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واکاوی تقابل یا تعامل ارتباط تصویری با فرایند جهانیشدن
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چکیده

بــا توجــه بــه ارتباطــات روزافــزون و درهمتنیدگــی روبهرشــد جوامــع ،اثرپذیــری جوامــع و ملــل جهــان از فراینــد
جهانیشــدن غیرقابلانــکار اســت .ایــن مهــم و تکیــه بــر رویکــرد بازتــاب در جامعهشناســی هنــر بــه ایــن امــر
منجــر میشــود کــه بتــوان از بازنمایــی تأثیرپذیــری دوگانــة تقابلــی یــا تعاملــی از فراینــد جهانیشــدن در متــن آثــار
هنــری و بهطــور خــاص هنرـصنعــت گرافیــک کــه محمــل ارتباطــات بصــری در عرصــة ملــی و بیــن المللــی اسـت،
ســخن گفــت .یکــی از مهمتریــن وجــوه ایــن تأثیرپذیــری در توجــه مجــدد بــه مقولــة هویــت ملــی اســت .بنابرایــن
نگارنــدگان در پژوهــش حاضـر ،هویــت ملــی و نحــوة بازتــاب آن در جریــان افزایــش تعامــات و ارتباطــات جهانــی در
عرصــة ارتباطــات تصویــری را مــورد توجــه قــرار دادهانــد و بــا روش تحلیــل کیفــی متــن و بــه کمــک نشانهشناســی
الی ـهای بــه چگونگــی واکنــش طراحــان گرافیــک ایــران در رابطــه بــا نحــوة بازنمایــی هویــت ملــی در آثارشــان در
مواجهــه بــا فراینــد جهانیشــدن پرداختهانــد .آنچــه بهعنــوان بســتری بــرای ایــن بررســی در نظــر گرفتــه شــده
اســت شــامل تمامــی آثــار بخــش اصلــی دهمیــن دوســاالنة جهانــی پوســتر تهــران بهعنــوان واپســین رویــداد مهــم
در عرصــة طراحــی گرافیــک ایــران میشــود .نتیجــة جســتار حاضــر نمایانگــر تمایــل تقابلگرایانــة طراحــان در
آثارشــان از طریــق تأکیــد بــر مؤلفــة ارزشگــذاری بــه زبــان فارســی از بعــد فرهنگــی هویــت ملــیاســت.
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درآمد

ارتباطـات روزافـزون و درهمتنیدگـی روبهرشـد جوامـع ،با گسـترش ایدههـا و محصوالت
فرهنگـی کـه تنهـا یکـی از پیامدهـای بیشـمار آن اسـت ،بـر عدم انـزوای جوامـع و تعامل

آنهـا بـا یکدیگـر در بسـتری جهانـی صحـه گذاشـته و اثرپذیـری ملـل جهـان را از فراینـد
جهانیشـدن غیرقابلانـکار سـاخته اسـت .جامعـة مـا نیـز همچـون دیگـر جوامـع جهـان

بهطـور فزاینـده بـا ایـن واقعیـت برجسـته مواجه اسـت.

چندوجهـی بـودن فرایند جهانیشـدن مانع از وجود تعریفی واحد از آن شـده اسـت .اما

میتـوان بـا توجـه بـه دیـدگاه نظریهپـردازان ایـن عرصه ،بـه ارائة تعریفـی جامع نائـل آمد.
جهانیشـدن عبارت اسـت از «فرایند فشـردگی فضا و زمان ،کوچک شـدن پدیدارشناسـانة

جهـان» و «شـکلگیری جامعـهای جهانـی» کـه «اقتصـادی جهانـی ،جامعـهای فراملـی و
فرهنگـی جهانـی» را شـکل میدهـد (گلمحمـدی .)98 :1391 ،مفهـوم فشـردگی زمانـی و

فضایـی ،محـور یافتههـای دیویـد هـاروی 1و شـکلگیری جامعـة جهانی در عصـر جهانی،
تأکیـد مارتیـن آلبرو اسـت .اما نظریهپـردازان برداشـتهایی متفاوت از فرهنگی جهانیشـده

ارائـه کردهانـد .حتـی گروهـی از اندیشـمندان متفقالقـول برایـن باورنـد کـه بهرغـم برخی
اشـتراکات فکـری و ایدئولوژیـک« ،هیـچ فرهنگ جهانی راسـتینی در کار نیسـت» که حامل

یـک جهاننگـری واحـد ـ بـه معنای واقعـی آن ـ باشـد (الکسـاندر.)249 :1390 ،

رابطـة پیچیـدة میـان امـر جهانـی و امـر محلـی بهوضـوح در نظریـة آپـادورای 2تبییـن

شـده اسـت .نکتـة اصلـی در نظریـة مزبـور بـر این امـر تکیـه دارد کـه فرایند جهانیشـدن
صرفـ ًا زمینهسـاز و پدیدآورنـدة همگونـی فرهنگـی در جهـان نخواهـد بود ،چراکـه واکنش
و پاسـخ فرهنگهـای خـاص بـه فرهنـگ جهانیشـده ،تسـلیم محـض یـا مقاومت پرسـتیز
نیسـت بلکـه فرصتهـا ،امکانـات و زمینههایـی هـم بـرای بازسـازی و حفـظ فرهنگهـا
و هویتهـای گوناگـون پدیـد میآیـد (گلمحمـدی .)147 :1391 ،فراینـد جهانیشـدن،

همگرایـی و همگونـی فرهنگـی و از طـرف دیگـر واگرایـی و تنـوع آن را در خـود مسـتتر
دارد .بنابرایـن چالـش میـان فرهنـگ یـا هویت ملـی و فرهنـگ جهانی موضوعـی قابلتأمل
1. David Harvey
2. Appadurai
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خواهـد بود.

هنرـصنعـت گرافیـک بهواسـطة ماهیـت کاربردی خود کـه در ارتباط و تعامـل با زندگی

روزمـرة انسانهاسـت از یک سـو ،و از سـوی دیگر در ایران بهواسـطة دارا بـودن منابع غنی
فرهنگـی بـا هویتـی متعلـق بـه خـود که طـی اعصـار به دسـت آمده اسـت ،عرصـهای قابل

توجـه بـرای پرداختـن بـه چالـش میـان فرهنـگ جهانـی و هویت ملی اسـت .مقالـة حاضر

بـا هدف آشـکار سـاختن تقابـل یا تعامـل هنرـصنعـت گرافیک بـا فرهنگ همگـون جهانی
در جریـان چالـش میـان هویـت ملی و فرهنـگ جهانی ،بـه مهمترین رویـداد در عرصة هنر

گرافیـک ایـران نظـر دارد و آثـار بخش اصلی واپسـین دوسـاالنة جهانی پوسـتر تهـران را با
اتخـاذ رویکـرد جامعهشـناختی هنـر مـورد تحلیـل قرار داده اسـت .مسـئلة اصلـی پژوهش

حاضـر ،پروبلماتیـک شـدن فرهنـگ و هویـت ملـی و تبییـن نوع تعامـل یا تقابلی اسـت که
بـا فرهنـگ جهانـی در عرصـة هنرـصنعـت گرافیـک (با تأکیـد بر پوسـتر) پیدا کرده اسـت.
بهعبـارت دیگـر ،واکنـش طراحـان گرافیـک ایـران به نحـوة بازنمایـی هویت ملی ایـران در
آثارشـان در مواجهـه بـا فراینـد جهانیشـدن ،مورد تحلیل واقع شـده اسـت.

ارتقـای سـطح سـواد بصـری جامعه بهعنـوان یکـی از کاربردهـای هنر گرافیـک در کنار

دیگـر اهـداف مهـم آن ،حائـز اهمیـت وافـر اسـت .ازآنجاکـه در بسـیاری از محصـوالت
گرافیکـی انتقـال سـریع مفاهیـم در یک بازة محـدود زمانـی و همچنین گویایـی و برقراری

هرچـه سـریعتر ارتبـاط بـا مخاطب مطلوب اسـت ،بیم آن میرود که آشـنا سـاختن ،ثبات و
تـداوم بازنمایـی هویـت ملـی ایرانی در نـگاه مخاطبانی کـه از هر سمتوسـویی در تیررس

فرهنـگ جهانـی قـرار گرفتهانـد ،بـه ورطـة فراموشـی سـپرده شـود و جایـی بـرای تأمالت

عمیـق دربـارة بازتـاب هویـت ملـی باقـی نمانـد و این موضـوع مهـم از جایـگاه پایینتری

از اهمیـت برخـوردار شـود .ازایـنرو پژوهشـی در ایـن زمینـه میتوانـد در فراهم سـاختن
شـناختی بهتـر از نحـوة برخـورد طراحـان گرافیـک ایـران بـا مسـئلة جهانیشـدن راهگشـا

باشـد .چراکـه طراحـی گرافیـک بهواسـطة ماهیـت کاربـردی خـود در تعامـل و ارتبـاط بـا
زندگـی روزمـرة انسانهاسـت و بخـش عظیمـی از فرهنگ دیـداری را شـکل میدهد که به

نوبـة خـود قابلیـت مهـم تغییر فرهنـگ عمومی را داراسـت.
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چارچوب نظری

چارچـوب نظـری پژوهـش حاضـر از رویکـرد بازتـاب 1در جامعهشناسـی هنر بهـره میبرد

و بـرای تحلیـل نیـز از روش نشانهشناسـی الیـهای کمـک میگیرد.

رویکـرد بازتـاب بر این اندیشـه متکی اسـت کـه هنر حـاوی اطالعاتی در مـورد جامعه

اسـت و چیـزی از جامعـه را بـه مـا نشـان میدهـد .لکـن نبایـد از نظـر دور داشـت که این

رویکـرد قائـل بـه ترسـیم یـک خـط مسـتقیم میان هنـر و جامعـه نیسـت ،بلکه بر ایـن باور
اسـت کـه هنـر در هر زمـان ،تنها بخشـی از واقعیـت را منعکـس میکند (محمـدی:1390 ،

 .)101فصـل مشـترک تمامـی تحقیقـات متنوع و گسـترده بـا رویکرد بازتاب ،بـر این مفهوم

تأکیـد دارد کـه هنـر آینـة جامعـه و متأثـر از آن اسـت (الکسـاندر .)55 : 1390 ،البتـه نقـش
هنرمنـد نادیـده انگاشـته نمیشـود ،بلکه میتـوان گفت اگرچـه هنرمند بهواسـطة آثار هنری

بـر جامعـه تأثیـر میگـذارد ،امـا جامعـه و عناصـر اجتماعـی نیـز بـه نوبـة خـود در هدایت

فـرد بهسـمت تولیـد هنـری ،سـبک و مضمـون آثـار او نقـش دارنـد (راودراد.)98 :1388 ،
بنابرایـن اثرپذیـری تقابلـی یـا تعاملی جامعـه از فرایند جهانیشـدن و بهتبع آن توجه بیشـتر

بـه مقولـة هویـت ملـی یا بلعکس کـه تعبیـر نظریهپـردازان ایـن عرصـه از آن ،خاصگرایی
و عامگرایـی فرهنگـی اسـت ،در متـون هنـری نیـز بازتـاب مییابـد و بازنمایی میشـود.

بهمنظـور تبییـن بازتـاب آنچـه از مؤلفههـای ابعاد هویـت ملی ،در آثـار به آنهـا پرداخته

شـده ،الزم اسـت از یـک سـو به شـناخت مفهوم هویـت ملی ایران دسـت یابیم و از سـوی

دیگـر بـه رمزگشـایی و شـناخت معنای ضمنـی مورد نظـر در آثار هنـری ،از طریـق تحلیل

نشانهشناسـی الیـهای پرداختـه شـود .بهاینترتیـب رابطـة (متقابـل) میـان هنـر و جامعـه ـ 

یکـی از اصـول کلـی جامعهشناسـی هنـر ـ بهوضـوح نمایان خواهد شـد؛ امری کـه در ادامه

بـه آن خواهیـم پرداخت.
روش تحقیق

در مقالـة حاضـر آثار بخش اصلی دهمین دوسـاالنة جهانی پوسـتر تهران که در سـال 1388

و بـا حضـور هنرمندانی از  31کشـور جهـان 2برگزار گردیـد ،با رویکرد جامعهشناسـانة هنر
1. Reflection approach
 .2آلمــان ،اســتونی ،ایــران ،اوکرایی ـن ،اســترالیا ،ایتالی ـا ،امــارات متحــدة عرب ـی ،اندونــزی ،افغانســتان ،امریــکا ،بــاروس ،بلژی ـک ،اوروگوئ ـه،
تایــوان ،ترکیــه ،چیــن ،چــک ،روســیه ،ژاپــن ،ســوئیس ،صربســتان ،فنالنــد ،قبــرس ،قطــر ،فرانســه ،کرهشــمالی ،کرهجنوبــی ،کروواســی،
لهســتان ،مجارســتان و هنگکنــگ
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تحلیـل خواهنـد شـد .تحلیـل آثـار بـا اسـتفاده از تکنیـک نشانهشناسـی الیـهای بهمنظـور

آشـکار سـاختن معانـی ضمنـی و مسـتتر در آنهـا صـورت گرفتـه اسـت .ازایـنرو ،روش
تحقیـق در پژوهـش حاضـر تحلیـل متـن بـا اسـتفاده از تکنیک نشانهشناسـی الیهای اسـت.

ایـن روش بر اسـاس آنچه سـجودی (1390الـف) در مورد علـت تدوین آن بیان داشـتهاند،
«بـا هـدف گسـترش دامنـة مطالعـات نشانهشناسـی و فراهـم کـردن ابزارهـای تحلیلـی و

نظریهبنیـاد در تحلیـل متـن اسـت و متـن میتوانـد دامنـة گسـتردهای را فراگیـرد» (.)6

جامعـة آمـاری شـامل تمـام آثـار بخـش اصلـی دهمین دوسـاالنة جهانـی پوسـتر تهران 

( 55اثر) ،ارائهشـده توسـط هنرمندان ایرانی اسـت .اهمیت ابزار پوسـتر در مقایسـه با دیگر
محصـوالت طراحـی گرافیک این اسـت کـه توانایی بالقـوة بازنمایی مؤلفههـای هویت ملی

ـ در صـورت تمایـل طـراح ـ را دارد بیآنکـه نقصانی در انتقال موضـوع اثر به مخاطب وارد
شـود .ازایـنرو ،متنی مناسـب بـرای پرداختن به مسـئلة پژوهـش حاضر اسـت .در پژوهش
حاضـر بهسـبب محدودیـت ،مجـال ارائة تحلیـل تمامی آثار نخواهـد بود .بنابراین شـش اثر

بهصـورت تصادفـی بـرای ارائـة تحلیل انتخاب شـد ،امـا نتیجهگیـری از تحلیـل تمامی آثار
حاصـل و در پایـان بیـان خواهـد شـد .در پژوهـش حاضر ،جمـعآوری اطالعـات به روش

کتابخانـهای و همچنیـن مشـاهدة تصاویر پوسـترها انجام پذیرفته اسـت.

آغـاز تحلیـل نشانهشناسـی نویـن بـا کار زبانشـناس سوئیسـی ،فردینـان دو سوسـور و

فیلسـوف آمریکایـی ،چارلـز سـاندرز پیـرس بـوده اسـت (راودراد )6 :1388 ،آنهـا تعاریفی

متفـاوت از نشـانه بهعنـوان بنیادیتریـن مفهوم در علم نشانهشناسـی مطرح کردند .سوسـور
با ارائة الگویی دووجهی از نشـانه ،آن را متشـکل از دو وجه دال (شـکلی که نشـانه به خود
میگیـرد) و مدلـول (مفهومـی که نشـانه بـه آن ارجـاع دارد) میداند (سـجودی1390 ،الف:
 12و چندلـر .)42 :1387 ،تقریبـ ًا در همـان زمـان ،پیـرس بـا طـرح الگویی سـهوجهی ،سـه
قسـمت بازمـون (صـورت نشـانه) ،تفسـیر (معنایی که از نشـانه حاصل میشـود) و موضوع
(کـه نشـانه بـه آن ارجـاع میدهد) را برای نشـانه بیـان کرده بـود و در طبقهبنـدی انواع آن،

از سـه نـو ِع نماد ،شـمایل و نمایه سـخن گفت (سـجودی1390،الف .)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 تقسـیمبندی دقیقـی از تصاویر و از ایـن رهگذر از نشـانه ارائه
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کنـد (احمـدی .)45 :1391 ،بهتدریـج ،مفاهیـم تازهای در حوزة نشانهشناسـی شـکل گرفت
و دامنـة آن از ِ
صـرف مطالعـات زبانـی به گسـترة مطالعات هنر نیز بسـط داده شـد که هدف
آن تبییـن الیههـای معانـی رمزگذاریشـدة موجـود در سـاختار متـن بوده اسـت (محمدی،
.)40 :1390

نشانهشناسـی الیـهای کـه مبانـی نظـری آن را سـجودی معرفـی کـرده اسـت در تـداوم

مباحـث موجـود و بهواسـطة نقـد برخـی مفاهیـم آن شـکل گرفـت (سـجودی1390 ،ب:

 .)208در ادامـه بـه شـرح برخـی مفاهیـم کـه در نشانهشناسـی الیـهای مـورد بازبینـی قـرار

گرفتهانـد ،خواهیـم پرداخـت.

در نشانهشناسـی الیـهای بـر ایـن نکتـه تأکید شـده اسـت کـه عالوهبـر نظامی که نشـانه

در آن و در تقابـل بـا نشـانههای دیگـر ارزش نشـانهای یافتـه اسـت ،عناصـر دیگـری نیز از
نظامهـای دیگـر ،بهطـور همنشـین در مجـاورت نشـانهای 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 بهمثابه ابـزاری مطالعاتی ،پـس از متن و در
جریـان تحلیـل متنی بـه کار میآید (سـجودی1390 ،الـف.)195 :

محـور اصلـی بازتعریـف مفهـوم متـن در نشانهشناسـی الیـهای آن اسـت کـه متـن ،نـه

حاصـل همنشـینی بیـن رمزگانهـا ،بلکـه حاصل همنشـینی بین الیههایی اسـت کـه هریک
بـر اسـاس انتخـاب از آن رمزگانهـا در کنـش ارتباطـی تحقـق عینـی یافتهانـد (سـجودی،

1390الـف .)198 :بهعبـارت دیگـر متـن از الیههای 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 میپذیرنـد ،بهمثابـه متـن و بهمثابـه عینیـت ناشـی از یـک نظـام داللتگـر تحقـق
مییابنـد و تفسـیر میشـوند (سـجودی1390 ،الـف.)200 :

در تقابـل سـنتی متـن در برابـر بافـت ،متـن کانون معنـا تلقی میشـود و بافت بـا فراهم

کـردن شـرایط دریافـت متن ،در حاشـیه قرار میگیـرد .درحالیکـه هرگاه عنصـری از بافت
اعتبـار داللتگـر پیـدا کنـد ،قابلیـت متنـی خواهد یافت و بـه الیـهای از الیههای متـن تبدیل

خواهد شـد (سـجودی1390 ،ب.)211 :

رسـانه بهمثابـه یـک رمـزگان در نشانهشناسـی الیـهای اسـت کـه انتخـاب و چگونگـی
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بهرهگیـری از امکانـات آن به تولید نشـانههایی منجر میشـود که داللتگر هسـتند ،همراه متن
دریافـت و تفسـیر میشـوند و نقشـی تعیینکننـده در گسـترش امکانـات داللتی متـن دارند.

رسـانه بـا عینیـت بخشـیدن بـه متن ،خـود عینیت متنـی مییابد و بـه یکی از الیههـای متنی
تبدیـل میشـود کـه دریافـت آن از طریـق قواعد داللتـی رمزگان رسـانه ممکـن خواهد بود

(سـجودی1390،الف .)222-221 :متـون معاصـر بـرای عینیـت یافتـن ،اغلب از رسـانههای
دیـداری و شـنیداری اسـتفاده میکننـد .آنچـه در ارتبـاط بـا پژوهـش حاضـر حائـز اهمیت

خواهـد بـود ،رسـانههای دیـداری اسـت که خـود شـامل دو گروه نوشـتار و تصویر اسـت.
ویژگیهـای صوری نوشـتار ،شـکل و کاربـرد رنگ ،خود نظامی داللتگر اسـت کـه تأثیرات

ویـژة خـود را بـر داللتهای کل متـن میگذارد (سـجودی1390 ،الـف )231 :

رسـانه بهواسـطة ابـزار امـکان ابلاغ به مخاطـب مییابـد ،بنابرایـن ابزار مفهـوم دیگری

اسـت کـه در نشانهشناسـی الیـهای بـه آن پرداختـه شـده اسـت .ابـزار رمزگانـی بـه وجود
مـیآورد کـه در چگونگـی خوانـش دخالـت دارد .به بیـان دیگر ،خـود به یکـی از الیههای

متـن تبدیل میشـود که بـرای دریافت کارکردهـای داللتگرش ،باید به رمزگان آن دسترسـی
داشـت (سـجودی1390 ،الـف .)239 :در ارتبـاط بـا گفتـار حاضـر ،ابـزار پوسـتر بهواسـطة

ماهیـت کاربـردی خـود ،بهعنـوان الیـهای داللتگر نقش ایفا کرده اسـت و ازجملـه داللت بر

گسـترة مخاطبـان دارد ،در نتیجـه روشـنگر لـزوم یا عـدم لـزوم بهرهگیری از رمـزگان زبانی
عالوهبـر رمـزگان زبـان فارسـی در متن اثر اسـت.

در تحلیـل نشانهشناسـی الیـهای ،چگونگـی دسـتیابی بـه رمزگانهـا و بازشـناخت

ِ
دانش شـناختی بسـتگی دارد .دانش شـناختی ،نه یـک مؤلفة مجزا،
امکانـات رمـزی آنهـا به
بلکـه حاصـل تعامـل پیوسـتة رمزگانهـا و همچنین الیههای متنی اسـت که عینیـت فیزیکی
یافتهانـد (سـجودی1390 ،الـف .)242-241 :نکتـة کلیـدی در اسـتنباط داللـت الیههـای

متعـدد در متـن اثـر بـر مؤلفههـای هویت ملی در جسـتار حاضـر ،کاربرد برهمکنـش عوامل
متعامـل در پوسـتر و اسـتخراج داللتهـا از همنشـینی الیههـای مختلـف اثـر خواهـد بود.

نکتـة دیگـر آنکه نشـانه تنها یک داللـت معنایی نـدارد ،بلکه مدلولهایی متفـاوت و گاه

متضـاد میسـازد .بـه همیـن دلیـل میتـوان پیـام را فراتـر از معناهـای از پیشنهـاده ،تأویـل
کـرد .بنـا بـه موقعیتهـای زبانشـناختی از یـک سـو و موقعیتهـای اجتماعـی ،تاریخـی،
145

جامعهشناسی هنر و ادبیات ،دوره  ،8شماره دوم پاییز و زمستان 1395

فرهنگـی و روانشـناختی از سـوی دیگر ،هـر دال میتواند سـازندة مدلولی ضمنی نیز باشـد
(احمدی.)54 :1391 ،

در چارچـوب نشانهشناسـی الیـهای ،معنـا حاصل برهمکنـش بین الیههـای متنی ،دانش

پیشـین ،رمزگانهـا ،رمزگانهـای فرعـی و غیـره اسـت (سـجودی1390،الف .)250 :معنـا،

وابسـته بـه متـن اسـت ،پـس سـخن گفتـن از معنـای صریـح ،یعنـی معنایـی ازپیشمقرر ـ
هرچنـد بهشـکلی قراردادی امکانپذیر اسـت ـ در عمـل تحلیل متن از دیدگاه نشانهشناسـی

الیـهای ،ناممکـن خواهد بـود (سـجودی1390،الف.)275 :

در ادامـه و پیـش از آغـاز تحلیـل متـن آثار ،سـخن از مفاهیـم هویت ،هویت ملـی ،ابعاد

و مؤلفههـای آن ضـروری مینمایـد.

هویـت :هویـت ،مجموعهای از شـاخصها و عالئـم در حوزة مؤلفههای 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 میشـود (ابوالحسـنی .)25-24 :1388 ،بنابراین دو مفهوم
متضـاد همسـانی و تفـاوت ،توأمـان در آن وجـود خواهـد داشـت .بـه بیـان دیگـر هویـت،

متمایـز بـودن از افـراد یا گروههای دیگر ،احسـاس تـداوم و ثبات در طول زمان و احسـاس

تعلـق داشـتن بـه جمـع اسـت (گلمحمـدی .)231 :1391 ،مؤلفههـای هویـت را میتوان به

حوزههـای شـناختی (ذهنـی) و روانشـناختی (روانـی) تقسـیم کـرد .حوزههـای شـناختی
شـامل ارزشهـا ،اعتقـادات ،هنجارهـا ،نمادهـا ،آگاهیهـا ،طـرز تلقیها یا رویکردها اسـت

و حوزة روانشـناختی شـامل احساسـات ،نیازها و تمایالت است (ابوالحسـنی.)25 :1388 ،
هویـت ملـی :هویـت ملـی در حـوزة هویـت جمعـی قـرار دارد .هویت جمعـی ،هویتی

گروهـی اسـت کـه یـک جمـع (گـروه) را از دیگـر جمعهـا (گروههـا) جـدا میسـازد

(ابوالحسـنی .)4 :1387،هویـت جمعی ،شـیوة مشـترک در نحوة تفکر (ارزشهـا ،اعتقادات،

هنجارهـا ،نمادهـا ،رویکردهـا) ،احساسـات و تمایالت یک گروه اسـت که نوعی احسـاس
تعهـد و تکلیـف بـه آن گـروه را برمیانگیزد( .ابوالحسـنی .)12 :1387،به بیـان دیگر ،هویت

ملـی نوعـی هویـت جمعـی در سـطح گروهـی اجتماعی بـه نام ملت اسـت.

ابعـاد هویـت ملـی :در بحـث از هویـت ملـی مهمتریـن مسـئله ،تعییـن رکن یـا ارکانی

اسـت کـه در تشـکیل ملـت واحد نقـش اساسـی و کلیـدی دارد و آن را از ملتهـای دیگر
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متمایـز میکنـد .سـخن از ارکان سـازندة هویـت ملـی ایرانـی در طـی ادوار گذشـته و در
مباحـث و مکتوبـات پیرامـون ایـن موضـوع ،اغلـب بـا نگرشـی کاهشگرایانـه همـراه بوده

اسـت .بـه بیـان دیگـر در دورههـای مختلـف ،تنهـا بـه بخشـی از مؤلفههـای شـکلدهندة 

هویـت ملـی توجـه شـده و آگاهانـه یـا ناآگاهانـه بخشهـای دیگـر نادیـده انگاشـته شـده
اسـت .از مطالعـة آثـار مزبـور ،تأکیـد مسـتمر بـر سـه عنصـر زبـان ،تاریـخ و دیـن بهعنوان
ارکان اساسـی قابـل دریافـت هسـتند ،امـا بررسـی بازتـاب این سـه رکن در جسـتار حاضر

کافـی نخواهـد بـود .بنابرایـن اگـر بخواهیـم بـا نگاهـی کلینگـر و جامـع در بـاب ارکان

هویـت ملـی ایـران سـخن بگوییـم ،بیتردید بایـد تمامی پنـج بعـدی را که سـازندة هویت
یـک جامعـه هسـتند ،یعنـی ابعـاد اجتماعی ،تاریخـی ،جغرافیایـی ،فرهنگی و سیاسـی و 47

مؤلفـهای کـه در مجمـوع بـرای این ابعاد توسـط ابوالحسـنی ( )1387تعریف شـده اسـت و
در ادامـه شـرح داده میشـود ،در نظـر بگیریـم.

بعـد اجتماعـی هویـت ملـی در ارتبـاط بـا کیفیـت روابـط اجتماعـی فـرد با نظـام کالن

اجتماعی اسـت (ابوالحسـنی .)14 :1387 ،برخـی مؤلفههای بعد اجتماعـی هویت ملی ایران
عبارتانـد از اعتقـاد بـه وجـود جامعـة ملیـایرانـی ،ضـرورت وجـود جامعـة ملیـایرانـی،

احسـاس عضویـت در جامعـة ملیـایرانـی ،تمایـل بـه عضویـت در جامعـة ملیـایرانـی،

احسـاس تعلـق بـه جامعـة ملیـایرانـی ،تعهـد بـه حفـظ جامعـة ملیـایرانـی ،تمایـل بـه
پرداختـن هزینـة الزم بـرای عضویـت در جامعـة ملـی ایران ،نگـرش به مبانی همبسـتگی و

همـکاری اجتماعـی (ابوالحسـنی.)19 :1387 ،

بعـد تاریخـی عبـارت اسـت از آگاهـی مشـترک افـراد یـک جامعـه از گذشـتة تاریخی

و اعتقـاد و احسـاس تعلـق خاطـر و دلبسـتگی بـه آن (ابوالحسـنی .)15 :1387 ،مؤلفههـای
بعـد تاریخـی هویـت ملـی ایـران عبارتانـد از تعریـف و تعییـن دورة تاریخی ملـت ایران،

احسـاس تعلـق بـه دورههـای تاریخی ،احسـاس افتخـار و نفرت بـه تعلق و سـابقة تاریخی
(ابوالحسـنی.)19 :1387 ،

در ارتبـاط بـا بعـد جغرافیایـی بایـد گفت هویـت ملی در درجة نخسـت ،زاییـدة محیط

جغرافیایـی یـک ملت اسـت .برای شـکلگیری هویت واحد ملـی ،تعیین محـدوده و قلمرو

یـک سـرزمین مشـخص ضـرورت تـام دارد .برخـی مؤلفههـای این بعـد هویت ملـی ایران
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عبارتانـد از تصـور محـدودة 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،
عالقهمنـدی بـه یکپارچگی سـرزمین در آینـده (ابوالحسـنی.)16 :1387 ،

منظـور از فرهنـگ در بعـد فرهنگـی ،مجموعـة ذهنـی و روانـی مشـترکی اسـت کـه در

گذشـتة تاریخـی شـکل گرفتـه و طی فراینـد جامعهپذیـری به نسـلهای بعدی منتقل شـده
اسـت و نسـلهای نویـن آن را بهعنـوان میـراث گذشـته بـه ارث بردهانـد .فرهنـگ عالوهبر

بخـش ذهنـی دارای بخـش عینـی نیـز هسـت کـه برخـی از آن بهعنوان تمـدن نـام میبرند
و بهصـورت میـراث فرهنگـی کـه تمـام ابعاد فرهنگی هـر نظـام اجتماعـی را در برمیگیرد،

در اختیـار یـک جامعـه هسـتند (ابوالحسـنی .)16 :1387 ،مؤلفههـای بعـد فرهنگـی هویـت
ملـی ایـران عبارتانـد از ارزشگـذاری و قضاوت دربارة میراث گذشـته ،اعتقـاد به حفظ و

تقویـت میـراث فرهنگـی ،اعتقاد و ارزشگـذاری به زبان فارسـی (ابوالحسـنی.)20 :1387 ،

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

میکننـد 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،

 .)16 :1387برخـی مؤلفههـای بعـد سیاسـی هویـت ملی ایـران عبارتانـد از ارزشگذاری

به سـاختارهای سیاسـی گذشـته ،دفاع از یکپارچگی و همبسـتگی سیاسـی ،نگرش به حکام
گذشـته در نظامهـای سیاسـی گذشـته ،حمایـت از سیاسـتهای کالن کشـور (ابوالحسـنی،
.)20 :1387

بایـد توجـه داشـت کـه ماهیـت و محتـوای نگـرش خـاص بـه موضـوع کـه عنصـر

مشـترک و محـوری مؤلفههـای ابعـاد هویـت ملـی اسـت ،بـر اسـاس ویژگیهـای هـر بعد

تعریـف میشـود .محتـوای مجمـوع نگرشها بـر مفاهیمی ماننـد تعلق خاطـر ،عالقهمندی،
عشـقورزی ،فـداکاری ،رضایتمنـدی ،موافقـت و هماهنگـی ،ترجیـح دادن ،مسـئول و
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.)20 :1379 ،
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تحلیل آثار
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تحلیل تصویر ( 1جشنوارة استانی عکس قزوین ،طراح :علی آقاحسینپور)

متن اثر ،از همنشـینی الیههای 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 بهصـورت قرینـه و کادربندیشـده صـورت گرفتـه اسـت ،در ارتبـاط بـا

دیگـر الیههـای متـن ،ازجملـه نقـوش گیاهـی ،نظـام رنگبنـدی و سـاختار فضـا ،امـکان

داللتگـری ضمنـی آن را بـه نگارههـای ایرانـی داده اسـت .معنـای ضمنـی بیانشـده ،از
برهمکنـش بیـن الیههـای 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 مینمایـد ،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 بهعنـوان الیـهای داللتگـر (کـه عالوهبـر داللـت صریـح بـر موضـوع،

بهواسـطة بهرهگیـری از رمـزگان زبـان فارسـی ،بهطـور ضمنـی داللت بـر گسـترة مخاطبان
نیـز خواهـد داشـت) ،ضـرورت وجـود و اسـتفاده از رمـزگان زبانی غیـر از زبان فارسـی را

بـرای عنـوان و توضیحـات دیگـر نفـی میکند ،در حالـی که وجـود رمزگان زبان انگلیسـی
در متـن اثـر ،داللتگـر تمایـل طـراح بـه عامگرایـی فرهنگـی و اسـتفاده از عناصـری غیـر از

مؤلفههـای هویـت ملـی ایران اسـت .وجـود دوربین عکاسـی در الیة تصویری اثـر که خود
از همنشـینی الیههـای نقـوش گیاهـی و اعدادی بـا رمزگان زبان انگلیسـی روی قسـمتی از

بدنـه تشـکیل شـده اسـت ،بهطـور ضمنـی میتوانـد 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 بومیشـده اسـت .همنشـینی الیههـای متـن بـر سـه مؤلفـه داللـت دارد؛ اعتقاد بـه وجود
یـایرانـی کـه الیـة نوشـتاری ایـران دال بر آن اسـت ،احسـاس عضویـت و تعلق
جامعـة مل 

بـه جامعـة ایـران که قرارگیـری نام طـراح در کنار واژة ایران داللت بر آن را آشـکار سـاخته
اسـت ،نگـرش بـه مبانـی همبسـتگی و همـکاری اجتماعی کـه از الیـة نوشـتاری برگزاری

جشـنوارة اسـتانی بـا همـکاری کانـون فیلـم و عکـس و ادارة فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
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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 دورههـای تاریخی از بعـد تاریخی

هویـت ملـی از همنشـینی دانـش پیشـین و نـوع چینـش کتیبهگـون الیـة نوشـتاری دریافت
میشـود .مؤلفـة تصـور محـدودة جغرافیایـی ملـت ایـران از بعـد جغرافیایـی کـه الیههـای

نوشـتاری قزویـن ،کوهدشـت و ایـران داللتگـر آن اسـت ،مؤلفههـای اعتقـاد بـه حفـظ و

تقویـت میـراث فرهنگـی که مدلـول نقوش اسـلیمی و فضاسـازی نگارگری ایرانی اسـت و

ارزشگـذاری بـه زبـان فارسـی از بعـد فرهنگـی هویت ملـی از همنشـینی الیههـای متن و
دانش پیشـین قابـل دریافت اسـت.

تحلیــل تصویــر ( 2عنــوان :وظیفــة هنرمنــد امــروز پیــامآور مهــر و دوســتی ،طــراح:
محمــد جمشــیدی)

متـنِ اثـر شـامل همنشـینی و تعامـل الیههای 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
ِ
اطراف باالی سـاز تصویرسـازی
از یـک پیکـره در حـال نواختن سـازی بادی اسـت کـه در
سـاده و مسـطح از چنـد گل و قلـب جـای گرفته اسـت .بـا تکیه بـر دانش پیشـین و آگاهی

از رمـزگان هنـر ایرانـی میتـوان بهدلیل عـدم ژرفانمایی در سـاختار صوری و نوع پوشـش،
از داللـت ضمنـی پیکـره بـر نگارههـای مکاتب نگارگـری ایرانی سـخن گفـت .مفاهیم مهر

و دوسـتی مدلولـی اسـت کـه از نقـوش تصویرسازیشـدة قلـب و گل و در تعامـل با دیگر
الیههـای تصویـری و نوشـتاری حاصـل شـده اسـت .با توجـه به اینکـه گسـترة مخاطبان از

داللتهـای متـن قابـل دریافـت نیسـت ،لـذا نمیتـوان از لـزوم یـا عـدم لـزوم بهکارگیـری

رمـزگان زبـان انگلیسـی در الیـة نوشـتاری عنوان سـخن گفت .همنشـینی الیههـای متن بر
چنـد مؤلفـه داللـت دارد کـه شـامل این موارد اسـت :احسـاس عضویـت و تعلق بـه جامعة

ملیـایرانـی بهدلیـل بهرهگیـری از رمـزگان زبـان فارسـی در همنشـینی با الیـة تصویری که
داللـت بـر پیکرههـای نقشبستهشـده در نگارههـای ایرانـی دارد؛ تعهـد بـه حفـظ جامعـة

ملیـایرانـی کـه الیـة نوشـتاری وظیفـه میتوانـد داللتگـر ایـن مؤلفـه باشـد؛ نگـرش بـه
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 .مؤلفههای

فـوق متعلـق بـه بعد اجتماعـی هویت ملی اسـت .همچنین از بعـد تاریخی ،مؤلفة احسـاس
تعلـق بـه دورههـای تاریخـی کـه الیـة تصویـری در متـن شـامل تصویرسـازی از پیکـرهای

بـه سـیاق پیکرههـای مکاتـب نگارگـری ایرانـی بهوضـوح داللتگـر آن و همچنیـن دال بـر
مؤلفههـای ارزشگـذاری بـه میـراث گذشـته و اعتقاد به حفـظ و تقویت میـراث فرهنگی از
بعـد فرهنگـی هویـت ملی اسـت .بهرهگیـری از رمـزگان زبان فارسـی نیز بهطـور ضمنی بر

مؤلفـة ارزشگـذاری بـه زبـان فارسـی از بعـد فرهنگـی هویت ملـی داللت خواهد داشـت.
تحلیل تصویر ( 3عنوان :یادبود شهدای دولت ،طراح :یونس رجبی)

الیههـای همنشـین در اثـر کـه هیچیـک اولویتـی بـر دیگـری نـدارد ،در تعامـل بـا یکدیگر

و تأثیرپذیـری متقابـل از هـم متـن اثـر را شـکل دادهانـد .دو چهـرة قاببندیشـده در الیـة
تصویـری ،بـا تکیـه بر دانش پیشـین و بهرهگیـری از رمزگان انقالب اسلامی ایـران ،داللت

بـر تصاویـر شـهیدان رجایـی و باهنـر دارد .الیـة تصویـری دیگر عبـارت از نقـوش تزیینی
گیاهـی بهاصطلاح اسـلیمی بـا پیچـش محرابگونـه در قسـمت باالسـت .الیـة عنـوان ،از
رمـزگان زبـان فارسـی بـا ویژگی زبانـی ،جهـت تولید متنیـت معنـادار و ویژگـی پیرازبانی،

جهـت برجستهسـازی ،بهـره برده اسـت ،نیـز ارجـاع مفهومی به الیـة تصویـر دارد  1.تعامل

سـه رنـگ سـفید (پسزمینـه) ،قرمـز (گلهـای اللـه و قسـمتی از متـن نوشـتاری) و سـبز
(عکـس شـهیدان رجایـی و باهنر و قسـمتی دیگـر از متن نوشـتاری) در همنشـینی الیههای

شـکلدهندة اثـر بهطـور ضمنـی داللـت بـر پرچـم کشـور خواهـد داشـت .الیـة نوشـتاری

عنـوان ـ یـاد و خاطـرة شـهدای دولـت گرامـی بـاد ـ در تعامـل بـا الیـة نوشـتاری بـا کادر
مـدور ـ  8شـهریور ـ همچنیـن دانـش پیشـین ،داللـت نقـوش تصویرسازیشـده بهصورت
گل اللـه را بـر شـهدای دولـت آشـکار میسـازد ،امـا تعداد نشـانههایی کـه بهطـور نمادین

 .1نوشــتار در ســه ســطح زبان ـی ،پیرازبانــی و غیرزبانــی عمــل میکنــد .در ســطح زبان ـی ،نوشــتار نظامــی نشــانهای اســت کــه امــکان تولیــد
و دریافــت متــن و بــه بیانــی دیگــر متنیــت معنــادار را بــر اســاس رمــزگان زبــان بــه وجــود م ـیآورد .ســطح داللــت پیرازبان ـی ،خــود در دو
گــروه عمــل میکنــد :گــروه نخس ـت ،نشــانههای ســجاوندی و گــروه دوم ،راهکارهایــی کــه بــرای برجستهســازی و تاکیــد بــه کار م ـیرود و
وابســته بــه جنبههــای دیــداری اسـت ،از جملــه نــگارش واژه ،عبــارت یــا جملــه بــه صــورت ســیاه ( )Boldیــا ایرانیـک ،همچنیــن اســتفاده از
رنــگ یــا انتخــاب قلمــی بــزرگ .تولیــد و دریافــت معنــا در ســطح ســوم داللـت ،وابســته بــه دسترســی بــه رمزگانهایــی غیــر از و عــاوه بــر
رمــزگان زبــان خواهــد بــود .داللــت در ایــن ســطح ،کامــا وابســته بــه بهرهبــرداری از امکانــات تصویــری نوشــتار اســت (ســجودی1390 ،ب:
.)300-297
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داللـت بـر مفهـوم شـهید دارنـد (گل اللـه) نقیصـهای بـر اثـر وارد کرده اسـت .با شـمارش

تعـداد نشـانههای مزبـور درمییابیـم کـه در رونـد داللتگـری موضـوع اثـر نقصـان ایجـاد
میکننـد .همنشـینی الیههـای تصویـری و نوشـتاری در متـن اثـر بهوضـوح بـر چنـد مؤلفه

داللـت دارد :اعتقـاد بـه وجـود جامعـة ملیـایرانی ،احسـاس عضویـت و تعلق بـه آن ،تعهد

یـایرانـی ،نگـرش بـه دیگـران متعلـق بـه ملـت کـه نـوع جایگیـری
بـه حفـظ جامعـة مل 
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 .مؤلفههـای مذکـور بـه بعـد اجتماعـی هویـت ملی متعلـق اسـت .همچنین

همنشـینی الیههـای متـن بـر مؤلفههـای تعریـف دورة تاریخی ملـت ایران (منظور نخسـتین

سـالهای پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی 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 میکنـد .داللت بر مؤلفـة ارزشگذاری
بـه میـراث گذشـته از بعـد فرهنگـی هویـت ملـی بـا بهرهگیـری از نقـوش تزیینی اسـلیمی
و قـوس محرابـی قابـل دریافـت اسـت .همچنیـن مؤلفـة دفـاع از یکپارچگی و همبسـتگی

سیاسـی از داللـت متـن بـر گرامیداشـت یـاد رئیسجمهـور و نخسـتوزیر 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 خاطرة شـهدای دولت گرامی
بـاد و همچنیـن شـیوة بازنمایـی تصویر شـهیدان رجایـی و باهنـر قابل دریافت اسـت که به

بعـد سیاسـی هویـت ملی تعلـق دارد .بهرهگیـری از رمزگان زبان فارسـی نیـز بهطور ضمنی
بـر مؤلفـة ارزشگـذاری بـه زبـان فارسـی از بعـد فرهنگـی هویـت ملی داللـت میکند.

تحلیل تصویر ( 4عنوان :رؤیاهای رامنشده ،طراح :مرتضی اتابکی)

متـن از همنشـینی الیههایـی که بهواسـطة دریافـت از رمزگانهـای 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 پیرازبانـی نوشـتار بهـره بـرده اسـت و
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عالوهبـر ایجـاد متنیـت معنـادار و برجستهسـازی عنـوان ،ارجـاع مفهومی به الیـة تصویری

نیـز دارد .الیـة تصویـری شـامل تصویرسـازی از یک اسـتکان کمرباریک با لبههای شکسـته

کـه در یـک نعلبکـی بـا حاشـیة قرمز رنگ جـای گرفته اسـت ،همچنیـن چهرة یـک زن که

دانـش پیشـین و همنشـینی بـا رنگ قرمـز الیة تصویـر ،داللت ارجـاع زمانی آن را به شـیوة 
نگارگـری دورة قاجـار تصدیق مینماید ،تشـکیل شـده اسـت .توضیح آنکـه در پیکرنگاری

دربـاری قاجـار ،زنـان بـا چهرة بیضـی ،ابـروان پیوسـته ،چشـمان سرمهکشـیده و در حالتی

مخمـور بـه تصویـر درآمدهانـد (پاکبـاز .)151 :1387 ،الیـة پسزمینـه نیـز از نقـوش تزئینی
بهاصطلاح اسـلیمی پوشـیده اسـت .بـا تکیـه بـر دانـش پیشـین میتـوان گفـت تاریخـی
کـه ایـوب آقاخانـی نویسـندة متـن نمایـش رؤیاهـای رامنشـده بـرای روایـت اتفاقـات در

نظـر گرفتـه اسـت ،بـه سـالهای دهـة شـصت و دوران جنـگ ایـران و عـراق اشـاره دارد،
درحالیکـه آنچـه از همنشـینی الیههـای دخیـل در داللتهـای متـن قابـل دریافـت اسـت،
داللـت بـر دورانـی پیـش از آن و بهطـور مشـخص دورة قاجـار دارد کـه نقیصـهای در

داللتهـای متـن و سـطح بیانـی اثـر در انتقـال موضوع بـه مخاطـب خواهد بود .همنشـینی
الیههـای متـن بـر چند مؤلفـه داللت دارد :احسـاس عضویـت و تعلق به جامعـة ملیـایرانی

بهواسـطة بهرهگیـری از رمـزگان نوشـتاری و نقشمایـة تصویرشـده؛ تمایـل بـه پرداختـن

هزینـة الزم بـرای عضویـت در جامعـة ملـی ایـران کـه از دانـش پیشـین از موضـوع تئاتـر
رؤیاهـای رامنشـده قابـل دریافت اسـت؛ نگرش بـه مبانی همبسـتگی و همـکاری اجتماعی
از بعـد اجتماعـی هویـت ملـی کـه وجهـی از آن در همکاری بهمنظـور اجرای یـک تئاتر که

متـن اثـر اعالنـی بـرای آن بوده مشـهود اسـت؛ مؤلفة احسـاس تعلق بـه دورههـای تاریخی
کـه الیـة تصویـر و دانـش پیشـین از متن نمایـش رؤیاهـای رامنشـده دال بر آن اسـت .این

مؤلفـه متعلـق بـه بعـد تاریخـی هویـت ملـی اسـت .مؤلفههـای ارزشگـذاری بـه میـراث

گذشـته کـه داللـت بـر آن از شـیوة بازنمایـی الیـة تصویـری چهره و رنـگ غالـب در اثر و

همچنیـن الیـة تصویـری نقـوش تزیینـی اسـلیمی در پسزمینـه قابـل دریافت اسـت .مؤلفة
اعتقـاد بـه حفـظ و تقویـت میـراث فرهنگـی از بعـد فرهنگـی هویت ملـی نیز از همنشـینی
الیههـای متـن اسـتنباط میشـود .بهرهگیـری از رمـزگان زبـان فارسـی نیز بهطـور ضمنی بر

مؤلفـة ارزشگـذاری بـه زبـان فارسـی از بعـد فرهنگی هویـت ملی داللـت دارد.
154

واکاوی تقابل یا تعامل ارتباط تصویری ....

تحلیــل تصویــر ( 5عنــوان :ســومین جشــنوارة فرهنگــی هنــری امــام رضـا(ع) ،طــراح:
مریــم قنبریــان علویجــه)

ایـران کشـوری اسـت کـه در آن بیـن قطبهای مذهبـی و ملـی ارتباطی عمیق وجـود دارد.

ایـن دو قطـب (مذهـب و ملیگرایـی) بـا تأثیـرات متقابـل از دیربـاز ،هویـت ملی ایـران را
شـکل دادهانـد (محمـودی و همـکاران .)87 :1388 ،اگـر در جامعـة ایرانـی قبـل از اسلام،

دیـن زردشـت یـک نیـروی مهـم در ایجـاد همبسـتگی ملـی بوده اسـت ،بعـد از اسلام نیز
مذهـب تشـیّع از عوامـل بسـیار قـوی در ایجـاد هویـت ملی بـوده و هویـت ایرانی بـا آیین

تشـیع پیونـدی جداییناپذیـر پیـدا کـرده اسـت (گـودرزی .)83 :1384 ،امـا در تحلیـل متن
اثـر کـه از همنشـینی الیههایـی کـه هریک خـود نمود عینـی و متنی یـک نظـام رمزگانیاند،

تعامـل آنهـا بـا یکدیگـر و تأثیرپذیـری متقابلشـان از هم شـکل یافته اسـت ،میتـوان گفت

کـه الیة نوشـتاری عنـوان و توضیحـات از رمزگان زبان فارسـی در سـطح داللتهای زبانی
و پیرازبانـی بهـره بـرده اسـت و عالوهبـر امـکان ایجـاد متنیـت معنـادار و برجستهسـازی

عنـوان ،ارجـاع مفهومـی بـه الیـة تصویـری را امکانپذیـر کـرده اسـت .بـه ایـن معنـا کـه
سـطح گنبدیشـکل بـا رنـگ طالیـی در الیـة تصویر ،بهواسـطة 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 الیـهای کـه داللت بـر گنبـد دارد ،بهطـور ضمنی
داللـت بـر کبوتـر دارنـد و تعداد آن ،سـابقة سـالهای برگزاری جشـنواره را نشـان میدهد.

در الیـة تصویـری تعـداد پنـج قلـم و قلممـو همنشـین بـا سـه کبوتـر بهطور ضمنـی داللت

بـر عـدد هشـت خواهـد داشـت کـه آن هـم بهطـور ضمنـی و در تعامل بـا الیههـای دیگر
بـر هشـتمین امـام شـیعیان داللـت میکنـد .الیـة داللتگـر دیگـری نیـز وجـود دارد کـه در
باالتریـن مـکان الیـة تصویـری جـای گرفتـه و عبـارت اسـت  از نقـش تزیینـی بهاصطالح
اسـلیمی .همنشـینی الیههـای متـن بـر چنـد مؤلفـه داللـت دارد :اعتقـاد بـه وجـود جامعـة
ملیـایرانـی کـه الیـة نوشـتاری کشـور دال برمؤلفـة مزبـور اسـت؛ احسـاس عضویـت و

تعلـق بـه آن و نگـرش بـه مبانی همبسـتگی و همـکاری اجتماعـی از بعـد اجتماعی هویت
ملـی کـه برگـزاری جشـنوارة فرهنگیـهنـری بـا همـکاری سـازمانهایی کـه آرم متعلـق به

هریـک ،جـزء الیههـای تشـکیلدهندة 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 الیههای نوشـتاری تهران

و خراسـان بهطـور ضمنـی بـر مؤلفـة تصـور محـدودة جغرافیایی ملـت ایـران و بهرهگیری
از رمـزگان زبـان فارسـی نیـز بهطـور ضمنی بر مؤلفـة ارزشگذاری بـه زبان فارسـی از بعد
اجتماعـی هویـت ملـی داللـت میکند.

تحلیل تصویر ( 6عنوان :آدم ،طراح :عطااهلل امیدوار)

متـن اثـر از همنشـینی الیههـای نوشـتاری کـه از رمـزگان زبـان فرانسـه در سـطح داللـت

زبانـی ،پیرازبانـی و غیرزبانـی بهـره بـرده ،تشـکل یافتـه اسـت .آنچـه بهعنوان الیـة تصویر
در متـن قابـل مشـاهده اسـت ،نخسـت بهواسـطة داللـت غیرزبانـی رمـزگان زبانـی حاصل
شـده اسـت؛ بـه بیـان دیگـر ،چینش حـروف بهمنظور ایجـاد تصویر بوده اسـت و نـه امکان
دریافـت متنیـت معنـادار از آن .دیگـر آنکـه داللـت الیـة تصویر بر پیکـرة انسـانی ،عالوهبر

دانـش پیشـین بهواسـطة همنشـینی بـا الیـة عنـوان نیـز امکانپذیر اسـت .امـا در مجموع از

همنشـینی الیههایـی کـه سـاختار صـوری و محتوایـی متـن را تشـکیل دادهانـد ،داللـت بـر

هیچیـک از مؤلفههـای ابعـاد هویـت ملـی قابـل دریافت نیسـت .اگرچـه میتوان بهواسـطة
دانـش پیشـین و الیـة نوشـتاری عنـوان و توضیحات ،به مـکا ِن ارائـة اثر (پاریـس) و از این
طریـق بـه گسـترة مخاطبـان پی بـرد ،امـا همـواره امـکان بهرهگیـری از عناصری کـه بتواند
دال بـر هویـت ملـی باشـد ،بیآنکـه خللـی در انتقـال موضـوع بـه مخاطـب ایجـاد کند ،در

صـورت تمایـل طـراح گرافیـک ،وجـود دارد .امـا در این اثر ،تمایـل به عامگرایـی فرهنگی،
در مقابـل تأکیـد و توجـه بـه مقولـة هویـت ملـی ارجحیـت یافتـه اسـت .بهعبـارت دیگر،
در جایـی کـه درک مخاطـب ایرانـی از اثـر مدنظر نیسـت ،طـراح نیـز تمایلی به اسـتفاده از
عناصـر ّ
دال بـر هویـت ملی نشـان نداده اسـت.
تحلیـل متـن تمامـی  55اثـر بـه همیـن طریق صـورت پذیرفتـه  اسـت کـه بیتردید در

اینجـا مجـال ارائـة آن نخواهـد بود .بنابرایـن در جداول زیـر فراوانی و درصـد فراوانی ابعاد

و مؤلفههـای ابعـاد هویـت ملـی که داللـت بـر آن از تحلیل متن آثار منتج شـده اسـت ،بیان
میشو د .
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(جدول  )1فراوانی و درصد فراوانی بازنمایی ابعاد هویت ملی در آثار دهمین دوساالنة جهانی
پوستر تهران

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

مطابـق بـا جـدول شـمارة  ،2از تعداد  55اثری کـه در پژوهش حاضر مـورد تحلیل واقع

شـدهاند ،دو اثـر فاقـد هرگونـه بازنمایـی مؤلفههـای ابعـاد هویت ملی اسـت .توجـه به این

گـروه از آثـار به سـه دلیـل حائز اهمیت اسـت .نخسـت آنکه میتوانـد از نفـوذ چیزی خبر
دهـد کـه بازنمایانگـر هویـت ملی ایرانـی نیسـت .در مرتبـة دوم ،میتواند نمایانگـر راهیابی

و فراتـر از آن ،پذیـرش آثـار مزبـور در مهمتریـن رویـداد عرصـة گرافیـک ایـران باشـد.
دیگـر آنکـه بـا تکیه بر رویکـرد شـکلدهی 1در جامعهشناسـی هنـر (الکسـاندر )1390 ،نیز

میتـوان مدعـی تأثیرگـذاری آن بـر جامعه هـم بود.

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

(جدول  )4فراوانی و درصد فراوانی بازنمایی مؤلفههای ابعاد جغرافیایی ،فرهنگی و سیاسی هویت
ملی در آثار دهمین دوساالنة جهانی پوستر تهران
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نتیجهگیری

جسـتار حاضـر بـا هـدف آشـکار سـاختن تقابـل یـا تعامـل ارتبـاط تصویـری بـا فرهنـگ

همگـون جهانـی ،بـه مقولـة هویـت ملـی توجـه داشـته اسـت ،چراکـه جهانیشـدن را
یکـی از اصلیتریـن عوامـل توجـه مجـدد بـه مقولـة هویـت ملـی میدانـد؛ از ایـن نظر که
جهانیشـدن مرزهـای فرهنگـی و هویتـی کشـورها را بهشـدت تحـت تأثیـر قـرار میدهـد

و بـا بـه چالـش کشـیدن هویتهـای ملـی ایـن امـکان را بـرای جوامـع بـه وجود مـیآورد
کـه بـه هویـت خـاص و منحصربهفـرد خـود حساسـیت نشـان دهنـد و حامـی آن باشـند،
درعینحـال کـه امـکان تزلـزل پایههـای هویـت ملـی نیـز وجـود دارد .اگـر بـه رویکـرد
بازتـاب در جامعهشناسـی هنـر بـاور داشـته باشـیم میتوانیـم 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 پرداختهانـد و نیـل بـه ایـن مقصـود را مسـتلزم تحلیـل

آثـار نزدیکتریـن دورة برگـزاری مهمتریـن رویـداد بینالمللـی در عرصـة گرافیـک ایـران
دانسـتهاند .بهعلاوه رویـداد مزبـور اختصاصـ ًا بـه شـاخة طراحی پوسـتر پرداخته اسـت که

بیـش از سـایر شـاخههای طراحـی گرافیک امـکان بالقـوة بازتـاب آنچـه بازنمایانگر هویت
ملـی اسـت ـ در صـورت تمایـل طـراح ـ داراسـت ،بیآنکـه خللـی در انتقـال پیـام اثـر بـه

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  96.4درصد
و  3.6درصـد) نشـاندهندة تمایـل طراحـان گرافیـک بـه بازنمایـی هویـت ملـی در مقابـل
فرهنـگ همگـون جهانـی بـوده اسـت .بنابرایـن میتـوان گفـت کـه در عرصـة ارتباطـات
تصویـری تلاش هنرمنـدان ایرانـی در جهـت نیـل بـه هویتمـداری ملـی بـوده اسـت و

اهمیـت ایـن گرایـش آنجـا رخ مینماید که بهواسـطة رویکرد شـکلدهی در جامعهشناسـی
هنـر ،بـه تأثیرگـذاری هنر بر جامعه باور داشـته باشـیم .همچنیـن تقابل ارتباطـات تصویری
ـ در اینجـا پوسـتر ـ بـا آنچه میتـوان آن را فرهنـگ همگون جهانی دانسـت ،بهدلیل ماهیت

کاربـردی و اینکـه بخـش عظیمـی از فرهنگ دیـداری را شـکل میدهد ،بـر اهمیت گرایش

مزبـور میافزاید.

بررسـی آثـار همچنین نشـاندهندة تأکیـد طراحان بـه بازنمایی بعد فرهنگی در مقایسـه

بـا دیگـر ابعـاد هویـت ملـی بوده اسـت؛ تـا جایـی کـه  94.5درصـد آثـار بازنمایانگـر این
بعـد بودهانـد .ابعـاد اجتماعـی ،تاریخی ،جغرافیایـی و سیاسـی بهترتیب در مرتبـة بعد جای
دارنـد .بنابرایـن در تحلیـل سـوی تمرکـز طراحـان میتـوان به اهمیـت بعد فرهنگی اشـاره
کـرد .شـاید در نـگاه نخسـت بازنمایی این بعـد بهدلیل شـمول مؤلفة ارزشگـذاری به زبان

فارسـی در ذیـل آن ،اجتنابناپذیـر و بدیهـی بـه نظـر رسـد کـه در پاسـخ بایـد به سـاختار

صـوری یـک پوسـتر اشـاره کرد کـه میتوانـد از هـر دو الیة بصـری تصویری و نوشـتاری
تشـکیل یافتـه باشـد و الزامـی بـه بهرهگیـری از زبان فارسـی نـدارد .دیگر آنکـه در این آثار

طراحـان بـه بهرهگیـری از ویژگیهـای پیرازبانـی و غیرزبانی رمـزگان زبان فارسـی گرایش

شـدیدی داشـتهاند کـه دارای داللتـی بهجـز ایجـاد متنیـت معنـادار هسـتند؛ ایـن موضـوع
مبیّـن بهرهگیـری از حـروف الفبـای فارسـی بهعنـوان عنصـری هویتبخـش و نـه صرفـ ًا
آگاهیبخـش اسـت .پـس از مؤلفـة ارزشگـذاری بـه زبـان فارسـی بـه ترتیـب مؤلفههـای

نگـرش بـه مبانی همبسـتگی و همـکاری اجتماعی و اعتقاد بـه وجود جامعـة ملیـایرانی از
بعـد اجتماعـی هویـت ملـی ،با فاصلـة معناداری نسـبت بـه دیگر مؤلفههـا دارای بیشـترین

فراوانـی بودهانـد .ایـن امـر فراتـر از سـوی گرایـش طراحـان بـه بازنمایـی ایـن مؤلفهها ،با
تکیـه بـر رویکـرد بازتـاب در جامعهشناسـی هنـر ،میتواند نشـاندهندة نوع نگـرش جامعه
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کـه در آثـار هنـری بازتاب یافته اسـت نیز باشـد .تحلیـل آثار ،روشـنگر تمایـل تقابلگرایانة
طراحـان در آثارشـان در واکنـش بـه فرهنگ همگون جهانـی که متأثر از فرایند جهانیشـدن

اسـت کـه ایـن امر در تأکید بـر مؤلفة ارزشگـذاری به زبان فارسـی از بعـد فرهنگی هویت
ملـی نمایان میشـود.
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دهمیــن دوســاالنة جهانــی پوســتر تهــران ،ص.93
yyیونــس رجبــی ( ،)1388یادبــود شــهدای دول ـت ،کاتالــوگ دهمیــن دوســاالنة جهانــی پوســتر
تهــران ،ص .82
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