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چکیده
از زبــان و ادبیــات  بیــان مســئله: اســتعاره در دهه هــای اخیــر در زمینه هــای گوناگــون 
مطالعــات  اســت.  گرفتــه  قــرار  موردمطالعــه  زیبایی شناســی،  و  فلســفه  تــا  گرفتــه 
بدیــع  و  عملگــرا  شــناختی،  معناشناســانه،  مختلــف  رویکردهــای  بــا  تاکنــون  اســتعاره 
اســتعاره  انــواع  حضــور  بررســی  بــه  اندکــی  پژوهش هــای  بااین وجــود  شــده اند.  انجــام 
یکــی  به عنــوان  پوســتر  پرداخته انــد.  مختلــف  هنــری  رســانه های  در  اســتعاری  بیــان  و 
از پرکاربردتریــن رســانه های هنــری، از ابتــدا شــامل عناصــر تصویــری و نوشــتاری بــوده 
اســت. طراحــان همــواره ایــن عناصــر را بــه صــورت مکمــل در یــک اثــر بــه کار می بردنــد. امــا 
نکتــه قابل توجــه ایــن اســت کــه طراحــان معاصــر به ویــژه در دهــه 90، بــا حــذف تصویــر 
از پوســتر و به کاربــردن نوشــتار به عنــوان عنصــر اصلــی، بیشــتر بــه طراحــی پوســتر های 
-محور روی آورده انــد. حضــور نوشــتار به عنــوان ســوژه اصلــی در اثــر را می تــوان از  نوشــتار
منظــر انــواع روابــط اســتعاری کــه بــا مفهــوم پوســتر ایجــاد می کنــد موردمطالعــه قــرار داد.

هــدف مقالــه: هــدف از ایــن مقالــه تحلیــل اســتعاری نوشــتار فارســی و یافتــن روابــط 
اســتعاری  »بیــان  از طریــق تحلیــل  اســتعاری میــان نوشــتار و دیگــر عناصــر تصویــری 
- واســازی« در حروف نــگاری پوســترهای فارســی دهــه 90، به ویــژه پوســترهای نوشــتار

محــور گالــری طراحــان آزاد بــوده اســت.
سؤال مقاله: استعاره واسازی چه بیان هنری در حروف نگاری پوستر می یابد؟

روش تحقیــق: در ایــن پژوهــش کــه بــه روش توصیفی-تحلیلــی انجــام شــده، اطالعــات و 
داده هــای مورداســتفاده از منابــع کتابخانــه ای جمع آوری شــده اســت. 

کــه می تــوان »بیــان  ثــار نشــان داد  آ از تحلیــل  نتایــج حاصــل  نتیجه گیــری: در نهایــت 
ــمار  ــه ش ــر ب ــان معاص ــط طراح ــرد توس ــوی پرکارب ــک الگ ــوان ی ــازی« را به عن ــتعاری واس اس
آورد. بیــان اســتعاری واســازی موجــب تغییــر شــکل نوشــتار بــه نفــع معنــا و ایــده اصلــی 
ج می کنــد. در واقــع می تــوان  اثــر شــده و نوشــته را از ســاختار اصلــی و کلیشــه ای خــود خــار
شناســایی ســوژه شــدن حــروف در طراحــی نوشــتار و ازهم پاشــیدگی حــروف در جریــان 

ــمار آورد. ــه ش ــر ب ــه حاض ــج مقال ــن نتای ــر را از مهم تری ــم دیگ ــی مفاهی بازنمای
واژگان کلیدی: بیان استعاری، استعاره واسازی، حروف نگاری، نوشتار فارسی.
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Abstract
Statement of the Problem: Whenever we seek to express a novel concept or sentiment, i.e., 
to produce meaning (especially in a creative productions), we may encounter a semantic 
gap to establish artistic communication. In fact, we intend to express a concept or emotion, 
but we do not have the verbal or artistic (visual) possibilities. This means that we do not 
find a single word or object that is able to convey the intended connotation.  It is in such 
circumstances that we need figurative devices such as similes, metaphors, or stories. They 
enable us to reach new semantic domains by accompanying, substituting, or combining 
existing concepts, or objects. 
Recently, Metaphor has been studied in many fields such as language, literature, philosophy 
and aesthetics. Scholars have studied metaphor with semantic, cognitive, pragmatic and 
rhetoric approaches. However, there are few studies examining the role of metaphor and 
metaphoric expression in various art media. Poster design, as one of the most widely used 
art media, has always included two important elements, visual and textual elements. 
Designers have used these elements as complementary objects. But it is noteworthy that 
contemporary Iranian designers, especially in the last decade, 1390s, have realized the 
potentiality of type and typography in poster designing and therefore have used type and 
typography as nearly independent medium. 
A comparative review of recent researches in 1370s-1390s, showed that designers’ tendency 
to use type as the main element of a poster began almost in the mid-1370s and peaked in 
the 1390s. So, most of the posters designed in this period are based on type. Due to the fact 
that there is a wide variety of Iranian type-based posters, the ones which were designed 
for different events and exhibitions (in Azad Art Gallery) in the last decade have been 
selected to be analyzed. 
Previous researches have studied ‘typography’ only on its form characteristics, but in the 
present study, the relation between form and content has been considered and the types of 
metaphorical expressions in poster typography (especially type-based posters) have been 
analyzed.
Through metaphoric analysis of nearly 500 posters, we have found different metaphoric 
expressions created by Iranian contemporary designers through the use of typography 
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to express the intended notion of the poster. 
Then, through comprehensive analysis of 
different metaphoric expressions we have found 
some common patterns, most importantly the 
metaphoric expression of deconstruction.
Metaphoric expression of “deconstruction” is 
the one in which the visual elements (type in 
particular) are conceptually reformed (redesigned) 
to express intended notion of the poster in novel 
and eye-catching ways. We have found that this 
metaphoric expression, deconstruction, in its 
different shapes or forms is the most common 
expression among all other metaphoric expressions 
we have noticed in the posters. 
Purpose of the article: In this article, we did 
metaphorically analysis of Persian Type in 
Recent Iranian type-based poster designs to find 
metaphorical relations between type and other 
visual objects, with a focus on “Metaphorical 
Expression of Deconstruction”.
Conclusion: Data obtained from this study has 
proved that most posters designed by contemporary 
Iranian designers in 1390s used type and 
typography as a more significant visual element 
than images. Additionally, the most common 
metaphoric expression of type and typography, 
being used in the posters, is different expressions 
of the concept of “deconstruction”. ‘on the verge 
of deconstruction’, ‘fracture’, and ‘melting’ are 
all different figurative expressions of the concept 
of “deconstruction” or as we call it in this paper 
metaphoric expressions of deconstruction. 
We have found three prevalent patterns in the 
metaphoric expressions. The first dominant 
pattern was “on the verge of deconstruction”, 
the designer makes changes in the traditional 
way of using type and writing. In this case, the 
‘type’ deviates slightly from its standard form, 
but does not completely disintegrate, and the 
visual elements as intermediaries prevent their 
complete deconstruction. In the second found 
pattern, metaphorical expression of “fracture”, 
the ‘type’ loses its completeness or totality and 
finds a deformed shape. Therefore, the type is 
usually depicted in the form of three-dimensional 
and fragmented elements. In other words, one 
single word in the poster can presented in pieces 
of a broken glass or paper. In the last group, 
metaphorical expression of “melting”, the designer 
visually melts the text to represent the concepts in 

the poster. In fact, the idea of letters or words being 
melted is an attempt to show the underlying idea of 
deconstruct ion. 
Finally, based on the results of this study we 
can claim that the “metaphorical expression of 
deconstruction” can be considered as a widely 
used model by contemporary designers. In this 
type of metaphorical expression, the designer 
considers type as the main visual object and tries 
to make a connection by creating a conceptual 
relationship between the type and the main idea 
of   the poster. The metaphorical expression of 
deconstruction transforms the type in favor of the 
intended concept and notion of   the poster.
Keywords:Keywords: Metaphorical Expression, Deconstruction 
Metaphor, Typography, Persian Type.
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مقدمه و بیان مسئله
یــا  بدیــع  ذهنیاتــی  یــا  و  مفهــوم  بیــان  پــی  در  هــرگاه 
به عبارت دیگــر در پــی تولیــد معنــا )به خصــوص در تولیــدات 
جهــت  در  معنایــی  خالئــی  بــا  اســت  ممکــن  باشــیم  خالقــه( 
قصــد  به عبارت دیگــر  شــویم.  مواجــه  هنــری  ارتبــاط  برقــراری 
بیــان مفهــوم یــا احساســی را داریــم امــا امکانــات کالمــی و یــا 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــت. ب ــا نیس ــار م ــمی( آن در اختی ــری )تجس هن
یــک کلمــه یــا شــیء خــاص را نمی یابیــم کــه آن معنــا را به تنهایــی 
منتقــل کنــد. در چنیــن شــرایطی اســت کــه از امکاناتــی همچــون 
ــم کــه در واقــع  تشــبیه، اســتعاره و یــا حتــی داســتان بهــره می بری
بــا هم نشــینی، جانشــینی و یــا ترکیــب عبــارات، مفاهیــم و یــا 
چیزهــا ســعی می کنیــم بــه حیطه هــای جدیــد معنایــی دســت 
یــا  چیــز  دو  طــرف،  دو  بیــن  کــه  روابطــی  بنابرایــن  کنیــم؛  پیــدا 
بــه معناهایــی  کمــک می کنــد  بــه مــا  مفهــوم برقــرار می شــود 
هنــری  امکانــات  ایــن  از  یکــی  اســتعاره  یابیــم.  دســت  جدیــد 
اســت کــه در تولیــد معانــی و مفاهیــم جدیــد نقــش مهمــی دارد.
ایــن واقعیــت کــه مطالعــات اســتعاره توســط ارســطو آغــاز 
در  فقــط  مدت هــا  تــا  اســتعاره  امــا  اســت  غیرقابل انــکار  شــد، 
و  می گرفــت  قــرار  تحلیــل  و  مورداســتفاده  ادبــی  زبــان  حــوزه 
 
ً
اخیــرا حتــی  و  فلســفه  ادبیــات،  زمینه هــای  ســایر  در  بعدهــا 

اســت.  شــده  بررســی  نیــز  زیبایی شناســی  و  تصویــر  حــوزه  در 
بــا  تاکنــون  ادبیــات  و  زبــان  حــوزه  در  اســتعاره  مطالعــات 
ــه و  ــناختی، عمل گرایان ــانه، ش ــف معناشناس ــای مختل رویکرده
ــی  ــت کل ــه ماهی ــه اینک ــت. باتوجه ب ــده اس ــام ش ــع انج ــم بدی عل
اســتعاره ایجــاد ارتبــاط معنایــی بیــن دو چیــز یــا مفهــوم، اغلــب 
داد  توضیــح  این گونــه  می تــوان  اســت،  جایگزینــی  قالــب  در 
ــا  ــه ی ــک کلم ــی ی ــات جایگزین ــان و ادبی ــی در زب ــن جایگزین ــه ای ک
عبــارت، بــا کلمــه یــا عبــارت دیگــر و در حــوزه تصویــر جایگزینــی 

یــک تصویــر بــا تصویــری دیگــر اســت.
اســتعاره می توانــد بــا ایجــاد انــواع روابــط و عالیــق از جملــه 
همنشــینی، مجــاورت و یــا جایگزینــی، بــه شــکل گیری ارتبــاط 
معنایــی بدیــع بیــن دو کلمــه یــا مفهــوم منجــر شــود. باتوجه بــه 
ایــن نکتــه هــرگاه هنرمنــد به جــای بیــان مســتقیم، بــا اســتفاده 
از روش هــای گوناگــون و به ویــژه از طریــق جایگزینــی معنایــی 
اســتعاری  صــورت  بــه  را  خــود  موردنظــر  مقصــود  تصویــری  و 
ــم. بیــان اســتعاری  بیــان کنــد، بــه آن »بیــان اســتعاری« می گویی
می توانــد بــه صورت هــای گوناگــون در رســانه های هنــری نمــود 
پیــدا کنــد. هنــر معاصــر بســتر مناســبی بــرای جســتجوی بیــان 
شــمار  بــه  اســتعاری  بیــان  انــواع  ردیابــی  و  بدیــع  معناهــای  و 

ــی رود. م
ــری  ــر تصوی ــوان در عناص ــتعاره را می ت ــور اس ــق حض مصادی
ــه  ــن اینک ــا درنظرگرفت ــت. ب ــری یاف ــف هن ــانه های مختل و در رس
یــا  و  ایجــاد  معنایــی،  خــأ  یــک  خدمــت  در  معمــواًل  اســتعاره 
بازنمایــی یــک مفهــوم و ایــده اســت، هــر بیــان اســتعاری یــک 
ســری از مفاهیــم را بازنمایــی می کنــد. در ایــن پژوهــش تاکیــد 
کــه بیشــتر مفهــوم »واســازی« را  بــر بیان هــای اســتعاری بــود 
بیــان  انــواع  از  یکــی  واســازی«  »اســتعاره  می کردنــد.  بازنمایــی 
بــه   ) )نوشــتار تصویــری  عناصــر  آن  در  کــه  اســت  اســتعاری 
قالــب  از  اثــر  مفاهیــم  و  معنــا  بازنمایــی  بــرای  مفهومــی  روش 
ــوند.  ــکل می ش ــر ش ــار تغیی ــده و دچ ــارج ش ــود خ ــگی خ همیش
بــه نظــر می رســد کــه حروف نــگاری معاصــر ایــران از ایــن بیــان 
بیــان  از  اســتفاده  اســت.  کــرده  اســتفاده  بیشــتر  اســتعاری 
اســتعاری »واســازی« در طراحــی نوشــتار خــود می توانــد اشــاره ای 
ــد.  ــته باش ــه 90 داش ــدان در ده ــت مدرن هنرمن ــرد پس ــه رویک ب
نوشــتار از دیربــاز به عنــوان یــک عنصــر تایپــی )حروف نــگاری( 
آثــار  در  خــود  خــاص  اصــول  و  چارچــوب  در  همیشــه  بــاارزش، 
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هنرمنــدان  امــروزه  امــا  می گرفتــه،  قــرار  مورداســتفاده  هنــری 
 
ً
)صرفــا فــرِم  از  را  نوشــتار  و  زده  برهــم  را  کلیشــه ای  ســاختار 
نوشــتاری( خــارج کرده انــد. طراحــان اکنــون از تایــپ به عنــوان 
ــد  ــتفاده می کنن ــر اس ــتقل در اث ــی مس ــا هویت ــری ب ــژه ای تصوی اب
قــرار  معنــا  خدمــت  در  را  آن هــا  حــروف  واســازی  بــا  معمــواًل  و 

. هنــد می د
پوســتر به عنــوان یکــی از پرکاربردتریــن رســانه های هنــری 
ابتــدا شــامل دو  از  بــر مخاطــب می گــذارد،  کــه تأثیــر بســیاری 
عنصــر مهــم تصویــر و نوشــتار بــود کــه هــر یــک نقــش مهمــی را 
در تکمیــل اثــر ایفــا می کردنــد. اســتفاده از ایــن عناصــر تصویــری 
گوناگــون  شــیوه های  بــه  مختلــف،  دوره هــای  در  نوشــتاری  و 
انجــام می شــد. مطالعــه پوســترهای ایرانــی در چنــد دهــه اخیــر 
ــا  ــر ی ــتفاده از تصوی ــرای اس ــراح ب ــت ط ــه اولوی ــد ک ــان می ده نش
اجتماعــی  شــرایط  باتوجه بــه  اصلــی،  عنصــر  به عنــوان  نوشــتار 
و سیاســی جامعــه دچــار تغییــر شــده اســت. در نهایــت نتیجــه 
شمســی،  هفتــاد  دهــه  از  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها  ایــن 
و  شــده  طراحــی  -محور  نوشــتار صــورت  بــه  پوســترها  اغلــب 
به تدریــج نوشــتار بــه صــورت یــک عنصــر مســتقل از تصویــر در 
آمــده اســت. باتوجه بــه اینکــه حروف نــگاری بایــد در خدمــت 
در  تــا  می کنــد  پیــدا  شــکل  تغییــر  باشــد،   ) )پوســتر مفهــوم 

راســتای ایــده اصلــی آن پوســتر قــرار بگیــرد.

روش تحقیق
نظــری  مبانــی  از  اســتفاده  بــا  شــده  ســعی  پژوهــش  ایــن  در 
نــام  بــه  کلــی  الگــوی  عملگــرا  رویکــرد  در  اســتعاری  تحلیــل 
بررســی  بگیــرد.  قــرار  موردمطالعــه  »واســازی«  اســتعاری  بیــان 
 70 دهه هــای  در  پوســترها  مقایســه  و  پیشــین  پژوهش هــای 
ــتفاده از  ــرای اس ــان ب ــل طراح ــه تمای ــان داد ک ــی نش ــا 90 شمس ت
 از میانــه دهــه 70 

ً
، تقریبــا نوشــتار به عنــوان عنصــر اصلــی پوســتر

ــکلی  ــه ش ــت ب ــیده اس ــود رس ــه اوج خ ــه 90 ب ــده و در ده ــاز ش آغ
کــه بیشــتر پوســترهای طراحــی شــده در ایــن دهــه مبتنــی بــر 
 ، ــتر ــی پوس ــه طراح ــتردگی حیط ــه گس ــتند. باتوجه ب ــتار هس نوش
-محور گالــری طراحــان آزاد کــه در ســال های  پوســترهای نوشــتار
ــی  ــاری اصل ــه آم ــوان جامع ــده اند، به عن ــی ش ــا 1398 طراح 1387 ت
ایــن پژوهــش برگزیــده شــد. گالــری طراحــان آزاد در ســال 1377 
آغــاز بــه کار کــرد. ایــن گالــری از ابتــدا بــا بهره منــدی از رســانه های 

1- Context

و  نویــن  گرایــش  بــا  پیشــرو  آثــار  نمایــش  بــه  هنــری  متعــدد 
رویکــرد انتقــادی پرداخــت. عــالوه بــر نمایشــگاه، برگزارکننــدة 
و  پرفورمنــس  ویدئــو،  نمایــش  چــون  دیگــری  فعالیت هــای 
ــت.  ــوده اس ــرادی ب ــی و انف ــانه ای گروه ــگاه های چندرس نمایش
اســتودیوهای  و  طراحــان  توســط  نمایشــگاه ها  ایــن  پوســتر 
-محور طراحــی  -محــور و نوشــتار مطــرح بــه هــر دو شــیوه تصویر
پوســترهای  از  منتخبــی   ، آثــار تحلیــل  بخــش  در  کــه  شــده اند 
گرفتــه  قــرار  موردمطالعــه  نمایشــگاه ها  ایــن  -محور  نوشــتار

اســت.
اســاس  بــر  تنهــا  پیشــین  تحقیقــات  در  تایپوگرافــی 
خصوصیــات فرمــی مطالعــه شــده، امــا در پژوهــش حاضــر بــه 
ــتعاری  ــان اس ــواع بی ــده و ان ــه ش ــوا توج ــرم و محت ــان ف ــه می رابط
در تایپوگرافــی پوســتر مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. طبــق 
هیــچ  بــدون  پوســتر  هــر  ابتــدا  پژوهــش،  ایــن  تحقیــق  روش 
شــده  ســعی  ســپس  و  شــده  توصیــف  تحلیلــی  جهت گیــری 
بیــان  نــوع  کــردن  مشــخص  از  اســتفاده  بــا  پوســترها  ایــن 
اســتعاری در رویکــرد عملگــرا تحلیــل شــوند. در ایــن رویکــرد 
زمینــه1 اســتفاده هــر بیــان اســتعاری موردتوجــه قــرار می گیــرد و 
اســتعاره نتیجــه تنــش بیــن معنــای لفظــی و هنــری )اســتعاری( 
نبــوده بلکــه نتیجــه برآمــده از زمینــه ای اســت کــه اســتعاره در آن 

بــه کار بســته شــده اســت.

پیشینه پژوهش
و  نوشــتار  تایپوگرافــی،  دررابطه بــا  مختلفــی  پژوهش هــای 
 ) پوســتر طراحــی  در  )به خصــوص  بصــری  عناصــر  بــا  آن  رابطــه 
هنــری  رســانه های  در  اســتعاره  حضــور  بررســی  همچنیــن  و 
بــر  در  را   )1397-1385( زمانــی  بــازه  کــه  شــده  انجــام  مختلــف 
می گیرنــد. بیشــتر ایــن مطالعــات بــه بررســی نحــوه اســتفاده 
 ، معاصــر پوســترهای  به خصــوص   ، پوســتر در  تایپوگرافــی  از 
فرهنگــی  رویدادهــای  بــه  مربــوط  پوســترهای  و  فیلــم  پوســتر 

می پردازنــد. 
ارتباطــی  زمینه هــای  بــه  نگاهــی  مقالــه  در   ،)1397( کهونــد 
بــا  مواجهــه  کــه  می کنــد  بیــان   ، امــروز تایپوگرافــی  اجتماعــی  و 
عناصــر تایپــی بــه اشــکال گوناگــون نشــان از حضــور همیشــگی 
ســواد  ارتباطــی،  رفتار هــای  دارد.  مــا  روزمــره  زندگــی  در  تایــپ 
بینایــی  کیفیــت  حتــی  و  نوشــتن  و  خوانــدن  ســواد  دیــداری، 
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و ذائقــه دیــداری افــراد هــم در ارتبــاط مســتقیم بــا تایپوگرافــی 
کــه تایپوگرافــی  قــرار دارد. نویســنده در نهایــت ادعــا می کنــد 
ارتباطــی عصــر حاضــر اســت و در  ابزارهــای  از مهم تریــن  یکــی 
از  اعــم  تصویــری،  نشــانه های  کارکــرد  یافتــن  اهمیــت  عیــن 
لوگــو، آیکــون و همــه عالئــم تصویــری، به وســیله تأمیــن بخــش 
زندگــی  ســطوح  تمــام  بــه  افــراد،  ارتباطــی  نیازهــای  از  مهمــی 

اســت. گره خــورده 
ــتعاره  ــر اس ــه تأثی ــه مطالع ــی )1396(، در مقال . مراث ــور احمدپ
اردشــیر  انســانی  پیکره هــای  در  معنــا  پراکندگــی  بــر  تصویــری 
محصــص کــه بــه صــورت کتابخانــه ای و بــا رویکــرد توصیفــی-
تفســیری و تحلیــل کیفــی اســتقرایی انجــام شــده، ضمــن تعریف 
اســتعاره بــر اســاس دیــدگاه نوئــل کــرول و چارلــز فورســویل، 
ــص  ــیر محص ــارف اردش ــانی غیرمتع ــای انس ــی پیکره ه ــه بررس ب
رســیدن  مســیر  مطالعــه  پژوهــش،  ایــن  از  هــدف  می پــردازد. 
ــف اســتعاره  ــاس تعاری ــر اس ــص ب ــای محص ــا در پیکره ه ــه معن ب
پیکره هــای  کــه  می گیــرد  نتیجــه  نویســنده  اســت.  تصویــری 
تلفیقــی اردشــیر محصــص بــر اســاس تعاریــف نوئــل کــرول از 
اســتعاره تصویــری، نمونه هــای کاملــی از ترکیــب دو قلمــرو غیــر 
قابــل تلفیــق و بــر اســاس تعاریــف فورســویل، آثــار او بــه طــور 
 
ً
ــتقیما ــه مس ــتند ک ــد هس ــت واح ــک موجودی ــول در ی غیرمعم
مخاطــب را بــرای تفســیر خطــاب قــرار می دهنــد. اســتعاره های 
خــاص  ویژگی هــای  دارای  محصــص،  آثــار  در  موجــود  بصــری 
خــود اســت کــه در اغلــب مــوارد بــا فضایــی سورئالیســتی خلــق 

می شــوند.
پــور ابراهیــم )1393(، بررســی اســتعاره های کالمی-تصویری 
در چنــد پوســتر مناســبتی زبــان فارســی توضیــح می دهــد کــه؛ در 
صــدد آنیــم کــه بدانیــم اســتعاره های کالمــی -تصویــری چگونــه 
در پوســترهای زبــان فارســی ظاهــر می شــوند؟ چگونــه تصویــر 
و متــن موجــود در پوســترهای مناســبتی بــه صــورت اســتعارة 
، اســتعاره های  چندوجهــی بــا هــم در تعامــل هســتند؟ و در آخــر
کالمی-تصویــری چــه نقشــی در کاربــرد شــناختی در انتقــال پیــام 
بــه  کالمی-تصویــری  اســتعاره های  می کننــد؟  ایفــا  پوســترها 
ــم  ــال مفاهی ــف، کار انتق ــات مختل ــا درج ــی ب ــل، ول ــورت مکم ص
بررســی  تحقیــق  ایــن  هــدف  می دهنــد.  انجــام  را  مناســبتی 
چنــد پوســتر مناســبتی بــه زبــان فارســی حــاوی اســتعاره های 

ــت. ــی اس چندوجه
ــتر  ــی در پوس ــوالت تایپوگراف ــه تح ــدی )1392(، در مقال حمی

امــروزه  کــه  می کنــد  بیــان  پست مدرنیســم،  بــر  رویکــردی  بــا 
بیــان  بــرای  شــیوه ای  به عنــوان   

ً
صرفــا دیگــر  حروف نــگاری 

بــه  آن  ســاختاری  و  تصویــری  ویژگی هــای  و  نیســت  اطالعــات 
شــکل منفعــل و محــدود، بــه جنبــه خاصــی از زبــان تصویــری 
زبــان تصویــری حــروف در طراحــی  امــروزه  محــدود نمی شــود. 
گرافیــک هماننــد دیگــر روش هــای بیــان هنــری متأثــر از مفاهیم 
و رویکردهــای متعــددی اســت کــه در روش پســت مدرن بیــان 
حروف نــگاری  آثــار  اســت.  یافتــه  نامحــدودی  ویژگی هــای  و 
و  باشــد  کلمــات  و  حــروف  از  مجموعــه ای  می توانــد  امــروزی 
درعین حــال بــه معنــای صریــح و روشــنی اشــاره نداشــته باشــد. 
همچنیــن در ایــن مقالــه بــه نقــش جنبش هــای هنــری نظیــر 
فوتوریســم، دســتیل، باهــاوس و جنبــش مــوج نــو در تحــوالت 
می گیــرد  نتیجــه  و  می کنــد  اشــاره  تایپوگرافــی  در  شــده  ایجــاد 
کلــی  و  خشــک  خصایــص  جدیــد  تایپوگرافــی  مــوج  ایــن  کــه 
تایپوگرافــی مــدرن را مــورد تردیــد قــرار داد و بــا رویکــرد تــازه ای بــه 
خلــق آثــار پرداخــت. یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای ایــن دوره، 
ــه  ــه موردتوج ــود ک ــد ب ــردی هنرمن ــات ف ــان احساس ــت بی قابلی

بســیاری از طراحــان قــرار گرفــت. 
تحلیــل  مقالــه  در   ،)1390( ســجودی  دمیرچیلــو. 
نشانه شــناختی تایپوگرافــی فارســی، پــس از ذکــر توضیحاتــی 
و  گفتــار  رابطــه  مــورد  در  زبان شناســی  دیدگاه هــای  مــورد  در 
ــی  ــای معنای ــی و کارکرد ه ــی از تایپوگراف ــه تعاریف ــه ارائ ، ب ــتار نوش
ــی و  ــوزه نشانه شناس ــان دو ح ــاط می ــپس ارتب ــردازد. س آن می پ
تایپوگرافــی را بررســی کــرده و پــس از آن مــواردی از آثــار گرافیکــی 
بــر  انتقــال معنــا  را در  آن هــا نقــش مهمــی  کــه تایپوگرافــی در 

می دهــد.  قــرار  بررســی  و  تحلیــل  مــورد  دارد،  عهــده 
 ، پوســتر نشانه شناســی  پایان نامــه  در   ،)1391( امامــی 
ایــران،  اخیــر  دهــه  پنــج  طــی  پوســتر  تغییــرات  رونــد  بررســی 
داده  قــرار  بررســی  مــورد   80 تــا   40 دهــه  از  را  پوســتر  طراحــی 
کــه بخشــی از داده هــای مورداســتفاده از ایــن بخــش، از ایــن 
ــی  ــتر های طراح ــی پوس ــا بررس ــی ب ــد. امام ــتخراج ش ــش اس پژوه
شــده در هــر دهــه، مشــخص می کنــد کــه در هــر زمــان اولویــت 
بــرای اســتفاده از عناصــر تصویــری و نوشــتاری بــه چــه صــورت 
این طــور  پژوهــش  ایــن  از  حاصــل  جمع بنــدی  اســت.  بــوده 
ــد  ــه و رون ــر ده ــتر های ه ــات پوس ــه خصوصی ــد ک ــه می ده نتیج
تغییــرات ســاختاری در ایــن پوســترها چــه از نظــر نوشــتاری و چــه 

تصویــری بــه چــه شــکل بــوده اســت.
ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 
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فلســفی )1390( در پایان نامــه بررســی تایپوگرافــی در ســه 
ــتار  ــرات نوش ــد تغیی ــه رون ــیدی، ب ــر 1360 خورش ــا آخ ــه 1340 ت ده
در ایــن ســه دهــه می پــردازد. باتوجه بــه نتایــج به دســت آمده از 
ایــن گــزارش می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در ابتــدای دهــه چهــل، 
ســرعت بــاال، پرکاربــرد بــودن، همچنیــن هزینــه کمتــر ، از مزایــای 
و  دســت نویس  حــروف  به جــای  تایپــی  حــروف  از  اســتفاده 
بــا  منظــور  ایــن  بــرای  طراحــان  امــا  بــود.  شــده  خوشنویســی 
بــا  ارتبــاط  آن هــا  از  یکــی  کــه  بودنــد  روبــرو  نیــز  چالش هایــی 
مخاطــب بــود. اســتفاده جدید از نوشــتار در شــکلی کــه تابه حال 
ــه  ــان را ب ــی مخاطب ــش منف ــود واکن ــن ب ــود، ممک ــده ب ــده نش دی
همــراه داشــته باشــد، امــا طراحــان در ابتــدا بــا احتیــاط بســیار پــا 

بــه ایــن عرصــه گذاشــته و کم کــم آن را گســترش دادنــد. 
در  تایپوگرافــی  بررســی  مقالــه  در   ،)1385( معروفــی 
تایپوگرافــی  اینکــه  ذکــر  بــا   ،)1385-1370( ایرانــی  پوســترهای 
یکــی از ابزارهــای طراحــی پوســتر اســت، اظهــار می کنــد کــه رونــد 
ــی 1370  ــازه زمان ــی در ب ــترهای ایران ــی در پوس ــرات تایپوگراف تغیی
تــا 1385 بــه شــکلی بــوده کــه طراحــان بــرای ایجــاد جلوه هــای 
بدیــع و خالقانــه در آثــار تایپوگرافیــک، ملــزم بــه ایجــاد تغییراتــی 
در فونت هــای قدیمــی بودنــد کــه قبــاًل بنابــر کاربرد هــای خاصــی 
و بــدون هرگونــه شــناخت از فــرم حــروف و دانــش تایپوگرافــی و 
حتــی مهــارت خوشنویســی طراحــی شــده بودنــد. معروفــی در 
ایــن مقالــه ضمــن توضیــح تحوالتــی کــه در زمینــه بین المللــی 
دررابطه بــا تایپوگرافــی اتفــاق افتــاد، ورود ایــن هنــر بــه ایــران را 
نیــز موردمطالعــه قــرار می دهــد و بــه بررســی چالش هــای پیــش 

روی طراحــان در مواجهــه بــا تایپوگرافــی جدیــد می پــردازد.
افضــل طوســی )1385(، در مقالــه بررســی تغییــرات نوشــته 
در  نوشــته  اهمیــت  بررســی  بــه   ، پوســتر در  )حروف گــذاری( 
پوســتر و تحــوالت آن طــی صــد ســال اخیــر می پــردازد. در ایــن 
تــا  چاپــی  آثــار  ابتدایی تریــن  از  کــه  می شــود  ادعــا  پژوهــش 
، نوشــته همــواره در پیونــد بــا تصویــر بــرای ارتبــاط  اولیــن پوســتر
بیشــتر بیــن محتــوا پیــام و گیرنــده بــوده اســت. طوســی توضیــح 
ــد،  ــر جدی ــک عنص ــوان ی ــتار به عن ــتفاده از نوش ــه اس ــد ک می ده
در ابتــدا در نقاشــی های کوبیســم وارد شــد. وی همچنیــن ادامه 
ــر  ــم، هن ــم، دادائیس ــون فوتوریس ــی چ ــه جنبش های ــد ک می ده
انتزاعــی، باهــاوس و ســبک هایی چــون آرت نــوو و ســایکودلیک 

1- the theory of inventive problem solving
2- Genrich Altshuller

ــم، هرکــدام  پوســتر )ســبک اوهــام( و در نهایــت پست مدرنیس
چــه نقشــی در رونــد تحــوالت تایپوگرافــی تــا بــه امــروز داشــته اند.

 : تصویــر کلــی  درک  مقالــه  در   ،Negro et.al (2018)
شناســایی اســتعاره بصــری، در بــاب شناســایی اســتعاره بصــری 
می شــود  بیــان  پژوهــش  ایــن  در  می کننــد.  بحــث  تصویــر  در 
تصویــر  یــک  از  عمومــی  درک  رویــه  ایــن  در  قــدم  اولیــن  کــه 
اســت. نگارنــده موضوعاتــی را مــورد بررســی قــرار می دهــد کــه 
آن روبــرو  تحلیلگــران هنــگام نــگاه کــردن بــه یــک تصویــر بــا 
می شــوند. پنــج مرحلــه بــرای درک و توصیــف تصویــر در ایــن 
شناســایی  شــامل  کــه  شــده  داده  توضیــح  و  نام بــرده  مقالــه 
، انتخــاب عناصــر بصــری، رابطــه بیــن اشــیا بصــری،  واحــد تصویــر

اســت. تصویــر  توضیحــات  و  تصویــر  تفســیر 
بــرای  طراحــی  اصــول  مقالــه  در   ،Piklakov (2018)
پوســترهای تایپوگرافیــک، در ســال 2018 کــه بــر اســاس )تئــوری 
حــل مســئله مبتکرانــه(1 نوشــته شــده اســت، توضیــح می دهــد 
کــه  TRIZ )تئــوری حــل مســئله مبتکرانــه( رویکــردی بــرای تولیــد 
راه حل هــای خالقانــه بــرای حــل مســئله اســت کــه از ســال 1946 
توســط جنریــک آلتشــولر2 ایجــاد شــده اســت. ایــن مقالــه اصــول 
طراحــی مشــخص شــده ای را بــر اســاس رویکــرد TRIZ توصیــف 
و بیــان می کنــد چگونــه می توانیــد از ایــن اصــول بــرای تولیــد 
تایپوگرافیــک  نمونه هــای  بــرای   

ً
خصوصــا جدیــد،  ایده هــای 

نه تنهــا  همچنیــن  شــده  مشــخص  اصــول  کنیــد.  اســتفاده 
بــرای پوســترها بلکــه بــرای ســایر رســانه های هنــری نیــز تــا حــدی 

ــود. ــال ش اعم
انتزاعــی،  مفاهیــم  بــرای  اســتعاره  در   ،Stone (2014)
تعامــل  بــرای  ضــروری  ابــزار  یــک  اســتعاره  کــه  می کنــد  بیــان 
مفهومــی بیــن اثــر بصــری و بیننــده اســت و بــه درک بهتــر آن 
ســخت گیری  یــک  بــه  نیــاز  موفــق،  اســتعاره  می کنــد.  کمــک 
خردمندانــه هــم از جانــب خالــق و هــم مفســر اثــر دارد. اســتعاره 
ــزی  ــد چی ــان می کن ــه بی ــد بلک ــه نمی کن ــم مقایس ــا ه ــز را ب دو چی
نشــان  هنــر  تاریــخ  اســت.  گرفتــه  قــرار  دیگــری  چیــز  به جــای 
پیونــد  بــرای  اســتعاره  از  بی شــماری  هنرمنــدان  کــه  می دهــد 
بهتــر دنیــا فیزیکــی و مفاهیــم لمس ناپذیــر و انتزاعــی اســتفاده 
کــه  اســت  اهمیــت  حائــز  نکتــه  ایــن  بااین وجــود  می کردنــد. 
اســتعاره بایــد قابلیــت انتقــال معنــا را داشــته باشــد. باتوجه بــه 
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تعاریــف لــکاف و جانســون ســاختار عــادی مفهومــی مــا ناشــی از 
چیــزی اســت کــه درک می کنیــم و اینکــه ارتباطــات مــا بــا دیگــران 
بــه چــه صــورت اســت. اســتعاره ها بــرای اینکــه در یــک اثــر هنــری 
ایده هایــی  بــه  را  چیــز  هــر  باشــند  قــادر  بایــد  باشــند  اثرگــذار 
ــه  ــتعاره همیش ــرد اس ــن کارک ــد. ای ــد دهن ــت پیون ــر از واقعی فرات

موردبحــث فلســفی بــوده اســت. 
و  اســتعاره  عنــوان  تحــت  مقالــه ای  در   ،Forsey (2004)
دســت  بــه  اســتعاره  از  تعریفــی  چنیــن   ، هنــر تفســیر  در  نمــاد 
ــارج  ــود خ ــی خ ــوزه عرف ــوم از ح ــک مفه ــه ی ــی ک ــت. زمان آورده اس
ــود.  ــل می ش ــاوت تبدی ــه و متف ــوم بیگان ــک مفه ــه ی ــود ب می ش
بیــن  ارتباطــی  و  معنایــی  تعامــل  یــک  دو  ایــن  بیــن  اســتعاره 
ــتگی  ــتعاره ها وابس ــر اس ــد. اگ ــاد می کن ــط ایج ــای نامرتب پدیده ه
در  کننــد،  ایجــاد  نا پیوســته  کلمــات  یــا  عبــارات  بیــن  معنایــی 
تعریــف  اســتعاری  عبــارات  بــرای  را  جدیــد  ویژگی هــای  واقــع 
ــم  می کنــد و باعــث می شــود مــا درکــی از مطلــب بــه دســت آوری
کــه تــا پیش ازایــن ممکــن نبــود. اســتعاره هیچــگاه دو چیــز را 
ــک  ــا از ی ــد درک م ــک می کن ــه کم ــد بلک ــه نمی کن ــم مقایس ــا ه ب

پذیــرد. انجــام  راحت تــر  موضــوع 
 از مــرور پیشــینه پژوهشــی بــر می آیــد کــه مطالعــات اخیــر 
هــم  و  ایرانــی  پژوهشــگران  میــان  در  هــم  اســتعاره،  زمینــه  در 
خارجــی، بیشــتر در حــوزه مطالعــات ادبــی و زبان شناســی بــوده 
اســت. ایــن مطالعــات را می تــوان از نظــر مبانــی نظــری بیشــتر 
علــم  به خصــوص  و  معناشــناختی  شــناختی،  دســته های  در 
ــش  ــن پژوه ــتعاره، چندی ــوزه اس ــا در ح ــرد. ام ــتجو ک ــع جس بدی
مختلــف  رســانه های  در  اســتعاره  حضــور  بــه  کــه  شــده  انجــام 
ــه  ــت ک ــی اس ــری« عنوان ــتعاره تصوی ــد. »اس ــاره کرده ان ــری اش هن
ــری  ــار هن ــار آث ــتعاره در کن ــا اس ــط ب ــن مرتب ــایر عناوی ــش از س بی
مــورد پژوهــش قــرار گرفتــه اســت. در بــاب نوشــتار و تایپوگرافــی 
نیــز پژوهش هایــی تحــت عنــوان بررســی حضــور تایپوگرافــی 
ــوه  ــی نح ــه بررس ــات ب ــن مطالع ــه در ای ــده ک ــام ش ــتر انج در پوس
پوســترهای  به خصــوص   ، پوســتر در  تایپوگرافــی  از  اســتفاده 
رویدادهــای  بــه  مربــوط  پوســترهای  و  فیلــم  پوســتر   ، معاصــر
تمــام  اســت  ذکــر  بــه  الزم  همچنیــن  پرداخته انــد.  فرهنگــی 
پژوهش هایــی کــه دررابطه بــا نوشــتار و تایپوگرافــی در پوســتر 
نوشــتار  ظاهــری  و  فرمــی  تغییــرات  دررابطه بــا  شــده،  انجــام 
جنبش هــای  و  اتفاقــات  تأثیــر  همچنیــن  و  مختلــف  ادوار  در 
داخلــی و بین المللــی در ایجــاد تحــوالت تایپوگرافــی در ایــران 

بــا  نوشــتار  اســتعاری  روابــط  بــه  کــه  موضوعاتــی  طــرح  و  بــوده 
دیگــر عناصــر تصویــری اشــاره کنــد، مــورد غفلــت قــرار گرفتــه 

اســت.

بحث، مبانی نظری استعاره
را  مختلــف  رویکــرد  چندیــن  می تــوان  اســتعاره  مطالعــه  در 
برگزیــد امــا در ایــن پژوهــش پــس از مــرور مختصــر چهــار رویکــرد 

اصلــی رویکــرد عملگــرا بــرای تحلیــل آثــار اختیــار می شــود.
در بالغــت و علــم بدیــع فارســی، نظریه پــردازان بــه بررســی 
مثال هایــی،  ذکــر  بــا  و  پرداختــه  اســتعاره  و  ادبــی  آرایه هــای 
مقابــل  در  داده انــد.  قــرار  بررســی  مــورد  را  آرایه هــا  ایــن  انــواع 
حــوزه  در  را  اســتعاره  معناشــناختی1  رویکــرد  زبان شناســان 
میــان  رابطــه  بررســی  بــه  و  داده  قــرار  موردمطالعــه  معنایــی 
معنــای لفظــی و مجــازی کلمــات یــا عبارت هــا در قالــب اســتعاره 
پرداختنــد. بلــک2، مهم تریــن نظریه پــرداز ایــن حــوزه بــه توضیــح 
اســتعاره  در  تعاملــی  و  جانشــینی  مقایســه ای،  دیــدگاه  ســه 
شــناختی4  رویکــرد  بــا  کــه  جانســون3،  و  لــکاف  می پــردازد. 
رابطــه  اســتعاره  کــه  می دهنــد  شــرح  می نگرنــد،  اســتعاره  بــه 
در  امــا  دارد.  افــراد  فرهنگــی  زمینــه  و  شــناخت  بــا  مســتقیمی 
رورتــی7،  و  دیویدســون6  چــون  افــرادی  عمل گرایانــه5  رویکــرد 
تغییــر شــکل معنایــی کلمــات از لفظــی بــه مجــازی و همچنیــن 
می کننــد  اذعــان  و  کــرده  انــکار  را  شــناخت  و  اســتعاره  رابطــه 
کــه »نحــوه اســتفاده اســتعاری« از کلمــات اهمیــت بیشــتری 
نســبت بــه معنــای اســتعاری آن کلمــات دارد. الزم به ذکر اســت 
کــه پژوهشــگرانی کــه از آن هــا نــام بــرده شــد مهم تریــن افــرادی 
هســتند کــه در هــر رویکــرد بــه مطالعــه اســتعاره پرداخته انــد.
عنــوان  تحــت  می تــوان  را  اســتعاره  فارســی  بالغــت  در 
عاریــت خواســتن تعریــف کــرد. در واقــع »اســتعاره عبــارت اســت 
از اینکــه یکــی از طرفیــن تشــبیه را ذکــر و دیگــری را اراده کــرده 
ــه  ــتعار ل ــا مس ــبه ی ــراد را مش ــی م ــتعار و معن ــظ را مس ــند. لف باش
می گوینــد«  جامــع  را  شــبه  وجــه  و  مســتعارمنه  را  مشــبه به  و 
اســتعاره  تعریــف  در  نیــز  شمیســا   .(152  :1389 (همایــی، 
اســتفعال  ریشــه  از  کــه  اســتعاره  کلمــه  می دهــد،  توضیــح 
هــم  و  باشــد  داشــته  تشــبیه  در  ریشــه  می توانــد  هــم  می آیــد، 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــاز اس ــوع مج ــن ن ــتعاره، مهم تری . اس ــاز در مج
ــتعاره  ، اس ــر ــرف دیگ ــود. از ط ــتفاده می ش ــابهت اس ــه مش عالق
اســتعاره  در  می خوانــد.  نیــز  شــده  فشــرده  تشــبیه  نوعــی  را 
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می تــوان  واقــع  در  و  می شــود  حــذف  تشــبیه  طرفیــن  از  یکــی 
ــا  ــبه ی ــط مش ــه فق ــم ک ــه می کنی ــدی خالص ــا ح ــبیه را ت ــت تش گف

.(142  :1383 (شمیســا،  بمانــد  باقــی  آن  از  مشــبه به 
زیبایی شناســی  در  بدیــع  علــم  »نقــش  مقالــه  در  حیــدری 
ایرانــی اســالمی« توضیــح می دهــد کــه »می تــوان نقطــه شــروع 
جســتجوی  به جــای  را  زیبایی شناســی  در  نظریه پــردازی 
کلمــات مربــوط بــه هنــر در متــون حکمــی و عرفانــی، در متــون 
مربــوط بــه علــم بدیــع و دســته بندی و اصطالح شناســی ایــن 
علــم جســتجو کــرد.« (حیــدری، 1399: 137). نویســنده بیــان 
نظریــات  در  ویــژه ای  اهمیــت  بدیــع  علــم  امــروزه  کــه  می کنــد 
ــه  ــوان ب ــل آن می ت ــه از دالی ــت ک ــرده اس ــدا ک ــی پی زیبایی شناس
»همبســتگی و همنشــینی موجــود بیــن ادبیــات بــا هنرهــای 
بصــری و معمــاری و دوم ابــداع اصطالحــات بی شــمار در علــم 

بدیــع در جهــت ارزیابــی هنــر ادبیــات« اشــاره کــرد (همــان).
ــرح  ــتعاره ش ــف اس ــانه، بلــک در تعری ــرد معناشناس در رویک
در  اســت،  ســاده  اســتعاره  یــک  از  ســخن  کــه  زمانــی  می دهــد 
ــه در آن  ــم ک ــاره می کنی ــالح اش ــا اصط ــارت ی ــک عب ــه ی ــا ب ــع م واق
برخــی از کلمــات بــه صــورت اســتعاری و باقــی بــه صــورت غیــر 
صــورت  بــه  کــه  کلمــه ای  می تــوان  شــده اند.  بیــان  اســتعاری 
اســتعاری بیــان شــده را »کانــون«8 و باقــی عبــارت را »زمینــه«9 
توضیــح  در  بلــک   .(Black, 1 954: 275-276) گرفــت  نظــر  در 
نهایــت  در  و  مقایســه ای11  جانشــینی10،  دیــدگاه  ســه  اســتعاره 

می دهــد.  توضیــح  را  تعاملــی12 
در دیــدگاه شــناختی، لــکاف و جانســون توضیــح می دهنــد 
زبــان، بلکــه در  کــه »اســتعاره در زندگــی روزمــره مــا نه تنهــا در 
اندیشــه و عمــل نیــز نفــوذ دارد. ماهیــت نظــام مفهومــی عــادی 
بنیــاد  از  اســت،  آن  بــر  مبتنــی  عمل مــان  و  اندیشــه  کــه  مــا 
مــا  مفهومــی  نظــام  کــه  گفتــه  ایــن  در  اگــر  اســت.  اســتعاری 
اســتعاری اســت، حــق بــا مــا باشــد، آن گاه نحــوه تفکــر مــا، آنچــه 
می دهیــم،  انجــام  روزمــره  صــورت  بــه  آنچــه  و  می کنیــم  تجربــه 
 .(9  :1397 جانســون،  و  (لــکاف  اســت.«  اســتعاری   

ً
عمدتــا

مســئله   
ً
صرفــا »اســتعاره  می دهــد  توضیــح  همچنیــن  لــکاف 

فرایندهــای  کــه  می کنــد  اســتدالل  برعکــس  نیســت.  واژه هــا 
 اســتعاری هســتند. وقتــی می گوییــم 

ً
اندیشــه انســان عمدتــا

نظــام مفهومــی انســان بــه طــور اســتعاری ســازمان می یابــد و 
ــت.  ــن اس ــا همی ــور م ــود، منظ ــف می ش ــتعاری تعری ــان اس ــه زب ب
 بــه ایــن دلیــل در قالــب عبارت هــای زبانــی 

ً
اســتعاره ها دقیقــا

ــد.«  ــور دارن ــان حض ــی انس ــام مفهوم ــه در نظ ــوند ک ــر می ش ظاه
(همــان، 12).

در ادامــه مــرور مختصــری کــه بــه انــواع رویکردهــا در اســتعاره 
انجــام گرفــت، می تــوان بیــان کــرد رویکــرد عملگرایانــی چــون 
دیویدســون و رورتــی کــه در ایــن تحقیــق مبنــای تحلیــل آثــار قــرار 
گرفتــه، بــه مســئله اســتعاره بــر خــالف رویکــرد معناشــناختی و 
شــناختی اســت. دیویدســون و رورتــی نه تنهــا توصیــف اســتعاره 
را در بررســی رابطــه بیــن معنــای لفظــی و مجــازی نمی داننــد بلکــه 
نــوع  واقــع  در  می ســازد  را  اســتعاره  آن چــه  می دهنــد  توضیــح 
اســتفاده اســتعاری از یــک کلمــه اســت. بایــد بــه بررســی ایــن 
ــک  ــتعاری از ی ــتفاده اس ــگام اس ــده هن ــه گوین ــت ک ــه پرداخ نکت
ــت دارای  ــه آن لغ ــه اینک ــته ن ــن داش ــوری در ذه ــه منظ ــه چ کلم
ــتعاره  ــون اس ــت. دیویدس ــارت اس ــتعاری در عب ــای اس ــه معن چ
می دهــد  توضیــح  و  می کنــد  بیــان  ابهــام13  معنــای  کنــار  در  را 
ــث  ــه باع ــت ک ــه اس ــک کلم ــای ی ــا از معن ــان م ــدم اطمین ــن ع ای

برداشــت اســتعاری می شــود. 
جدیــد  یــا  اصلــی  معانــی  دارای  لغــات  برخــی  اســتعاره،  در 
انتخــاب  در  مــا  اطمینــان  عــدم  بــه  اســتعاره  درک  و  هســتند 
یکــی از ایــن دو مفهــوم بســتگی دارد. اینکــه ایــن نظــر می توانــد 
درســت باشــد یــا خیــر امــری دشــوار اســت، ابهــام در یــک کلمــه، 
در صــورت وجــود، بــه ایــن دلیــل اســت کــه کلمــه در متــن عــادی 
بــه یــک معنــا و در متــن اســتعاری بــه معنــای چیز دیگری اســت. 
امــا معمــواًل در یــک متــن اســتعاری، در معنــای لغــت تردیــد 
تفســیرهای  از  یــک  کــدام  کــه  می گیریــم  تصمیــم  و  می کنیــم 
اســتعاری را بپذیریــم. به هرحــال، تأثیــر یــک اســتعاره بــه عــدم 
اطمینــان در تفســیر متــن اســتعاری بســتگی دارد و می تــوان 
 (Davidson, اســت  ابهــام  مدیــون  را  ایــن  اســتعاره  گفــت 

.1987:35)
در نهایــت باتوجه بــه توضیحاتــی کــه دررابطه بــا رویکردهــای 
منظــر  از  می تــوان  شــد،  داده  اســتعاره  مطالعــه  در  مختلــف 
- رویکــرد عمل گرایانــه بــه تحلیــل اســتعاری پوســترهای نوشــتار

معنــای  کــه  می دهــد  توضیــح  دیویدســون  پرداخــت.  محــور 
اســتعاری کلمــات در یــک عبــارت مهــم نیســت بلکــه نــوع بیــان 
اســتعاری کلمــات اســت کــه عبــارت را بــه یــک عبــارت اســتعاری 
تبدیــل می کنــد. وی همچنیــن بــه ایــن نکتــه تاکیــد می کنــد کــه 
»اســتعاره ها اغلــب باعــث می شــوند بــه مــواردی از چیزهایــی 
کــه قبــاًل متوجــه آن نشــده ایم ، توجــه کنیــم. بــدون شــک آن هــا 
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مــا  موردتوجــه  را  غافلگیرکننــده ای  شــباهت های  و  قیاس هــا 
.(Davidson, 1987: 47) قــرار می دهنــد.« 

در انتهــا بایــد متذکــر شــد کــه پوســتر به عنــوان یــک رســانه 
نوشــتاری  و  تصویــری  عناصــر  گــروه  دو  دارای  پرکاربــرد  هنــری 
اســت کــه هــر یــک از ایــن دو گــروه نقــش ویــژه ای را در تکمیــل 
اثــر ایفــا می کننــد. نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه تابه حــال 
کنــار  در  مکمــل  صــورت  بــه  نوشــتاری  و  تصویــری  عناصــر 
یکدیگــر بــه کار بــرده می شــدند امــا بررســی های اخیــر نشــان 
می دهــد کــه نوشــتار نقــش پررنگ تــری در رســانه های هنــری 
 پوســتر دارد، زیــرا خوانایــی اثــر بــا حــذف نوشــتار تا حد 

ً
مخصوصــا

، لطمــه ای بــه خوانایــی  زیــادی از بیــن مــی رود امــا بــا حــذف تصویــر
کل اثــر چــه از نظــر محتوایــی و چــه از نظــر زیبایی شناســی وارد 

نمی شــود. 
بنابرایــن هنرمنــدان به تدریــج نوشــتار را به عنــوان »عنصــر 
از  را  آن  گرفتنــد و  تصویــری« اصلــی در طراحــی پوســتر در نظــر 
قالب هــای کلیشــه ای خــارج کردنــد. ایــن قالب هــای کلیشــه ای 
در واقــع فرم هــای نوشــتاری هســتند کــه بــه جهــت اســتفاده 
بــا  آن هــا  از  می تــوان  و  شــده اند  تکــراری  مخاطــب  بــرای  زیــاد 
عنــوان بیــان اســتعاری مــرده یــاد کــرد. در بیــان اســتعاری مــرده 
اثــر از وجــه خالقانــه و هنرمندانــه خــود فاصلــه گرفتــه و می تــوان 
گفــت »نیــروی هنــری خــود را ازدســت داده اســت.« ،اــسیمش) 
ــود در  ــوم موج ــا و مفه ــع معن ــه نف ــتار ب ــون نوش (173 :1370. اکن
زمینــه اثــر دچــار تغییــر می شــود. در رویکــرد عملگــرا توضیــح 
داده شــد کــه زمینــه در ایجــاد بیــان اســتعاری از اهمیــت زیــادی 
برخــوردار اســت. در حقیقــت ایــن زمینــه اســت کــه بــه نحــوه 

اســتفاده اســتعاری از عناصــر در اثــر جهــت می بخشــد. 

ثار تحلیل آ
در بخش هــای قبلــی گفتــه شــد کــه اســتفاده از تایــپ و نوشــتار 
 بــه انتخــاب اول طــراح تبدیــل شــده اســت. 

ً
در دهــه اخیــر غالبــا

بــه ایــن صــورت کــه نوشــتار دیگــر به عنــوان یــک عنصــر مکمــل 
بــا تصویــر همــراه نشــده و خــود به عنــوان یــک عنصــر مســتقل 
ــتعاری  ــل اس ــرای تحلی ــت. ب ــده اس ــوبژکتیو ش ــی س دارای هویت
به منظــور ردیابــی انــواع روابــط اســتعاری به ویــژه بیــان اســتعاری 
( طراحــی شــده در دهــه  -محور واســازی، پوســترهای )نوشــتار
و  مقایســه  مرحلــه  چنــد  در  1397(14را  تــا   1387 ســال  )از  اخیــر 
مشــابهت های  اســاس  بــر  پوســترها  کردیــم.  دســته بندی 

قــرار  متفــاوت  دســته های  در  اســتعاری،  بیــان  در  تصویــری 
گرفتنــد. 

بررســی روابــط اســتعاری متمرکــز بــر واســازی در پوســترهای 
رابطــه  تحــول  ســیر  تقســیم بندی  کــه  داد  نشــان  اخیــر  دهــه 
نوشــتار بــا دیگــر عناصــر تصویــر از لحــاظ بیــان اســتعاری و انــواع 
روابــط موجــود در آن را می تــوان بــه دو گــروه »پیــش از واســازی« 
ــازی«  ــس از واس ــرد. در دســته »پ ــازی« تقســیم ک ــس از واس و »پ
مــا شــاهد زیرمجموعــه ای از روابطــی نظیــر »در آســتانه واســازی«، 
»شکســتگی« و »ذوب شــدن« هســتیم. در ایــن نــوع از بیــان 
اســتعاری طــراح ظاهــر نوشــتار را باتوجه بــه زمینــه اثــر بــه روش 
مفهومــی و یــا بازنمایانــه تغییــر می دهــد و بــا اســتفاده از بیــان 
اســتعاری واســازی ســعی می کنــد نوشــتار را در خدمــت مفهــوم 
پوســتر قــرار دهــد. الزم بــه ذکــر اســت بــرای هــر یــک از روابــط 
و  زمینــه  نظــر  از  ابتــدا  پوســتر  ســه  تعــداد  واســازی،  اســتعاری 

بافــت و ســپس از نظــر اســتعاری تحلیــل می شــود.
 بیان استعاری واسازی15

از بیــان اســتعاری واســازی )واپاشــی(16،  از اســتفاده  تــا پیــش 
طراحی هــا بیشــتر بــا رویکــرد مــدرن انجــام می شــد و طــراح ســعی 
می کــرد نوشــتار را از کلیشــه های موجــود خــارج نکنــد. بــا نظــر 
می خــورد  چشــم  بــه   90 دهــه  پوســترهای  نمونــه  در  آنچــه  بــر 
مختلــف  شــیوه های  بــه  نوشــتار  کــه  داد  تشــخیص  می تــوان 
در حــال خــروج از فرم هــای ســنتی اســت. در دســته موردنظــر 
بــه شــمار مــی رود،  کــه رویکــرد پســت مدرن در حروف نــگاری 
ــر  ــراح دیگ ــت و ط ــنتی اس ــای س ــروج از فرم ه ــال خ ــتار در ح نوش
اصــول کلیشــه ای را بــرای حروف نــگاری بــه کار نمی بــرد. در ایــن 
آثــار نوشــتار بــه ســمت بازنمایــی یــک مفهــوم جدیــد تغییــر فــرم 
ــم می خــورد  دارد. روابــط اســتعاری کــه واســازی در آن هــا بــه چش
»ذوب  و  »شکســتگی«  واســازی«،  آســتانه  »در  انــواع  شــامل 
شــدن« اســت کــه هــر یــک از ایــن روابــط در ادامــه توضیــح داده 

می شــود.  

1. در آستانه واسازی )واپاشی(
و  ســاختار  از  را  نوشــتار  می کوشــیدند  طراحــان  گذشــته  در 
قالــب اصلــی خــارج نکننــد. بــا گذشــت زمــان و کلیشه شــدن 
، طراحــان کوشــیدند بــا  رویکردهــای مــدرن در طراحــی نوشــتار
اســتفاده از انــواع بیــان اســتعاری واســازی، نوشــتار را در خدمــت 
مفهــوم و ایــده اصلــی قــرار دهنــد. در آثــاری که نوشــتار در آســتانه 
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حروف نــگاری  در  حــدی  تــا  ساختارشــکنی  دارد،  قــرار  واســازی 
ــم  ــه ه ــطه هایی ب ــک واس ــه کم ــوز ب ــروف هن ــا ح ــده ام ــام ش انج

مرتبــط هســتند.

زمینه و بافت اثر
بهــراد  توســط   1391 ســال  در  »نفتالیــن«  نمایشــگاه  پوســتر 
طراحــی  تســبیحی  صالــح  نمایشــگاه  بــرای  جوان بخــت 
قدیمــی  عکس هــای  شــامل  نمایشــگاه  ایــن  اســت.  شــده 
بــه صــورت رنگــی چــاپ شــده اند.  کــه  سیاه وســفیدی اســت 
نشــان  آن  درون  عناصــر  همین طــور  و  تصاویــر  چــاپ  نحــوه 
از قدمــت ایــن تصاویــر دارنــد. اغلــب ایــن عکس هــا شــامل 
ــذف  ــر ح ــی از تصوی ــا به نوع ــر آن ه ــه س ــت ک ــرادی اس ــر اف تصوی
مختلــف  موقعیت هــای  در  دوربیــن  بــه  رو   

ً
اکثــرا و  شــده 

گرفته انــد. اســتفاده از نــام نفتالیــن نیــز خــود اشــاره ای مســتقیم 
ــه  ــاره ب ــی دارد، اش ــرات قدیم ــادآوری خاط ــر و ی ــت تصاوی ــه قدم ب
قدیمــی.  جعبه هــای  و  بقچه هــا  در  لباس هــا  میــان  نفتالیــن 

پوســتر ایــن نمایشــگاه هــم متناســب بــا فضــای نمایشــگاه 
کــه  گرفتــه ای  طراحــی شــده اســت. پس زمینــه مشــکی دوده 
ــروف  ــای ح ــای نقطه ه ــن به ج ــرص نفتالی ــن ق ــده چندی دربردارن
نوشــته شــده و همچنیــن نوشــته نفتالیــن اســت. عــالوه بــر 
بــه  این هــا الگــو خطــی سیاه وســفیدی نیــز در میانــه نوشــتار 

می خــورد. چشــم 

تحلیل استعاری اثر
ــته ای  ــرم دست نوش ــوان ف ــن در تصویــر 1 را می ت ــته نفتالی نوش
بــه  میانــه  از  نوشــته  ایــن  گرفــت.  نظــر  در  نســتعلیق  خــط  از 
ــم تقســیم شــده و بــر روی پس زمینــه مشــکی قــرار گرفتــه  دونی
اســت. طــراح بــه صــورت جزئــی تغییراتــی را در تناســبات خــط بــه 
وجــود آورده اســت. نوشــته ســفید کــه بــر روی پس زمینــه تیــره 
ــرده  ــه کارب ــر ب ــی در اث ــری اصل ــر تصوی ــوان عنص ــه به عن ــرار گرفت ق
ــه  ــه گرفت ــود فاصل ــه خ ــاختار اولی ــدی از س ــا ح ــتار ت ــده و نوش ش
اســت. در ایــن نمونــه، نوشــتار بــه طــور کامــل دچــار واســازی 
خطــی  الگــو  دارد.  قــرار  اتفــاق  ایــن  آســتانه  در  بلکــه  نشــده 

 تصویر 1: پوستر نمایشگاه نفتالین، طراح: بهراد جوان بخت، 1391 
) http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1391&p=3:مأخذ(

Figure 1: Naphthalene poster, design by Behrad Javanbakht, 2012. 

(Source: http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1391&p=3)

 تصویر 2: پوستر نمایشگاه شیرزن، طراح: مهدی قاسمی، 1395
)http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1395&p=2 :مأخذ( 
Figure 2: Lion woman poster, design by Mehdi Ghasemi, 2016

(Source: http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1395&p=2)
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سیاه وســفید بــرای تکمیــل فــرم نوشــتاری بــا اثــر همــراه شــده و 
به نوعــی بــرای ایجــاد ارتبــاط میــان دو بخــش جــدا شــده نوشــته 
ــم  ــی مفاهی ــرای بازنمای ــته ب ــت نوش ــت. در حقیق ــه اس به کاررفت
موجــود در نمایشــگاه تغییــر فــرم داده و بــه معنــای انتزاعــی آن 
حالــت  و  جهــت  می تــوان  دراین رابطــه  اســت.  شــده  نزدیــک 
در  نفتالیــن  تنــد  رایحــه  از  اســتعاره ای  را  سیاه وســفید  خطــوط 

ــت. ــر گرف نظ

زمینه و بافت اثر
مهــدی  توســط   1395 ســال  در  »شــیرزن«  نمایشــگاه  پوســتر 
قاســمی بــرای نمایشــگاه نجــوا عرفانــی طراحــی شــده اســت. 
محوریــت  بــا  تصویرســازی هایی  شــامل  نمایشــگاه  ایــن 
امــروز  و  دیــروز  موقعیــت  میــان  رفت وآمــد  در  زن  وضعیــت 
اســت. اغلــب ایــن تصاویــر وضعیــت بغرنــج زن و سرنوشــت 
وی را در قالــب نقش هــای اســطوره ای بــه تصویــر می کشــند. 
خاورمیانــه  در  جنــگ،  حــال  در  امــروز  زن  بــه  اشــاره  آثــار  ایــن 
و  مسخ شــده  حالــت  در  شــخصیت ها  ایــن  اغلــب  و  داشــته 
در  طــراح  شــده اند.  تصویرســازی  نیمه حیــوان  صــورت  بــه  گاه 
ــی  ــای تاریخ ــف از دوره ه ــی مختل ــوش هندس ــر از نق ــن تصاوی ای
 ، گوناگــون بــرای تزئیــن الهه هــا اســتفاده کــرده اســت. در پوســتر
ــده  ــته ش ــط نوش ــودی در دو خ ــورت عم ــه ص ــیرزن« ب ــه »ش کلم
و بــا نقــوش هندســی پوشــیده شــده و بــه رنــگ ســفید بــر روی 
کاغــذ  یــک  پس زمینــه  اســت.  گرفتــه  قــرار  تیــره  پس زمینــه 
نامنظمــی  شکســته  خطــوط  کــه  می شــود  مشــاهده  مشــکی 
کــه  مشــکی  پس زمینــه  از  بخشــی  اســت.  آشــکار  آن  روی  بــر 
رنگ دانه هــای  دارای  شــده  پنهــان  هندســی  نقــوش  زیــر 
« و »زن«  قرمزرنــگ بــوده و دو بخــش مختلــف کلمــه یعنــی »شــیر

شــده اند. متصــل  هــم  بــه  قرمزرنــگ  خطــوط  به واســطه 

تحلیل استعاری اثر 
بــه صــورت عمــودی نوشــته  تصویــر 2  نوشــته »شــیرزن« در 
شــده کــه می تــوان آن را اســتعاره ای از قــدرت و اســتحکام زن 
در ایــن آثــار در نظــر گرفــت. از قدیــم کلمــه »شــیرزن« در لحــن 
عامیانــه بــه صــورت پرحجــم و کشــیده بیــان می شــد، طــراح بــا 
ایجــاد فاصلــه تصویــری میــان حــروف کلمــه »زن« باعــث ایجــاد 
ــدد  ــه مج ــده ک ــدن آن ش ــگام خوان ــی در هن ــیدگی آوای ــک کش ی
اشــاره بــه مفهــوم کلــی آثــار دارد. اســتفاده از رنــگ قرمــز بــرای 
همچنیــن  و  متصل کننــده  خطــوط  تکمیلــی،  نوشــته های 

اســتعاری  بیانــی  می تــوان  را  پس زمینــه  در  واقــع  لکه هــای 
زنــان  پیــش روی  و  حاضــر  گذشــته،  نبردهــای  و  جنگ هــا  از 
در  اصلــی  عنصــر  به عنــوان  کــه  نوشــتار  دانســت.  خاورمیانــه 
ایــن پوســتر به کاررفتــه، تــا حــدی از فــرم اســتاندارد خــود فاصلــه 
-ن« بیان اســتعاری  گرفتــه اســت. ایجــاد فاصلــه میان حــروف »ز
مفهومــی از ایــده اصلــی دارد. امــا فواصــل ایجــاد شــده همچنــان 
ــم متصــل  به وســیله نقــوش هندســی و خطــوط قرمزرنــگ بــه ه
بــا  مســتقیم  ارتبــاط  ســو  یــک  از  رنگــی  خطــوط  ایــن  هســتند. 
خطــوط به کاررفتــه در تصویرســازی ها دارنــد و از ســوی دیگــر از 

کرده انــد.  جلوگیــری  نوشــتار  کامــل  واســازی 

زمینه و بافت اثر
در  کشــمیری  ســام  توســط  »آتش بــازی«  نمایشــگاه  پوســتر 
ــر  ــر محمدی ف ــای نیلوف ــگاه مینیاتوره ــرای نمایش ــال 1394 ب س
مینیاتورهایــی  شــامل  نمایشــگاه  ایــن  اســت.  شــده  طراحــی 
امــروزی از افــرادی اســت کــه در حــال لــذت بــردن از شــادی های 

 تصویر 3: پوستر نمایشگاه آتش بازی، طراح: سام کشمیری، 1394 
)http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1394&p=2 :مأخذ(

Figure 3: Fireworks poster, design by Sam Keshmiri, 2015

(Source: http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1394&p=2)
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جهانــی  خلــق  واقــع  در  مینیاتورهــا  ایــن  هســتند.  ســاختگی 
هســتند کــه واقعیــات زندگــی انســان را در بــر دارنــد و عناصــری 
چــون گل وگیــاه دنیایــی آرمانــی و آرام را تصویــر می کننــد. در ایــن 
تصاویــر تعامــل میــان انســان ها بــه شــکل جدیــدی بــه تصویــر 
اندام هــای  و  دگرگون شــده  چهره هــای  اســت،  شــده  کشــیده 
ــتر  ــد. در پوس ــوچ دارن ــال پ ــم و خی ــان از یــک توه ــت17 نش کژریخ
عنصــر  به عنــوان  »آتش بــازی«  عنــوان  نمایشــگاه،  ایــن 
تصویــری اصلــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. بخش هایــی از ایــن 
کلمــه کــه بــه رنــگ مشــکی بــر روی پس زمینــه قرمــز قــرار گرفتــه، 
ــورت  ــه ص ــش ب ــه آت ــده و کلم ــیدگی ش ــار ازهم پاش ــدی دچ ــا ح ت
ــروف،  ــی از ح ــر روی بخش های ــت. ب ــده اس ــته ش ــس نوش برعک
ــه  ــه برگرفت ــود ک ــده می ش ــکل گل دی ــه ش ــری ب ــای تصوی الگوه
اســت.  نمایشــگاه  آثــار  در  به کاررفتــه  گل وگیــاه  تصاویــر  از 
ــه  ــروف را ب ــده ح ــای جداش ــم بخش ه ــوط نامنظ ــن خط همچنی

هــم متصــل می کنــد.

تحلیل استعاری اثر
حــروف نوشــته »آتش بــازی« در تصویــر 3 بــه صــورت پــر و در 
برخــی قســمت ها، بدشــکل نوشــته شــده اســت. ایــن اغــراق 
در انــدازه و جابه جــا بــودن حــروف می توانــد اشــاره ای بــه مفهــوم 
نمایشــگاه  تصویرســازی های  در  بــودن  فانتــزی  و  غیرواقعــی 
در  کــه  فانتــزی  فرم هــای  و  گل وگیــاه  تصاویــر  باشــد.  داشــته 
اشــاره  شــده اند،  اســتفاده  منفــی  صــورت  بــه  حــروف  زمینــه 
ــد.  ــی دارن ــای واقع ــروج از دنی ــن خ ــار و همچنی ــه آث ــتقیمی ب مس
خطــوط آزاد کــه از میانــه حــروف خــارج شــده اند را می تــوان بیــان 
واقعیــت  و  اصــل  از  خــروج  و  توهــم  مفهــوم  بــرای  اســتعاری 
در نظــر گرفــت. بــا اینکــه حــروف از هــم جــدا شــده اند و بیــن 
حــروف و نقطه هــا فواصــل نامنظمــی ایجــاد شــده، امــا خطــوط 
به کاررفتــه، ارتباطــی را از نظــر بصــری میــان حــروف ایجــاد کــرده و 
ــر  ــن اث ــته در ای ــد. نوش ــری کرده ان ــا جلوگی ــل آن ه ــازی کام از واس

در آســتانه واســازی قــرار دارد.

شکستگی
انجــام  مختلــف  صورت هــای  بــه  نوشــتار  در  شکســتگی 
و  هندســی  قطعــات  در  اســت  ممکــن  شکســتگی  می شــود، 
ــال  ــراح یــک متری ــت ط ــن اس ــن ممک ــد. همچنی ــم باش ــا نامنظ ی
خــاص را بــرای نوشــتار در نظــر گرفتــه و شکســتگی را بــر روی 
صــورت جدیــد حــروف اعمــال کنــد. بیــان اســتعاری شکســتگی 

شــدن  تکــه  شیشــه،  شــدن  قطعه قطعــه  مفهــوم  می توانــد 
بــرای  را  مرتبــط  مفاهیــم  ســایر  و  ســنگ  شــدن  خــرد  کاغــذ، 

مخاطــب القــا کنــد.

زمینه و بافت اثر
« در ســال 1392 توســط شــهرزاد  پوســتر نمایشــگاه »دیگرشــهر
چنگلوایــی بــرای نمایشــگاه احســان براتــی طراحــی شــده اســت. 
ایــن نمایشــگاه شــامل تصاویــری از بخش هــای قدیمــی و رو بــه 
ــده اند.  ــور ش ــرات محص ــل تعمی ــه دلی ــه ب ــت ک ــهر اس ــب ش تخری
ایــن تصاویــر در حالــی ثبــت شــده اند کــه گویــی دیگــر نشــانه ای 
از حیــات در ایــن مناطــق دیــده نمی شــود. پوســتر نمایشــگاه 
تصویــری از یــک قالــب گچــی ســفیدرنگ اســت کــه نوشــته دیگــر 
شــهر بــه صــورت تکــرار شــده در آن قابل مشــاهده اســت. نکتــه 
ــی  ــب گچ ــدن قال ــرد ش ــتر خ ــتار پوس ــی نوش ــه در طراح قابل توج
نوشــتار اســت کــه نشــان از محتــوا و فضــای کلــی نمایشــگاه، 
یعنــی تخریــب و فروپاشــی دارد. ایــن قالــب نوشــتاری ســفیدرنگ 

، طراح: شهرزاد چنگلوایی،  تصویر 4: پوستر نمایشگاه دیگرشهر
) http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1392&p=2:1392)مأخذ

Figure 3: The Other City Poster, design by Shahrzad Changalvayi, 2013

(Source: http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1392&p=2)
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کــه نوشــتار بــه صــورت منفــی از آن خــارج شــده ، بــر روی پس زمینه 
تیــره ای کــه شــبیه بــه فلــز اســت قــرار گرفتــه اســت.

تحلیل استعاری اثر
نســتعلیق  خــط  بــا  کــه   4 تصویــر  در   » شــهر »دیگــر  نوشــته 
نوشــته شــده و ســپس بــه صــورت منفــی از قالــب خــارج شــده، 
اســتعاره ای از گــچ و مصالــح ســاختمان هایی اســت کــه مدت هــا 
بافــت  از  بخشــی  بــه  تبدیــل  امــروز  و  بــوده  اســتفاده  بــدون 
ــای  ــون نمونه ه ــتر همچ ــن پوس ــده اند. در ای ــهر ش ــوده ش فرس
قبــل، نوشــتار خــود بــه صــورت عنصــر تصویــری اصلــی دچــار 
اســت.  شــده  برخــوردار  بدن منــد  ماهیتــی  از  و  شــده  تغییــر 
شــده،  شکســتگی  دچــار   » شــهر »دیگــر  نوشــته  اثــر  ایــن  در 
ــتعاره ای  ــد اس ــده و می توان ــرار ش ــار تک ــن ب ــه چندی ــته ای ک نوش
از تعــداد زیــاد ســاختمان های در حــال تخریــب باشــد. طــراح از 
خــط نســتعلیق اســتفاده کــرده اســت، خطی کــه دارای تشــخص 
بــوده و کمتــر ساختارشــکنی در نوشــتار آن شــده اســت. امــا 

ــود و  ــده می ش ــتعلیق دی ــط نس ــمایلی از خ  ش
ً
ــا ، صرف ــر ــن اث در ای

نوشــتار از ســاختار همیشــگی خــود فاصلــه گرفتــه اســت. 

بافت و زمینه اثر
« در ســال 1395 توســط ایمــان  پوســتر نمایشــگاه »جبران پذیــر
راد بــرای نمایشــگاه وریــا آریــا طراحــی شــده اســت. اثــر چیدمــان 
ــه  ــت در نتیج ــنگ اس ــف س ــات مختل ــکل از قطع ــه متش ــا ک آری
تجربــه زیســته هنرمنــد، از قبرهــای ســنتی در ســنندج کــه اغلــب 
ــنگ ها  ــن س ــرد. ای ــئت می گی ــدند، نش ــاخته می ش ــنگ س ــا س ب
شکســتگی  دچــار  زود  خیلــی  و  هســتند  شــکننده  بســیار 
تصمیــم  بنابــر   ، اثــر در  چیده شــده  ســنگ های  می شــوند. 
هنرمنــد، هرکــدام بــه شــکلی اتفاقــی تــرک خورده انــد. هنرمنــد 
معتقــد اســت کــه ســنگ زمانــی کامــل اســت کــه در دل کــوه قرار 
ــی  ــان راد در طراح ــکند. ایم ــود می ش ــا می ش ــی جابه ج دارد و وقت
جبران پذیــر  کلمــه  حــروف  از  کــه  -محور  نوشــتار پوســتر  ایــن 
ــمت  ــه س ــتار را ب ــت نوش ــا هوی ــته ت ــعی داش ــرده، س ــتفاده ک اس

، طراح: ایمان راد، 1395  تصویر 5: پوستر نمایشگاه جبران پذیر
) http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1395&p=2:مأخذ(

Figure 5: Repairable Poster, design by Iman Raad, 2016

(Source: http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1392&p=2)

 تصویر 6: پوستر نمایشگاه زیبا جادار مطمئن، طراح: ایمان راد، 1389 
)http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1389&p=1 :مأخذ(

Figure 6: Beautiful, Spacious, Assured Poster, design by Iman Raad, 2010

(Source: http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1389&p=1)
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جبران پذیــر  نوشــته  دهــد.  تغییــر  نمایشــگاه  اصلــی  ایــده 
ــتری  ــگ خاکس ــا رن ــده و ب ــه ش ــنگ قطعه قطع ــک س ــون ی همچ
بــر روی زمینــه ســفید قــرار گرفتــه اســت. ایــن قطعــات بــه شــکل 

نامنظــم دچــار شکســتگی شــده اند. 

تحلیل استعاری اثر
 5 تصویــر  پوســتر  طراحــی  در  کــه   » »جبران پذیــر نوشــته 
دارد.  اثــر  در  مورداســتفاده  ســنگ های  بــه  اشــاره  به کاررفتــه، 
صــورت  بــه  اصلــی،  عنصــر  به عنــوان  نوشــتار  پوســتر  ایــن  در 
شکســتگی  دارای  خــود  و  درآمــده  تصویــر  بــه  ســه بعدی 
را  نوشــته  حــروف  در  انــدازه  و  ضخامــت  تغییــر  اســت.  شــده 
به کاررفتــه  ســنگ های  مختلــف  انــواع  از  اســتعاره ای  می تــوان 
ســنگ ها  چیــدن  نحــوه  ازآنجایی کــه  دانســت.  نمایشــگاه  در 
در  ســپس  و  ســنندج  قبرســتان های  یعنــی  اصلــی،  محــل  در 
ــته  ــروف شکس ــراح ح ــوده، ط ــت ب ــگاه دارای اهمی ــود نمایش خ
شــده را نیــز بــا دقــت و ترتیــب مشــخصی در پوســتر جای گــذاری 
کــرده اســت. نوشــتار در ایــن اثــر دچــار واســازی کامــل شــده 
زیــرا حــروف بــه طــور مشــخصی دچــار ازهم پاشــیدگی شــده و 
هیــچ خــط ربــط و عنصــر ارتباطــی میــان آن هــا بــه کار بــرده نشــده 

اســت.

زمینه و بافت اثر
، مطمئــن« توســط ایمــان راد در  پوســتر نمایشــگاه »زیبــا، جــادار
ســال 1389 بــرای نمایشــگاه ســاغر دئیــری طراحــی شــده اســت. 
ایــن نمایشــگاه بــه فرهنــگ رســانه ای و مدگرایــی اشــاره دارد. 
ایــن نمایشــگاه نقــش رســانه های امــروزی و رســانه های  آثــار 
اغراق آمیــز  صــورت  بــه  دختــران  پوشــش  در  را  تلویزیونــی 
همچــون  تصاویــر  ترکیب بنــدی  اســت.  کــرده  تصویرســازی 
نکتــه  اســت.  چندپــاره  و  ســریالی  تخــت،  تلویزیونــی  ســاختار 
قابل توجــه در طراحــی نوشــتار پوســتر ایــن اســت کــه نوشــته 
رنــگ  بــا  و  به هم ریختــه  صــورت  بــه  مطمئــن«   ، جــادار »زیبــا، 
مشــکی نوشــته شــده و بــه صــورت چندپــاره روی پس زمینــه 
ســفید قــرار گرفتــه اســت کــه اشــاره بــه محتــوا و ایــده نمایشــگاه 
کــه  پوســتر  ایــن  طراحــی  در  شــده  بــرده  کار  بــه  نوشــتار  دارد. 
بــا  خطــی  شــیوه  بــه  شــده،  نوشــته  دســت نویس  صــورت  بــه 
ــل و  ــی خل ــاد برخ ــر ایج ــد ب ــده و تاکی ــل ش ــکی تکمی ماژیــک مش
بیرون زدگــی خطــوط از محــدوده اصلــی نوشــته، توســط طــراح بــه 

می خــورد. چشــم 

تحلیل استعاری اثر
در تصویــر 6 طــراح بــرای نوشــتن عنــوان نمایشــگاه در پوســتر 
مهم تریــن  اســت.  کــرده  اســتفاده  دســت نویس  فــرم  از 
نکتــه ای کــه در طراحــی نوشــتار ایــن پوســتر بــه چشــم می خــورد، 
اغتشــاش در خطــوط رنگــی و همچنیــن ازهم گســیختگی هایی 
اســت کــه در کلمــات ایجــاد شــده؛ در واقــع کلمــات در محــور 
را  آن هــا  می تــوان  کــه  هســتند  شکســتگی هایی  دارای  افقــی 
اســتعاره ای از تخریــب تصاویــر ماهــواره ای بــا پارازیــت دانســت. 
طــراح ســعی داشــته بــا ایجــاد اختــالل و واســازی حــروف، نوشــته 
را از نظــر بصــری بــه مفهــوم نمایشــگاه نزدیــک کنــد. می تــوان 
زیــرا  شــده  کامــل  واســازی  دارای  اثــر  ایــن  در  نوشــتار  گفــت 
نه تنهــا کلمــات از هــم جــدا نوشــته شــده اند، بلکــه هــر کلمــه بــه 

صــورت جداگانــه نیــز دچــار ازهم پاشــیدگی شــده اســت.

2. ذوب شدن
ذوب شــدن یکــی از روش هایــی اســت کــه طــراح بــرای برهم زدن 

تصویر 7: پوستر نمایشگاه تن، طراحی هما دلورای، 1390
)http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1390 :مأخذ(

Figure 7: Body Poster, design by Homa Delvaray, 2011

(Source: http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1390)
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ســاختار نوشــته از آن اســتفاده می کنــد. همچــون نمونه هــای 
قبــل، اعمــال ایــن خصیصــه تصویــری هــم بــه صــورت دوبعــدی 

و هــم ســه بعدی انجــام شــده اســت.

زمینه و بافت اثر
پوســتر نمایشــگاه »تن« در ســال 1390 توســط هما دلورای برای 
ــگاه  ــن نمایش ــت. ای ــده اس ــی ش ــاد گاوزن طراح ــگاه فره نمایش
 مشــکی اســت کــه بــا جرم هایــی بــه 

ً
شــامل تابلوهایــی تمامــا

آنچــه  باتوجه بــه  شــده اند.  پوشــانده  حجیــم  و  مــدور  صــورت 
گاوزن در توضیــح ایــن اثــر نوشــته، ایــن جرم هــای مشــکی رنــگ 
ــی از  ــند. برخ ــان باش ــفالت خیاب ــه در آس ــر به کاررفت ــد قی می توانن
ــی  ــده، گوی ــیختگی ش ــار ازهم گس ــگ دچ ــکی رن ــای مش حجم ه
منفجــر شــده اند. طراحــی پوســتر ایــن نمایشــگاه کــه بــا حــروف 
قفســه هایی  بــه  شــبیه  اســت،  شــده  نوشــته   )BODY( کلمــه 
اســت کــه دربردارنــده ایــن حــروف بــه صــورت جــدا هســتند. ایــن 
ــده اند  ــازی ش ــر تصویرس ــه بعدی در اث ــورت س ــه ص ــه ب ــروف ک ح
می توانــد  شــدن  ذوب  ایــن  هســتند.  شــدن  ذوب  حــال  در 
بــه حــرارت قیــر اشــاره داشــته باشــد. کلیــت پوســتر بــا روش 
تصویرســازی و بــه صــورت سیاه وســفید طراحــی شــده اســت. 

تحلیل استعاری اثر
تصویــر 7، کلمــه  همــا دلــورای در طراحــی نوشــتار پوســتر در 
ــی  ــه بعدی طراح ــورت س ــه ص ــزرگ و ب ــروف ب ــا ح ــن )BODY( را ب ت
ــی  ــدا در بخش ــورت ج ــه ص ــه ب ــروف ک ــر یــک از ح ــت. ه ــرده اس ک
از تصویــر قــرار دارنــد می تواننــد اســتعاره ای از افــراد مختلــف و 
بــه طــور ویــژه »تن«هــای مختلــف باشــند. در ایــن اثــر نوشــتار 
بــه صــورت ابــژه اصلــی دارای ماهیتــی بدن منــد شــده و خــود 
ــر  ــن اث ــتار در ای ــکل نوش ــر ش ــت. تغیی ــدن اس ــال ذوب ش در ح
بــه  کــه  نمایشــگاهی  اســت.  نمایشــگاه  مفاهیــم  از  بازنمایــی 
ازبین رفتــن، فروپاشــی، مــرگ، زخــم و تــِن میــرا اشــاره دارد. ذوب 
شــدن حــروف کلمــه، نوشــتار را از حالــت اصلــی خــود خــارج کــرده 
ــم بــر فروپاشــی  ــم موردنظــر تصمی و طــراح بــرای بازنمایــی مفاهی

ــت.  ــه اس ــدن گرفت ــق ذوب ش ــتار از طری نوش

زمینه و بافت اثر
پوســتر نمایشــگاه »ای فســانه، خســانند آنــان کــه فروبســته ره 
« در ســال 1389 توســط فرهــاد فزونــی بــرای نمایشــگاه  را بــه گلــزار
ــگاه  ــن نمایش ــی در ای ــت. آیگان ــده اس ــی ش ــی طراح ــی آیگان مانل
بــا اســتفاده از رســانه ویدئــو اثــر خــود را بــه نمایــش گذاشــته 

اســت. ایــن اثــر ویدئویــی یــک ویدئــو ســه کانالــی اســت کــه 
توســط ســه پروژکشــن در گالــری بــه نمایــش در آمــده. سانســور 
درونــی و ســرکوب خویــش از مفاهیــم اصلــی ایــن نمایشــگاه 
ایــن تصاویــر مــرز میــان مــِن واقعــی و دروغیــن  هســتند. در 
کم رنــگ می شــود. تصویــر پرتــره خــود هنرمنــد عنصــر اصلــی 
ــای  ــه و الگوه ــرار گرفت ــط کادر ق ــه در وس ــت ک ــو اس ــر ویدئ در ه
ــم  ــه چش ــر ب ــف تصوی ــای مختل ــون گل در بخش ه ــری چ تصوی
، حــروف عنــوان نمایشــگاه  می خــورد. فزونــی در طراحــی پوســتر
را بــه صــورت جداشــده نوشــته کــه برخــی از ایــن حــروف در حــال 
ذوب شــدن هســتند. همچنیــن از تصویــر گل در تایــپ بــرای 
بــه  مســتقیم  اشــاره  کــه  کــرده  اســتفاده  حــروف  نقطه گــذاری 
تصاویــر نمایشــگاه دارد. ایــن نوشــته بــه صــورت ســفید بــر روی 

ــرار دارد. ــایان ق ــی س ــه آب زمین

تحلیل استعاری اثر
 در تصویر 8 برای طراحی نوشــتار پوســتر »ای فســانه، خســانند 
« طــراح از نوشــتار به عنــوان تنهــا  آنــان کــه فروبســته ره را بــه گلــزار
ــتار در  ــت. نوش ــرده اس ــتفاده ک ــتاری اس ــری و نوش ــر تصوی عنص
ــده  ــعی ش ــده و س ــه ش ــر گرفت ــژه در نظ ــوان یــک اب ــر به عن ــن اث ای
بــا ایجــاد تغییــرات بصــری در فــرم اســتاندارد نوشــته، بــه مفهــوم 
ــم  ــل منظ ــا فواص ــه ب ــر کلم ــروف ه ــود. ح ــک ش ــگاه نزدی نمایش
ــه  ــم در صفح ــل نامنظ ــا فواص ــر گل و ب ــا تصوی ــروف ب ــه ح و نقط
قــرار گرفته انــد. ایــن ایجــاد فاصلــه در حــروف و عناصــر تصویــری 
گرفــت.  نظــر  در  ســردرگمی  مفهــوم  از  اســتعاره ای  می تــوان  را 
از  مفهومــی  بیانــی  می تــوان  را  حــروف  شــدن  ذوب  همچنیــن 

ــت.  ــود دانس ــرکوب خ ــی از س ــار ناش فش

زمینه و بافت اثر
پوســتر نمایشــگاه »گذرهراســی« در ســال 1394 توســط شــهرزاد 
چنگلوایــی بــرای نمایشــگاه ســمانه احمدی طراحی شــده اســت. 
دررابطه بــا  را  آثــاری  نمایشــگاه،  گرداننــده  به عنــوان  احمــدی 
حضــور اجتماعــی زن در جامعــه ایرانــی در ادوار مختلف جمع آوری 
آثــار در قالــب رســانه های هنــری مختلــف از  کــرده اســت. ایــن 
جملــه طراحــی و چــاپ دیجیتــال، ویدئــو آرت، عکــس دیجیتــال، 
اکریلیــک، رنــگ روغــن و چیدمــان هســتند. در تمام آثــار مخالفت 
مختلــف  تصویــری  نمادهــای  بــا  زنــان،  اجتماعــی  حضــور  بــا 
بــه  اسیدپاشــی  آن هــا  مهم تریــن  کــه  اســت  نشان داده شــده 
زنــان در خیابــان بــوده اســت. چنگلوایــی بــرای طراحــی پوســتر 
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ایــن نمایشــگاه از دو عنصــر تصویــر و نوشــتار اســتفاده کــرده 
و نوشــتار را در قالــب عنصــر اصلــی و در الیــه اول بــه کار بــرده 
اســت. در پوســتر تصویــر قدیمــی و سیاه وســفید از جمعیــت 
زنــان احتمــااًل در حــال راهپیمایــی و اعتــراض دیــده می شــود کــه بــا 
نوشــته »گذرهراســی« پوشــیده شــده اســت. نوشــته بــا رنــگ قرمز 
ــه  ــتر به کاررفت ــت در پوس ــده و در نهای ــی ش ــده، عکاس ــته ش نوش
اســت. ســعی شــده بافــت نوشــته بــه بافــت اســید نزدیــک باشــد 

و همین طــور رنــگ قرمــز به کاررفتــه، در حــال ریــزش اســت.

تحلیل استعاری اثر
هراســی«  »گــذر  نمایشــگاه  اصلــی  ایــده  اینکــه  باتوجه بــه 
حمــالت اسیدپاشــی بــه زنــان بــوده، طــراح ســعی کــرده بــا خــارج 
ــتر  ــی در پوس ــری اصل ــر تصوی ــوان عنص ــه به عن ــته ک ــردن نوش ک
ــم بیــان شــده در آثــار را بازنمایــی کنــد. بافــت  به کاررفتــه، مفاهی
به کاررفتــه در نوشــته را می تــوان اســتعاره ای از اســید و جلــوه 
بصــری کــه در برخــورد بــا مــواد ایجــاد می کنــد دانســت. رنــگ 

قرمــز کــه بــرای نوشــته به کاررفتــه، اشــاره بــه خــون و حمــالت 
ــروف  ــدن ح ــا ذوب ش ــدن ی ــن آب ش ــده دارد. همچنی ــام ش انج
شــدن،  ذوب  مفهــوم  اســید،  خــود  از  اســتعاره ای  می تــوان  را 
ازبین رفتــن و جریحــه دار شــدن در نظــر گرفــت. طــراح در ایــن 
پوســتر بــا ایجــاد واســازی در نوشــته از طریــق تغییــر در بافــت 
توانســته  به خوبــی  حــروف،  کــردن  آب  همچنیــن  و  شــکل  و 
بازنمایــی  بــه  و  کــرده  خــارج  خــود  اســتاندارد  فــرم  از  را  نوشــتار 

مفهومــی مناســبی از ایــده نمایشــگاه دســت یابــد.

نتیجه گیری
کــه  می دهــد  نشــان  پوســتر  طراحــی  تحــول  ســیر  مطالعــه 
طراحــی  در  عنصــر  مهم تریــن  بــه  زمــان  گــذر  در  حروف نــگاری 
پوســتر تبدیــل شــده اســت. در ابتــدا نوشــتار در جــوار تصاویــر و 
تصویرســازی ها در جهــت کمــک بــه خوانایــِی بیشــتر اثــر بــه کار 
ــت  ــا رعای ــگاری و ب ــب حروف ن ــج در قال ــا به تدری ــد ام ــرده می ش ب
اصــول خوشنویســی به عنــوان عنصــر تکمیل کننــده تصویــر 

 ، تصویر 8: پوستر نمایشگاه ای فسانه خسانند آنان که فروبسته ره را به گلزار
طراح: فرهاد فزونی، 1389

) http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1389&p=3:مأخذ(
Figure 8: O Fable…Poster, design by Farhad Fozuni, 2010

 تصویر 9: پوستر نمایشگاه گذر هراسی، طراح: شهرزاد چنگلوایی، 1394
)http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1394&p=2 :مأخذ(

Figure 9: Agoraphobia Poster, design by Shahrzad Changalvayi, 2015 
(Source http://azadart.gallery/fa/designproject.aspx?Y=1394&p=2)
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حروف نــگاری  و  نوشــتار  شــد.  اســتفاده  پوســتر  طراحــی  در 
و  گرفــت  فاصلــه  خــود  اصولــی  ســاختار  از  بعــد  ســال های  در 
به تدریــج به عنــوان عنصــر اصلــی بــرای بیــان ایــده پوســتر بــه 
ــه یــک  ــور ب - مح ــی پوســتر نوشــتار ــه طراح ــوری ک ــه ط ــت ب کار رف
شــد.  بــدل  شمســی   90 به ویــژه  و   80 دهــه  در  غالــب  جریــان 
طراحــی  شــیوه های  از  یکــی  -محور  نوشــتار پوســتر  طراحــی 
ــی  ــی اصل ــگاری مبان ــتار و حروف ن ــه در آن نوش ــت ک ــتر اس پوس
بــا  می کنــد  تــالش  طــراح  و  مــی رود  شــمار  بــه  پوســتر  طراحــی 
اصلــی  ایــده  و  نوشــتار  طراحــی  میــان  مفهومــی  روابــط  ایجــاد 
پوســتر ارتبــاط ایجــاد کنــد. »اســتعاره واســازی« را می تــوان یکــی 
از مهم تریــن روابــط بــه کار بــرده شــده در طراحــی پوســتر در چنــد 

دهــه اخیــر بــه شــمار آورد. 
شــاهد  تحقیــق،  ایــن  داده هــای  تحلیــل  اســاس  بــر 
-محور  نوشــتار پوســترهای  طراحــی  در  کــه  هســتیم  ایــن 
اثــر  اصلــی  ایــده  و  معنــا  نفــع  بــه  نوشــتار  شمســی   90 دهــه 
 
ً
غالبــا کــه  اســت  داده  شــکل  تغییــر  مختلفــی  اشــکال  بــه 
اســتعاری  »بیــان  از  زیرمجموعــه ای  را  تغییــرات  ایــن  می تــوان 
اســتعاری  روابــط  ایــن  جملــه  از  کــرد.  صورت بنــدی  واســازی« 
واســازی«،  آســتانه  »در  انــواع  بــه  می تــوان  شــکل ها  تغییــر  و 

کــرد. اشــاره  »ذوب شــدگی«  و  »شکســتگی« 
به تدریــج  طــراح  واســازی«  آســتانه  »در  اســتعاری  بیــان  در 
شــروع بــه ایجــاد تغییــرات در شــیوه اســتفاده ســنتی از تایــپ و 
نوشــتار می کنــد. در ایــن حالــت نوشــتار کمــی از فــرم اســتاندارد 
ــار ازهم گســیختگی  ــل دچ ــور کام ــه ط ــا ب ــود ام ــارج می ش ــود خ خ
از  واســطه هایی  صــورت  بــه  تصویــری  عناصــر  و  نمی شــود 
واســازی کامــل آن هــا جلوگیــری می کننــد. در بیــان اســتعاری 
دچــار  کامــل  طــور  بــه  بصــری  نظــر  از  نوشــتار  »شکســتگی«، 
بــه  نوشــتار  معمــواًل  کــه  صــورت  ایــن  بــه  می شــود.  واســازی 

بــه تصویــر در  شــکل عناصــر ســه بعدی و قطعه قطعــه شــده 
ســاختار  در  می توانــد  طرفــی  از  شکســتگی ها  ایــن  می آینــد. 
خــود نوشــتار و بــه صــورت ســه بعدی انجــام شــود و از طــرف 
دیگــر ســطوح دوبعــدی کــه نوشــتار بــر روی آن پیــاده شــده را 
بــه صــورت بریــده نمایــش دهــد، ماننــد شکســتن شیشــه، تکــه 
شــدن کاغــذ و غیــره. در بیــان اســتعاری »ذوب شــدن« طــراح 
بــرای بازنمایــی مفاهیــم موجــود در پوســتر نوشــتار را بــه صــورت 

می کنــد. ذوب شــدگی  دچــار  ســه بعدی  و  دوبعــدی 
ــی  ــول خوشنویس ــت اص ــدا تح ــی از ابت ــط فارس ــتار و خ نوش
ــط،  ــواع رواب ــا ان ــروف ب ــی ح ــروزه طراح ــا ام ــده ، ام ــرا ش ــی و اج طراح
عنصــر  یــک  بــه  را  نوشــتار  واســازی،  اســتعاری  بیــان  به ویــژه 
به منظــور  می توانــد  کــه  کــرده  تبدیــل  مســتقل  تصویــری 
، تغییــر شــکل دهــد و به نوعــی  بازنمایــی مفاهیــم گســترده تر
کنــد.  نمایــان  را  امــروزی  هنرمنــد  ذهنیــت  ازهم گســیختگی 

گفــت  می تــوان  شــده  انجــام  تحقیــق  باتوجه بــه  بنابرایــن 
کــه بیــان اســتعاری واســازی یکــی از الگوهــای قابــل تشــخیص 
اســت.   90 دهــه  پوســتر  طراحــی  در  فارســی  حروف نــگاری  در 
مختلــف  شــکل های  بــه  طــراح  اســتعاری  بیــان  نــوع  ایــن  در 
حــروف را دچــار واســازی کــرده و آن هــا را به عنــوان یــک موضــوع 
طراحانــه می بینــد. در حقیقــت دو اتفــاق مهــم را در ایــن بســتر 
معاصــر  حروف نــگاری  در  اینکــه  اول  کــرد،  ردیابــی  می تــوان 
کلمــات دارای ارزش ســوبژکتیو و هنــری شــده اند و  حــروف و 
ــازی  ــه واس ــروف ب ــود از ح ــت خ ــج در ذهنی ــان به تدری دوم طراح
رســیده و در اکثــر مــوارد بــه بیان هــای مختلــف اســتعاره واســازی 

آورده انــد. روی 

پی نوشت
1- Semantic Approach to Metaphor
2- Max Black
3- George Lakoff –Mark Johnson
4- Cognitive Approach to Metaphor
5- Pragmatic Approach to Metaphor
6- Donald Davidson
7- Richard Rorty
8- Focus
9- Frame
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10- Substitution view
11- Comparison view
12- Interaction Theory
13- Ambiguity

برگرفته از وب سایت طراحان آزاد- 14
15- Deconstruction Metaphor

از مترادف هــای کلمــه deconstruction می تــوان بــه واســازی، ســاخت زدایی و ساختارشــکنی اشــاره کــرد. همچنیــن نویســنده - 16
متــرادف »واپاشــی« را بــرای ایــن نــوع از بیــان اســتعاری پیشــنهاد می کنــد.

17- Deformed
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