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   * 1شورايياي ديداري پوسترهاي عا هاي استعاره در نظام نشانه جلوه

سلمان بصائري
*  

  كارشناس ارشد گرافيك، دانشگاه تربيت مدرس

  محمد خزائي

   گرافيك، دانشگاه تربيت مدرسدانشيار

چكيده
 صريح به پيام تبليغاتي، ةجاي اشار است كه بهگفتمان ديداري در دنياي كنوني ديرزماني

.  است غيرمستقيم و ضمني از مفهوم مورد نظر را براي موفقيت در هدف درپيش گرفتهةاستفاد
اي ديداري مواجه   خوانشگر را با سطوح مختلف نظام نشانهداللت ضمني به موضوع تبليغ

هاي   بررسي كاربردها و جلوه، هدف اين مقاله.شود مي و موجب تعامل هرچه بيشتر او كند مي
هاي آن براي معناآفريني اي ديداري و درك قابليت هاي نشانه ح نظامحضور استعاره در سطو

 ، به همين منظور. است-رود شمار مي  به تبليغاتياي  كه رسانه- در پوسترهاي عاشورايي
در اين پژوهش .  است شدههاي اخير بررسي  سالهاي مختلفي از پوسترهاي عاشوراييِ نمونه

اي ديداري  اي عاشورايي با كدام سطوح نظام نشانه پوستره:مطرح شده استسه سؤال اصلي 
اي ديداري در طراحي پوسترهاي هاي نشانه آيا تحليل سطوح مختلف نظام؟در ارتباط هستند

 سبب ظهور ها با يكديگرچگونه عناصر بصري، كالمي و نيز تعامل آن ؟عاشورايي كاربرد دارد
ي ها  بررسي درشوند؟اي ديداري مي م نشانه نظاةمثاب هاي مختلف استعاره در پوسترها به جلوه

اي ديداري قابليت كه استعاره در هر سه سطح نظام نشانهدست آمد  به اين نتيجه نگارندگان
 چيدمان عناصر  نحوةدليل ظهور دارد و كاركرد متفاوت استعاره در هريك از اين سطوح كه به

، ايجاد ختلفي از استعارهنمايان شدن وجوه مموجب ، و ماهيت آنان شكل گرفته است
 مخاطب در اين ارتباط و بروز معاني مختلفي از گفتمان موجود در هاي گوناگونِ خوانش

هاي ظهور  درك هريك از اين مفاهيم امكان قياس بين جنبه. شود ميپوسترهاي عاشورايي 

sbasaeri7@gmail.com: نويسندة مسئول* 
12/2/1392: تاريخ پذيرش    24/5/1391:  دريافتتاريخ
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وح هاي هريك از اين سطاي ديداري و بررسي قابليت استعاره در سطوح مختلف نظام نشانه
  . كند براي معنابخشي به اثر و گفتمان استعاري را فراهم مي

   .اي ديداري، نماد، معنا  پوسترهاي عاشورايي، استعاره، سطوح نظام نشانه:هاي كليدي واژه

   مقدمه. 1
 غانمبلّ،روزمرهزندگيدرتبليـغاتيهايروزافزون پيامگسترشوارتباطاتافزايش با

خوانشگربرايتنها نهتبليغموردموضوعبهسادهوتقيممسارجاعكهاند دريافته
با بايست ميراتبليغات،بنابراين.شدخواهدفراموشسرعت بهبلكهدارد؛ نجذابيتي

تبليغموردموضوعوپيامبه اين شكل وساختمفهومابوجذاباگونه،معميهاپيام
هاي خلق  ترين زمينهاز مهمپوسترها . كردپذيرباوروماندگارمخاطبذهندررا

مذهبي مانند  -هاي تبليغاتي در دنياي كنوني هستند و پوسترهاي فرهنگيگفتمان
   .دهندبخشي از اين مجموعه را تشكيل مي عاشورا ةپوسترهاي حماس

 فشردةويژه مذهبي در خدمت بيان اختصاري و  آنچه در پوسترهاي فرهنگي و به
 تاريخ، مذهب و برگرفته از كه  است و نمادهاييگيرد، عناصر بصري ميپيام قرار 

 ملي در طراحي هاي بصريِاستفاده از اين نمادها و مؤلفهاگر  . استهويت يك ملت
شود منجر تواند به خلق اثري  مي باشد، بيان متناسب و مفهوم دارايپوسترهاي فرهنگي

 با مخاطب رتباط اةثيرگذار و در حيطأ ت كشف و پرورش نمادهاي فرهنگيِةكه در حوز
 استفاده از صنايع بالغي ها،  ارتباطهاي بياني براي ايجاد اينيكي از راه. عمل كندموفق 

 . و مجاز در پرداختن به موضوع گفتمان است2مانند استعاره
تواند  ويژه گفتمان فرهنگي تبليغات مي هاي تبليغاتي و به استعاره در پيامكاربرد

همچنين، . گذاري و اختصار در طراحي پيام پوستر شودسبب گشايش راه و نيز تأثير
  باعث افزايش غناي نمادهاي بصريِ تاريخي، فرهنگي و مذهبي يك سرزمين

  . خواهد شد
اي  هاي نشانه هاي آن در سطوح نظامهدف اين مقاله بررسي كاربرد استعاره و جلوه

اشورايي كه از هاي مختلفي از پوسترهاي عنمونهبه همين منظور، .  است3ديداري
چگونگي خلق تا  شدند بررسي اند،دن مفهوم بهره بردهرسانعناصر نمادين براي 
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در اين . روشن شود ها كارگيري عناصر مورد نظر در طراحي پوستر استعاره در جريان به
يك از سطوح  ها چگونه و با كدام استعاره:شود ها پاسخ داده مي پژوهش به اين پرسش

هاي بصري  هاي مختلف ظهور استعارهي ديداري مرتبط هستند؟ جلوهاهاي نشانهنظام
اي ديداري پوسترهاي عاشورايي به چه  و نوشتاري در سطوح مختلف نظام نشانه

 را وارد تعامل با اين پوسترها -از هر نوع آن -توان مخاطب صورت است؟ چگونه مي
   كرد؟

  مفهوم استعاره. 2
: 1371، شميسا( ».استديگرلغتجاي بهلغتيخواستنعاريهمعناي هبلغت دراستعاره«

 با  و شباهتة ديگر با عالقةجاي واژ اي است بهكار بردن واژه  به علم بيانو در)154
  :گفته استشميسا . وجود قرينه

هاي ضمني موجود در يك گفتمان و خلق توانند با نمايش داللت ها مياستعاره
 .ثيرگذاري گفتمان منجر شوندأ بالغت و تمعاني مترادف و همسو با آن، به

ثير مناسب به كالم أسيسرون استعاره را يكي از ابزارهاي الزم براي بخشيدن ت
اي را  در استعاره واژه.ت تشبيه اسةشد و عقيده دارد استعاره صورت كوتاها. داند مي

باعث دهيم كه به آن تعلق ندارد و اين عدم تعلق و عدم تناسب در جايي قرار مي
).58همان، (شود زيبايي كالم مي

عنوان ابزاري براي انتقال معنا و  عنوان صنعت ادبي چه به  چه به،در مفهوم استعاره
كار اصلي استعاره يافتن و بيان وجه . ييمرويا ابزاري براي بيان، با عنصر تشبيه روبه

يندي است كه افر استعاره گويد  مي نيز)11: 1380 ( هاوكس.تتشابه بين دو موضوع اس
نحوي كه از  به؛دشوهايي از يك شيء به شيء ديگر فرابرده يا منتقل ميدر آن، جنبه

 در 4رومن ياكوبسن .رود كه گويي شيء اول استاي سخن مي گونه شيء دوم به
  : نويسد  ميباره اين

يك . گيري گفتمان ممكن است به دو طريق معنايي متفاوت صورت پذيردشكل
دنبال موضوع   مجاورت، بهةواسط  است برحسب شباهت يا بهموضوع ممكن

نمايد و روش ترين نام براي مورد اول مي روش استعاري مناسب.دديگري بياي
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ترين برچسب براي مورد دوم دانست كه موجزترين توان مطلوبمجازي را مي
   .)121: 1388 سجودي،( يابندترتيب در استعاره و مجاز مي نمود خود را به

 بلكه به سطحي ؛ مختص به شعر و آثار ادبي نيستكارگيري فنون بالغي صرفاً به«
گيري گفتمان و كار بنيادي در شكلوتر ارتقا پيدا كرده است و به سازگسترده بسيار

 ،همان( سجودي .)60: 1387سجودي، ( ».همچنين در شناخت ما از جهان تبديل شده است

بر اينكه معتقدند استعاره بخشي متعارف  يان عالوهگرا شناخت كه استبر اين باور )63
 كه استعاره فراتر از سطح زبان عمل كنند تأكيد مياز زبان است، بر اين نكته نيز 

به او . سازي انسان است كند، محدود به زبان نيست و مبناي نظام فكري يا مفهوم مي
كلي در زبان   استعاري بهجايگاه«: گويد مي ،گراشناسان شناختاز زبان، 5ليكاف نقل از
سازي يك قلمرو ذهني برحسب  بلكه خاستگاه آن را بايد در چگونگي مفهوم؛نيست

  ).جا همان( 6».قلمرو ذهني ديگر يافت

هردرها آنازاستفادهكهمعنااينبه؛هستندبنيادفرهنگها هاستعاراززياديبخش
بصرينمادياواژهيكازكهناييمعرو ازاينخود را دارد؛خاصهايويژگيفرهنگي

بينوهافرهنگسايردركهنيستمعناييهمانالزاماًرسد،   به ذهن ميفرهنگيكدر
 نمادهاي مذهبي و ،از اين جمله. شود ميدرك واژه يا نماد بصري آنازاقوامديگر

. دشون تبديل ميتاريخي هستند كه در پوسترهاي عاشوراييِ مورد بحث به استعاره 
هايي هستند كه در فرهنگ مذهبي و ملي ايرانيان قابل فهم و داراي ها استعاره اغلب آن

هاي ديگر معاني  ممكن است در فرهنگها  هريك از آنةدهند  و عناصر شكليندمعنا
   .باشدداشته متفاوتي 

  اي ديداريسطوح مختلف نظام نشانه. 3
رايي در اين مقاله سطوح مختلف هاي استعاره در پوسترهاي عاشوبررسي جلوهبراي 
سوي  د راهي بهنتوان اين سطوح مييك از هر. هاي ديداري را نيز بايد بشناسيمنظام

 7كه گرنتچنان. اي ديداري باشندهاي مختلف يك اثر در نظام نشانهخوانش اليه
 ةدرآمدي بر مطالع: شناسيمطالعاتي در شمايل در 8د، پانوفسكيگوي  مي)12 -11 :2007(

 ممكن در ة سه سطح يا مرحل- منتشر شدم1938بار در سال  اولين كه -9هنر رنسانس
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رحيمي . كند معنايي ممكن، از هم جدا مي» ةالي«تحليل نقاشي رنسانس را متناظر با سه 
 پانوفسكي بعدها :نويسد شناسي در سينما مي  در تحليل شمايل)58 -57: 1390(جعفري 

شعيري . پي گرفتو سپس الرنس الووي آن را نبال كرد دسه سطح معنايي را در سينما 
 12 و مفهومانه11، تجسمانه10صورتانهرا سطح اين سه ) 1390(و رحيمي جعفري 

اي از  سطح صورتانه وضعيتي است كه در آن تصوير با استفاده از مجموعه. اند ناميده
سطح ر د. گيرد متني هستند، شكل مي پردازي درون عناصر كه تحت كنترل گفته

 و كنند ايجاد خود توانند ساختاري منحصربه يافته مي تجسمانه عناصر و عوامل صورت
 سطح تجسمانه شناسايي و توصيف چيزي را شامل .به حضوري مستقل دست يابند

 -دشو ها منتقل مي مايه معناي ثانوي يا قراردادي كه از طريق نقش -شود كه انگاره مي
 13نوعي فراسطح يا فراگفتمان ها و به تفسير همان انگارهسطح مفهومانه . شود خوانده مي
و سپس شود  مياي ديداري است كه خود از تركيب دو سطح قبلي حاصل  نظام نشانه

د كه شو در سطح مفهومانه چيزي به صورت و تجسم اضافه مي .گيرد ها فاصله مي از آن
ي مخاطب را برهم يافته است كه معادالت ذهن فرد و الگويي خود هبمعنايي منحصر

 جديد  به روي مفاهيماي را يچهزدايانه، در ريزد تا به اين ترتيب با عملي آشنايي مي
 بررسي بهاي ديداري   معرفي سه سطح مختلف نظام نشانهپس ازحال . بگشايد
اي ديداري پوسترهاي عاشورايي هاي استعاره در اين سه سطح در نظام نشانه ويژگي

  . پردازيم مي

  اي ديداريدر نظام نشانه اي بصري  آرايهةمثاب استعاره بهاده از استف. 4
 »دادن نشان چگونه« ةمسئل بهشناسي ديداري در مبحث نشانه) 1391(عزم  اطهاري نيك

 مفاهيم از بسياري بيانان انسان در قدرت زب. دهد بسيار اهميت مي »فهماندن چگونه« و
 را اثر فهم و درك وشود  مي محدود ديداري اي نشانه هاي نظام با هنر  حوزةدر

 هاي ارزش به را ديداري هاي گفتمان معناي و تركيب توان مي ،درواقع .كند مي تر پيچيده
  . كرد محدود ديداري دنياي اي نشانه

 شصت ميالدي ةده از فرانسه در ويژه به اروپا، در بار نخستين ديداري شناسي نشانه
 يا تصويري شناسي نشانه كه بود كسي اولين بارت. شد آغاز 14بارت روالن با و
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 كار به اشياء و تصاوير تحليل و تجزيه براي هايي مدل و كرد مطرح را 15آيكونيك
 سال در. شد 16اجتماعي هاي نشانه نام با ديگري نظريات مبناي بعدها كه گرفت
 يشناسنشانه نام با كتابي ،پاريس مكتب شناسان نشانه از 17،فونتني ژاك ،م1995

 شناخت و عواطف تجسم، افت،يدر كه داد نشان كتاب نيا درو  نگاشت 18ديداري
 در ،كانادايي شناس نشانه 19،كاراني ماري ،آن از پس .اند ارتباط در نور ةمسئل با ينوع به

 به مربوط ينظريات ؛كرد مطرح حوزه اين در را ديگري نظري مسائل م1998 سال
  . گرفت قراراو  توجه مورد هك تصاوير طريق از شناخت و دريافت

 پوسترهاي عاشورايي انجام شده و آنچه در رةباها در  اين بررسي،در اين پژوهش
 عناصر بصري و كالمي است كه سبب ،گيرد اين پوسترها مورد خوانش قرار مي

گيري اين  قرارة نحوميان،در اين . دشو ميها  آن معناآفريني وها  گيري استعاره شكل
درك و خوانش آنان موجب  و ماهيتشان ها استفاده از آن ، طرزار يكديگركندر عناصر 

  . شود اي ديداري مي نظام نشانهگانة در سطوح سه
 است كه در گفتمان پوسترهاي صناعات بصريترين ترين و پرمفهوماستعاره از مهم

 برده كار هايي كه در اين پوسترها به در استعاره.فرهنگي و مذهبي حضوري فعال دارد
از طريق معنا ) ها در محل يكديگر و واژهها تجاي ارجاع و جانشيني لغ به (شود مي

شكلي   به- شامل رنگ، خط، فرم يا ايماژها باشد كه ممكن است-ايجاد كدهاي بصري
آفريني، گيرد و با ايجاد شگفتينمادگونه، شاعرانه و يا رمزگونه نزد مخاطب شكل مي

پيام، مخاطب را به كشف معنا و توجه به پيام تبليغي مورد ةناگوجذابيت و يا طرح معم 
 شامل شعار يا متن پيام تبليغ  تبليغي كههاي هدر واژاين، وجود با.ندك ميدعوت نظر 
 هاي تها و عبار تواند كاربرد داشته باشد و معنا را از طريق واژهشود نيز استعاره مي مي

   .شاعرانه انتقال دهد
كه  چندي است - نظر است موردازجمله استعاره كه در اين مقاله  -هاي بالغيآرايه

 درفريد ياحقي  20.اي ديداري قرار گرفته است هاي نشانهمورد توجه پژوهشگران نظام
هاي لفظي و   تطبيقي جناسة بصري مقايسة ادبي، آرايةجناس؛ آراي«پژوهشي با عنوان 

ن اي بصري و لفظي جناس در انيميشه  معادلة به بررسي و مقايس21»نبصري در انيميش
هاي  آگهي قرائتي نقادانه ازدر كتاب ) 1385 ( حسين پاينده،همچنين .پرداخته است
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 نظرازرا هاي بازرگاني تلويزيون ايران   ساختار آگهيتجاري در تلويزيون ايران
جمله  از-هاي بالغي نيز به حضور آرايهگاهي و بررسي كردهمعناشناختي و فرهنگي 

در سطح  را هااين بررسيپاينده  . است اشاره كردهها  در ساختار اين آگهي-عارهاست
هاي تلويزيوني و معرفي آنان هاي بصري استعاره در ساختار اين آگهيشناخت معادل

عنوان ركني  هاي ادبي يا استعاره به  آرايه،هادر اغلب اين پژوهش . استدادهانجام 
اين نگارندگان  اما ؛ دارد نقش مهميها ي اين نظامساز در مفهومرسي شده است كهبر

اي  در سطوح مختلف نظام نشانهرا هايي از نمود اين آرايه ند تا جلوها مقاله برآن
  . ديداري بررسي كنند

  استعاره در خوانشي از پوسترهاي عاشورايي. 5
عهده بري نقش مهمرساني  در انتقال مفاهيم و اطالعند كهثيرگذارأ تاي رسانه پوسترها

. ها نيز برخوردارند سطح با متون ادبي و حتي گاهي باالتر از آن دارند و از امكاناتي هم
 ةاز آنجا كه حافظ«: نوشته استتصاوير ة وسيل رساني به ويژگي اطالعدربارة�محمديان

 نوشتاري آنان است، اطالعاتي كه در قالب تصاوير ةتر از حافظتصويري افراد، قوي
ها بايد مفاهيمي را كه واژه. )78: 1379( ».مانند ، بيشتر در ذهن باقي ميشوندكسب مي

توان انتقال داد و  هند، با يك تصوير يا نماد بصري در پوستر ميدر چندين سطر شرح د
�اطالعات�و�تبليغات�وسيع�حجم�دليل هب.  مفهوم و حجم پيام كمك كردسازي به فشرده

�با�مخاطبان� ارتباطكوتاه�زمان�و�)ديد�وسعت�لحاظ به(�كم�فضاي�كنوني،�دنياي�در
�و�فنون�از�ها آن�در�و�دارند�فشرده�بسيار�ساختاري�پوسترهاي فرهنگي�اغلبِ�،هاآگهي

�استفاده�، فراوانرسانند مي�ياري�كالم�ايجاز�به�كه�)ازجمله استعاره(ادبي �صناعات

  . شود مي
�موضوعي�استعاره�ان،زب�كالسيك�هاينظريه� در كهكندسجودي از ليكاف نقل مي

�ةآراي�فقط�ديگر�استعاره� اما امروزه؛انديشه�به�مربوط�موضوعي�نه�شود مي�تلقي�زباني
�در�مفهومي�هاي استعاره و  استبشر�شناختي�نظام�در�فعال�ينديافر�بلكه�؛نيست�ادبي
استعاره  ،بنابراين�.)138: 1390 ساساني،(� اساسي دارندنقش�مفاهيم�از�مند زبان�درك

  . اي بصري نيز نزد خوانشگران نظام ديداري اهميت يافته استعنوان آرايه دريج بهت به
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هاي زيادي طراحي پوستر) ع( موضوع عاشورا و نهضت تاريخي امام حسيندربارة
، براي پرداختن به موضوع پوستر  واقعهدليل تاريخي و مذهبي بودن اين  به.شده است

 در دسترس دليل  به،سوي ديگر از .ه شده است بسيار استفاداز نمادها و عناصر بصري
نبودن عناصر تصويري مربوط به آن دوران و نيز تقدس اين نهضت، امكان استفاده از 

 باشد، تقريباً واقعه هاي بزرگ اين شخصيت شبيه بهها يا شمايلي كه دقيقاًعكس
 مورد نظر  مفاهيم رساندن كمك بههاي بصري براي ستفاده از استعارها. غيرممكن است

   :نوشته است باره  در اينفتوحي. تواند راهشگاي اين موضوعات شود مي
هاي عادي  هايي را كه در ظرف زبان و داللت استعاره بيان آن دسته از تجربه

هايي از ادراك  يندهاي تخيلي، شكلاكمك فر استعاره به. سازد گنجد ممكن مي نمي
يابد، تخيل و تفكر  بان گسترش ميگونه ز كند و اين و زيست را وارد زبان مي

آفريند و اين آفرينش امر تازه همراه خود  استعاري درواقع چيزي تازه مي
   .)342: 1390( سازد مي اي نيز هاي زباني تازه صورت

 حاوي معاني  تصويري نوينِهاي هاي بصري نيز قابليت ايجاد واژه  استعاره،رو ازاين
اي ديداري  استعاره را در سه سطح نظام نشانه ةآراي ،در ادامه . دارند راكهن يا تازه

، استعاره اند هاي ديداري انجام داده در خوانشي كه پژوهشگران در نظام.كنيم ميبررسي 
.  در هر سه سطح حائز اهميت باشد و مخاطب را وارد گفتماني تعاملي كندتواند مي

 مختلفي را عاشوراييپوسترهاي  ،اين پژوهشدر  هرچه بهتر ةبراي رسيدن به نتيج
استعاره در . پردازيم ميچند مورد به تحليل ها ايم كه از بين آن مورد خوانش قرار داده

   . نشان خواهد دادهاي مختلفيد، جلوهشواي كه پديدار هر سطح نظام نشانه

 پوسترهاي عاشوراييةاستعاره در سطح صورتان. 1 -5

گاه كالم . مي و تصويري هستيمام كالدر اغلب پوسترهاي عاشورايي شاهد تعامل نظ
در همان سطح هاي بصري را ها و ويژگيقدر پررنگ و صريح است كه قابليت آن

 و گاه -هاي ضمني نخواهد بوددنبال اليه و ديگر خوانشگر به -كند صورتانه عيان مي
تواند در يك محور ميزان اين تعامل مي. رسد  مي كمترين حد خود بهاين تعامل

 اين جنبه را . از ميزان بار استعاري و نقش استعاري بكاهدرعكس بةتي و رابطمختصا
  . توان در دو پوستر زير مشاهده كرد مي
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 در سطح صورتانه با سروهاي قرمز و سبز كه ة يك در پوستر شمار.1 -1 -5
 اين هاي معناييِ ديگر ويژگيما براي خوانشِ. ميروي ه روب،اند شمعي را تشكيل داده

 اين ،سروها تشكيل شده  شمعي كه از در زير. بايد به سطح تجسمانه رجوع كنيمرپوست
 بيشترين ميزان ما در اين پوستر. »بانه سوختندهفتاد و دو بهار غري«: عبارت آمده است

 هرگاه اين تعامل به  گفتيم،طور كه و همانكنيم  را مشاهده ميتصويرتعامل كالم و 
هاي  درواقع در نقش. شود ان بار استعاري كاسته مي از ميز،بيشترين حد خود برسد

پررنگ باشد، ديگر ما با قطب استعاره پيام  23نقش ارجاعيِهرگاه  22،زباني ياكوبسن
 زيرا كالم گوياي تمام عناصري ؛ركن استعاري از بين خواهد رفت. سروكار نداريم

 مثال براي. جه كنند ديگر ما را با خوانشي استعاري مواشود كه ممكن بود در سطوح مي
 به -و پايداري ياران امام حسين هستند كه استعاره از حماسه - سروها،در همين نمونه

 امام و ياران ايشان  تشبيهي از فقطدر پيام زير تصوير،» بهار« زيرا شوند؛ تبديل ميمجاز 
 بر  قطب مجازة غلبكند، بهبرقرار مي» سرو« ارجاعي كه با عنصر ة رابطدليل است و به

 ةدهند بار معنايي كالم و شكلنشين  هم و دراصل، تصويرشود ميمنجر قطب استعاري 
  .شود  ميبيشترين ميزان تعامل
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 تعاملي با ، تصوير نيست يا دركل كالم توصيفِ، گاه در سطح صورتانه.2 -1 -5
ه مختصاتي  آن محور در دستگا ما با طرف مقابل،در چنين وجهي. كند آن برقرار نمي

از  ،ة دو مثال در پوستر شماربراي.  كه بار استعاري را بيشتر خواهد كردييمرو روبه
 بر  عالوهكهه آمديپوگرافي حروف، تصوير يك قطره درتا روش  حسين بهةكلم

  .ميروي ه ايهام نيز روبة با آراي، كربالواقعة اشك و زنده شدن با» حسين« ةجايگزيني كلم
 ، و در سوي ديگر است)ع( از ماجراي تشنگي، آب و امام حسين استعاره قطرهاين 

كه هرگاه نام ايشان ) ع(ي از امام حسينهاي  با روايت24پديدآورندة رابطة چندآوايي
ايهام . افتد ياد عطش مي شود و هم مخاطب به آيد، هم گوشة چشمان خيس مي ميياد به

سرازير ) ع(اد آوردن نام امام حسيني اشكي است كه از به  در مفهوم قطره نيزاين تصوير

از  .آبي كه در نبرد ناجوانمردانة دشت كربال از ايشان دريغ شده است  شود و نيز قطره مي

هاي سنتي اصفهان است   پارچهةجق  بتهمانند نقوشي يادآور شكل كلي تصوير سوي ديگر،

   .يابد  مي كاركرد فرهنگي و تاريخي نيزاستعاره ،نظرو از اين 
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 هاي عاشورايي پوسترةاستعاره در سطح تجسمان. 2 -5

اي  ، استعاره جلوهشوند بازشناسي ميدر پوسترهايي كه استعاره در سطح تجسمانه 
 با فقط خوانشگر ، در سطح صورتانهة سهدر تصوير شمار. شناختي دارد زيبايي
در . اند يچ ترسيم شدهبندي مارپ تركيبرو است كه در يك هاي مختلفي روبه پروانه

هاي مختلف به دور يك  پروانهروييم، روبهها سطح تجسمانه و سطحي كه با انگاره
اي  سوي مركز، رابطه اين چرخش و حركت به. اند و قرمزرنگ قرار گرفته  افراشتهةپروان

 درويشان ةشباهت به حلق وجود آورده كه بي هاي اطراف به بين پروانة مركزي و پروانه
 به معناي استعاري پيام بار فرهنگي نيز ،ريدان در ادبيات ايران نيست و از اين حيثيا م

و » هفتاد و دو تن «:شويم  ميرودر دو قسمت با دو كالم روبه.  استشدهافزون 
 عاشورا و اجتماع هفتاد ها روايت شهيدان پروانه،بنابراين در سطح تجسمانه. »عاشورا«

و به اين  كنندرا بازگو مي)  قرمزرنگةپروان (اوبه دور ) ع( ياران امام حسينو دو نفرة
 آن واقعه شكل از)  مفهوم ضمنيِ ديگر فرازمينيو در(هايي انساني  استعارهترتيب،

امام جاي ياران   به-كه خود زندگي تراژيكي دارند -ها جانشين شدن پروانه. دگير مي
رو براي درك   دارد؛ ازاينشناسانه كاركردي زيباييفقطو نهضت ايشان ) ع(حسين

 .نيست نيازي به رجوع به سطح مفهومانهها  مفهوم عناصر بصري و معناي استعاري آن
طور كل  ها و بههاي خوانشگر از خطوط، شكل سطح تجسمانه تجسم انگارهواقع،در

ها با يكديگر بررسي خواهد شد و در اين عناصر يك نظام ديداري است كه ارتباط آن
 آن ةشناسان  زيبايية با جلو،شده هاي بررسي طبق نمونه،سترهاي عاشوراييسطح در پو

  .رو هستيم روبه
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   پوسترهاي عاشورايية استعاره در سطح مفهومان.3 -5

سمتي  ها بهاگر استعاره در سطح صورتانه مشخص نباشد و در سطح تجسمانه خوانش
در . استآشكار شده  مفهومانه رود كه مفهوم استعاره شكل گيرد، استعاره در سطح

 دو ةهايي سروكار داريم كه نتيج و خوانشها نظام ديداري با تفسيرةسطح مفهومان
هاي صريح در  وابط ديگر ميان عناصر تصويري يا داللت ر،دراصل. سطح ديگر است

 مختلف هايسيرها و تف كنند؛ بلكه مفهوم ميناولين مواجهه ما را وارد تعامل با اثر 
و ) ع(، »سين« كلمات ،ة چهار مثال در پوستر شماررايب. زنند  نهايي را رقم ميةنتيج

اي با رنگ قرمز دوخته  كنيم كه روي پارچهرا در سطح صورتانه مشاهده مي» ح«
از آن » ح«را بازشناخت كه حرف ) ع(توان كالم حسيندر سطح تجسمانه مي. اند شده

شود ما اين باشد كه سبب مي) ع (ة نمايةتيجتواند ناين بازشناسايي مي. جدا شده است
سوي از . ده استشبخوانيم كه حرف اول آن جدا ) ع(صورت حسين  حروف را به

ها از محل جدا شدن در زير يكديگر، گرفتن آن باوجود جدا بودن حروف، قرار ،ديگر
 اين عمل در سطح .كند ميپذير  را امكان) ع( حسينةامكان خوانش مستندي از واژ

 كه اين 25بينامتنية  اما با رابط؛شناسي باشدجسمانه ممكن است مورد خوانش زيباييت
ها از كالم  صورتة انگارةكند، در خوانش مفهومانمي متن با متن نهضت عاشورا برقرار

 شده و مفهوم ها جانشين اسم،كه ابتداي كلمه است» ح« حرف يابيم درمي) ع(حسين 
   .كند  شهادت در كربال را زنده ميقعةواو ) ع(جدايي سر امام حسين

 كه عضو -لحاظ شباهت با سر انسان  حسين بهة حرف ابتدايي واژ، ترتيببه اين
 »سين« واژه كه همان عبارت بقية آن درنظر گرفته شده و جانشين -مقدم بدن است

 اين جدايي و گسست بين ، از سوي ديگر).ع(است، جانشيني براي بدن امام حسين
. كند  بازگو مي،وجود خواهد آمد  آن بهكه از پسرا  ماتمي  رنج وهومِ مفعناصر

 توان مورد خوانش قرار  در سطح مفهومانه ميفقطها را  مفاهيم اين استعاره،بنابراين
. ترين سطح استعاره خواهد بود بستري براي بروز باالترين و ضمني سطح مفهومانه .داد

وانش ارتباط عناصر يك اثر در نظام ديداري، هاي اوليه و خ در مواجهه،پس از اين
  . گيرد ترين حالت خود شكل ميره در ضمني بروز ندارد و استعاةاستعاره جلو
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هاي بروز استعاره در سطح مفهومانه بايد با شناخت معناي عناصر  درك جلوه
 در سطح .دگير تصاوير با يكديگر صورت ةهمراه تحليل فضاي پوستر و رابط به

 .توان با درك معاني عناصر بصري كشف كردها را مي معناي استعاره،تجسمانه
آمده در سطح پديدهاي  ميان عناصر كالمي و بصري در استعارهة رابط،همچنين

  .شود مي اثر كاسته ة از بار شاعرانبه اين ترتيب،صورتانه نمود بيشتري دارد و 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گيرينتيجه. 6
 ) آثار ادبيمثابة به(گيري معناي پوسترها يند شكلادر فراست كه اي بالغي  آرايهاستعاره
  بروز آن موضوعي است كه تاكنون چندانة اين حضور و نحو.كند ميثري ايفا ؤنقش م

هاي مختلف ظهور استعاره اليه  كشف،هدف اين مقاله. مورد بررسي قرار نگرفته است
المي در فضاي پوسترهاي هاي چيدماني و ذاتي عناصر بصري و كسبب ويژگي به

 .استها در سطوح مختلف بروز معناي استعاري عناصر  عاشورايي و نماياندن تمايز آن
هاي   جلوه،اي ديداريسه سطح صورتانه، تجسمانه و مفهومانه در نظام نشانهبا توجه به 

 4 ريتصو
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در اغلب اين . توان بازشناخت  ميدر پوسترهاي عاشورايي  رامختلفي از استعاره
كه اين  هنگامي. ا تعامل خاص ميان نظام كالمي و نظام تصويري وجود داردپوستره

 باشد، اش تعامل به بيشترين سطح خود در سطح صورتانه برسد و پيام در نقش ارجاعي
نشيني  هايي كه ممكن است در محور جانشيني كاركرد داشته باشند، به محور همنشانه

  برسد، كمترين حد به وقتي اين تعامل اما؛كنند مي نقش مجاز پيدا شوند و ميمنتقل 
هاي استعاره در ديگر جلوه از. داشت  مستقيم و صريح خواهداي كامالًاستعاره جلوه
. يابد يمشناختي در طراحي است كه در سطح تجسمانه بروز وجه زيبايي، اين پوسترها

ي و نقد ينامتنها، با چندآوايي روابط ب در سطح مفهومانه و خوانش يك پوستر و نشانه
در سطح . را مورد خوانش قرار داداي ديگر از استعاره  توان جلوه محوري مي متن

 ها روي آورد،  يعني سطحي كه بايد براي درك آن به تفسير و تفهيم انگاره،مفهومانه
 در پوسترهاي عاشورايي. ترين حالت خود قرار دارد  در باالترين و ضمنياستعاره
هاي   جلوه،شوند ها به استعاره تبديل ميهاي شمايلي و نمايهنشانه نمادها و كه هنگامي

 ارتباط و خوانش كمك ها در هر سطح ثيرگذاري آنأمختلفي خواهند داشت كه به ت
   .خواهد كرد

  ها  نوشت پي

بررسي روند سير و تحول   كارشناسي ارشد سلمان بصائري با عنواننامة اين مقاله برگرفته از پايان. 1

  . استها از آغاز عصر ديجيتال تا كنون هاي آن ي تبليغات و ويژگيها شيوه
2. system of visual sign 
3. metaphor 
4. Roman Jakobson 
5.George Lakoff 

در اينجا نقش زباني آن (تعاره  اسبرجستة و ويژگي ها ريفاين پژوهش نيز استفاده از اين تعدر  .6
  . است در اولويتست،گراشناسان شناختتوجه سجودي و زبانكه مورد )  بصرية يك آرايمثابة به

7. Barry Keith Grant 
8. Erwin Panofsky 
9. Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the 

Renaissance 
10. figurative 
11. plastique 
12. figural 
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13. meta-discourse 
14. Roland Barthes 
15. iconic 
16. social signs 
17. Jack Fontanier 
18. Sémiotique du Visible
19. Marie Carani 

 در - ادبيات نقش دارندطور كه درهمان -هاي ادبي به آرايههاي ديگريها و كتابمقالهدر  .20
 نقش استعاره  كه در آنمشت در نماي درشتجمله كتاب  پرداخته شده است؛ ازهاي ديداري نظام

  . )177 -155: 1388، حسيني( بيان شده است اژ سينمايي و حضور آن در اين عرصهدر مونت
  1388، بهار 5 ة، شمار نقد ادبيةفصلنام .21

سـازنده را در      عنـصر   شش  و  قرار داده  بررسيمورد  هاي متفاوتش     ياكوبسن زبان را در قالب نقش      .22
ـ    نقـش عبـارت     شش  اين .ه است هر رخداد زباني برجسته كرد      عـاطفي، ترغيبـي، ارجـاعي،       : از دان

.  و شعرييهمدلي، فرازبان
  اغلـب نقـش خبردهنـده دارنـد         موضوعات خارج از زبان كـه      ة استفاده از زبان براي صحبت دربار      .23

(Jakobson, 1988: 123) .  
، آن را در  است كه ميخائيل باختين، انديشمند روساصطالحاتيز ا) poliphony (آوايي چند.24

هاي زباني است كه در  او معتقد بود زبان رمان نظامي از كنش. بررسي كردايفسكي  داستهاي رمان
طور كه  و همان)90 - 73: 1377تودورف، ( گيرد نگ با يكديگر درون ديالوگ شكل ميارتباط تنگات

مندي  وگوي خود موجب گفتآوايكند، اين چند  از ساموئل نقل مي)4 - 3: 1387(نامور مطلق 
 )122 :1990 ( مثال هالكوئيست؛ براي باختين بعدها در اغلب هنرها رايج شدمطالعات. شود مي

 . دادهاي ارتباطِ كالمي تعميموگومندي را به تمام گونه گفتنظر باختين دربارة
گومندي و چندآوايي باختين و  از مبحث گفترا) intertextuality(» بينامتنيت«يوليا كريستوا  .25

 ي خاصاهميت) جوددر ايجاد مفهوم متن مو(  براي متون ديگر)67 -66 :1980 ( كريستوا.برگرفت
) متن(او معتقد بود هر واژه . كنند  براي كلمه در فضاي متن ايجاد مياندازي  چشمبود كهقائل 

بعدها . ديگر در آن قابل خوانش باشد) متن (قي واژگاني است كه حداقل يك واژةمحل تال
  .متن تمايز قائل شدبين بينامتنيت و بينا) 78 -56 :1990 (ميكائيل ريفاتر

  منابع
پايگاه  در »شناسي ديداري هايي دربارة نشانه يادداشت«). 1391( مرضيه ،عزم اطهاري نيك -

  :پژوهشي، تحليلي و خبري آكادمي هنر
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.نشر مركز: تهران.  داريوش كريمية ترجم.وگويي منطق گفت). 1377( تزوتان تودروف، -

 نامة پايان. تحليل روابط بينامتني در سينماي دو دهة اخير ايران). 1390( مجيد رحيمي جعفري، -

. هنر و معماريدانشگاه تربيت مدرس، دانشكدة: تهران .كارشناسي ارشد

. مهرسورة: تهران. آفرينياستعاره، مبناي تفكر و ابزار زيبايي. )1390(  فرهادساساني، -

. مهرسورة:  تهران.گرايي و مطالعات ادبي ساخت  پساگراييساخت. )1388(ان  فرزسجودي، -

. علم:تهران. 2و. شناسي كاربردينشانه .)1387 (_______ -

:  معناشناختي اشتباه–بررسي نشانه«). 1390( حميدرضا و مجيد رحيمي جعفري شعيري، -

 در» جدايي نادر از سيمين و دربارة اليهاي  با تكيه بر فيلم: استعال يا انحطاط سوژه

  .)زير چاپ( دانشگاه هنر اصفهان. شناسي و هنر مقاالت اولين همايش ملي انسان موعهمج

  .سخن : تهران.ها ها، رويكردها و روش شناسي نظريه سبك ).1391(  محمودي،فتوح -

. حروفيه:تهران. مديريت تبليغات). 1379(  محمودمحمديان، -

.فردوس: تهران .2ج .معاني و بيان .)1383(  سيروس،شميسا -

يت  پيشابينامتنةوگومندي و چندصدايي مطالعباختين، گفت« .)1387( بهمن مطلق، نامور -

 .18 -1صص. 57ش.  علوم انسانيةپژوهشنام .»باختيني

. نشر مركز: تهران .2چ.  فرزانه طاهريترجمة. استعاره ).1380(  ترنسهاوكس، -

 . نشر هما: تهران.معاني بيان ).1374( الدين جالل،همايي -
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