آورد-
کـه-بـه-هویـت-خـاص-و-منحصر-به-فـرد-خـود-حساسـیت-نشـان-دهنـد-و-حامـی-آن-باشـند،-
درعین-حـال-کـه-امـکان-تزلـزل-پایه-هـای-هویـت-ملـی-نیـز--وجـود-دارد.-اگـر-بـه-رویکـرد-
بازتـاب-در-جامعه-شناسـی-هنـر-بـاور-داشـته-باشـیم-می-توانیـم-بـه-تأثیرپذیری-هنـر-از-چالش-
موجـود-بیاندیشـیم،-چراکـه-ایـن-رویکـرد-بـر-بـاور-متأثـر-بـودن-هنـر-از-جامعـه-و-بازنمـود-
مسـائل-،-مشـکالت-،-تحـوالت-و-رویدادهـای-آن-در-آثار-هنری-اسـتوار-اسـت.-بر-این-اسـاس،-
در-پژوهـش-حاضـر-نگارنـدگان-بـه-واکاوی-نوع-واکنـش-هنرمندان-طـراح-گرافیک-در-عرصة-
ارتبـاط-تصویـری-در-قالـب-پوسـتر-پرداخته-انـد-و-نیـل-بـه-ایـن-مقصـود-را-مسـتلزم-تحلیـل-
آثـار-نزدیک-تریـن-دورۀ-برگـزاری-مهم-تریـن-رویـداد-بین-المللـی-در-عرصـة-گرافیـک-ایـران-
دانسـته-اند.-به-عـالوه-رویـداد-مزبـور-اختصاصـًا-بـه-شـاخة-طراحی-پوسـتر-پرداخته-اسـت-که-
بیـش-از-سـایر-شـاخه-های-طراحـی-گرافیک-امـکان-بالقـوۀ-بازتـاب-آنچـه-بازنمایانگر-هویت-
-داراسـت،-بی-آنکـه-خللـی-در-انتقـال-پیـام-اثـر-بـه- -در-صـورت-تمایـل-طـراحـ- ملـی-اسـتـ-

مخاطـب-ایجـاد-کند.
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تحلیـل-آثـار-واپسـین-دوسـاالنة-جهانـی-پوسـتر-تهـران-و-مقایسـة-درصـد-فراوانـی-آثـارِ-
بازنمایانگـر-هویـت-ملـی-و-آثار-فاقـد-هرگونه-بازنمایـی-هویت-ملی-)به-ترتیـب-96.4-درصد-
و-3.6-درصـد(-نشـا-ن-دهندۀ-تمایـل-طراحـان-گرافیـک-بـه-بازنمایـی-هویـت-ملـی-در-مقابـل-
فرهنـگ-همگـون-جهانـی-بـوده-اسـت.-بنابرایـن-می-تـوان-گفـت-کـه-در-عرصـة-ارتباطـات-
تصویـری-تـالش-هنرمنـدان-ایرانـی-در-جهـت-نیـل-بـه-هویت-مـداری-ملـی-بـوده-اسـت-و-
اهمیـت-ایـن-گرایـش-آنجـا-رخ-می-نماید-که-به-واسـطة-رویکرد-شـکل-دهی-در-جامعه-شناسـی-
هنـر،-بـه-تأثیرگـذاری-هنر-بر-جامعه-باور-داشـته-باشـیم.-همچنیـن-تقابل-ارتباطـات-تصویری-
-بـا-آنچه-می-تـوان-آن-را-فرهنـگ-همگون-جهانی-دانسـت،-به-دلیل-ماهیت- ـ-در-اینجـا-پوسـترـ-
کاربـردی-و-اینکـه-بخـش-عظیمـی-از-فرهنگ-دیـداری-را-شـکل-می-دهد-،-بـر-اهمیت-گرایش-

می-افزاید. مزبـور-
-بررسـی-آثـار-همچنین-نشـان-دهندۀ-تأکیـد-طراحان-بـه-بازنمایی-بعد-فرهنگی-در-مقایسـه-
بـا-دیگـر-ابعـاد-هویـت-ملـی-بوده-اسـت؛-تـا-جایـی-کـه-94.5-درصـد-آثـار--بازنمایانگـر-این-
بعـد-بوده-انـد.-ابعـاد-اجتماعـی-،-تاریخی-،-جغرافیایـی-و-سیاسـی-به-ترتیب-در-مرتبـة-بعد-جای-
دارنـد.-بنابرایـن-در-تحلیـل-سـوی-تمرکـز-طراحـان-می-تـوان-به-اهمیـت-بعد-فرهنگی-اشـاره-
کـرد.-شـاید-در-نـگاه-نخسـت-بازنمایی-این-بعـد-به-دلیل-شـمول-مؤلفة-ارزش-گـذاری-به-زبان-
فارسـی-در-ذیـل-آن-،-اجتناب-ناپذیـر-و-بدیهـی-بـه-نظـر-رسـد-کـه-در-پاسـخ-بایـد-به-سـاختار-
صـوری-یـک-پوسـتر-اشـاره-کرد-کـه-می-توانـد-از-هـر-دو-الیة-بصـری-تصویری-و-نوشـتاری-
تشـکیل-یافتـه-باشـد-و-الزامـی-بـه-بهره-گیـری-از-زبان-فارسـی-نـدارد.-دیگر-آنکـه-در-این-آثار-
طراحـان-بـه-بهره-گیـری-از-ویژگی-هـای-پیرازبانـی-و-غیرزبانی-رمـزگان-زبان-فارسـی-گرایش-
شـدیدی-داشـته-اند-کـه-دارای-داللتـی-به-جـز-ایجـاد-متنیـت-معنـادار-هسـتند؛-ایـن-موضـوع-
مبیّـن-بهره-گیـری-از-حـروف-الفبـای-فارسـی-به-عنـوان-عنصـری-هویت-بخـش-و-نـه-صرفـًا-
آگاهی-بخـش-اسـت.-پـس-از-مؤلفـة-ارزش-گـذاری-بـه-زبـان-فارسـی-بـه-ترتیـب-مؤلفه-هـای-
ـ-ایرانی-از- نگـرش-بـه-مبانی-همبسـتگی-و-همـکاری-اجتماعی-و-اعتقاد-بـه-وجود-جامعـة-ملی-
بعـد-اجتماعـی-هویـت-ملـی-،-با-فاصلـة-معناداری-نسـبت-بـه-دیگر-مؤلفه-هـا-دارای-بیشـترین-
فراوانـی-بوده-انـد.-ایـن-امـر-فراتـر-از-سـوی-گرایـش-طراحـان-بـه-بازنمایـی-ایـن-مؤلفه-ها-،-با-
تکیـه-بـر-رویکـرد-بازتـاب-در-جامعه-شناسـی-هنـر-،-می-تواند-نشـان-دهندۀ-نوع-نگـرش-جامعه-
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کـه-در-آثـار-هنـری-بازتاب-یافته-اسـت--نیز-باشـد.-تحلیـل-آثار،-روشـنگر-تمایـل-تقابل-گرایانة-
طراحـان-در-آثارشـان-در-واکنـش-بـه-فرهنگ-همگون-جهانـی-که-متأثر-از-فرایند-جهانی-شـدن-
اسـت--کـه-ایـن-امر-در-تأکید-بـر-مؤلفة-ارزش-گـذاری-به-زبان-فارسـی-از-بعـد-فرهنگی-هویت-

ملـی-نمایان-می-شـود.
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