سال سیزدهم /شماره  /44بهمن 1395

تاریخ دریافت 94/08/29 :
تاریخ پذیرش 95/04/27 :

بررسی تطبیقی فرهنگ بصری ،در پوسترهای دفاع مقدس
*
و پوسترهای انگلستان درجنگ جهانی اول
عبدالعلی باقری
کامران افشارمهاجر
****
سید سعید زاویه
**

***

چکیده

درجهان معاصر ،بسیاری از اشکال هنرهای تجسمی نه تنها با اهداف زیباییشناسانه بلکه با تأکید بر فرهنگبصری ،توصیف،
تحلیل و تفسیر میشوند ،در مطالعات فرهنگبصری ،تمرکز در معنای فرهنگی تصویر برتر از ارزش زیباییشناختی آن بوده
و روابط فرهنگی بین تصاویر و مخاطب مورد بررسی و کنکاش قرار میگیرد ،به همین سبب مطالعة فرهنگ بصری ،به یک
زمینة غالب تحقیق در علوم انسانی و هنر تبدیل شده است.
از آنجا که جنگ جهانی اول نه تنها مقابلة نیروهای مسلح ،بلکه مقابلة ایدئولوژی و فرهنگها بود .در طراحی پوسترهای
جنگ تالش در حفظ و حراست زمینههای خاص فرهنگی ،از جمله فرهنگهای بومی و منطقهای مشهود بوده ،از این لحاظ
قابل مقایسه با پوسترهای دفاعمقدس است .سؤال این است  :نقش فرهنگ بصری در طراحی پوسترهای دفاعمقدس و
پوسترهای انگلستان درجنگ جهانی اول چیست؟
این مقاله با گزینش نمونههایی از پوسترهای انگلستان و دفاع مقدس و با روش توصیفی و تحلیلی ،تالش میکند به تفسیر
معانی پنهان درپشت این تصاویر بپردازد و ضمن مقایسة آنها با یکدیگر ،نقش فرهنگ بصری را در طراحی پوسترهای دو
کشور ،با فرهنگهای متفاوت ،و موضوع مشترک"جنگ"مشخص کند .در پایان بهاین نتیجه میرسد که  :طراحان پوستر در
هر کشور از عناصر بصری ،نوشتاری و گفتاری استفاده میکنند که ریشه در فرهنگ ،تمدن ،آداب وسنن ،باورها و اعتقادات
ملت آن کشور دارد .زمینههای اجتماعی در طراحی پوستر نقش حیاتی دارد ،و فرهنگ بصری عاملی است که سبب ایجاد
هویت در پوسترهای هر کدام از کشورها شده است.

واژگان کلیدی

فرهنگ بصری ،طراحیگرافیک ،پوستر ،جنگ جهانی ،دفاع مقدس.
* .این مقاله برگرفته از رساله دکتری عبدالعلی باقری با عنوان” نقش فرهنگ بصری در هویت بخشیدن به طراحی پوستر در ایران” است که به راهنمایی دکتر
کامران افشار مهاجر در دانشگاه هنر در دست انجام است.
** .پژوهشگر دکتری پژوهش هنر ،دانشگاه هنر .نویسنده مسئول aa.bagheri@aui.ac.ir 09131141286
*** .دکتری پژوهش هنر .عضو هیات علمی دانشگاه هنر afsharmohajer1@gmail.com
**** .دکتری پژوهش هنر .عضو هیات علمی دانشگاه هنر zavieh@art.ac.ir
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مقدمه

انسان امروز در عصر تراکم تصویری زندگی میکند ،چرا که
تصاویر در همه جا و همة اشکال قابل تصور ،وجود دارند.
بنابراین باید قادر به خواندن و تجزیه و تحلیل این تصاویر
بوده و درک کند که آنها چگونه به یکدیگر مربوط شده و با
بینندههای متفاوت ارتباط معنایی برقرار میکنند .شناخت
فرهنگ بصری و توجه به نظریههای آن ،درک عمیقتر از
تصاویر را ممکن میسازد .فرهنگ بصری یک روش جدید از
دیدن است که به واسطة آن ،انگیزهها ،چشماندازها و معانی
پنهان درالیههای زیرین آثار هنری قابل رؤیت میشود.
( )Mirzoeff, 1999: 3از جمله اهدافی که این مقاله دنبال
میکند ،بیان اهمیت فرهنگ بصری به عنوان یک پدیدة
نوظهور ،جایگاه و گسترة آن در جهان معاصر ،نقش آن به
عنوان یک مطالعة بینرشتهای ،و از همه مهمتر نحوة دیدن
تصویر از یک زاویة جدید است .وجود برخی وجوه مشترک
در شرایط اجتماعی و سیاسی دو کشور ایران در زمان دفاع
مقدس و انگلستان در جنگجهانی اول ،مانند وحدت و
انسجام در جامعه ،حضور داوطلبانه مردم در جبههها ،تأکید
بر فضیلتهای انسانی و ارزشهای اخالقی مانند شجاعت،
شهامت ،گذشت ،فداکاری ،غرورملی و میهنپرستی ،همچنین
حضور دین در طراحی پوستر در هر دو کشور از دالیل انتخاب
موضوع مقاله بود .اما مهمتر از آن آشکار کردن تفاوتهای
پوسترهای طراحی شده در دو کشور با وجود نکات مشترک
فوق است که ناشی از تفاوت در نحوة نگاه جامعه و طراحان
هرکدام از آنها به موضوعات مذکور است .وجود فرهنگهای
مختلف به عنوان یک منبع الهام غنی در خدمت طراحان
پوستر است که سبب خلق پوسترهایی کام ً
ال متفاوت و با
گ بصری هر
هویتهای خود شده است که ریشه در فرهن 
یک از دو جامعه دارد .بر این اساس است که پوستر نه تنها
ابزاری برای انتقال اطالعات ،پیامرسانی ،معرفی یا تبلیغ یک
محصول ،بلکه یک عنصر فرهنگی محسوب میشود که در
تعامل با جامعه است .فرهنگ و اعتقادات جامعه ،الگوهای
رفتاری ،ارزشها و سنتها میتواند فرآیند طراحی پوستر را
تحت تأثیر قراردهند ،چون در طراحی ارتباطات بصری ،طراح
برای ایجاد ارتباط مؤثر ،نیاز به استفاده از نوعی زبان تصویری
دارد که مخاطبان بتوانند آن را درک کنند ،پس هنرمندان و
طراحان پوستر تحت تأثیر جامعه و منعکس کننده فرهنگ
جامعة خود هستند.
پیشینه تحقیق

تا کنون پژوهشی با این موضوع انجام نشده اما مقالههایی
مرتبط با فرهنگ بصری و طراحیگرافیک منتشر شدهاند
 :مقالهای از میشلداپ 1با عنوان " :چارچوبهای نقد
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طراحیگرافیک ،طراحیگرافیک و فرهنگبصری"2در 2011
ارایه شده است .این مقاله بیشتر به معرفی فرهنگ بصری
پرداخته و به رابطة گرافیک و فرهنگ بصری اشاره میکند.
نویسنده ،علت توسعه نیافتگی طراحیگرافیک را درمقایسه
با رشتههایی نظیر طراحیصنعتی و معماری ،عدم استقبال
از پژوهشهای بینرشتهای طراحیگرافیک و فرهنگ بصری،
بهویژه کمتوجهی به مسالة فرهنگ میداند .وی معتقد است
یک رویکرد مبتنی بر فرهنگ بصری در طراحیگرافیک
بسیار مناسب و مولد خواهد بود.
3
"از فرهنگ بصری تا طراحی فرهنگ" مقالهای است که
توسط گایجولیر 4نوشته شده است .وی فرهنگ بصری را
به عنوان موضوعی چالش برانگیز و یک رشتة دانشگاهی مهم
در دانشگاههای سراسر اروپا و آمریکا معرفی کرده و معتقد
است ،چالشها و زمینههای تحقیقاتی فرهنگ بصری بسیار
وسیعتر از گسترة تاریخهنر خواهد شد .وی مدعی است که
استفاده ازفرهنگ بصری به درک نقش فرهنگ در طراحی،
در جامعة معاصر محدود شده است و این به معنای دستکم
گرفتن نقش فرهنگبصری در ظهور طراحی فرهنگ است.
"هنر و فرهنگبصری"5عنوان مقالهای دیگر است که در آغاز
به تعریف فرهنگ بصری و ارتباط آن با تاریخ هنر میپردازد.
نویسنده مطالعة فرهنگ بصری را به عنوان یک مطالعة
بینرشتهای و مهم معرفی کرده و رابطة هنرهای تجسمی
و فرهنگ توده را بررسی و خلق آثار هنری را فعالیتهای
فرهنگی قلمداد میکند .وی طراحی گرافیک را یک عمل
فرهنگی دانسته و بر رابطة آن با فرهنگبصری تأکید میکند.
دکترمحمد خزایی در مقالة "هنر حماسه عرفانی ،درآمدی
بر پوسترهای دفاع مقدس" به بررسی تعدادی از پوسترهای
دفاع مقدس و مفاهیم نمادین آنها میپردازد .وی ضمن اشاره
به جنبش سقاخانه ،معتقد است پیروزی انقالب اسالمی و
جنگ تحمیلی ،شرایطی را خلق کرد که سبب شد ،هنرمندان
جوان آثار بدیعی را در عرصههای مختلف هنری به وجود
آورده و براساس عناصر هنر ایرانی و فضای معنوی همسو با
فرهنگ اسالمی ،شاکلة هنر انقالب اسالمی را پیریزی کنند.
نویسنده در پایان نتیجه میگیرد که پوسترهای دفاع مقدس
فقط رنگ و شکل نبوده بلکه هنرمندان با شناخت و برداشتی
گزینشی از هنر روز و با بهرهگیری از شاخصههای هنر ایرانی
از قبیل تجرید ،ایجاز ،زیباشناسی ،نمادگرایی و  ...توانستند
بسیاری از مفاهیم معنوی و حماسهها را در قالب آثار هنری
ارایه کرده و در پوسترهای دفاع مقدس ارزشهای معنوی با
صورتی نمادین در قالب نقش و رنگ تجلی پیدا کند.
"بررسی نشانهشناختی اعالن از انقالب اسالمی تا
"1380عنوان مقالهای به قلم نظامالدین امامیفر است .وی
تحوالت اجتماعی ایران بعد از انقالب را به سه دوره تقسیم
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کرده و براساس آن پوسترهای ،سالهای  1357تا 1359را
دوره اول ،سالهای جنگ تحمیلی را دوره دوم و دوران پس
از جنگ تا سال  1380را دورة سوم میداند ،نویسنده با
اتکا بر اصول و مبانی دانش نشانهشناسی فرهنگی ،به
تحلیل پوسترهای فرهنگی این دوران پرداخته و با نگاهی به
جنبههای جامعهشناسی ،مردمشناسی و تحلیلآثار ،چگونگی
تولید معنا و ارتباط آنها را شرح داده است .وی نهایتاً به این
نتیجه میرسد که طراحان پوستر ،در دورة اول از نشانههای
شمایلی و بیان روایتی برای انتقال پیام استفاده کردهاند.
نشانههای نمادین و بیان استعاری در دوره دوم ،و نشانههای
نمایهای و بیان مفهومی ،در دوره سوم ،در طراحی پوستر
مورد استفاده واقع شده است .از این رو تحلیل پوسترهای
دورة دوم در پژوهش آقای امامیفر با اهداف این مقاله همسو
است.
روش تحقیق

در این تحقیق از روشهای توصیفی ،تحلیلی و کیفی استفاده
شدهاست .این پژوهش ابتدا به علل و زمینههای ظهور فرهنگ
بصری ،ضرورت و اهمیت آن در جهان معاصر و معرفی فرهنگ
بصری میپردازد و در بخش دوم به روش انتخابی ،نمونههایی
از پوسترهای دفاع مقدس و جنگ جهانیاول در انگلستان را،
متناسب با اهداف مقاله گزینش کرده و به تحلیل و تفسیر
آنها از زاویة فرهنگبصری پرداخته است .در پایان یافتههای
حاصل ازتحلیل پوسترها با یکدیگر مقایسه ،جمع بندی و
نتیجهگیری شده است
مبانی نظری

در دهة  ،1950هربرت رید با انتشار مقالهای تحت عنوان
وداع با فرمالیسم11که در مجلة اخبارهنر12منتشر شد ،اولین
حملة انتقادی علیه شکلگرایی را آغاز کرد .وی دراین مقاله
مینویسد " :در حالی که اشکال بسیار متفاوتی از هنر مدرن
با اهداف مختلف و موضوعات متنوع وجود دارد ،نقد همة هنر
مدرن ،تحت سیطرة ترکیب مخاطرهآمیزی از داوری ذهنی و
تجزیه و تحلیل شکلگرایانه قرار دارد" (.)Read, 1952: 36
تا دهههای  1960و  ،1970منتقدین از این رویکرد حمایت
میکردند ،تا اینکه به نظر رسید برای شناخت و درک آثار
هنری نظریة فوق دیگر به تنهایی جوابگو نیست ،بلکه شناخت
محتوا ،زمینهها و شرایط پیرامونی که اثر هنری تحت آن
شکل گرفته است ،برای تفسیر و توضیح آثار ضروری هستند.
این تغییر جهت در نحوة شناخت هنر ،معلول جابهجایی
نظریههای مدرنیسم به پستمدرنیسم است .شکلگرایی
مجموعه ضوابطی را برای ساخت و مشاهدة آثار هنری معاصر
فراهم آورده است ،حال آنکه بر نظریه پست مدرن ضوابط
دیگری حاکم است .محتوای اثر هنری و شرایط (شخصی،
تاریخی ،اجتماعی ،زیباشناختی و فرهنگی) پیرامون آن،
همه در نحوة ادراک و شناخت معنای ما از هنر نقش دارند.
بسیاری از پژوهشگران و تئورسینهای هنر معاصر ،هنرهای
تصویری را در چهارچوب وسیعتری تحت عنوان فرهنگ
بصری قرار میدهند (گودالیوس و اسپیرز.)20-23 : 1390 ،
10

فرهنگ بصری

زبانبصری در طول تاریخ ازاهمیت خاصی برخوردار بوده ،اما
طی  50سال گذشته یک تغییر اجتماعی و فرهنگی بر علیه
فرهنگ کالمی و متنی آغاز و از  20تا  10سال اخیر تسریع
شده است( . )Dauppe, 2011عواملی همچون  :جهانی
شدن بازارها و مقولههای فرهنگی برای هنر ،به رسمیت
شناختن غلبة فرم بصری بر کالمی و متنی توسط رسانههای
ارتباطی جدید ،گسترش روز افزون تکنولوژی دیجیتال در
تولید و انتشار برق آسای تصاویر ،امکان دسترسی ارزان،
آسان و سریع به تصویر و تقلید و کپی آنها ،نقش و تأثیر
هنرهای تجسمی و عناصر بصری در فرهنگ توده ،سیطرة
رسانههای ارتباط جمعی بر کل جهان و حضور تلویزیون و
اینترنت در تمام خانهها ،جهانی شدن تبلیغات و ابزار آن و
نقش تبلیغات در زندگی انسان امروز ،تأثیرات روانی تصاویر
از منظر تولیدکنندگان ،کاربران ،بینندگان و نقش محوری
آنها در شکلگیری ارزشها و باورهای افراد جامعه ،از بین
رفتن مرزهای جغرافیایی و مبهم شدن مرزهای فرهنگی،
جهانیشدن و پیامدهای آن بر فرهنگ ،هنر و تمدن ملل
مختلف و به حاشیه رانده شدن مسئلة هویت در جامعة

............................................................

تئوری امانوئل کانت )1724-1804( 6در قرنهیجدهم،
7
تحکیمکنندة فلسفی و تبیین زیباشناختی شکلگرایی
است .اساس این تئوری مبتنی بر قضاوت زیبایی شناسانه
است و بر مبنای آن ،عکسالعمل در مقابل آثارهنری،
چگونگی تفسیر هنر و نحوة قضاوت مخاطب بر مبنای
خود اثر صورت میپذیرد .در اوایل قرن بیستم ،کالیو بل 8و
راجر فرای 9موجب تدوین رویکرد شکلگرایی شدند" ،فرای
براین باوراست که اثرهنری با خالق اثر یا فرهنگی که به
آن تعلق دارد ارتباط معناداری ندارد یا ارتباطی اندک دارد"
(آدامز .)29 : 1390 ،در رویکرد شکلگرایی ،ارزیابی هنر با
توجه به کیفیتهای فیزیکی مانند رنگ ،اندازه ،شکل ،خط،
بافت ،و کیفیتهای بصری همچون تعادل ،تناسب ،تأکید،
حرکت ،ریتم ،تکرار ،کنتراست ،هماهنگی ،تنوع ،همگونی ،و
ترکیببندی (که در همة آثار هنری مشترک هستند) صورت
میگیرد ،درحالیکه محتوای اثر هنری ،اندیشههای موجود
در آن ،زمینههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و تاریخی آن

نادیده گرفته میشود (.)Tekiner, 2000: 32
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بینالمللی ،گسترش دامنهدار و سریع مطالعات فرهنگی،
فرهنگ بصری و مطالعات تصویر در نقاط مختلف جهان را،
با هدف حفظ و حراست زمینههای خاص فرهنگی ،از جمله
فرهنگهایبومی و منطقهای و کمک به حفظ هویت ملل و
اقوام مختلف در جهان در پی داشته است.
در طول ده سال گذشته ،مطالعات فرهنگی به شکلگیری چیزی
(که کمتر از یک انقالب در روشهای استفاده از هنرهایزیبا
نیست) کمک کرده و فرهنگ بصری فرزند این انقالب است.
"فرهنگ"بیشتر جامعه شناختی است تا زیبایی شناختی،
ریموند ویلیامز فرهنگ را تمام حیات یک جامعه میداند،
که شامل تمام اعمالی است که ما به عنوان انسان اجتماعی
انجام میدهیم )Schirato, Tony and Webb, 2004: IIX(.
بنابراین ،درحالیکه 'هنر' تکنیکها ،ساختارها و مکانیزمهای
خلق آثار هنری منحصر به فرد را فراهم میآورد' ،فرهنگ'
شرایط اجتماعی و ایدئولوژیکی که در آن ،آثارهنری میتواند
تولید و منتشر شود را شکل میدهد .کیتکنی معتقد است
آنچه چارچوبهای نظری روش دیدن یک بیننده را مشخص
و تعریف میکند ،تحت تأثیر وکنترل باورهای اعمال شده
توسط فرهنگ اوست (.)Kenney, 2005: 116
نیکالسمیرزایف 13مینویسد " :فرهنگ بصری فقط بخشی
از زندگی روزمره نیست بلکه خود زندگی روزمره است
( . )Mirzoeff, 1999: 3بنابراین ما میتوانیم درک کنیم که
فرهنگ بصری در بر گیرندة همة کارهایی است که ما انجام
میدهیم ،چون همة آنچه ما انجام میدهیم توسط چیزهایی
که ما میبینیم جهت داده میشوند و آنچه ما میبینیم
تصاویری است که ما را احاطه کردهاند .این جملة میرزویف،
اهمیت و جایگاه فرهنگ بصری را در جهان امروز بارز میکند.
تا کنون محققان و پژوهشگران موفق به ارایة تعریف روشنی
از فرهنگ بصری نشدهاند .اما به طور خالصه ،درفرهنگ
بصری ،ارتباط بین تصاویر و بینندگان ،برتر و مهمتر از رابطة
هنرمندان و آثار آنهاست و به جای توجه به مهارتهای فنی،
هنری و زیبایی شناختی که با تکیه براستعداد و خالقیتهای
فردی هنرمند در آثار هنری خلق شده است ،رابطة اثر با
زمینههای تاریخی ،اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی و فرهنگی
آن ،مورد بحث قرار خواهد گرفت .در مورد اینکه چگونه
یک اثر هنری در بافت فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و مذهبی
خاص خود عمل کرده یا عمل خواهد کرد ،تأکید خواهد شد.
فرهنگ بصری بیشتر بر جنبهها و معنایفرهنگی تصاویر و
آثارهنری ،تکیه کرده و به بررسی وضعیت جامعة اشباعشده
توسط فنآوریهای بصری ،با هدف نقش تصاویر در کمک به
شکلگیری هویتها و محیطهای اجتماعی میپردازد(  (�Ir
 .)vine, 2011: 42فرهنگبصری حیطههای بسیار گوناگونی
را در بر گرفته و در پی آن است تا مقولة دیدن را در حوزههای

..............................................................................
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گوناگون سیاسی ،اخالقی ،روابط نژادی ،جنسیت ،تاریخ هنر،
رسانهها و  ...مورد مداقه قرار دهد ،عوامل تأثیرگذار بر مقولة
دیدن و رفتاربصری هر عصر و هر جامعه را مطالعه کند
)Mitchell, 2002: 166-171(.
پوستر در جنگ جهانی اول

تحلیلگران علل اصلی جنگ جهانی اول ()1914-1918
را نظامیگری ،اتحاد و ائتالف ،امپریالیسم ،و ملیگرایی
میدانند .جنگ ،صنعتیشدن ،شهرنشینی ،ظهور و رشد
رسانههای ارتباط جمعی ،تمرکز برافزایش قدرت ملی و
هـویت را به ارمغان آورد و این موضوع بیش از همه در
پوسترهای جنگ مشهود است )James, 2009: 1-12(.
هنگامیکه جنگجهانی آغاز شد ،پوستر در دوران بلوغ خود
بود و بیش ازیک قرن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی تکامل
یافته بود ،بنابراین به شکل یک پل ارتباطی جدید بین مردم
و جنگ ،ازحوزة تبلیغات و تئاتر ،به حوزة سیاست کشیده
شد و به یک رسانة تبلیغاتی مورد عالقه جنگ تبدیل شد.
به گفته موریس ریکاردز 14پوستر یک ابزار بزرگ ارتباطات
جمعی بود ،چرا که توسط عموم مردم پذیرفته شده ،قابل
فهم و ارزان بود (.)Rickards, 1968: 8
بکر معتقد است پوستر رسانهای برای ایجاد فصاحت بصری
از هویت ملی بود ،هویتی که براساس آن جنگ برپا شده
بود  )Baker, 1990: 24(.هرچند جنگ کام ً
ال مدرن بود ،اما
در پوستر جنگ هویت ملی جدیدی با نوستالژی چشمانداز
تصویری گذشته درهم میآمیزد .پوستر در قالب ترکیب
پیچیدهای از هنرهای محلی ،هنرهای سنتی ،هنر روز ،و
یک حس تبلیغاتی لطیف عرضه شده و جنگ بر پیشینههای
فرهنگی مانند سنت ،خانواده ،احساسگرایی و قهرمان پروری
نظامی ،تأکید دارد  )James, 2009: 3(.تمامی آنچه گفته
شد ،ریشه در فرهنگ بصری داشته و از این نظر با اهداف
مقاله مطابقت دارد.
مجموعه پوسترهای جنگ پنجرهای را به جهانی میگشاید،
که تا حد زیادی از بین رفته اما آیکونهای تصویری را پشت
سرباقی گذاشته ،که وقتی ما آنها را میببینیم ،به سختی
میتوانیم تصوری از جنگ داشته باشیم و تصویری از آن
ارایه کنیم .بسیاری از طراحان پوسترهای جنگ از تجربیات
شخصی و خاطرات خود استفاده کردهاند .کسانی که در جنگ
زندگی کرده آن را مشاهده و تجربه کردهاند .اما ما براساس
نشانههایی که در آنها وجود دارند ،به بررسی ،توصیف ،تحلیل
و گاهی تفسیر آنها میپردازیم .موضوع و هدف پوسترهای
جنگ در همة کشورها یکسان بود و میخواستند با ترغیب
حس میهنپرستانه و ایجاد حس گناه در مردم ،سربازگیری
کنند .جرمی آینسلی بر این باور است که پوسترهای جنگ اگر
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چه تکنیکهای مشابهی را در آفرینش تحرکات بصری به کار
میگرفتند ،اما از متن سنتهای بصری میهنی برمیخاستند
و درنتیحه آیینهای ملی و قومی را نمایش میدادند
( .)Aynsley, 2001: 45پوسترهای ملی افراد غیرنظامی
راجهت شرکت در جنگ بسیج میکردند تا در قالب یک
هویت ملی در جهت تالش دسته جمعی برای پیروزی در
جنگ عمل کنند .میتوان گفت پوستردر جنگ جهانی اول
شکلگیری یک زبان کالمی و بصری جدید و سالحی برای
نبرد با افکار عمومی جامعه بود که با استفاده از همة امکانات
بصری و لفاظیهای ادبی برای دستیابی و رسیدن به راههایی
برای متقاعد کردن مخاطبان واقناع تودهها ،تالش میکرد.
پوستر در انگلستان

............................................................

پوستر نه تنها از جنبة بصری ،بلکه در یک بافت گفتمانی
وسیعتر از تصویر نیز باید خوانده شود .پس نیاز است که
در زمینههای فرهنگی ویژة خود قرارگیرد و به معنای
فرهنگی آن نیز توجه شود .طراحی نمادهای گرافیکی
و عناصر تصویری بدون توجه به آداب و رسوم ،سنتها،
عقاید مذهبی و فصاحت ادبی ،که هر کدام به نوبة خود
بر سنتهای دیرینة فرهنگی داللت دارند ،ناقص است.
ژاکوپکازیسکی15و جنسنالیبلنگ16براین عقیدهاند که تأکید
بیش از حد بر جنبة جهانشمولی پوستر ،معنی ،مفهوم و
عملکرد آن را برای مخاطبین محلی از دست خواهد داد
( .)James, 2009: 20-21نکتة قابل توجه در پوسترهای
انگلستان در جنگ جهانی اول و دفاع مقدس پرداختن به
همین مسئله است.
جیوینتر17معتقد است قبل از جنگجهانی ،نظامیگری
در فرهنگ بریتانیایی زنده بود .حضور نظامی بریتانیا در
هند ،مصر ،و آفریقای جنوبی مبین این مطلب است .جو
حاکم بر جامعه مملو از واژههایی مانند شجاعت ،قهرمانی،
ازخودگذشتگی و مردانگی بود .اجرای مراسم عزای عمومی
برای کشته شدگان قبل ازسال  1914حاکی از این موضوع
است .داستان کاپیتان اسکات ،سفر اکتشافی او به قطب
جنوب در سال  1913و داستان از خود گذشتگی او برای
نجات جان همکارانش و نهایتاً جان باختن اعضای تیمش
در عین مردانگی و شجاعت بر سر زبانها و این به معنای
پذیرش سختیها و حتی مرگ بدون شکایت بود .این فضای
حاکم در آغاز جنگ بود و اینگونه تصورات در مورد جنگ
نیز وجود داشت ( .)Ibid : 40 - 44در سال  1914غرور ملی
به عنوان یک عنصر پررنگ در جامعة بریتانیا نظر مردان را
به خود جلب کرده و فرهنگ عمومی به عنوان کدهای بیانی،
شناخته شده بود .کدهای فرهنگی و استراتژی تجاری یک
جامعة منسجم را تشکیل داده ،میلیونها نفر بدون اجبار

و داوطلبانه به ارتش میپیوستند .یک حقیقت ساده است
که"مردم بیشتر تحت تأثیر آنچه میبینند ،قرار میگیرند تا
آنچه میخواند یا میشنوند" و تبلیغات به طورگستردهای
از این حقیقت استفاده میکند ،همین امر سبب استفادة
انگلستان از پوستر به عنوان یک رسانة تصویری در زمان
جنگ شد .قدرت پوستر بود که توانست نشان دهد خطر
جنگ جدیتر و فوریتر از آن است که مردم فکر میکنند.
در پوستر شماره  1با تصویر کردن یک روستا در شعلههای
آتش و تصویری از یک مادر و کودک در حال فرار ،این خطر
را به نمایش گذاشته و در پوستر شماره  2سربازان آلمانی
را در ورودی یک خانه نشان میدهد؛ حاکی از آن است که
دشمن از آنچه فکر میکنیم به ما نزدیکتر است و مخاطب
را در وضعیتی قرار میدهد که حضور دشمن را در خانة خود
احساس و خطر او را جدی بگیرد .همچنین ،این پوستر و
پوسترهای مشابه اعالم میکنند که در حال حاضر ارتش
آلمان ،در دروازههای شهر است .این تهدیدی برای قدرت
بریتانیاست و بدین وسیله باور یک ملت ،که خود را یکی از
قدرتهای برجستة جهان میداند ،به چالش میکشد و او را
برای شرکت در جنگ به صورت داوطلب تحریک میکند.
حال آنکه در دفاع مقدس با اینکه بخشی از خاک کشور
اشغال شده است از این نوع پوسترها خبری نیست و فقط به
جنبههای معنوی جنگ اشاره میشود .هر چند پوسترهای دو
کشور یک هدف را دنبال میکنند و آن تحریک مخاطب برای
شرکت در جبهههاست ،اما به واسطة تفاوتهای فرهنگی این
عمل به روشی متفاوت و با تصاویر متفاوت از جنگ حادث
میشود .آنچه رزمندگان را به جبههها میکشد اعتقادات
دینی ،ارزشهای انسانی و معنویت جبهههاست نه وجه دنیوی
آن و خطر ارتش عراق (تصاویر  1و .)2
در پوسترهای جنگ انگلستان تأکید بر وطنپرستی بود.
معروفترین پوستر برای جلب سرباز به خدمت ،پوستری با
شعار"برایتون تو را برای جنگ میخواهد"بود (تصویر  .)3در
این پوستر تصویر لردکیچنر18وزیر وقت جنگ ،با کاله ارتشی
و درجه نظامی دیده میشود  )Hollis, 2004: 33(.این پوستر
برتری جویی نظامیگری در فرهنگ بریتانیا را در آن زمان
آشکار میکند .کارلو گینزبرگ19معتقد است که قدرت این
پوستر ناشی از عوامل مختلف ،ازجمله محبوبیت کیچنر،
استفاده از رنگ جسورانه و بهرهبردن از سنتهای تصویری
آشناست ،که سبب اعمال قدرت پیچیدهای برای بینندة آن
است( .)Ginzburg, 2001: 12در پوستری مشابه آن در ایران
برای فراخواندن مردم به جبهههای نبرد تصویری از دست
آیت ا ..خمینی و شعار " هل من ناصر ینصرنی" طراحی شده
است ،که برگرفته از واقعة عاشورا و ناشی از مسایل اعتقادی
و فرهنگ اسالمی است (تصویر .)4
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تصویر  .1ناشناس ،آوریل  .1925مأخذ :

.James, 2009: 44

...........................................................

تصویر  .2ناشناس ،ژوییه  . 1915مأخذ

تصویر . 3آلفرد لیت .1915 ،مأخذ :

مگز.303 :1388 ،
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.James, 2009: 45 :

تصویر .4لبیک ،مجید قادری .مأخذ  :عالی.100 : 1367 ،
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(.)Ibid: 34-39

پوستر دفاع مقدس در ایران

نشانههای تنش نظامی میان عراق و ایران ،تقریباً بالفاصله
پس از وقوع انقالب اسالمی ایران آشکار شد .علل وقوع جنگ
را عوامل مختلفی از قبیل ،ترمیم قرارداد  1975الجزایر،

تصویر  .5ناشناس .مأخذ . :

James, 2009, 80

............................................................

از طرف دیگر در جامعة بریتانیا جوانمردی و سلحشوری به یک
عنصر هنجار تبدیل شده بود .شوالیهگری قرون وسطی ،برای
افرادی که میخواستند در جهان موجود ،خوب و با شرافت
باشند یک مرجع و الگو را تشکیل میداد .مفهوم نجیبزاده
که جزیی از ایدههای قرون وسطایی جوانمردی بود به عنوان
یک ویژگی مثبت در زندگی روزمرة مدرن پذیرفته شده بود.
مفهوم شجاعت ذاتاً با مفهوم خدمتگزاری و وظیفهشناسی
نسبت به جامعه گره خورده بود .در تبلیغات زمان جنگ نیز
جنبة وظیفهشناسی برجسته شده بود و تالشهای کشور
در ابتدای جنگ ،بر خدمت داوطلبانه متکی بود ،همچنین
بر ویژگیها و صفات جوانمردانه تأکید داشت .پوستر منتشر
شده از سوی کمیته استخدام مجلس در سال  1915با شعار
"بریتانیا یک بار به شما نیاز دارد " دال بر این مطلب است
(تصویر .)5در این پوستر سنتجورج را در حالیکه زره شوالیهها
را پوشیده و مشغول مبارزه با اژدهاست به تصویر کشیده است
 )Goebel, 2007: 57(.شوالیه سمبل انسانی بود که به شدت
احساس وظیفه میکند و همیشه آمادة خدمت و حتی مردن
است.)Woods, 1916: 16(.
مبلغان کلیساها نیز قوانین نانوشتة جوانمردی را بیان میکردند و
به نظر میرسید جوانمردی و مسیحیت ،دست در دست هم داده
بودند .حتی برخی از واعظان متعصب ابایی نداشتند که عیسی
مسیح را یک جنتلمن جوانمرد ،و یا کاملترین شوالیه که جهان تا
به حال به خود دیده است ،معرفی کنند (.)Marrin, 1975: 153
در پوسترهای جنگ نیز این موضوع آشکار وتالش برای ایجاد
ارتباط بین جوانمردی و ایمان ،و تایید این نکته که هدف
مسیحی واقعی عدالت و جوانمردی است ،مشهود است .به
خصوص در تصاویر شوالیهها با شمشیری که تداعی کننده
صلیب نیز است و نمادی از جوانمردی و ایمان است .در زمان
جنگ هر یک از سربازان بریتانیایی که کشته میشدند ،به
عنوان یک شوالیة شجاع ،وظیفه شناس ،محترم ،عادل و
مقدس محسوب میشدند ،حتی اگرآنها انسان دیگری را
میکشتند ،پاک و جوانمرد بودند (.)James, 2009: 101- 103
روابط خانوادگی از دیگر موضوعات پوسترهای جنگ در بریتانیا
بود که برای تحریک اعضای خانواده جهت تشریک مساعی در
جنگ مورد استفاده قرار میگرفت .میتوان گفت در بریتانیا،
تبلیغ عوامل غیرنظامی و آرمانهایی مانند نجابت ،جوانمردی،
وظیفهشناسی و ارزشهای مدنی بر فضیلتهای نظامی برتری
داشت (تصاویر  4 ،3و .)5

بازگرداندن سه جزیره (تنبکوچک ،تنب بزرگ و ابوموسی)
به اعراب ،حاکمیت مطلق بر اروندرود ،سیاستهای صدام برای
جلب توجه آمریکا به تواناییهای عراق به منظور جانشینی
ایران به صورت یک قدرت منطقهای ،تسلط بر خلیجفارس
و شاید سراسر خاورمیانه ،گسترش فرهنگ ملت عراق در
منطقه ،تجزیة خوزستان ،سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و
تجزیه خاک ایران ،برشمرهاند (استادی مقدم.)73-108 :1387 ،
عراق در  31شهریور 1359حمله به ایران را آغازکرد .هدف
ارتش عراق تصرف خرمشهر ،آبادان ،اهواز ،دزفول و سوسنگرد
بود .ولی ستونهای زرهی عراق ،در خرمشهر با مقاومت
خودجوش مردم مواجه شدند .مردمی که سالحهای ناچیزی
مانند تفنگ ،نارنجک و کوکتل مولوتوف داشتند ،آموزش
نظامی ندیده ولی درعوض انگیزة زیادی برای جنگیدن داشتند.
آنها چنان با شور و شوق میجنگیدند که نه تنها مردم عراق،
بلکه بسیاری از ناظران غربی نیز شگفتزده بودن د (�Sonnen
 .)berg, 1985: 21-26این جنگ طوالنیترین جنگ قرن
بیستم بود .جنگی که در طول صدها کیلومتر مرز زمینی رخ
داد ،اما محدود به زمین و هوا نبود و نظامی و غیر نظامی را
مورد هدف قرار میداد .دشمن سالح متعارف و غیر متعارف
را در اختیار داشت و بدون محدودیت به کار میگرفت.
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ایستادگی در مقابل چنین حملة همه جانبهای دفاع مقدس
نام گرفت ،چون دفاع درقبال تجاوز نامشروع علیه اعتقادات،
باورها ،تاریخ ،هویت و جغرافیای یک ملت بود .رزمندگان
فقط به خدا توکل داشتند ،از او مدد میجستند و به ائمه
متوسل میشدند ،آیات قرآن ورد زبان آنان بود ،فرماندهان
دفاع مقدس صرفاً دستور دهنده نبوده بلکه در جهاد و
شهادت پیشتاز بودند .رشد باورهای دینی در دوران دفاع
مقدس بسیار چشمگیر بود .مساجد پایگاههای ثبتنام و
سازماندهی نیروهای داوطلب بود .همه چیز در جبهه و
پشت جبهه رنگ و صبغة الهی به خود گرفته بود .ایمان،
معنویت و روح عبودیت برجامعه حکمفرما بود .مردم و
رزمندگان شرکت در جنگ را یک تکلیف شرعی میدانستند
و معتقد بودند اگر کشته شوند یا بکشند به تکلیف شرعی
خود عملکردهاند .این انگیزة قوی دینی بود که ملت را به
جبهههای نبرد میکشاند.
این جنگ با فاصلة کمی از پیروزی انقالباسالمی آغاز شد.
انقالب رویدادی بود که به خصوص درسالهای ابتدایی
آن ،هنرهای مختلف به تأسی از آن دچار تحوالت فراوانی
شدند .بسیاری از هنرمندان با همسویی فرهنگ اسالمی و با
الگوهای نمادین و رمزی برخاسته از متن انقالب وتلفیق آن
با الگوهای سنتی هنر گذشته کوشیدند موضوعات مذهبی
و یا برگرفته از انقالب و جنگ تحمیلی را تصویر کنند
(آیتالهی .)28 :1380 ،گرایش به ارزشهای اسالمی و هنر
دینی درطراحیگرافیک به ویژه طراحی پوستر دفاعمقدس
از این قاعده مستثنی نبود .با شروع جنگ توجه به مفاهیم
و ارزشهای اسالمی و هنردینی در آثار هنرمندان جوان
و انقالبی این دوران مطرح شد و بیان مفاهیمی همچون
جهاد ،مقاومت ،ایثار ،شهادت ،عروج و رهایی ،موضوعات
اصلی آثار ایشان شد .روح عبودیت ،توجه قلبی و خالصانه
به خدای متعال ،انس به قرآن ،نماز ،دعا و توسل به اهل
بیت(ع) ،ایثار و شهادتطلبی ،صبر و مقاومت از اوصاف
رزمندگان و فرهنگ حاکم بر جبههها بود که طراحان
پوسترهای جنگ تالش میکردند آنها را در آثارشان
منعکس نمایند ،گرایش به سمت هنر دینی ،هنرهای
سنتی ،فرهنگ اسالمی و ایرانی شاید تنها راه رسیدن به
این هدف واال بود .استفاده از نقشهای تجریدی به عنوان
بخشی از الفبای هنری هستند که جهانیان را به فرهنگ و
هویت خویش ارجاع میدهند .این نگاه همچنان به عنوان
یک روش ،جایگاهی ویژه در هنرهای تجسمی به خصوص
گرافیک دفاع مقدس به خود اختصاص داده است .با نگاهی
به پوسترهای دفاع مقدس میبینیم کـه «نمادگرایی» نیز به
عنوان یک روش ،جایگاه واالیی دارد و بهکارگیری مفاهیم
نمادین از دیگر شاخصههای پوسترهای دفاع مقدس است
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(خزایی.)20-21 : 1385 ،
اصوالً همواره دین ،هنر را برای جنبههای معنوی و غیر
قابل بیان خویش به خدمت گرفته و هنر نیز از ارتزاق مبانی
و مفاهیم معنوی دین رشد کرده است (فیروزان1380 ،
 .)57 :ویژگیهای هنر دینی که عبارتند از  :ایجاد فضای
مقدس ،متجلی ساختن ارزش ذاتی ماده و کمال بخشیدن
به آن ،تالش برای ایجاد ارتباط بین انسان و مابعد الطبیه
و وجه نمادین و سمبلیک آن ،تقریباً در پوسترهای دفاع
مقدس مشهود است .نکتة قابل توجه در پوسترهای دفاع
مقدس ،دور شدن از فضاهای واقعی و نزدیکشدن به
فضاهای خیال انگیز است .فضای معنوی و اسطورهپردازی
در این دوره به اوج رسیده و نسبت به دورة قبل از جنگ
که انسانها و عناصر واقعی و ملموس ،دست یافتنی و درگیر
عمل اجتماعی مشخص بودند ،به انسانها و عناصر تصویری
غیرواقعی ،دست نیافتی ،آنجهانی و فرشتهگونه تبدیل
میشوند .با توجه به بافت اجتماعی دوران جنگ استفاده از
نشانههای نمادین و نمایهای در این پوسترهای قابل مشاهده
و بررسی است (امامیفر)80-81 : 1389 ،؛ (تصاویر  6و .)7
خداوند در آیة  35سورة مبارکة نور میفرمایند  :خدا نور
آسمانها و زمین است  ...خدا هر که را بخواهد با نور خویش
هدایت میکند (قرآن کریم ،آیه  ،35سوره نور) .همانندی
بسیار عمیق "نور" و "وجود" در عرفان اسالمی مؤید این
مطلب است که جریان "وجود" از سوی وجود مطلق
متعالی ،به صورت نور جلوه کرده و هرجا "وجودی" هست،
از انوار مشرقیة باریتعالی است .اتفاق حکمای اسالمی نیز
بر این معنی است که صور عالم مثال همه از جنس نورند و
به یک عبارت حکیم و عارف و هنرمند با پیراسته شدن از
ماده و بعد ،ورود به قلمرو نور را تجربه میکنند .قلمرویی
که صور منفصل از عالم مادی در آن حضور و ظهور دارند
(بلخاری .)361 : 1388 ،طراحان پوسترهای دفاع مقدس
با الهام از آیات قرآن و معارف دینی این معنی را به خوبی
درآثار خویش نمایان کردهاند .هانریکربن نیز این نور را
همان هالهای میداند که در پیرامون کاینات و موجودات
متعلق به عالم نور و اشراق وجود دارد (کربن.)59 :1374 ،
استفاده از عنصر نور در تصاویر  8و 9نیز حاکی این مطلب
است که رزمندگان ،هدایت شدگان و متعلق به عالم نور و
دارای هالة نور و از دنیای دیگری هستند.
ماکسیمون کار کیمیاگرانة نگارگری ایرانی را آزاد ساختن
پارههای نور از زندان ماده میداند (کربن.)196 :1387 ،
سیدحسن نصر نیز نگارگری را کوششی میداند در مجسم
ساختن طبیعتی بهشتی و آن خلقت اولیة فطرت یا همان
فردوس برین و جهان ملکوتی که در این لحظه نیز در عالم
خیال یا عالم مثال فعلیت دارد (نصر.)175 :1375 ،
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تصویر  .6پرواز ،محمد خزایی .مأخذ  :عالی.39 : 1367 ،

تصویر  .9دفاع مقدس ،مصطفی گودرزی .مأخذ  :عالی.138 : 1367 ،
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تصویر  . 8سنگر عشق ،حمید شریفی .مأخذ  :عالی.53 : 1367 ،
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استفاده از نگارگری و عناصر آن در طراحی پوسترهای دفاع
مقدس نیز برای بیان این موضوع است .استفاده از نمادهای
مذهبی ،پرچمهای مزین به شعائر دینی ،عناصری از معماری
اسالمی و نقوش اسلیمی و رنگهای سبز ،قرمز ،سیاه و آبی

که در فرهنگ اسالمی و ایرانی دارای معانی خاص هستند
و در گرافیک مذهبی بسیار کاربرد دارند ،از دیگر عناصری
هستند که طراحان پوستر برای بیان ایدههای خود از آنها
استفاده کرده اند (تصاویر10و )11؛(جدول .)1

تصویر.10کل یوم عاشورا ،کاظم چلیپا .مأخذ  :عالی.173 : 1367 ،

تصویر.11آب حیات ،مصطفی گودرزی .مأخذ  :عالی.145 : 1367 ،

...........................................................

نتیجهگیری

هر کشوری در زمان جنگ سعی میکند به نوعی مردم خود را تحریک و تشویق کند تا در جنگ شرکت کنند .پوستر از جمله
ابزاری است که برای این منظور به خدمت گرفته میشود .اما با اینکه پوستر هر دو کشور ایران و انگلستان دارای موضوع
مشترک"جنگ" ،هدف مشترک"تحریک و تشویق" و پیام مشترک"شرکت در جنگ" است ،پوستر هر کشوری متفاوت از کشور
دیگر و قابل تشخیص است .زیرا به همان شکل که در جنگ ،هر کشوری تالش میکند تمامیت ارضی و استقالل خود را حفظ
و از ملیت ،هویت ،فرهنگ و آداب و سنن خویش دفاع کند ،این مسئله در طراحی پوستر آن کشور نیز تجلی مییابد .فرهنگ و
اعتقادات جامعه ،الگوهای رفتاری ،ارزشها و سنتها میتوانند فرآیند طراحی پوستر را تحت تأثیر قراردهند ،چون در طراحی
ارتباطات بصری ،طراح برای ایجاد ارتباط مؤثر ،نیاز به استفاده از نوعی زبان تصویری دارد که مخاطبان بتوانند آن را درک
کنند .پس هنرمندان و طراحان پوستر تحت تأثیر جامعه و منعکس کننده فرهنگ جامعة خود هستند .طراحان پوستر در هر
کشور برای خلق این هویت از عناصر بصری ،نوشتاری و گفتاری استفاده میکنند که ریشه در فرهنگ ،تمدن ،آداب و سنن،
باورها و اعتقادات آن کشور داشته و در استفاده از آیکونهای تصویری از فرهنگ بصری جامعة خویش کمک میگیرند .پس
فرهنگ بصری عاملی است که این هویت را شکل میدهد ،زیرا عنصری متعلق به یک جامعة خاص با فرهنگ خاص خودش
است .پوسترهای دفاع مقدس نیز این ویژگیها را داراست .اما آنچه آنها را از پوسترهای انگلستان متمایز میکند ،گره خوردن
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جدول .1بررسی تطبیقی یافتههای تحقیق ،حاصل از تحلیل پوسترهای دفاع مقدس و پوسترهای انگلستان در جنگ جهانی اول ،از زاویة فرهنگ بصری .مأخذ  :نگارندگان.
 میهن پرستی حفظ خانواده ادای وظیفه ادای تکلیفشرعی
 دفاع درقبالتجاوز نامشروع
علیه اعتقادات،
باورها ،تاریخ،
هویت و
جغرافیای کشور
 -شهادت

 میهن پرستی حفظ خانواده حفظ جانومال

جنگ

شرکت در

انگیزه مردم از

 حفظ تمامیتارضی و استقالل
کشور
 دفاع درقبالتجاوز نامشروع
علیه اعتقادات،
باورها ،تاریخ،
هویت
 دفاع از دین -حفظ انقالب

 حفظ تمامیتارضی و استقالل
کشور شده بود.

هدف از جنگ

جو حاکم

 وقوع انقالب اسالمی وجود نگرش ضدغربی درجامعه
 رشد باورهای دینی تبدیل مساجد به پایگاههایثبتنام وسازماندهی نیروهای
داوطلب
 حکمفرما بودن ایمان،معنویت و روح عبودیت
برجامعه.
 رنگ و صبغة الهی داشتنهمه چیز در جبهه و پشت
جبهه
 حضور فعال خدا و اهلبیت(ع) درجامعه ،میادین نبرد
و سنگرهای رزمندگان
 -توجه به مفاهیم و ارزشها

 روحیة نظامی گری درفرهنگ بریتانیا زنده بود.
 جو حاکم جامعه ،مملو ازواژههای شجاعت ،قهرمانی،
ازخود گذشتکی و مردانگی
بود.
 تصورات فوق در مورد جنگنیز وجود داشت.
 غرور ملی به عنوان یک عنصرپر رنگ در جامعه ،نظر مردان
را به خود جلب کرده بود.
 جامعه منسجم بود. -شوالیهگری قرون وسطی ،الگو

جــــــامعه

ایـران

انگلستان

کشــور

مقدس

دفــاع

جنگ

عنوان

 ایجاد حس میهن پرستی تحریک افراد جامعه جهت شرکت درجنگ
 بزرگداشت رزمندگان  ،فرماندههان وشهدا
 ایجاد فصای مقدس تالش برای ایجاد ارتباط بین انسان ومابعد الطبیه
 معرفی رزمندگان به عنوانانسانهای هدایت شده و متعلق به
عالم نور و دارای هالة نورانی

 ایجاد حس میهن پرستی تحریک افراد جامعه جهت شرکت درجنگ
 تالش دسته جمعی برای پیروزی درجنگ
 متقاعد کردن مخاطبان واقناعتودهها
 برتری جو نظامی گری در فرهنگبریتانیا
 ایجاد حس جوانمردی و سلحشوریو وظیفه شناسی
 ایجاد ارتباط بین جوانمردی و ایمان -بازگرداندن حس برتری اخالقی

 نمادهای ملی و میهنی استفاده از نگارگری وعناصر آن
 نمادهای مذهبی پرچمهای مزین به شعائرمذهبی
 عناصری از معماریاسالمی و نقوش اسلیمی
 استفاده از عنصر نور آیات قرآن سربند با اسمی ایمه نمادهای مراسم عزاداریعاشورا
 -اشعار مذهبی

 نمادهای ملی و میهنی شوالیه های قرون وسطی نمادهای دینی مانندصلیب

هدف از طراحی

عناصر بصری

 صحنههای پیروزی درنبرد صحنههای اعزام رزمندگان بهجبهه
 تصاویررزمندگان با هالة نور عبادت و عبودیت معنویت در جبههها معرفی رزمندگان و شهدا نمایش مقام شهدا بیان مفاهیمی همچون جهاد،مقاومت ،ایثار ،شهادت ،جوانمردی
عروج و رهایی
 توجه قلبی و خالصانه رزمندگانبه خدای متعال ،انس به قرآن،
نماز ،دعا و توسل به اهل بیت(ع)
 بیان اوصاف رزمندگان از قبیلشهادت طلبی ،صبر و مقاومت
 -بیان فرهنگ حاکم بر جبههها

 گرایش به ارزشهای اسالمیوهنر دینی
 توجه به فرهنگ و سنتهایایرانی
 مصور ساختن مفاهیمیهمچون جهاد ،مقاومت ،ایثار،
شهادت ،عروج و رهایی
 استفاده ازالگوهای نمادینورمزی
 دارای وجه سمبلیک دارای فضای معنوی استفاده از رنگهای سبز ،آبی،وسرد که معنویت بیشتری دارند

مشخصات کلی

 صحنههای جنگ روابط خانواده تامین هزینههای جنگ حفظ مواد غذایی ایجاد ارتباط بین جوانمردی وایمان
 شجاعت ،جوانمردی و وظیفهشناسی
 تجلیل از جان باختگان جنگ -پیوستن به جنگ

موضوع
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 بازگوکننده و منعکس کنندةشجاعت ،قهرمانی ،ازخود
گذشتکی و مردانگی
 استفاده جسورانه از رنگ بهرهبردن از سنتهای تصویریآشنا
 -بهرهمند شدن از دین

پـوستــــــر
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15-26 : )44( 13 ، باغنظر/ سیدسعید زاویه، کامران افشارمهاجر،عبدالعلی باقری

 که سبب میشود دفاع مقدس نامیده شده و سبب حضور چشمگیر باورهای،جنگ با اعتقادات مذهبی و باورهای دینی است
 در حالی که در پوسترهای انگلستان که گرایش به سمت. اعتقادات مذهبی و معنویت در پوسترهای دفاع مقدس باشد،دینی
 عیسی مسیح را یک شوالیة جوانمرد و عالی مقام دانسته و تالش در زمینی جلوه دادن حضرت عیسی،کلیسا (دین) دارند
. این اتفاق در پوسترهای دفاع مقدس برعکس است و رزمندگان و شهدا را از عالمی دیگر "عالم نور" محسوب میکند،دارند
پینوشتها
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