
  231ـ199: 1398تابستان  ،2، شمارة 11، دورة فرهنگ و هنرزن در 
DOI: 10.22059/jwica.2019.276154.1219 

  
  
  

اجتماعي از پريسا تشكري  فرايند معنازايي در پوستريتحليل 
 1براساس آراي كريستوا

  *3فريده آفرين، 2زهرا شهرياري

  چكيده
معـاني و   يپوستر براي القا عنوان طراح زن، از امكانات بصري به ،پريسا تشكري ةبهر چگونگي شرحِ پژوهش هدف
ها و كيفيت بصري  پيام پوستر متكي به مشاهده، توصيف و تفسير ويژگي كردن معنا و روشن .هاي خاص است پيام

را تبـادل امـر    شـده هـاي ذكر  مؤلفـه . زبـان كريستواسـت   ةمعنازايي در نظري فرايندهاي  مؤلفهبا اتكا به  و تجسمي
نشان روش تحليل محتواي كيفي و رويكرد هرمنوتيكي بهره از . دهند تشكيل مي اي و بينامتنيت نمادين، امر نشانه

. دهنـد  معنازايي جهـت مـي   فرايندند و به ا وقفه حال تبادلي بي اي و نمادين در اين پوستر در دهد دو امر نشانه مي
پرورش، آب و مـواد الزم  هاي عناصر مفهومي و بصري زن و گل، گلبرگ گل و دهان، گلدان گل و بستر  جايي هجاب

 ةمطالعـ . دهـد  اي و نمـادين را نشـان مـي    ، تبادل امر نشـانه  نوشتار روي گلدان ةبراي پرورش، اشاره به وجه دوگان
يعنـي نوشـتار، احيـاي گلـدوزي و      ـ  وجودي زنـان  ةخالق ةيت با تأكيد بر تكنيك گلدوزي پرورش سه جنبنبينامت

  .كند را برجسته مي ـ صداپروري آنان

  ليدواژگانك
  .ژوليا كريستوا، معنازايي ،پوستر اجتماعي، پريسا تشكري

   

                                                        
مقايسه و تحليل  وجوه نظام زباني «نامة كارشناسي ارشد رشتة پژوهش هنر با عنوان  اين مقاله برگرفته از پايان .1

نويسندة اول به راهنمايي  از سوياست كه »  وليا كريستوادر آثار طراحان پوسترِ معاصر ايران براساس آراي ژ
 .نويسندة دوم در دانشكدة هنر دانشگاه سمنان به انجام رسيده است
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  مقدمه و بيان مسئله
آگهي ديواري فارسي و اعالن عربي دارد كـه در  : هايي چون انگليسي است كه معادل ةپوستر واژ

آفيش فرانسـوي، پالكـات آلمـاني و    . هاي اخير به قلمرو فرهنگ و هنر ايران وارد شده است دهه
نـوزدهم بـود كـه تغييـر و تحـوالت       ةدر اواخر سـد . ندا هاي ديگر اين واژه پالكارد روسي معادل

پوسـتر  . هنر و صنعت شد ةپوستر وارد حوز و زيادي در مصورسازي، نقاشي و چاپ به وجود آمد
بخشيدن تعلـق داشـت و    نمايش و تبليغ و آگاهي ةبه عرصاي از طراحي گرافيك  عنوان شاخه به

اهـدافي   جهـت اي در يافتـه  الزاماً با استفاده از كلمات و تصاوير در شكل و ساختار سـازمان طراح 
 .]74، ص14[ بخشيد مشخص، عناصر موجود را سامان مي

وجوه خالقه در كنار اصـول و   ةواسط تواند به مي محصولِ اثرگذارِ هنرِ گرافيك ةمنزل پوستر به
قالـب پيـام اثرگـذار بـه     د و در ناي را طي ك نيِ ويژهايجاد معا فرايندمباني بصري زبان تجسمي، 

هاي  سازي تواند تأكيدات و برجسته عنوان خالق اثر، مي جنسيت هنرمند، به. مخاطب انتقال دهد
هـاي   همين تأكيدات تا حدود زيادي در چگونگي كنش و واكـنشِ مؤلفـه  . خاصي را موجب شود

 فراينـد  در نتيجـة . د معنازايي آن اثرگذار استگيري فراين فرايند ارتباطي و شكل) عناصر(موجد 
بندي بصـري و معنـازايي پوسـتر در ارتبـاط بـا آن       تركيب ةدو جنب اثرگذاري وابسته به شناخت

بنـدي بصـري و    ي تركيـب  جنبـه  در نتيجه، فرآيند اثرگذاري وابسته به شـناخت دو . خواهد بود
  .معنازايي پوستر در ارتباط با آن خواهد بود

هاي مورد تأكيد ژوليا كريستواست كه با موضـوع مـورد    از مؤلفه معنازايي يكي فرايندزبان و 
بلغارسـتان و از اولـين    در 1941 ژوليـا كريسـتوا متولـد   . هاي مشتركي دارد مؤلفهبحث تحقيق 

متفكران پساساختارگرايي است كه متـأثر از لكـان، فرويـد، فوكـو، سوسـور، پيـرس و بـارت بـه         
اش با جريان فرماليسم  تأثير شرايط خود و زندگي كريستوا تحت. دهد جهت ميهاي خود  فعاليت

اين متفكـر در  ]. 18ـ17، ص19[ اي داشت ميخائيل باختين آشنايي ويژه ةطور خاص انديش و به
 اولين كتابش باختين را از پيشگاماني دانست كه برداشـت ايسـتا و ثابـت از مـتن را بـه چـالش      

د كه در آن ساختارهاي ادبي موجوديت صرف ندارند، بلكـه  نك ميزين و الگويي را جايگ كشد مي
موضـع كريسـتوا بـه سـاختارگرايي      ،بدين طريـق . گيرند در رابطه با ساختارهاي ديگر شكل مي

انقـالب در زبـان    تـرين كتـاب كريسـتوا    مهم]. 20ـ19ص، 19[ عنوان يك منتقد شكل گرفت به
نويسندگان پيشرو چون ماالرمه و كنت دولوترئـامون   از سويانقالبي كه . است )1974( شاعرانه

منـد   داللتي است كـه ثبـات نمـادين و نظـام     فرايندها وجهي از  آن ةزبان شاعراندر  .اتفاق افتاد
 از اصول ،طوركلي به]. 23، ص20[ شكند اي در هم مي امر نشانه ةوجوه خالقان ةواسط داللت را به
  :اشاره كرد ذيلتوان به موارد  كريستوا مي ةمهم انديش

داللتـي زبـان، دو    فراينـد در . 2؛ شـود  داللتي پويا شـناخته مـي   فراينديك  منزلة زبان به. 1
، ]زنانـه [ هـاي پيشـازباني   اي كـه ويژگـي   امر نشانه) الف: مجموعه از معاني يا نيروها وجود دارند
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ادين بـا  امـر نمـ  ) ب. اي، دينـي و غيرمنطقـي دارد   عاطفي، احساسي، غريزي، جنسـي، اسـطوره  
. 3؛ شـود  اجتماعي، عقالني، مردسـاالر، علمـي، فنـي و منطقـي شـناخته مـي      : هايي چون ويژگي
ن هـر دوي ايـن نيروهـا و توانـايي گـذر از يـك نظـام        شتداللتي زبان دا فرايندترين صفت  مهم
 .4 ؛خوانـد  مـي ] جايگشـت  يـا [اي ديگر است كه اين صفت را بينامتنيـت   اي به نظام نشانه نشانه
ست كه امر نمـادين بـه سـركوب    ا اي و به گونه فراينداي در  مابين امر نمادين و امر نشانه ةرابط
پوسـتر بـا    .]22، ص21[ نظمـي و اخـتالل تمايـل دارد    اي به ايجـاد بـي   اي و امر نشانه نشانه امر

 دن عناصـر تجسـمي و زيباشـناختي   كـر  يافته با لحـاظ  تركيب تصوير و نوشتار به شكلي سازمان
خيـال و خالقيـت بـه انتقـال معنـا       ةگيري از قـو  كيد بر صراحت و سادگي و بهرهأبا تهمچنين 

توجه به حضور قطعي خالقيت در كنار اصول و مباني  رسد با به نظر مي]. 74، ص14[ پردازد مي
) زنانـه  /خالقانه( اي كريستوا كاركردهاي نشانه يتوان با استفاده از آرا تجسمي در هنر پوستر مي

هـا   توان چگونگي تأثير آن مي ،همچنين. را براي اين عناصر تعريف كرد) مردانه /اصول( و نمادين
 اي و خالقيت هنرمنـد  چگونگي ورود امر نشانه. تبيين كردرا توليد معنا و  بينامتنيت  فراينددر 
طلبـد كـه نحـو     هاي خاصي از خالقيت را مـي  بخشي از توانِ زبان در هنر گرافيك نشانه منزلة به
شـدن   ادين يا اصول تجسمي را به طرق متفاوتي در معرض تغيير، تحديد، فروپاشـي، فشـرده  نم

از آنجـا كـه تبـادل و    . دشو مخاطب منجر مي و به هدايت توليد معنا و اثرگذاري بر   دهد قرار مي
حـال اثـربخش الزم و ضـروري اسـت،      عـين  رسـان و در  بستان هر دو امر براي يـك اثـر پيـام    بده
 )اي و نمـادين  نشـانه ( اين پژوهش يافتن روش اثرگذاري و اثرپذيري اين دو امر هدفين همترم

  .در پوستري از پريسا تشكري است
انديشـة او از  . متحـول شـد   1977تـا   1974مسـير فكـري كريسـتوا از حـدود      دانيم كه مي
مربـوط   كاوانـه پيرامـون مسـائل    هـاي روان  شناسي فاصله گرفت و بر انديشه شناسي و زبان نشانه

بخـش در نگـرش نظـري     بـودن را عـاملي تعـين    كريسـتوا زن  .به زنانگي و مادرانگي متمركز شد
بـودن   شايد بـراي مقاومـت در برابـر جسـارت داللتـي مردانـه زن      : گفت او مي. كرد خود قلمداد 

مـادرانگي  «اي را بـا عنـوان    در زمينة هنر نيز، كريستوا مقالـه ]. 25، ص20[امري ضروري باشد 
نوشته است كه به نقاش ونيزي و تصـاويري از مـادر او، كـه در     1975در سال » گاه به بلينيبا ن

بـا   پـژوهش حاضـر  زمينـه،   بـا ايـن پـس   ]. 179، ص25[شود، اختصـاص دارد   آثارش نمايان مي
اي، هـم توجـه    عنوان امـر نشـانه   گيري فرايند معنا به خالقيت زنانه، به پرسش از چگونگي شكل

هـاي بصـري و فراينـد     هاي ظريف زنانـه در اجـراي مؤلفـه    ت ضمني به تفاوتكند و به صور مي
اين پژوهش در نظر دارد بـا تمركـز بـر فراينـد معنـازايي بـه       . پردازد معنازايي در اين پوستر مي

 :سؤاالت ذيل پاسخ دهد
اي و روابـط بينـامتني در تطـابق بـا      نشـانه  معنازايي با اتكـا بـه امـر نمـادين، امـر     فرايند. 1

 هاي بصري و زيباشناختي در پوستر پريسا تشكري به چه صورتي قابل تحليل است؟ لفهمؤ
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چـه   ،پوسـتر اجتمـاعي پريسـا تشـكري     معنـازايي  فرايندژوليا كريستوا در  يبراساس آرا. 2
 توليد شده است؟ اي معاني
، زيباشـناختي خـاص  و اصـول بصـري   ها  مؤلفهاستفاده از  طراح اين پوستر بهبودن  زنآيا . 3

  منجر شده است؟ها  و معاني منتج از آن  اي، نمادين و چه نشانه امرچه مربوط به 
 شود؟ اي و زنانه در طراحي هنرمند ديده مي امر نشانه ةمنزل هايي از خالقيت به آيا نشانه. 4

  پژوهش ةپيشين
آمده و براساس تحقيقاتي كه در اين زمينه در ايران در دو بخش مباني نظري و  عمل بررسي به با

پيشـينه بـه صـورت مختصـر      ،هاي مباني نظري در آثار هنري انجام پذيرفته اسـت  مؤلفهتحليل 
  :ند ازا عبارت

 ةمفهـوم طـرد در انديشـ   «ي بـه نـام   ا مقالهدر  )1395(مسلك و نرگس حريريان  ريما اسالم
پردازد و بازتـاب   به مفهوم طرد كريستوا مي» انگاري، تنفر و انزجار بازتاب آلوده به ژوليا كريستوا

 )1394(جهرمـي   ابراهيم سليمي كوچي و فاطمه سكوت. كند ميآن را در هنر فيگوراتيو بررسي 
ـ       بررسي شخصيت«عنوان  بااي  در مقاله  ةهاي داسـتان اناربـانو و پسـرهايش از منظـر تـن بيگان
شـعري از گلـي ترقـي را تحليـل      ،بيگـانگي كريسـتوا  ـ  توجه به مفهوم ديگربودگي با ،»كريستوا

زن و  ةسـوبژكتيويت «عنـوان   بـا در پژوهشـي   )1393(محمدعلي توانا و فرزاد آذركمند . اند كرده
شده در تفكر كريستوا براي رهـايي   مطرح ةراه حل نبوغ زنان به» ژوليا كريستوا ةرهايي در انديش
 بااي  در مقاله )1391(مصطفي مهرآيين . اند هاي مختلف پرداخته رابري در زمينهاز سركوب و ناب

مبــاني نظـري كريسـتوا را بــا توجـه بـه متــون و     » كريسـتوا  ةتحليـل مــتن در انديشـ  «عنـوان  
در ) 1391(آزيتـا فيـروزي و مجيـد اكبـري     . كنـد  كردن رومتن و زيـرمتن تبيـين مـي    مشخص

شناسـي و   به روند تلفيق دو دانش نشـانه » كريستوا ةر انديشمفهوم معناكاوي د«پژوهشي با نام 
طـاهري و حمـزه پارسـا     علي فتح. ندا كريستوا پرداخته ةكاوي در مفهوم معناكاوي در انديش روان

 »تيمائوس افالطون ةكريستوا با نظر به رسال ةبررسي مفهوم كورا در انديش«عنوان  بااي  در مقاله
. انـد  افالطـون پرداختـه   ةشده در رسال كريستوا با كوراي مطرح ةمفهوم كورا در انديش ةبه مقايس

 ةدر حـوز . گـران بـوده اسـت    ادبيات مورد توجـه بسـياري از پـژوهش    ةكريستوا در حوز ةانديش
 ةنوشـت  »بررسي پوسترهاي تايپوگرافي معاصر ايـران « ةتوان به مقال مي ،گرافيك و تحليل پوستر

اشاره كرد كه بـه قالـب خوشنويسـي يـا تـايپوگرافي در آثـار گرافيكـي        ) 1395( صديقه قنبري
نگـاهي توصـيفي تحليلـي بـه نقـش اجرايـي عكاسـي در        « عنـوان با اي  در مقاله. پرداخته است

پنجـاه   ةازآغاز تـا اواخـر دهـ    )مميز، شيوا و مثقالي(گرافيك ايران  ةپوسترهاي سه طراح برجست
كنكاشي توصيفي تحليلي به نقش تكنيـك عكاسـي در    در عليرضا مسبوق )1396(» خورشيدي

  .پوستر پرداخته است ةارائ
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. ايـم  مواجـه نبـوده  ) كريسـتوا  يتطبيق اثر بـا آرا ( هنر گرافيك با چنين تطابقي ةاما در حوز
. كريستوا يك اثر گرافيكي را مورد تحليل كيفي قرار دهـيم  يبر آن شديم با تكيه بر آرا ،رو ازاين

 فراينـد بـا تحليـل چگـونگي     ،شـده  نهادن بـه مقـاالت و كتـب نوشـته     ضمن ارج ،پژوهش حاضر
معنازايي زبـان در هنـر طراحـي     فرايندهاي نظام زباني كريستوا را در  معنازايي سعي دارد مؤلفه

  .مورد تحليل قرار دهد) پريسا تشكري( پوستر از يك طراح زن

  شناسي پژوهش روش
تحليـل   روشي كـه امكـان   ؛تحليل محتواي كيفي استدر اين پژوهش روش  شده روش استفاده

مندي اسـت كـه    اين روش بررسي نظام. محتوا در اشكالِ گوناگونِ ارتباطات را فراهم آورده است
هاي ارتباطيِ متنـي، شـفاهي، صـوتي و تصـويري      موجب آشكارشدن معاني مستتر در انواع پيام

  ].189ـ188، ص23[ دشو مي
 ةكردن مسـئل  احل گوناگوني است كه محقق پس از مشخصتحليل محتواي كيفي شامل مر

گام . كند و سپس متغيرهاي پژوهش را تعريف مي زدپردا مياالت و اهداف ؤپژوهش به تدوين س
 ةبنـدي مرحلـ   كدگـذاري و مقولـه  . گيري و انتخاب واحدهاي تحليل و زمينه اسـت  نمونه ،بعدي
  ].199ص ،23[ گيرد و گزارش شكل ميها تحليل و استنباط نتايج  ست كه به كمك آنا بعدي

متغيرهاي موجود در يك پوستر گرافيكي بـا توجـه بـه مبـاني هنرهـاي تجسـمي        ،در ابتدا
عنـوان   گيري يا مورد مطالعه به صورت هدفمند انتخاب و بـه  تعريف و تبيين شده و سپس نمونه

نـوع   كدگـذاري از روش . شـده اسـت  ارتباطـات تحليـل    ةفرهنگي اجتماعي در زمين يك پوستر
هـاي   مؤلفه ،رو ازاين .شود قياس مي) معنازايي كريستوا( خاصي ةتحليل با نظري ، زيراقياسي است

تنهـا   بينامتنيت نـه . ندا اي در كنار بينامتنيت پژوهش دو مورد امر نمادين و امر نشانه ةشد تعريف
حليـل ديـدگاه مخاطبـان    بلكه در ت ،دشو هاي اثرگذار بر كنش هنرمند مي موجب توجه به زمينه

  .شود ثر واقع ميؤهاي فرهنگي نگارندگان نيز م اثر با تمركز بر سواد بصري و زمينه
 اسـت كـه اثـر    گوي با متن بر ايـن فـرض اسـتوار    و بحث گفت ،مدرن  در مباحث هرمنوتيك

مخاطـب  [...].  گر است و همواره نكاتي دارد كه از مـا پنهـان اسـت    هنري چيزي باطني و پنهان 
هـاي معنـايي در    معـاني خلـق شـده، افـق داللـت      ؛كنـد  مـي   هنري معناهاي اثر را خلق  يك اثر

  ].205ـ204، ص1[ كند زيباشناسي دريافت را ايجاد مي
هاي كيفـي تعيـين حـدود و چـارچوب نظـري جهـت        يكي از موارد حائز اهميت در پژوهش

چارچوب ]. 119، ص13[ كند اين چارچوب نظري است كه متغيرها را مشخص مي .تحليل است
امـر نمـادين و امـر     ،مهم آن مؤلفةمورد نظر در اين پژوهش مفهوم معنازايي ژوليا كريستوا و دو 

  .شود است كه با توجه به وجه بينامتنيت تفسير و تبيين مي ،اي نشانه
هاي نظري پژوهش، از ابعاد مورد اهميت انتخابي در تحليـل يـك پوسـتر     مؤلفهدر تطابق با 
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عناصـر تجسـمي و اصـول     ، همچنـين آن كـاربرد اثـر و سـبك    : مـواردي از قبيـل  بـه  ان تـو  مي
بـودن عناصـر، عناصـر تكرارشـونده،      جـزء و كـل، شـباهت و نزديـك     ةبندي ماننـد رابطـ   تركيب
هاي فضايي و نقاط مبهم موجود در اثر و عناصر غالـب آن پرداخـت و    بندي، خط افق، تنش پالن

  .كردري معنا را تحليل گي ها چگونگي شكل به كمك آن

  نگارندگان: مدل نظري پژوهش، منبع .1 نمودار

  مباني نظري و چارچوب تحليل   
بدين معنا زبـان از سـويي بـراي    : داللتي دارد فرايندگونه عملكرد در  زبان دو ،كريستواة به گفت

مشـخص   طـور  انگيزش احساس و به منزلة رود و از ديگر سو به مند و واضح به كار مي بيان قاعده
  ].17ـ15، ص33[ ها ها و انرژي سوژه رانه ةتخلي
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  داللت فرايندمعناداري  هدو وج
  امر نمادين. 1

كـه   اشـاره دارد  2اي و امـر نشـانه   1مفاهيمي چـون امـر نمـادين    زبان به ةژوليا كريستوا در نظري
هـايي در راسـتاي    پـژوهش  :شناسـي  نشـانه : هـاي  اين دو وجه در كتاب ةمطالبي را جهت مطالع

 هـاي  هبا توجه به نظريـ  .تبيين كرده است) 1974( انقالب در زبان شاعرانه و) 1969( معناكاوي
هاي  كريستوا كاركرد زبان با ويژگي .داردملي أتدرخور  كريستوا دريافتيم كه زبان جايگاه مهم و

نمادين دانسته  ةو چيزها را متعلق به حوز از امور هدف بيان شفاف و صريح مند و واضح با قاعده
د كـه عـواملي   كنـ  كريستوا ما را متقاعد مـي  ةبررسي امر نمادين به صورت مجزا در انديش. است

گـو بـا    موجـودات سـخن   .را متعلق به اين حـوزه بـدانيم   عقل و چون فرهنگ، ذهن، خودآگاهي
دان  بيـان يـك دانشـمند و منطـق    . نـد ياب استفاده از وجه نمادين به رفع ابهام در معنا توفيق مي

 ].35ـ29ص، 20[ باشد شدهدرست از وجه ذكر يتواند مثال مي
گـرفتن و   كريستوا براساس تطبيق آراي خود با رشد كودك معتقـد اسـت بـه محـض شـكل     

او  .شـود  مـي » نمـادين «سـالي وارد قلمـرو    منطق نحو منسجم و عقـل بـزرگ   يافتن ايماها، نظم
گيرد، اما خودش توانايي تأمين ايـن مصـالح داللتـي را     گويد قلمرو نمادين با ايماها شكل مي مي

گيـري هويـت    هاي شـكل  دهد و زمينه هاي خود قرار مي قلمرو نمادين افراد را در موقعيت. ندارد
كريسـتوا معتقـد اسـت در دوران مـدرن عناصـر نمـادين       ]. 180ـ179، ص15[كند  را فراهم مي

هـاي ايـن دوران    انـد و ايـن امـر را يكـي از بحـران      زيباشناختي و عـاطفي را محـدود كـرده   امر 
 ].25، ص27[داند  مي

  يا نشانهامر . 2
يـا  ههـاي تـن و عاطفـه را در زبـان م     حضور انـرژي  ةزباني است كه عرص برون ةاي شيو امر نشانه

 ،كه به صورت زباني بـروز يافتـه   شود هاي سوژه را شامل مي ها و سامانه اي رانه امر نشانه .دكن مي
بيان موسيقي، رقص و شعر به دليل افزون بر اين، . كند مند نحوي تبعيت نمي اما از قوانين قاعده

 ةهـا در حـوز   ها و سـامانه  موقعيت نمادين از طريق رانه كردن ثبات گيري در ناخودآگاه و بي جاي
توانـايي  ) هنرمنـد ( نويسـنده شـود زن   كريستوا يادآور مي]. 35، ص20[ گيرند اي جاي مي نشانه

 نمـادين  ةخـود قلمروهـاي سرسـختان    ةپيشـازباني شـاعران   ةهاي فكري و حوز دارد با گسيختگي
كريسـتوا بخشـي از    ةاي در انديشـ  قلمـرو امـر نشـانه   ]. 273ص  ،9[ را سـركوب كنـد  ) مردانه(

اسـت از  جسـماني  ــ   گنجد، بلكه شـناخت حسـي   نمي) امر نمادين(ها  دال ةمعناست كه در دامن

                                                        
1. the symbolic 
2. the semiotic 
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هـا و معـاني مكتـوم احتمـالي      ايـن عرصـه از ارزش  . هاي موجود در صحنه ناميدن و توصيف ابژه
در ]. 26، ص5[ شـود  را موجب مي) اثري( سرشار است كه تفسير و معاني چندگانه در هر متني

اي گفتمـان غالـب موجـود را     كريستوا، يك كردار هنري كاركردهـاي نشـانه   ختيزيباشنا ةنظري
 ةاين كـردار ابعـاد جديـدي از سـوژ    . كند نشده را بيان مي معاني جديد يا معاني نمادين منهدم و

  ].31، ص5[ را خلق كرده است] زبان بصري[ و زبان] هنرمند[ گو سخن

  )جايگشت(روابط بينامتنيت 
يل ئميخا يدر بررسي آرا 1960 ةدر اواخر دهرا ) 2جايگشت( 1ژوليا كريستوا اصطالح بينامتنيت

مفهـوم بينامتنيـت يـك سـاختار     . دكـر مطرح  يايگر اصل مكالمه ةنقد و نظري ةدر عرص باختين
دهـد و متـون را بـا     جـاي مـي   ،گونـه دارد  كه آن هـم مـاهيتي مـتن    ،ادبي را در بستر اجتماعي

و صـداها پيونـد    هـا  گفتمان رمزگان،: عناصري چون تاريخي و در تعامل با  هاي اجتماعي، داللت
، 13[ ت معتقد است بينامتنيت بعد اجتماعي را بـه مـتن اضـافه كـرده اسـت     روالن بار. دهد مي
 ةتقـاطع مرزهـاي جنسـيت، دور    ةناحيـ  ةدهنـد  نشـان « بينامتنيت ،سخن ديگر به]. 74ـ72ص

انقـالب در   كريسـتوا در ]. 32، ص44[ »هاست هاي هنري و مليت ها، سبك لفان، سوژهؤزماني، م
مطـرح كـرده    »هـا  هاي نشانه گذار دروني نظام«اصطالح بينامتنيت را در ارتباط با  زبان شاعرانه

  ].42، ص7[ است
را پيش از اين به كار برده است تا نشان دهد كه هيچ متني » بينامتنيت«كريستوا اصطالح 

 صريحي به متن ةحتي زماني كه اشار ،ها متن ةهم ،درواقع .تواند منحصراً وجود داشته باشد نمي
  ].292ـ290ص، 7[ آيند اي به حساب مي ديگر نداشته باشند، متوني مكالمه

هاي ديگـر را مطـرح    الزامي هر متني با متن و متن ةرابط ،گرايي باختين او با الهام از مكالمه
بلكـه بـر مناسـبات     ،نداشـته  تأكيـد  بينامتنيت بر تأثيرپذيري از يك نفر و يك متن. كرده است

  ].61، ص7[ گوناگون مبتني است

  نگاهي گذرا به مفهوم معنازايي
اي و  اند كه درون زبان با استفاده از بيان نامتجانس امر نشـانه  را عملي دانسته 3اصطالح معنازايي

دهـد چيـزي را نشـان دهـد كـه گفتـارِ ارتبـاطي و         شود و به متن توانايي مـي  انجام مي نمادين
طـور ويـژه در    همان اصطالحي است كه كريستوا بـه اين . توانند آن را بيان كنند اي نمي بازنموده

معنـازايي  ]. 67، ص20[ تـر دارد  عـام  يمعنادهي معنـاي  .گيرد برابر داللت يا معنادهي به كار مي

                                                        
1. intertextuality 
2. transposition 
3. significance 
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  .اي و امر نمادين شكل گرفته است هاي امر نشانه روال از سويكنشي است كه 

  تحليل پوستري از پريسا تشكري

  ]34[ نپوستر پرورش صداي زنا .1تصوير 
  

براي شـركت در نمايشـگاهي   ) 2017ـ1396( در سال) 1تصوير ( پرورش صداي زنانپوستر 
پوستر از گروه پوسترهاي اجتماعي و . شده است  طراحي 70در 50 اندازة در كشور لهستان و در
بـا چهـار شـاخه     گلـداني  ،شود آنچه در تصوير ديده مي. آيد حساب مي به در رابطه با حقوق زنان

 ،در ايـن بخـش  . خاكستري تصوير شـده اسـت  و  سفيد، اي با تركيب رنگ آبي زمينه پس گل در
اي كريسـتوايي   هاي نمادين و نشـانه  مؤلفهبا  همترازسازي عناصر بصري و اصول تجسمي پوستر

  .تشريح شده است

  اي نمادين مؤلفهسبك عام، 
تـوان   مـي  ،متن ظاهريبا استفاده از . شود سبك به دو گروه سبك عام و سبك خاص تقسيم مي

هايي از اثر اطالق كـرد   توان به ويژگي سبك عام را مي. بندي كرد هاي عام دسته آثار را در سبك
 آورد و براسـاس زمـان، مكـان و هنرمنـد     يزدادن آن را از انواع آثار ديگر فراهم مييكه امكان تم

هـاي كلـي،    بررسي ويژگـي  دليلسبك عام به  ،همچنين .شود بندي مي طبقه] خصوصيات كلي[
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آثار توليدشـده ايجـاد    ةكلي براي هم يقانون كند قاعده و مربوط به اثر تالش مي ةسطحي و اولي
امـر نمـادين راه    ةبـه حـوز  رو،  ازاين .هاي مشخص بگنجاند ها را در قالب كند تا بتواند تمامي آن

تايپوگرافي و پوسترهاي بـر   كلي پوسترهاي ةشاخ توان به دو سبك عام در پوستر را مي. يابد مي
از آنجـا  . به گروه دوم تعلق دارد پرورش صداي زنانپوستر  تصوير يا تركيبي تقسيم كرد كه ةپاي

هـاي   دهـد زمينـه   دهـد و اجـازه مـي    هـاي خـود قـرار مـي     افراد را در موقعيت كه قلمرو نمادينْ
بـودن،   ليـل عـام  بـه د  ،رسـد سـبك عـام    به نظر مي ،]180، ص9[ گيري هويت فراهم شود شكل

ــاه ــوژه جايگ ــاي س ــداف و     ه ــت، اه ــراي تشــخيص موقعي ــك را ب ــان گرافي اي مشــخصِ طراح
  .كند شان تعيين مي هاي فكري و عملي گيري جهت

  امر نمادين ةمنزل جزء و كل به ةرابط
عناصـر بصـري   . اسـت    فـرم اثـر  ) و ظـاهري ( ييبصـري ابتـدا   هـاي   مخاطب با دادهة اولين مواج

اين عناصـر بصـري   . روشني يا تناليته، شكل، بافت و فضا/ تيرگي ةخط، رنگ، درج :از ندا عبارت
چينش متنوع اين اجـزا براسـاس روابـط     .كند ها را دريافت مي اولين اجزائي هستند كه چشم آن

اجزا از هـم گسسـته نيسـتند و بـا كنـار هـم        ،ناخواه خواه. آورند انواع تصوير را پديد مي مختلف
چـون مجـاورت در    ،طبيعي  ةبه دليل رابط. شويم اي را متصور مي دو جز رابطهقرارگيري حداقل 

شباهتي بين دو جـز يـا چنـد عنصـر      ةمتداعي بين اجزا و نيز رابط ةمكان و زمان مشترك، رابط
ارزيابي اجزا و عناصر بصري در يك اثر هنري بـا توجـه   . گيرد روابط متنوعي در پوستر شكل مي

نـوع روابـط    ،درواقع. شود عناصر موجود در كادر سنجيده مي ةكنار بقي به كاركرد و نقش آن در
  .اين عناصر در كنار يكديگر موجب ادراك مخاطب از اثر خواهند شد

گيرند  بندي قرار مي طبقه در چند ،طوركلي نهايت روابطي كه امكان وجود دارند، به تعداد بي
تعادل،  تنوع، انسجام يا وحدت، ماهنگي،ه: اصول شامل. شوند بندي ناميده مي كه اصول تركيب

 ،10[ شـود  شـرح و بسـط مـي   تكـرار   بودن يا تمركز، حركـت، تناسـب يـا مقيـاس،     تضاد، حاكم
  ].22ـ19ص

اجزا و كـل از طـرف    ةاجزا از طرفي و رابط ةرابط ةواسط مجموعه عناصر بصري به ،در اين اثر
كننـد كـه    اجزاي گوناگوني ايفاي نقش مـي ، در هر اثر هنري. دهند ماهيت اثر شكل مي ديگر به

تـري   هـاي گسـترده   فردشان در روابـط كلـي بـين اجـزا، نقـش      عالوه بر نقش منفرد و منحصربه
اين اجـزا در كـل   . دشو گيري معنا يا تأثيرات بصري خاص منجر مي همين امر به شكل. يابند مي

سله روابط و قـوانين مشخصـي   در سل سازند كه براي القاي معاني مورد نظر طراح اي مي مجموعه
  .نمادين تعلق دارند ةبه حوزدليل، به همين . دنشو به كار گرفته مي
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  ها با امر نمادين آن ةشباهت و تكرار و رابط
نزديكـي  «. بـودن اسـت   بصـري شـباهت و نزديـك   هاي بارز در يك سيسـتم زبـان    مؤلفهيكي از 

هرقدر عناصر درون كـادر بـه   ]. 43، ص19[ »دهي تصوير است ترين شرط در اصل سازمان ساده
 ةصورت يك مجموعـ   ها به امكان ادراك آن ،ها باشد تر باشند يا شباهتي ميان آن يكديگر نزديك

شباهت و نزديكي عناصر موجود در اثر موجـب ايجـاد   ]. 25ـ24ص، 19[ بيشتر خواهد بود واحد
هرگونه سـرپيچي و مقاومـت در    ،بنابراين. دشو هماني بيشتر مي يكدستي، همساني و اي بسا اين

رود و در مقابل وضوح و صراحت جايگاه  از بين مي است، اي  هاي نشانه ويژگياز كه  ،بين عناصر
بـودن و همچنـين شـباهت بـين      نزديـك  دليـل بـه   نيز در اين پوستر. شود را موجب مينمادين 
  .است تضمين شده) 2تصوير (ها  وحدت و انسجام بين آن ، عناصر
  

  ]34[بودن عناصر  شباهت و نزديك .2 ويرتص
  

بخـش   عناصـر تكرارشـونده و وحـدت    تكرار يا ،يكي ديگر از روابط ميان عناصر موجود در اثر
يا بسيار مشـابه هـم بـه     يك يا چند عنصر بصري همانند ةدعتكرار با قا«. است براساس شباهت

 ».آورد بندي به وجـود مـي   تركيب يافته را در همراه فواصل تأكيدشده يا تأكيدنشده كيفيتي نظم
بخشـي و   عناصر تكرارشـونده در يـك نظـام بصـري موجـب ايجـاد ريـتم، وحـدت        ]. 36، ص3[

عنصـر   ،در ايـن اثـر   .يابـد  راستا با امر نمادين مي خصوصياتي هم ،رو ازاين. دشو سازي مي همسان
هـاي   انـدازه  هـا و  دهـي فـرم   كه تكرار آن موجب شـكل ) 3تصوير (تكرارشونده شاخه گلي است 

تنـوع   ةدهنـد  اين تفـاوت نشـان  . اند ميزان رشد متفاوتشان شده و  ريتمبر اساس ها  متفاوت گل
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هـاي   هريـك از كـوك   .گـردد  عنصر غالب ديگر به تكنيك اثر بازمي. زنان در جهان و ايران است
و در جايگـاه عنصـر آغـازين     ،هـا  كـوك . آيـد  حسـاب مـي   عنوان واحد تكرارشونده به گلدوزي به

هنرمنـد   ةدوختن طرح نهـايي و البتـه ايـد    هم گرفتنِ تدريجي و به تكنيكالِ پوستر، موجب شكل
 ،دهـان ــ   يعنـي چهـار گـل    ،پوستر ةآرام بر تن موتيف تكرارشوند آرام ،از سوي ديگر. شده است

. اسـت  تكـرار مشـابه و متفـاوت   انواع تكرار مشـتمل بـر   . ها را وحدت بخشيده است نشسته و آن
شـود و فرصـت تعـرض از     بخشيدن به نظم و ريتمي يكنواخت و يكدسـت مـي   باعث تحكمتكرار 

  .آيد هاي نمادين به شمار مي مؤلفهاز  ،رو ازاين .گيرد عناصر تجسمي را مي

  ]34[ عناصر تكرارشونده. 3تصوير 

  امر نمادين جهتبندي در تركيب
حركـت نگـاه مخاطـب و    گونـه و بسـتري كـه نـوع      بندي، بـه دليـل خاصـيت قالـب     نوع تركيب

دهنـده را   نقش سـاختاري نظـم   كند، همچنين چينش عناصر درون كادر را مشخص و معين مي
پيـام   بندي يـا جغرافيـاي داخلـي    تركيب« .حوزة نمادين تعلق دارد به اين دليل، به. كند ايفا مي

شـخيص  بنـدي در ت  درواقـع، تركيـب  . تجسمي است  تصويري يكي از عوامل بنيادين در هنرهاي 
در ايـن پوسـتر، نـوع    » .اساسي دارد  مراتب ديدن و خواندن و درنتيجه درك تصوير نقش سلسله
محوري موضوع اصلي كـامالً در محـور نگـاه     در ساخت. محورانه است بندي از نوع ساخت تركيب
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بنـدي، اغلـب عنصـري     شـود؛ در ايـن نـوع تركيـب     مـي   بيننده و اغلب در مركز صفحه قرار داده
بـه دليـل   . گيـرد  تنهايي و غيرقابل تكرار، در نيمة مقابل صفحه قرار مـي  ا نوشتاري، بهتصويري ي

بنـدي در كـل    تركيـب ) 4تصـوير  (هـا   بودن محدودة موتيـف  بودن و تعيين كادر و مشخص بسته
  .شود اي نمادين محسوب مي مؤلفه

  ]34[بندي  نوع تركيب. 4 تصوير

  خط افق، زاويه ديد و امر نمادين
بخشي در نگاه مخاطب به كار گرفته شود، در حوزة امر نمادين قرار  در جهت موقعيت افق اگرخط 
زمـاني،   مكاني، بي اگر خالف انتظار بيننده استفاده شود و موجب ايجاد حس تعليق، بي. گيرد مي

ط بنابراين، خ. شود اي تبديل مي اي نشانه انهدام و نيز ريزش و تزلزل در مخاطب شود، به محركه
كند كه بنا به تصميم و انتخاب هنرمند نوع تأثيرگذاري آن متفاوت  افق كاركردي دوگانه پيدا مي

هر آنچـه را كـه    به عبارتي، مخاطب موقعيت. سازد خط افق براي مخاطب معيار رجوع مي. است
ميزان دوري و نزديكي مخاطب از موضوع در تصوير به اين . سنجد بيند نسبت به خط افق مي مي
خط افق در ميانة پايين كادر و موازي  در پوستر پريسا تشكري،]. 64، ص19[شود  سطه القا ميوا

كننـدة زاويـة    خط افق تعيين). 5تصوير (به همين دليل، وجه نمادين دارد . با نگاه مخاطب است
  .گذارد گيري آن تأثيرات متفاوتي بر مخاطب مي است و بنا به نوع شكل ديد

ديد  ةزاوي .كند را القا مي شدگي و كوچكي سوژه و تسلط بيننده حساس لهديد از باال ا ةزاوي
اي كه ابعاد واقعـي موضـوع را    زاويه .نمايد بودن موضوع را القا مي از پايين احساس بزرگي و مهم

بودن صحنه را جلوه  بودن سوژه و طبيعي دهد، به شكلي طبيعي و روان، احساس واقعي نشان مي
  ].24، ص3[ دهد مي
ديـد از بـاال و    ةگرايانه نمادين اسـت و زاويـ   رو و واقع هديد از روب ةبندي زاوي تقسيم ،بنابراين

نـوع   دليـل به  ،در اثر مورد پژوهش. شود اي تلقي مي پايين يا تركيبي به علت تأثيرگذاري نشانه
  .ردگي نمادين قرار مي ةديد به موازات نگاه متعادل مخاطب در حوز ةقرارگيري خط افق زاوي
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  ]34[خط افق  .5 تصوير

  اي امر نشانه ةمنزل كاربرد اثر به
. 3 ،تصـويرگري  .2 ،ثبـت واقعيـت  . 1: دسته تقسيم كرد پنجتوان به  كاربردهاي اثر هنري را مي

 ةمحصول شـاخ . ]16، ص6[ تعريف نو از واقعيت ةعرض .5 و زيباسازي .4 ،و تبليغ كردنمتقاعد
ن و كرداز حيث كلي در گروه سوم جاي دارد و هدف آن به نوعي متقاعد ،يعني پوستر ،گرافيك

ظــاهراً ايــن اثــر . آن اسـت  ةدهنــد كــاربرد آشـكار يــك پوســتر در گـرو ســفارش  . تبليـغ اســت 
بيان شخصـي هنرمنـد طراحـي شـده      دليلدهنده نداشته و براي ارائه در جشنواره و به  سفارش

 رو ازايـن  ؛دهنـده محـدود و مشـروط نشـده     سفارش ةها و خالقيت هنرمند به وسيل آزادي .است
هـا   رسد كه هنرمند با تكيه به انواع استعاره به نظر مي. گيرد اي تعلق مي كاربرد اثر به وجه نشانه

اي تـازه   هاي اجتماعي زنان را به سـبك و شـيوه   از واقعيت يهاي كاربرده جنبه هاي به و جانشيني
  .گذارد پوستر به نمايش مي ةحداقل در عرص

  اي سبك خاص و امر نشانه
هـاي يـك اثـر را هويـت      كـه شاخصـه   ،فرد يـك شخصـيت   هاي منحصربه سبك خاص با ويژگي

دادن تمايزهاي بـارز   نشان دليلسبك خاصِ هنرمند به ]. 17، ص6[ شود بررسي مي ،بخشند مي
بير داللتـي آثارشـان   خلق اثر و متعاقباً تد  فرايندخالقانه در   اي و وجوه نشانه ةهنرمندان به حوز

و اجرايـي سوررئاليسـتي    )6تصوير (گلدوزي  شاهد استفاده از تكنيك  ،در اين پوستر. اشاره دارد
 ئاليتهرالبته ميزان سور. در ايجاد تصوير هستيم.. .گل و زن و فرياد و لب يها جايي در خلق جابه

را در ديگـر آثـار    خـاص   هـاي  اسـتفاده از تكنيـك  . صوير بسيار قابل تشخيص اسـت ر اجراي تد
 مـورد نظـر تـا حـدودي     سـبك بيـان پوسـتر   تـوان گفـت    مـي . توان دنبال كـرد  هنرمند نيز مي

 بغـرنج،  پرتحـرك،  مبالغـه، : اسـت  ذيـل هاي اين سبك بـه شـرح    ويژگي .اكسپرسيونيست است
كـه مـدعي   ] 188، ص12[ پردگي، تنوع، انحراف از واقع، نامنظم، چندعنصري، كيفيت قـائم  بي

  .اي هستند ويژگي مبالغه، تنوع، انحراف از واقع ورود به امر نشانههستيم 
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  ]34[سبك خاص اثر  .6 تصوير
  

  اي ورود امر نشانه: بندي پالن تنش فضايي و
هاي بارز فرمـي و انـرژي    تفاوت بصري است كه بر  بين عناصر ةكنتراست يا تضاد نوعي رابط

تناسـبات و جهـت، عناصـر     وسـعت،  انـدازه،  قرارگيري،ها مبتني بر محل  اين تنش .تأكيد دارد
 ،هرچه تضاد بيشتر، اصل تنوع بيشـتر و هرچـه كمتـر    .گيرند بندي شكل مي جوار در تركيب هم

  ].28، ص3[ اصل هماهنگي بيشتر است
 .شـديد اسـت    كنتراسـت  دشـو  يكي از خصوصيات بصري كه موجب جلب نگاه مخاطب مـي 

تصوير (كاررفته  هاي گرم و سرد و نيز تمايز خطوط متفاوت به تقابل نقش و زمينه و تفاوت رنگ
هاي فضايي مراكز نيرويي  منظور از تنش. دشو اثر ميهاي فضايي در  تنش گيري موجب شكل )7

د يـا  كنـ  جريان ديگري را متوقف مي ،درواقع. شود مركز ديگري شكسته مي ةواسط كه به هستند
با توجه بـه  ]. 28، ص12[ شود مراكز نيرويي متفاوت گفته ميديگر به روابط پويا بين   عبارت  به

كنتراسـت  . شـود  فضايي ايجاد مي كادر، تنش  ها در فضاي درون آن ةتقابل نقش و زمينه و احاط
در  ،ايـن پوسـتر   در .شود اي تلقي مي بصري در آثار هنري نشانه ـ يا تضاد به دليل تأثيرات رواني

توجـه و    شده كه موجب جلـب  از كنتراست اندازه نيز استفاده گيري از كنتراست رنگ كنار بهره
اين نوع تقابل دو جريان مقاومت و تغيير را  ذكرشده، توجه به توضيح با .ده استشنگاه مخاطب 

شـكن امـر    د و اين جريان مطابق با جريان خالقيت و مقاومت يا همان اخالق سـنت كن ايجاد مي
نوع سـرپيچي بـه    اين. كريستوا شاهد آن هستيمي كه در آرا است، اي در برابر امر نمادين نشانه
  .دشو و برانگيختن حس و اثرگذاري بيشتر در مخاطب منجر مي توجه  جلب
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  ] 34[هاي فضايي  تنش.7تصوير
  

سـطح دوبعـدي    يـك  .گيـرد  در اثـر شـكل مـي     بندي نيرو پالن هاي  ميدان اثر تقابل  دانيم در  مي
ماهيـت سـرزندگي يـك     .زنده، تناقضـي درونـي اسـت    فرايندهر  ةپاي .تحرك است اي بي تجربه ايستا

 ةواسـط  بـه   [...] شود گرفتن از ديگري حاصل مي هاي ميان نيروهاي فضايي براي پيشي تنشتصوير از 
كـه يكـي از نيروهـا بـر ديگـري غلبـه        هنگامي ،آوردن فضا دست اين تنش فضايي براي رقابت بر سر به

  .]35، ص12[ گيرد هاي جلوتر قرار مي و در پالن آيد از سطح تصوير باالتر مي ،يابد
تواند  بندي مي هاي نيرو، پالن فضايي و تقابل ميدان هاي  خصوصيات تنشبا توجه به 

هـا و گلـدان،    هـا، شـاخه   بندي به ترتيب در پوستر دهان پالن. اي داشته باشد وجه نشانه
ابرهـاي  . شـود  زمينه، قطرات باران را شامل مـي  نوشتار روي گلدان و در آخر ابرهاي پس

. تر از گلدان گل و محتويـاتش اسـت   ت تصويرسازانهزمينه و نيز قطرات باران به نسب پس
همين تفـاوت تـنش   . بعدنمايي شده است زمينه سه به اين دليل كه گلدان بيشتر از پس

  .كند اين دو سطح و پالن افقي را بيشتر مي

  اي امر نشانه نقاط مبهم و تكنيك غالب ورود به
اي و روشني و شـفافيت   ام در وجوه نشانهقائل به وجود ابه داللت فرايندطور كه از دو وجه  همان

نقاط مبهم در تصوير وجود دارد  تجسمي نيز همواره امكان وجود  در آثار ،در امر نمادين هستيم
هـا   توان به محل مونتاژ دهـان  از نقاط مبهم در اين پوستر مي. گيرد مي ريشهاي  كه از بعد نشانه

ها بدون واسطه درسـت   رسد اين دهان و لب مي كه به نظر ابدين معن. گل اشاره كرد ةروي شاخ
 ،انـد  كه بسيار واقعـي نشـان داده شـده    ،هاي گل دور از واقعيت و بسيار ناگهاني روي شاخهه و ب

لـب بـه    يعنـي  مجاز از جز بـه كـل،   ةرايآزدايي و  همين ابهام ما را به سمت آشنايي. اند چسبيده
بـين دو   ةفاصـل  ،همچنـين  .كنـد  دهي مـي  جهت ،طراح ةتكنيك غالب مورد استفادو جاي فرياد 

. آورد بعدي نوعي ابهام و نيز تنش بـه وجـود مـي    سطح زمينه با ابرهاي تصويرسازانه و گلدان سه
  .دشو تخيل و خالقيت او مي ةشدن قو ايجاد ابهام در ذهن مخاطب موجب فعال
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هـاي   يات و هنر است و واكنشخالقانه در ادب  همين ابهام و دوپهلويي است كه مبناي توليد
  ].182، ص5[ دهد مخاطب را شكل مي عاطفي  

 زدايـي در كنـار اسـتفاده از    تشكري با استفاده از تكنيك غالـب آشـنايي   شده،در پوستر ذكر
گرفتن عناصري مربوط به طبيعت به خلق آثـار خـود    خدمت فنوني مانند بافتني يا گلدوزي يا به

  .دشو البداهگي در اثر منجر مي وع تكنيك به نوعي فيپرداخته كه استفاده از اين ن

  اي روشن با دو وجه نمادين و نشانه و سايه تحليل رنگ
 ةنمازخان هاي نقاشي دربه كاربرد جديد رنگ از سوي وي   1»لذت جوتو«مقالة   كريستوا در

رنگ و سـاختار   كاربرد ةشيواز براي كريستوا جوتو  اهميت. كند تأكيد مي ياربس پادواي آرنا
جوتـو نقـاش    .گيـرد  شده از يك الگوي زباني ريشـه مـي   مبناي برگرفتهدو   فضاي تصويري

ـ ) فرسك(ديواري   از سـوي  شـده   تعيـين  ةفلورانسي بود كه با زيرپاگذاشتن قوانين بازنمايان
هنر رنسـانس را در غـرب    )در الهيات كاتوليك(سنتي  گريِ داللترهايي از  و هنر بيزانسي

گونه  نگارانه و روايت شمايل )بيزانس( از نظر كريستوا، امر نمادين در نقاشي. گذاري كرد پايه
بـدون كنـار    اي نشـانه  امـر  مقابـل  در اما ؛است پذيرفتة هنرمندانه 2قوانين خالصه طور و به

ـ نمادين امر هاي محدوديت و اصول كلي با فراروي از طور گذاشتن امر نمادين به  ةوسـيل ه ، ب
امـر  بنيـاد و مبـاديِ     هنـري،   آثار در. دهد خود را نشان مي ،نمايي فضا در نقاشيرنگ و باز

از قـوانين معمـول   ) هـا  شده، ميل و تكانـه  رانده هاي واپس به حضور سائقبا اشاره (اي  نشانه
تمركـز  «اي كـه از   پيچيده ماند پس ؛اي است امر نشانه و سرريز رنگ لذت اضافه .دگريز مي

هـاي ايـدئولوژيكي كـه وابسـته بـه عصـر        عناصـر رنگـي و ارزش  ) عـاطفي  نيروي( رواني بر
  ].181، ص25[ »گريزد مشخصي است مي

طوركلي، يكي از اولين عناصري كه در مواجهة اثـر و مخاطـب موجـب بـرانگيختن و      به
هـاي كلـي رنـگ را     مفاهيم و ويژگي .ها هستند روشن رنگ و نور يا سايه شود جلب نظر مي

  :مجراي متفاوت بررسي كردتوان در سه  مي
رنـگ  ) مثابة عنصر تجسمي بـراي توصـيف خصوصـيات و موضـوع اثـر، ب      رنگ به) الف

) كننـد و ج  ضـمني و درونـي يـك اثـر را تبيـين مـي       عنوان عنصري استعاري كه معاني  به
هـا   گذاري آن بصري خود رنگ و تأثير  هاي گذاشتن ارزش نمايش استفاده از رنگ به قصد به

  ].96و  95، ص11[
  

                                                        
1. Giotto’s Joy 
2. canon 
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روشن نيز، كه از طريق كم و زياد كردن ميزان تيرگي روشني رنـگ   تكنيك يا فن سايه
كـه   طـوري  تجسمي مورد اهميت است؛ به دادن حجم در هنرهاي  آيد، در نشان به وجود مي

  ].87، ص8[تجسمي است  دادن يك عنصر   نشان روشن مهمترين عامل براي واقعي سايه
اي، سـفيد و   قرمـز، سـبز، قهـوه    پـرورش صـداي زنـان   ر پوستر شده د هاي استفاده رنگ

اي كه دارند راهي بـراي آزادسـازي    هاي نهفته ها به دليل انرژي رنگ. تناليتة رنگ آبي است
ها دسـت شـويد و    اگر هنرمند از كاركرد نمادين رنگ. كنند نيروهاي خالقة هنرمند باز مي

ا غير از كاركرد اولية خود، يعني پوشاندن سـطوح  ه اي پيوند زند، رنگ ها را با امر نشانه آن
گـرا و   ها با نگاهي واقع پريسا تشكري در اين اثر از رنگ. شوند داراي كاركرد، معنازا هم مي

ها در  نمادهايي كه براي رنگ. هاي خاص بهره برده است در عين حال همراه معاني و داللت
دهند و بعضـاً معنـاي آن را عـوض     مي شود معناي آن رنگ را وسعت نظر گرفته شده و مي

رنگ در اينجا چون با معناهاي نمادهاي در نظر گرفته شده و جاافتاده تقريبا هـم  . كند مي
امـا  . شـود  آوايي دارد، بيشترين كاركرد رنگ در اين اثر به صورت نمادين در نظر گرفته مي

يابد؛  اي مي كنيم، كاركرد نشانههاي پوستر همخوان  جايي ها را با جابه اگر فراتر از نمادها آن
هاي در نظر گرفته شده براي گل به  اي و سبز را به جاي رنگ هاي قرمز، قهوه مثالً، اگر رنگ

وجـوش و   جنـب  قرمـز نمـاد سـرزندگي،   . يابـد  اي مـي  زن نسبت دهيم، رنگ حالـت نشـانه  
رنگ . ستباروري و رشد ا آسايي و سبز نماد آزادگي، شجاعت، سرسبزي، ماندگاري، حركت
بـودن و   دارنـده  گرايانة مناسب براي رنگ گلدان يـا نشـان از نگـه    اي با دو رويكرد واقع قهوه

هم كاركرد نمادين دارد  با اين اوصاف، استفاده از رنگ در اين پوستر .قدمت و اصالت است
  .اي و هم نشانه

  اي استفاده از نوشتار با دو وجه نمادين و نشانه
منزلـة نقـش معـرف و     حـروف بـه  . 1: شـود  با مقاصد گوناگوني اسـتفاده مـي  كاربرد حروف در پوستر 

حـروف  . 4كـاركرد تصـويري پنهـان،    . 3بصـري،   منزلـة عنصـر    حروف بـه . 2انتقال پيام، : رسان اطالع
حـروف در قالـب جريـان    . 6شناسانه،  حروف با رويكرد زيبايي. 5انگيز در ذهن،  بر منزلة عنصر چالش به

  ].93و  92، ص17[نقش خوانايي حروف . 8گر،  روايت وف در نقش عنصر حر. 7فرماليستي، 
كـه هـم بـه     اي هستند هاي ويژه حروف نشانه .توان يافت هاي متفاوت مي حروف را به شكل

اند كه هرگاه  طهاي بصري و تصويري مرتب شناسيك و هم به نظام نشانه هاي زبان هاي نشانه نظام
  .]151ص ،2[ يابند به نظام دوم تعلق مي ،ها تصويري شود واحد ساختاري آن

 ،رسـاني  در اين پوستر نوشـتار روي گلـدان عـالوه بـر اطـالع      يادشده،با توجه به توضيحات 
اي  بـه نظـام نشـانه    رسـان  از وجـه اطـالع   دليل،به همين . آيد بخشي از تصوير نيز به حساب مي
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تصويري همراه بـا خطـوط نـرم و    يابد و از وجه  شناسيك مرتبط است و كاركرد نمادين مي زبان
  .دنوشتار در اين پوستر دو وجه كاركردي دار ،درنتيجه .اي دارد نشانه  سيال، كاركرد نظام

نوشته شـده اسـت   ) 8تصوير (التين ة نرم و انحنادار و پيوست گل با فونت   روي گلدان ةنوشت
ايـن خـط در   . وجـود دارد  البداهگي در آن شود و نوعي في تحريري شناخته مي  عنوان خط كه به

اگـر حالـت جدانويسـي    . گيـرد  حروف قرار مي نويس  جدا مقابل نظم و ايستايي موجود در حالت
بـا   و روي گلـدان  ةدر تعارضي آشكار بـا نوشـت   ،نمادين و صريح داشته باشد حروف نشان از امر 

حقوق زنان و نيـاز بـه    اين نوشته دفاع از ،به صورت ظاهري. فونت نرم، سيال، انحنادار قرار دارد
نوشـتار و   ةبـه وجـه خالقـ   ، بـه صـورت ضـمني    ،اما. كند بسترسازي براي پرورش آن را بيان مي

هاي زايشي زنـان در   نوشته با زواياي منحني با زايش و جنبه. كند هاي زايشي آن اشاره مي جنبه
نشـان از جايگـاه    روي گلـدان  ةزنان و نوشـت  گلدان گل با اشاره به جايگاه  .پيوندي ضمني است

  .تواند داشته باشد حقوقي زنان در جامعه هم مي
  

  ]34[ نوشتار در پوستر. 8 تصوير
 ها بـراي فهـم كـردار    كه با بررسي دقيق آن كند كريستوا سه شكل از سرپيچي را معرفي مي

ـ  سرپيچي بـه  .1: آيد دست مي به هنرمندانه الگويي پژوهشي  . 2، تخطـي از يـك ممنوعيـت    ةمثاب
ـ  سرپيچي بـه  ـ  سـرپيچي بـه  . 3، كـردن  تكـرار، درگيرشـدن و حالجـي    ةمنزل جـايي و   جابـه  ةمثاب

مشـخص   ةدر سطح و درجـ  رسد مي  به نظر ،1جدول  با توجه به .]30، ص16[ تركيبي هاي بازي
  .هاي تركيبي قابل توضيح است جايي و بازي و قابل دركي تكرار و جابه
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  نگارندگان: كريستوا، منبع يبراساس آرا اي نشانه هاي نمادين و تبيين مؤلفه .1 جدول
  ي كريستواهامؤلفه ي بصريها مؤلفه

  نمادين امر، بندي آثار بندي و گروه طبقه  سبك عام
  امر نمادين ،ايجاد منطق خاص مبتني بر نظم جزء و كل ةرابط

شباهت و
  امر نمادين ، مراتب مبتني بر فنون و سلسله، سازي يكسان ،بخش وحدت بودن نزديك

عناصر 
  امر نمادين، سازي يكسان ،بخش وحدت تكرارشونده

  امر نمادين، منطبق بر نگاه معمول مخاطب، دهنده ساختار نظم  بندي تركيب
  امر نمادين،منطبق با ديد مخاطب خط افق

 امر نمادين، موازي با نگاه مخاطب،گرايانهمطابق نگاه واقع ديد ةزاوي
 اي امر نشانه، بيان شخصي هنرمند،دهندهسفارشبدون كاربرد اثر

  اي امر نشانه، فردهاي منحصربهويژگي سبك خاص
،اطالعات بصري

اصول 
 بندي تركيب

  اي امر نشانه، كردن عناصر و اصول از شكل اوليه خارج، كاربردي هنرمند از اصول ةاستفاد

، ثيرگذاري بر مخاطبأت، جريان انقالبي خالقيتمطابق با،هاي نيروتغيير مداوم ميدان  هاي فضايي تنش
  ايامر نشانه

  اي امر نشانه، ها هاي بصري و تضاد پالنتنشةواسطايجاد تمايز و تفاوت بين عناصر به بندي پالن
نقاط مبهم
  اي امر نشانه، تخيل و ايجاد ابهام در اثر ةسازي قو فعال موجود در اثر

ها و كيتكن
  اي امر نشانه، زدايي آشنايي، البداهگي در اثر ايجاد في، اثر با ديگر آثار كردن متمايز عناصر غالب

رنگ و 
 روشن سايه

بردن از معاني ضمني  بهره ةعالو به شدههاي متعارف در عناصر استفادهاستفاده از رنگ
  اي امر نشانه،امر نمادين. داي را دارها هر دو كاركرد نمادين و نشانههريك از رنگ

  نوشتار
 ،ايفاي نقش فراتر از انتظار مخاطب،ايجاد كاركرد متفاوت با نقش هميشگي نوشتار

 ةكاركرد ارجاعي و شعارگون. اي امر نشانه، خيال و ايجاد ابهام در اثر ةي قوساز فعال
  امر نمادين ،پوستر

  
اي نتايجي حاصل شده كـه بـه ترتيـب در     هاي مربوط به امر نمادين و نشانه مؤلفه ةبا مطالع

ها با وجوه زباني نزد كريستوا  هاي بصري و همترازسازي آن مؤلفهمرور . ارائه شده است 1جدول 
  .كند بينامتنيت و از آن پس واكاوي در معاني پوستر را ممكن مي ةمطالع ةورود به مرحل
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  گيري پوستر اثرگذار بر شكل بينامتني روابط
لـف و گـاه بـدون    ؤم ةنيت آگاهانة ديگر گاه خواسته و زاد متن با متون گوناگونِارتباط بين يك 
گـاهي  . اسـت  گرفتـه   گيري آن اثر تعين  شكل ةلف و متكي به مخاطب و زمينؤاراده و خواست م

آفرينـد و   رابطه است و مخاطبِ متن است كه بينامتنيت را مـي   لف متن بيؤحتي بينامتنيت با م
هنرمنـدان بصـري   ناظر به دو وجه هنرمنـد و مخاطـب،   ]. 335ص ،2[ هدد بسط و گسترش مي

بينامتنيـت،   مفهـوم  .هايي را، بدون دريافت معـاني آن، بـه امانـت بگيرنـد     مايه ممكن است نقش
هايي است كه الزاماً معاني و مفاهيمي را نيـز در   ا به قصد هنرمند و القاگر نشانهنتاع درعوض، بي

ي ديگري جـايگزين آن شـود كـه معـاني     اد و معننممكن است تغيير ك ااين معن. پي خود دارند
ي موتيف قرض گرفته شده را معكوس، اممكن است هنرمند متأخر، معن. متفاوتي را در پي دارد

كـردن آن   پوشي يا كنسل د يا آن را به حاشيه بكشاند، اما امكان حذف، چشمنتخريب و تكثير ك
  ].51و  50، ص24[ وجود ندارد
بلكه بـه متـون ديگـر و بـه      ،وابسته نيست به ذهنيت هنرمند فقطمدرن   نيت در هنربينامت

كنندگان تصوير را بـا   مشاهده .مخاطب با آن بستگي دارد ةو رابط] 43، ص2[ ادبي دوران ة تجرب
توان مفهومي ثابـت، از پـيش    ديگر نمي ،بنابراين .كنند توجه به فرهنگ مربوط به خود درك مي

ي واحـد، اگـر اصـوالً    ابـراي ايجـاد يـك معنـ      تالش. يكپارچه براي اثر متصور بودتعيين شده و 
مـتن   پـيش  ،بـراين  افزون. ترين شواهد موجود است متقاعدكنندهة ارائ جهتپذير باشد، در  امكان

توانـد   مخاطـب مـي  . خيـزد  يك حقيقت تاريخي، بيوگرافيك و ايدئولوژيك است كه از متن برمي
سـازگار  » نگريستنِ صرف به چيزي كه آنجاست« يا» دادن گوش«وط با تالش كند با نگرش مرب
  .دادن يا نگريستن است عمل به اين گوشة شود، اما خود متن نتيج

 شـناختي  هـاي زيبـا   هاي روانـي را بـه فـرم    تواند تكانه كردار هنرمندانه مي ،كريستوا ةبه گفت
شـده   المللي ثبت  تشكري جوايز متعدد ملي و بين ايِ حرفه ةدر كارنام]. 198، ص5[ تبديل كند

فردي كه در مسير معين و مشخصي آموزش ديـده، بـا    عنوان به ،هنرمند طراح اين پوستر .است
  زنـد بحسي و تجربي دست به خلق اثر يا طراحي  نديده و كامالً هنرمندي كه ممكن است مكتب

 غالـب  هـاي اجـراي فضـاي    نحـوه  سـبك و  ةآكادميك سلطمشترك رغم فضاي  به. متفاوت است
در آثار يـك   را هاي فردي، تمايزهايي تفاوت  كنند  آن را تجربه مي هنرمندان جوان  آموزشي كه

هـاي وي روابـط    ه نسـالن و هـم دور   بـين هنرمنـدان، ديگـر هـم     ،رو ازاين. آورد وجود مي به نسل
 ،از سـوي ديگـر  . اهـد شـد  نسـالنش مـرتبط خو   بينامتني برقرار است و اثر وي با ديگر آثـار هـم  

كريسـتوا  . اي نيز بهـره بـرده اسـت    خالقيت از خصوصيات امر نشانه ةداشتن قو دليلهنرمند به 
  .داند خالقيت را نوعي انقالب مي

كارهـاي   و از طريـق سـاز   ]هنرمنـد [ هـاي خـاص   خالقانه خصوصيات و ويژگـي   متني  كردار
  ].61ص ،5[ ...شوند زايي منتقل مي معنا
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هاي اوليه، مانند گلدوزي،  پريسا تشكري، هنرمند با استفادة مجدد از كارها و تكنيكدر پوستر 
. كنـد  زمان متني جديد را بازسازي مـي  شده را احيا كرده و هم گرفته روش مربوط به مؤلفة قرض

عنوان نوعي  گلدوزي به  هنرمند است كه تكنيك معنازاي بينامتنيت بررسي اجمالي ديگر آثار   وجه
دستي و هنر زنانه در تاريخ هنر و نوع برخورد با آن را در تعدادي از آثـار وي برجسـته    نايعاز ص
شود،  عنصر ديگري كه در آثار و پوسترهاي ديگر اين هنرمند ديده مي). 10و  9تصوير (كند  مي

طبيعت و عناصر طبيعي است كه همراه نوشتار به عنصر و مؤلفة برجستة آثار او تبديل شده است 
استفاده از عناصر تكراري مانند برگ و گياه و گل در آثار ديگر هنرمند نيز قابل ). 11و  10تصوير (

همچنين، استفاده از نوشتار در حد يك جملة كوتاه شـعارگونه بـدون توضـيحات    . پيگيري است
  .شود است كه با رصدكردن مجموعه آثار تشكري مشخص و واضح ميويژگي ديگري اضافه 

  .آيند بخشي از اين بينامتنيت به حساب ميش نيز با تمركز بر جنسيتاثر  مخاطب 
هاي گوناگوني ريشه دارد كه  بلكه در گفتمان ،دهد رخ نمي هنري در خأل  فهم و دريافت آثار

  ].199، ص5[ ...كنند هاي مخاطبان را تنظيم مي واكنش
. آورد هنـري مـي  مخاطب اثر در اين پژوهش دانش و سواد بصري خـود را بـه مـتن يـا اثـر      

ن خاص اين اثر با هنرمنـد مـورد تحليـل و همچنـين     ابصري و هنري بين مخاطب  اشتراك سواد
مخاطـب بخـش مهمـي از    . آورد هاي ديگري از بينامتنيت را به وجود مـي  مخاطبان پژوهش رگه

از . دگـذار  اي از اين فرايند را به نمايش مـي  داللتي است كه خود اين تحقيق پاره  فرايند كاركرد
المللـي در لهسـتان    اين پوستر در يك نمايشـگاه بـين   ركتشتوان به  ثر بر اثر ميؤديگر عوامل م

تشـكري و آثـار بسـياري از هنرمنـدان ديگـر از       از پريسـا   يك اثـر ديگـر   اشاره كرد كه در كنار 
ة از اواسـط دهـ   .زننـد  هاي پوستر را رقـم مـي   مؤلفهبر  مؤثرگوناگون مجموعه شرايط   كشورهاي

هـاي   بودن ويژگي هنر نقاشي، برجستهمو، پاستل و  قلم گرفتن از بهره 1960ة تا اواخر ده 1950
يت همراه ، خالقهنرمند در مواجهه با موضوعات ياحساسات شخصبروز ، پرانرژيهاي  خط، رنگ

بـه شـمار    لهسـتان مكتـب پوسترسـازي   هـاي   با كاربرد شعارهاي چاپي و خوشنويسي از ويژگي
تنها راه بيان افكار و احساسات را حركت دست بر روي كاغـذ   ها ها در آن دهه ستانيله .رفت مي
و اثرگذاري بر پوستر  پوسترهاي لهستان در جهان برجستگيباعث ها  همين ويژگي. ستنددان مي

  .شده است ساير كشورها
  
  
  
  
  
  



  221   ...تحليل فرايند معنازايي در پوستري اجتماعي

  ]34[حقوق بشر  پوستر حقوق زنان، .9 تصوير
  

  

  ]34[ديگر آثار هنرمند  .10 تصوير
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  بينامتني با مسائل فرهنگي و اجتماعي ةرابط
داند كه سوژة زنانه به شيئي  چنين مي گويي مردانه در جوامع را اين شدن تك كريستوا خطر غالب

با  ].9، ص29[دهد  شد كه توانايي بازنمايي خود را از دست مي روح تبديل خواهد  يكنواخت و بي
كند و با مروري كوتـاه بـر    شدت خودنمايي مي آثار هنرمند، جنبة زنانگي به ة ارائةشيو نگاهي به

از . برد دقت نظر او در رخدادهاي محيط و فضاي اطرافش در جامعة كنوني پي   به توان آثارش مي
 ة اجراي تشكري هويداست كه همواره سعي دارد مخاطبانش را بـه صـلح،  شيو و  پيامو  نوع نگاه

گيـري   به شـكل  نوعي بههمين طرز تفكر  .دوستي و توجه به موضوعات عميق انساني دعوت كند
دارد كه زن در  از آنجا كه كريستوا باور  .شده است منجر نسالنش در ميان هم خصوصياتي متمايز

 را در) اي وجه نشانه(است اما عنصري پنهاني و نامرئي  فرهنگ كنوني از قدرت و زبان دور مانده 
، 26[ دهـد  هـاي پنهـان زبـاني را بـه او مـي      سازي ظرفيت اختيار دارد كه مجال فعاليت و شكوفا

موضوع پوستر . كرد  توان به ارتباط موضوع زنان با جنسيت طراح اشاره در نتيجه مي  ، ]106ص
، كه اين نكته با موقعيت اجتماعي  پيرامون حق و حقوق زنان براي بيان انديشه و آراي ايشان است

  .فرهنگي، جنسيتي طراح زن ايراني در دوران معاصر ايران روابط بينامتني دارد
،  دهكـر با توجه به موقعيت اجتماعي و فرهنگي كه فضايي مردانه را ايجـاد   ،ايران در گرافيك 

 ةدر دهـ . ايران به مداقه و تحقيق نيـاز دارد   گرافيك  كردنِ نسل متمايزِ زنانه از طراحان مشخص
  گرافيـك و ديـزاين شـدند كـه نـام ليلـي       ةن نقاش نيز به صـورت محـدود وارد حـوز   زنا 1350
دفتـري    متـين . خـورد  اصولي به چشم مـي  فرح  و اعتمادي  دفتري، منصوره حسيني، پروانه متين

نقاش در جشن هنـر شـيراز مطـرح شـده     ده تنها زني است كه نام او در پورتفوليوي پوسترهاي 
اعتمـادي نيـز پوسـترهاي     طراحي كرد و پروانه راي كتاب خود جلد حسيني نيز ب  منصوره. است
 ةاصـولي در حـوز   فـرح  . انقالبي طراحي كـرد   آسيايي را براساس سفارش و پوسترهاي  هاي بازي

متفـاوتي در هنـر ايـران     وضعيتانقالب   با پيروزي. طراحي بروشور، پوستر و انيميشن فعال بود
اسالمي شكل گرفت كـه زنـاني چـون ناهيـد      تبليغات  هنري   ةعنوان حوز باسازماني  .رقم خورد

  .]92ـ89، ص4[ قربانيان در آن فعاليت داشتند  فراست و زهرا 
نـام   ،مرتبط است 1370و  1360 ةهاي آخر ده فعاليت آنان به سال ةكه ده ،در نسل بعدي
شـهباززاده   ما مشتاقي، نسرين مركزي، سي محمدي، بهشيد  سلطان  كهوند، الله  زناني چون مريم

فعاليت زنان در ]. 22[ خورد هاي طراحي و ديزاين به چشم مي نژاد در فعاليت و ايراندخت قاضي
اي موجب شده تا نـام   حرفه اما عدم تداوم و پيوستگي در كار  ،دوران پس از انقالب شدت گرفت

 1350ن امتولـد  ،نسل بعـدي . ماندايران ثبت شود و باقي ب گرافيك   تاريخي ةكمتر زناني در بدن
امـا از   ،هستند كه از دل نسل پيش از خود بيرون آمدند و تعداد آنان بسيار زيـاد اسـت   1360 و

  تشـكري و همـا    تـوان بـه پريسـا    مـي  ،اي مداوم دارنـد  كه فعاليت حرفه ،مطرحِ نسل پنجم زنان 
  .كرد  دلواري اشاره
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حضوري با پشتكار، سماجت و . گذرد تشكري دو دهه مي  اي پريسا از فعاليت مستمر و حرفه
كتـاب، نشـانه،    پوسـتر، : هاي مرتبط با گرافيك چون حوزه همةانرژي با تعداد بسيار زياد كار در 

فعاليت مستمر  ها به عالوه حضور فعال در مسابقات و نمايشگاه ...بندي و شهري، بسته  هاي رسانه
محيطي مبنـاي اصـلي كـار وي را      اجتماعي و زيست موضوعات تمركز وي بر . كند او را تأييد مي

 ؛گـذارد  شده از گرافيك را به نمايش مـي  تشكري نماهايي كمترديده  نگاه پريسا. است داده   شكل
شخصيت اجتماعي و فعال و همچنين ارتباطات .  گيرد مي ريشهنگاهي كه شايد از دنياي زنانه او 

 ةاي در عرصـ  خل و خارج ايران باعث شـده در جايگـاه حرفـه   مداوم هنرمند با همكاران دا كاري
هاي مرتبط بـا   توجه به مسائل و دغدغه .]10ـ9، ص18[ المللي ديزاين و طراحي قرار بگيرد بين

يوگــا و     ةدر ديگــر آثــار هنرمنــد تــأثيرات فلســفبــه آن  طبيعــت و اســتفاده از عناصــر مربــوط
  گرايـي  برخـي از انديشـمندان بـوم    ].16[ دهـد  را نشـان مـي   هاي  بـين زن و طبيعـت    شباهت

اعتقادند كه زن و طبيعت هـر دو    اين  دارند و بر مي  طبيعت و زن را يكسان مفروض 1محورانه زن
، 31[ داننـد  ها فرهنگ ضدطبيعت را فرهنـگ ضـدزن مـي    آن. ندا اي مردانه تحت تصرف و سلطه

گلــدوزي و تأكيــد بــر عناصــر  يعنــي تكنيــك ،بينامتنيــت دو وجــه ةدرنتيجــه مطالعــ .]11ص
 ،همچنين ).11تصوير (كند  را آشكار مي بندي  اجرايي و تكنيكي در متن يك تركيب ةتكرارشوند

شدت ارتباطي و وابسته به معنا و پيام  يك هنر به ةزنانگي در هنر و نيز وجه خالقانة كنند روشن
همصـدا بـا    تـا  كنـد  مي  پشتيبانيهايش را  اي فعاليت زنانه  هنرمند با هويت. كد استؤروشن و م

بـه تـرويج ايـن بـاور      باشـد، مردانـه   ةپنداشتن آن با سوژ زنانه و يكي ةكريستوا منتقد انكار سوژ
  شـود كـه هويـت    غالب است و اين سبب مـي  عمومي ةهاي مردانه در عرص ويژگيكه  پردازد مي

  .]163، ص28[ زنانه از بين برود
 

  ]34[ هاي مشابه عناصر و تكنيك. 11 تصوير

                                                        
1. eco-feminist 
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  معنازايي
هـاي كريسـتوايي معـاني زيـر      مؤلفـه ازي آن با همتربا توجه به تعريف متغيرها و  ،در اين بخش

  .ترتيب يافته است 3و  2حاصل شده است كه در جدول 
  

  نگارندگان: ، منبعپرورش صداي زنانتحليل معنازايي پوستر . 2 جدول
بيان/وجه ظاهري تصوير  متغير

 نمادينامر/واضح
بيان/وجه زايشي تصوير

  معنازايي ايامر نشانه/خالقانه

  دهان  دهان

استفاده از فرم دهان به 
، هاي يك گل جاي گلبرگ

شدن از يك فرم  خارج
طبيعي استفاده از فرم باز 

  دهان

فرياد   نماد، زنانگي ةدهند نشان
قشرهاي مختلف ، خواهي وحقوق حق
فرم بازبودن ، ظرافت زن، زنان ةجامع

ها اشاره به آزادي بيان و  لب
تلويحي به  ةاشار( گري دارد مطالبه

  )آواز

شاخه و برگ 
  شاخه و برگ گل  گل

استفاده از شاخه و برگ
در كنار لب و ساختن 

  تركيب تازه همراه با تضاد
نشان آزادگي و زايش و سرسبزي و 

  پرورش، مطابقت آن با زايش زنان

هاي ريز  تيغ
  ريز روي ساقههاي  تيغ  روي ساقه

استفاده از تضاد بين
ها در  بودن تيغ ناك خطر

كنار دهان و لطافت ذاتي 
 آن

هاي مسير راه گسترش  سختي
  فعاليت اجتماعي زنان

گلدان گل و 
نقش روي 

  آن
  گلدان گل و نقش روي آن

تركيب فضاي واقعي و
غيرواقعي قراردادن شعار 

اجتماعي پوستر روي 
  گلدان گل
ر در نقش استفاده از نوشتا
 تصوير

نوشتار ، جايگاه زنان ،زنان ةجامع
روي گلدان شعار پوستر ارتباط با 

زايش با توجه به بستر پرورش يعني 
  )معنا(گلدان 

  ابر و باران  ابر و باران

تركيب فضاي واقعي و
فضاي ( غيرواقعي

استفاده از  )ئالرسور
ارتباط دهان و تشنگي و 
 نياز به آب براي پرورش

صورت  زمينهاقداماتي كه بايد در اين 
شروطي كه براي رشد اين  ،بگيرد

  .جريان الزم است

 و كردنمتقاعد نوعي به  كاربرد اثر
  تبليغ

،دهندهاثر بدون سفارش
ارائه در جشنواره و 

طراحي براساس بيان 
 شخصي هنرمند

گري پيرامون  بيان يك زن از مطالبه
قدرت بيان و حضور زنان در قالب 

و نوعي  كردنپوستر براي متقاعديك 
  تبليغ فرهنگي

ةسبك طراحي بر پاي  سبك عام
استفاده از عناصر تصويري براي   ـ تصوير

  انتقال معنا و پيام
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بيان/وجه ظاهري تصوير  متغير
 نمادينامر/واضح

بيان/وجه زايشي تصوير
  معنازايي ايامر نشانه/خالقانه

  سبك گلدوزي  ـ  سبك خاص
استفاده از سبكي كه مهارتي زنانه 

استفاده از روشي زنانه . دشو تلقي مي
  براي انتقال پيام و معنا براي زنان

  بندي تركيب

بندي اثر از نوعنوع تركيب
در . محوري است  ساخت

ساخت محوري موضوع 
اصلي كامالً در محور نگاه 

و  دوش مي  بيننده واقع
غلب در مركز صفحه قرار ا

 .شودميداده

  ـ

در  بندي موضوع را دقيقاً نوع تركيب
 مقابل ديد مخاطب و به صورت كامالً

دهد كه در  متمركز در مركز نشان مي
ليد معنا  به اهميت موضوع و تو

. كند بودن آن اشاره مي بديهي
بندي به اهميت  بودن تركيب محوري

  .موضوع اشاره دارد

  عناصر بصري

تيرگيةخط، رنگ، درج(
و روشني، شكل، بافت و 

از اصول و مباني ) فضا
عناصر ، هنرهاي تجسمي

 قابل مشاهده در تصوير

استفاده از عناصر بصري براي انتقال   ـ
  معنا

جزء و  ةرابط
  كل

هدفمجموعه عناصر با
روابط  در سلسله ايجاد معنا

و قوانيني به كار گرفته 
 .شودمي

  ـ
هم و به  مجموعه عناصر در كنار

معاني كلي را  ةكنند صورت تكميل
  .سازند مي

عناصر 
  شونده تكرار

عناصر تكرارشونده موجب
بخشي  ايجاد ريتم، وحدت

 .دشوسازي ميو همسان
  ـ

انگر بيي و يكپارچگي ساز يكساناين 
گري جمعي زنان  حركت و مطالبه

  .است

شباهت و 
  بودن نزديك

موتيف(شباهت عناصر
) ها گل، دهان، تيغ و شاخه

به يكديگر امكان ادراك 
صورت يك   ها به آن

 .دكنمجموعه را فراهم مي

  ـ
اي  شباهت و نزديكي عناصر مجموعه

 ةجامع انگربيتواند  مي سازد كه را مي
اتحاد و وحدت بين آنان  ةزنان و الزم

  .باشد

  نوشتار
 ةدنده كاركرد ارجاع

نوشتار روي گلدان كه به 
  .موضوع پوستر اشاره دارد

كاركرد تصويري نوشتار 
  نقش روي گلدان منزلة به

موجود در پوستر با كاركردي  ةنوشت
دوگانه هم نقش تصويري و هم نقش 

دارد كه اطالعات پوستر  يرسان اطالع
  .دهد را به مخاطب انتقال مي

  خط افق

پايين  ةخط افق در ميان
كادر و موازي با نگاه 

به همين  .مخاطب است
  .وجه نمادين دارد دليل

  

  ـ

خط افق با نگاه معمول مخاطب 
تواند در  مي رو ازاين .مطابقت دارد

بودن  معنازايي نقش عيني و ملموس
. داشته باشد را براي مخاطب همراه

گري  از سوي ديگر مطالبه ،همچنين
و آزادي بيان زنان را امري بديهي و 

  .پنداردواجب مي
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بيان/وجه ظاهري تصوير  متغير
 نمادينامر/واضح

بيان/وجه زايشي تصوير
  معنازايي ايامر نشانه/خالقانه

  ديد ةزاوي
رو  هديد از روب ةزاوي
 ةگرايانه است و زاوي واقع

  .شود ديد معمول تلقي مي
  ـ

نگري در  رو به واقع هديد از روب ةزاوي
مربوطه اشاره دارد كه حق زنان  ةحوز

و حق مسلم دانسته  يك واقعيت
  .شود مي

رنگ و 
  روشن سايه

هاي  استفاده از رنگ
  متعارف و مطابق واقعيت

ها در عين  استفاده از رنگ
متعارف بودن از معاني 

ضمني و استعاري نيز بهره 
  .برده است

ها در ايجاد معاني  استفاده از رنگ
معاني . ثيرات بسيار داردأمرتبط ت

رنگ نمادين سبز، قرمز و همچنين 
گرابودن  سفيد و آبي در عين واقع

  .معنا را هم دارندةكنند نقش تقويت

  ـ  تنش فضايي

بينايجاد روابط پويا
 .مراكز نيرو در پوستر

هاي فضايي برمبناي  تنش
دو  ةجريان تضاد و مقابل

دو  ةبراي نمون مركز نيرو
پالن متفاوت شكل 

 .گيردمي

شود  هاي فضايي موجب مي تنش
بيشتري از نظر بصري  عناصر با شدت

  .نمايان شوند

  ـ  بندي پالن

بندي  با استفاده از پالن
نگاه و ذهن مخاطب به 

ثير أمراتبي ت صورت سلسله
گيرد و اساس ادراك  مي

  .دكن اثر را فراهم مي

بندي در دريافت معنا تأثير  پالن
بندي  اينكه طراح با پالن. بسيار دارد
كند كه كدام اثر اهميت  تعيين مي

ثير أشتر يا كمتري دارد و بنابراين تبي
بيشتر يا كمتري را بر ذهن مخاطب 

  .دارد

  ـ  نقاط مبهم

از آنجا كه ابهام از
اي  هاي امر نشانه ويژگي

عناصر يا نقاطي كه  ،است
كند  در اثر ابهام ايجاد مي

  .به اين حوزه مرتبط است

استفاده از فرم دهان به جاي 
ايجاد ها نوعي ابهام در اثر  گلبرگ
 كند كه عطف پوستر تلقي مي
 اين جانشيني تماماً ، زيراشود مي

  .كند محتواي اثر را مشخص مي

ها و  تكنيك
  ـ  عناصر غالب

در  شده تكنيك استفاده
ميزان  دليلپوستر به 

ثير أثيرگذاري و تحت تأت
قرار دادن حس مخاطب 
  .به اين حوزه مرتبط است

 ،زدايي استعاريتكنيك كلي آشنايي
ي استفاده از عنصري به جاي يعن

معناي جديدي را  ،عنصري ديگر
زدايي  تكنيك آشنايي. كند خلق مي

 جهتهمراه با تكنيك گلدوزي در 
موضوع پوستر به القاي مفهوم كمك 

  .شاياني كرده است
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اي كريستوا و كدبندي  نشانه نمادين و امر هاي بصري و تجسمي منطبق با امر مؤلفهخوانش 
  .بندي شده است طبقه 3ول ها در جد آن

  
  نگارندگان: منبع  جدول يافته ها .3 جدول

  نمادين B/ اي نشانهA:كد نام مؤلفه رديف
  A كاربرد اثر 1
  B سبك عام 2
  A بصريعناصرـبنديتركيباصول 3
  A ديدةزاوي 4
  A بنديپالن 5
  B )ديدةزاوي(افقخط 6
  A هاي فضاييتنش 7
  A مبهمنقاط 8
  A غالبعناصر 9
  A خاصسبك 10
  B كلوجزءةرابط 11
  B شباهت و نزديك بودن 12
  B شوندهتكرارعناصر 13
  A/B نوشتار 14
  A/B رنگ و سايه 15

  
  دارا بودن هر دو وجه  نمادين  اي نشانه  مجموع

15  10  7  2  
 

 اي و خالقانـه در  وجوه نشانه آيد كه عوامل متمايل به ها چنين برمي مؤلفهمجموع  ةاز مطالع
چگونگي تركيب و ميزان ايـن دو امـر   . بيش از وجوه نمادين آن است پرورش صداي زنانپوستر 
ها در هنر به انتخـاب و گـزينش هنرمنـد     سازوكار ميان آن اي و نمادين و چگونگي تبيينِ نشانه

چيـزي اسـت كـه بـه     كارگيري عناصر يـا گـزينش سـبك همـان      انتخاب روشِ به. وابسته است
]. 91، ص6[اسـت   شـده  منجـر  گر يا فرستنده تصويري مدنظر ارتباط خاص   گيري گفتمان شكل

بـه مـا    ،»زنـان ) خـواهي  حق و حقوق(پرورشِ صداي «يعني  ،عنوان اثراين گزينش در ارتباط با 
 معنـايي ة هاي صريح و ضمني اثـر را در كـدام دامنـ    كند كه متوجه شويم لنگر داللت كمك مي
ـ  ةمطالع خواهي با توجه به و حقوق فرياد زنان درباب حق. بيندازيم امـر   ةعناصر تجسمي و مبادل

؟ كـدام  طلـب شـده اسـت   يك از حقوق زنان  گويد؟ كدام اي اين اثر چه به ما مي نمادين و نشانه
هـاي اجتمـاعي برابـر،     نيامده ؟، حقـوق و دسـتمزد برابـر، جايگـاه     دست شده يا به حقوق فراموش

 ،كنـيم  هاي شغلي برابر؟ ميزان و ساعت كار متناسب با جنسيت زنان؟ به اثر كه نگاه مـي  فرصت
دهد كه گويي هنرمنـد بـه    هايي از هنر زنان سوق مي يك، اما عميقاً اثر ما را به نشانه ظاهراً هيچ
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: گلـدوزي نوشتن از حقوق زنانه، : نوشتار روي گلدان: ها را مد نظر داشته است آن طور ناخودآگاه
به زنـان يـادآوري    اين پوستر عميقاً .صداپروري زنان: گل و دهان شده، هاي فراموش احياي سنت

 حقـت اسـت  . ات بنويسـي  مورد مطالبهة حقت است كه از خود و نيازها و حقوق شايست :كند مي
ت ات برگرداني و برگرداننـد و از آن حمايـ   زندگي ةشده را به چرخ فراموش ةهاي اغلب زنان سنت
با حفـظ  و رعايـت ضـوابط و قواعـد     ] و آواز [ حقت است كه از امكانات برابر پرورش صدا. كنند

  .برخوردار شوي

  گيري نتيجه
 از سـوي معنازايي كنشي اسـت كـه    ،كريستوا ذكر شد  هاي نظري مؤلفهطور كه در تبيين  همان

يـك   منزلـة  پوسـتر بـه   ،ديگـر   از سـوي . نمادين شكل گرفته است  اي و امر نشانه  روال تبادل امر
اسـت    از دو جزء اساسي تصوير و نوشتار تشكيل شـده  ،پيام و معنا دارد  انتقالهدف كه   ،رسانه

بـا توجـه   . گيرند و از امر نمادين فاصله ميشوند  مي اي متمايل كه هريك به طريقي به امر نشانه
طـوركلي بـه    پوستر را بـه  ةدهند كيلتش  يتوان اجزا مي ،اي نشانه  نمادين و امر  به خصوصيات امر

 ،ارتباط اين دو. اي تعميم داد نشانه  هاي تصويري را به امر خالقانه از داللتة نمادين و استفاد امر
 فراينـد بصـري در يـك    ةهاي خالقان مندشدن از اصول و قواعد در كنار تزريق محركه يعني بهره
د و شـو  منجر مـي  معاني ويژه در ذهن مخاطب گيري به شكل ،بينامتنيت ثر از روابط أارتباطي مت

  .كنيم ها اشاره مي د، كه به چندي از آنشو اثر مي موجب گشودن زواياي پنهان
در ايـن پوسـتر   تكـرار گـل   زنـانگي،    ظرافـت  ةدهنـد  استعاري از گل به جاي زن نشان ةبهر

تكثر و تنوع در ميـان  تكرار موتيف گل، . آيد اي به حساب مي نشانه  ا حاكي از بروز امريسرپيچي 
شـان را نشـان    زنان با وجود شباهتشان و تمايز ميـان مطالبـات اجتمـاعي، فرهنگـي و سياسـي     

نيـاز بـه    بيـانگر گـل    صداي زنان و گلـدان  بيانگراستفاده از دهان به جاي گلبرگ گل . دهد مي
نـين گزينشـي   چ. اسـت ) آرا و نظر ةحق ارائ( مراقبت از زنان و پرورش و بسترسازيِ صداي زنان

هنرمنـد و مخاطـب    ةزيست ةهاي بينامتنيت و تجرب در انتخاب عناصر براي انتقال پيام در زمينه
  .ريشه دارد
اي  امـر نشـانه   ةمنزل به استعاري از ارتباط دهان و تشنگي و نياز به آب براي رفع آن ةاستفاد

هاي برنده در كنـار   تيغ .صورت بگيرد دبرآوردن اين نياز باي جهتحاكي از اقداماتي است كه در 
كـه از بسترسـازي و    اسـت ب انكارنشـدني  ئو مصـا  هـا  مخـاطرات، مـرارت   بيـانگر گل و گلبرگ 

) بخشيدن به حق زنـان  تحقق ةدر زمين(زنان  يمحياكردن شرايط تا به ثمر نشاندن پرورش صدا
  .ريزان و فعاالن آن وجود دارد مندان، برنامه بر سر راه مدافعان، عالقه

عنـوان   شده است كه بـه  انجامالتين ة نرم و انحنادار و پيوست  گل با فونت روي گلدان ةنوشت
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اين خط در مقابـل نظـم و   . البداهگي در آن وجود دارد شود و نوعي في تحريري شناخته مي  خط
امر  بيانگراگر حالت جدانويسي حروف . گيرد حروف قرار مي نويس  ايستايي موجود در حالت ِجدا

 كه با فونت نرم، سـيال، انحنـادار   ،روي گلدان ةدر تعارضي آشكار با نوشت ،و صريح باشد نمادين 
دفاع از حقوق زنـان و نيـاز بـه بسترسـازي بـراي       اين نوشته ،به صورت ظاهري. قرار دارد است،

هـاي زايشـي آن    نوشـتار و جنبـه   ةبه وجه خالق اما به صورت ضمني. كند پرورش آن را بيان مي
 .هاي زايشي زنان در پيوندي ضمني است نوشته با زواياي منحني با زايش و جنبه. ندك اشاره مي

 جايگاه حقوقي زنان در جامعه اشـاره  به روي گلدان ةو نوشت زنان به جايگاه  تواند ميگلدان گل 
  .باشدداشته 

 كـه  ها به ايـن نتيجـه رسـيديم    اي و تبادل آن هاي نمادين و نشانه مؤلفهبا تقسيم و بررسي 
از ديگـر وجـوه    .دهد را بيشتر نشان مي) زنانه(اي  مجموع عناصر تجسمي اثر تمايل به امر نشانه

طراحـي   ةفعاليـت زنـان در زمينـ   ة عنوان يك زن در ادام توان به حضور تشكري به بينامتني مي 
اي  وعـه در مجم ،دوزي يعني گلدوزي، بافتني و گـوبلن  ،زنانه  استفاد از تكنيكي. پوستر اشاره كرد

بـه چنـين    شبخشـيدن  غنـا بـه  تمايـل او  ، هنرمنـد  ةزنان ةويژ كردن سبك از آثار عالوه بر روشن
هـاي   از تكنيك گلدوزي براي اشـاره بـه خالقيـت   بينامتني  ةبهر .دهد را نشان مي هايي  خالقيت
هـاي   تكند كه امروز به همان اندازه كه بـه احيـاي سـن    زنان اين پيام پنهان را القا مي ةازيادرفت

 .به صداپروري زنـان توجـه كنـيم    دبه همان ميزان هم باي، هنري چون گلدوزي نياز داريم ةزنان
، نويسـندگان و  )با اشاره بـه پوسـتر خـود هنرمنـد    (اين دفاع هم بايد از جانب هنرمندان  ةزمين

ـ  ةسـه جنبـ   ،در ايـن پوسـتر  همراه با تأكيد بر نوشتار . نگاران پذيرفته شود حتي روزنامه  ةخالقان
زنـان و   خـواهي  حق و حقوق، )صدا در عنوان ةشده از كلم القا(وجودي زنان، يعني گلدوزي، آواز 

عنوان يك  به ،تشكري  پريسابا مرور اين موارد متوجه شويم . نوشتن مورد توجه قرار گرفته است
و برگرفتـه از  ا لحن و بيـان هنـري   زنانه را شناخته و ةهاي خالقان جنس نيازها و ابعاد جنبه ،زن

بـر محـور    هتـر اسـت  باگر زنان بخواهند در آثارشان زنـانگي را نشـان دهنـد    . اوست ةزنان ةتجرب
هـاي   مؤلفـه گيـري    بـه شـكل   تفـاوتي كـه  ؛ خود هنرشان را بروز دهند  تجارب، عاليق و ساليق

شـايد تكنيـك متمـايز و عناصـر اسـتعاري يـا        ،بنـابراين . انجامـد  از مردان ميمايزي متخالقانة 
حدود زيادي وجهي زنانه و تا حـدود متوسـطي غلبـه بـر اسـتفاده از       جانشيني در اين پوستر تا

  نام پريسـا  دليل اعتبار. در هنر گرافيك ايران باشد) به معناي مسلط و غالب(هاي مردانه  كيتكن
بنـدي   نسل ةاصلي تاريخچ ةهاي گوناگون گرافيك در بدن طراحان زن در دوره همةتشكري بين 

تواند توجـه و تمركـز او بـر مسـائل اجتمـاعي و درك ابعـاد وجـودي زنـان و          يك ايران ميگراف
 .همچنين پشتكار و فعاليت مستمر هنري او باشد
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