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 چکیده 

محور اصلی این می پردازد و  ایرانیپوسترهای دهه اخیر با تأکید بر بن مایه های نگارگری  طالعهم به این پزوهش 
پژوهش بررسی چگونگی ارتباط میان موضوع پوسترهای یك دهه اخیر ایران و استفاده از عناصر نمادین و نقوش نگارگری 

های فرهنگی و تاریخی هر کند و هم چنین ویژگیدر آنهاست. در نظر گرفتن مخاطب و جامعه ای که در آن زندگی می یایران
تواند در انتخاب تصاویر و نمادهایی که برای مخاطب آشنا هستند، موثر باشند. در این پژوهش سعی برآن است که جامعه ،می

نقوش و تصاویر مرتبط با نگارگری ایران مورد بحث و تجزیه و تحلیل های طراحی شده دراین بازه زمانی، با توجه به پوستر
 نیا به آمده بدست جینتا . باشد یم یدانیم و یا کتابخانه اطالعات یگردآور روش و یلیتحل- یفیتوص قیتحق روشگیرد.قرار
گیاهی بیشتر از نقوش عناصر نمادین،نقوش و تصاویر بهره گرفته از نگارگری در هنر پوستر ایران، با بررسی دارد  اشاره امر

 . پوسترها فرهنگی می باشد و موضوع اغلب این نظیر اسلیمی و ترنج و ... در این پوستر ها استفاده شده است
 کلید واژگان: نگارگری، نقوش ایرانی، نشانه شناسی، پوستر

_________________________________________________________________________  

 اخیر دهه پوسترهای در تصویری شناختی نشانه مطالعه »نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویرى نگارنده اول با عنوان:  *این مقاله مستخرج از پایان

 به انجام رسیده است.دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات  تهران که به راهنمایى نگارنده دوم، در « ایرانی نگارگری های مایه بن بر تأکید با
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 مقدمه

پوستر با توجه به قدمتی که در اطالع رسانی و ارائه پیام تصویری به مخاطب دارد، به عنوان مهمترین و بهترین ابزار برای 
مورد توجه افراد قرار گرفته است. عواملی در بیان خالق و ارائه هرچه ماندگارتر پیام در انتقال خالق پیام بر روی کاغذ، بسیار 

با مطالعه و تحلیل عناصر مرتبط  .پوستر موثر می باشند که توجه به این عوامل در موفقیت و عدم موفقیت پوستر سهیم هستند
بخشی تصاویر ن اثرتوان میزاهایی با موضوع و مخاطبین متفاوت، میبا نگارگری و نقوش ایرانی به کار گرفته شده در پوستر

 گذاری آن را در مخاطب/ مخاطبین بررسی کرد.در انتقال پیام و تاثیر

 سؤاالت پژوهش

 ارتباط نمادها ، نقش مایه های ایرانی و عناصر نگارگری در پوسترهای یك دهه اخیر ایران با موضوع پوستر چیست؟ -
 گارگری و نقش مایه های ایرانی بیشتر استفاده شده است؟در پوستر های یك دهه اخیر ایران از کدام دسته از عناصر ن -

 پیشینه پژوهش 

فر است. عنوان مقاله ای به قلم نظام الدین امامی"1380شناختی اعالن از انقالب اسالمی تابررسی نشانه"در این رابطه
رادوره 1359تا 1357های ده و براساس آن پوسترهای، سالکر اجتماعی ایران بعد از انقالب را به سه دوره تقسیم وی تحوالت

داند، نویسنده با اتکا بر اصول و را دورة سوم می1380های جنگ تحمیلی را دوره دوم و دوران پس از جنگ تا سال اول، سال
شناسی، های جامعهپوسترهای فرهنگی این دوران پرداخته و با نگاهی به جنبهشناسی فرهنگی، به تحلیل مبانی دانش نشانه

رسد که طراحان شناسی و تحلیل آثار، چگونگی تولید معنا و ارتباط آنها را شرح داده است. وی نهایتاً به این نتیجه میمردم
های نمادین و بیان استعاری در نشانه.اندستفاده کردههای شمایلی و بیان روایتی برای انتقال پیام اپوستر، در دورة اول از نشانه

 .ای و بیان مفهومی، در دوره سوم، در طراحی پوسترمورد استفاده واقع شده استهای نمایهدوره دوم، و نشانه
ردازی نمادپآمده است: 1390به قلم اصغر کفشچیان و مریم یاحقی در سال   در مقاله بررسی عناصر نمادین در نگارگری ایران

خویش را در قالب نماد  های بیان مفاهیم محسوب میشود؛ به طوری که انسان بدوی غایات مطلوبترین روشجزو قدیمی
در هنرهای  کوشید از طریق عالیم نمادین )حیوانی،انسانی، گیاهی،تلفیقی( با همنوعان خود ارتباط برقرار کند. بیان کرده و می
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موضوع انتزاعی از طریق تبدیل مشخصات پویای آن موضوع به صفات ویژة شکل، رنگ و تجسمی،نماد؛ تأویل بصری از یك 
 حرکت و...تعریف شده است.

پژوهشی در رابطه با نقوش و نمادهای گیاهی در سفالینه های دوران اسالمی ایران  1393ابوالقاسم دادور در مقاله ای در سال 
فرهنگ و باور و سنت  ها از طریق مطالعه نقوش و نمادها پرداخته و با معرفی  انجام داده است .او در این مقاله به آشنایی با

 مفهوم نماد و نقش و تفاوت آنها به این مقوله می پردازد .

عبدالعلی باقری به همراه کامران افشار مهاجرو سعید زاویه در مقاله ای تحت عنوان :بررسی تطبیقی فرهنگ بصری در پوستر 
سترهای انگلستان در جنگ جهانی اول، با معرفی مفهوم فرهنگ بصری و جایگاه آن در طول تاریخ، به های دفاع مقدس و پو

بررسی فرهنگ بصری بعداز انقالب اسالمی ایران و تاثیرات ناشی از جنگ تحمیلی به آن پرداخته اند و نقش دین، فضای 
 بررسی کرده اند .ن دوران را در پوستر آمعنوی و مقدس و همچنین شرایط خاص اجتماعی 

تحلیل نشانه شناختی تصویری از یك نگاره نسخه خطی "در مقاله1393در سال  کرمانیمحبوبه غالمپور گلی و منصور حسامی
ای از نسخه خطی هزار و یك شب در مکتب قاجار اثر ابوالحسنخان ، نگاره "به روش یوری لوتمان” هزار و یك شب“

 غفاری)صنیع الملك( را مورد تجزیه و تحلیل قرر داده اند . 

 

 ایرانی ونقوش نگارگری

 های مختلف هنر نگارگری ظریف و معموالً ریزنقش و دارای کیفیت تزیینی، که از دیرباز به شیوه

گرایانه اروپایی داشت. و نیز در ارگری ایرانی تفاوتی اساسی و ذاتی با نقاشی طبیعتدر خاور زمین متداول بوده است. نگ
اصول فلسفی و معیارها و قواعد زیبایی شناختی با هنر تصویری خاور دور و هند متفاوت بود. هچنین؛ باآنکه به غلط بر آن 

نی، با مینیاتوراروپایی قرون وسطی قرابتی نداشت های فاند، جز در مورد کوچکی اندازه و برخی ظرافتنام مینیاتور نهاده
 (45: 1387پاکباز،(
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که دوران رکود و تقبیح تصویر می باشد و  نگارگری دوره اسالمی را باید به دو بخش عمده تقسیم کرد:دوران اولیه اسالمی
دوم دوران که این هنر مورد نگارگری دوران انزوا را می گذرانید و به متن آثار و صنایع دستی محدود می شد.در دوران 

حمایت حکام و سالطین رشد و نمو می یابد و تقریبا از متن کتب و صنایع دستی آزاد می شود و هویتی مستقل می یابد.) 
 (21:  1384ابراهیمی ناغانی، 

 

 نمادها ونقوش به کاررفته در نگارگری

صورت، تصویر، رسم، ترسیم، »(و همینطور1381معین.«)تصویر، نگارگری، ترسیم، صورت، شکل و رسم»نقش به معنی 
( آمده است. نقش در واقع به شکل ظاهری یك چیز اشاره دارد. نقش در بسیاری از 1377دهخدا.«) شبیه صورت و شکل

ز در یك اثر هنری، عنصر یا ترکیبی از عناصر مایه اصلی و بار«  motif -نقشمایه »منابع با نام نقشمایه آورده شده است 
نماد به عنوان ( 17: 1381پاکباز،«)شود و در بیان هنرمند برجستگی و ویژگی دارد.بصری ك در یك ترکیب بندی تکرار می

یکی از ابزارهای آگاهی بخشى و اطالع رسانى، کهن ترین و بنیادی ترین روش بیان محسوب می شود؛ ابزاری که موجب 
ار شدن مفاهیمی می گردد که ورای ظاهر خود بر امرى دیگر داللت دارند. می توان گفت که قدمت نماد به اندازه قدمت آشک

یکى از عواملی که انسانها را از  .تاریخ حیات بشر است و به این ترتیب خط وصلی میان انسان امروز و انسان دیروز است
هادر برقراری ارتباط در یك سطح پیچیده است کـه همان ارتباط نمادین است. حیوانات جدا می سازد، همانا توانایی انسان 

حضـور نمادها در زندگی انسان به دوران ماقبل تاریخ و آغاز زندگی اجتماعی او برمی گردد که ناچار بود برای تداوم حیات 
دن واره های کهن، همچون شوش و سیلك و خویش از آن استفاده نماید. در ایران، سـفالینه ها یا سنگ نگاره ها و مهرهای تم

ماکو و زیویه و منطقه تیمره نقوش نمادین زیادی دارند و این روند در طول تاریخ هنر و صنایع ایران تداوم داشته است)چیت 
 (38: 1385سازیان،

بررسی کرد. های پیدایش نماد در هنرهای تجسمی و به طور خاص در هنر ایران را میتوان در دو بستر عمده زمینه
های مشترکشان با نماد پیوندی ذاتی دارند؛ زیرا همانگونه که نماد بر معنایی جز ها بنا به سرشت و ویژگیها وآئیناسطوره

که ها نیز شاهد مفاهیمی خارج از حوزة درك مستقیم هستیم؛ به طوریها و آئینکند، در اسطورهمعنای ظاهری داللت می
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ها، بستر مناسبی جهت پیدایش و پرورش نمادها، به عبارتی ملزم به استفاده از نمادها بوده ایم. اسطورههمواره برای ارایه آنها 
توان با مطالعه و بررسی نقاشان ایرانی در گذشته  می روند.موضوع خالقیت و ابداع نمادها در هنرهای تجسمی به شمار می

اند که همان ویژگی را در آثار خود به کار گرفته اند. مانند: عمق بوده کرد که نقاشان، طراحان نقوش سنتی نیزچنین استنباط 
نمایی در نگاره ها، ارزش نهادن به تمامی اشکال به یك اندازه، نگریستن به یك موضوع از چند جهت و وجود تزئینات نقوش 

 (22:1378سنتی در نگاره.)آشوری، علی مرادی،
ئینی شکل گرفته است .وبسیاری از این نقوش به نمادی ازاعتقادات هنرمندان بدل این نقوش برمبنای تفکرات وبرداشت های آ

ابتدا شکل های طبیعی را ساده ترسیم می کردند  شده است .باگذشت زمان شاهد بروز تغییر وتحول دراین نقوش بوده ایم . در
دور شد و هم نقش جدید ی را متناسب با شدن ، هم از طبیعت گرایی  ولی بعدها این اشکال، مفاهیم خاصی یافت و با ساده

 شکل ومواد سازنده شئ پدید آورد. براساس این تنوع ، نقوش  و نماد های سنتی را می توان به ترتیب زیر تقسیم بندی نمود:
خطوط راست،کج، موازی ، متقاطع، هاشورزنی و نقطه گذاری شاید ابتدایی ترین شکل زینتی بوده  نمادهای هندسی :

را هم ساده ترین شکل ها را داشته و هم مناسب ترین نمونه مکرر سازی و به دست آوردن مهارت در این راه بوده اند. زی
-مجموعه ای از اشکال هندسی منظم همانند دایره، مربع، مثلث یا ترکیب( نماد هندسی به طور کلی 3:1353، است.)ضیاپور

 .شوندانداال، چلیپا و ... نمادهای هندسی هنر ایران محسوب میهای شش پر، اشکال مهایی همچون سطوح شطرنجی، ستاره
های خاص هندسی رواج داشته و همواره در نگارگری ایران استفاده از اشکال هندسی، به صورت ترکیبی و ابداع نقشمایه

ها، ترکیبی در نگارهکاربرد عناصر هندسی  .اندگرفته-های نمادین، برای آراستن فضاها مورداستفاده قرار ارزش ضمن حفظ
ها، معرف و نمادی از حکمت اسالمی مبتنی بر کثرت درعین وحدت و وحدت در عین تواند تحت تأثیر نقوش کاشیکاریمی

 (69: 1390کثرت باشد)کفشچیان، یاحقی،
 

اهی دوره صورت نیمه انتزاعی اجرا شده اند، بعدها اساس نقوش گینقوش گیاهی که در دوره ساسانی به نقوش گیاهی : 
اسالمی به خصوص صدر اسالم را تشکیل میدهند که خود این نقوش وامدار هنر هخامنشی هستند. این نقوش که در هنر 

اند، شامل نقوش گردان است که خود به بخش های دیگری مانند صدر اسالم و حتی در ادامه تمدن اسالمی مورد استفاده بوده
یی( تقسیم میشوند که حکم الفبای اصلی زبان تصویرسازی سنتی ایران را دارند. این ها و خطایی ها )ختانقش درخت، اسلیمی
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اند. نقوش مذکور بر پایه فرم ای از طراحی سنتی ایران را به خود اختصاص دادهشمار خود عرصه گستردهها با تنوع بینقش
ای کامال گیاهی دارد و عقیده برخی از هنرشناسان این مایهاند که بندایره با استفاده از قوسهای حلزونی )اسپیرال(شکل گرفته

های است که این نقش متأثر از برگ کنگرهای هخامنشی است که گاهی به ندرت به دلیل شباهت با نقوش جانوری به نام
 (45: 1390دیگر چون اسلیمی دهان اژدری معروفند)اصفهانی،صفایی،

ای از تاریخ بشر بـه دلیل اهمیت حیوانات در هم زیستی استفاده از نقش حیوان در هر دوره نقوش جانوری/ انسانی :
های اولیه زندگی بشر، انسان به دلیل ترس و پس از آن به سبب ازدیاد و باروری حیوانات پر تنگاتنگ با انسان است. در دوره

است. پس از آنکه کردهغارها و یا روی تخته سـنگ ها نقش میگیری بیشـتر از آنها، تصویر آنها را بر دیوارة منفعت و بهره
دیگر، ترس بـه معنای گذشته وجود نداشت، نقش حیوانات به منزله نمادی از وجوه رفتارهای نیك و بد انسانی به نمایش 

تر نسان نزدیكشد، و از آن جا که انسان خود حیوانی ناطق است و در بین موجودات، حرکات و رفتار حیوان به اگذاشته
ها انتخاب کرد. انسان از های خود، حیوان را به عنوان یکی از بهترین قالبساختن مشخصهاست، در نتیجه انسان برای نمادین
شد، نمادهای خیر و شر را به های مفید یا خطراتی که از جانب حیوانات متوجه او میابتدا بر مبناى نگاه خود به استفاده

های هر دوره و یا هر فرهنگ و تمدن هر کدام از های مختلف و با توجه به ویژگیداد که البته در دورانحیوانات نسبت می
 (6،1392های نمادین متفاوت بود.)چیت سازیان، روستایىاین اطالق
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نیروی  هاله مقدس نور الهی و نیروی ترکیبی آتش و طالی شمسی یا انرژی الهی است؛ نورساطع از تقدس؛ عناصر نمادین :
معنوی و قدرت نور؛ تقدس؛ فر؛ نبوغ؛ فضیلت؛ صدور قوة حیاتی موجود در سر؛ انرژی حیاتی خرد؛ نور متعالی معرفت 

یکی از عناصر بنیادین هستی، مظهر روشنایی، حرارت و گرماست. آتش، نماد خورشید بر روی ،  ( آتش378،1379.)کوپر
) کفشچیان ..  ها نیز با همین مفهوم به کار می روداست، که در نگارهزمین است. آتش مظهر پاکی و سمبل مهر و زندگی 

از عناصر بنیادی هستی که نماد زندگی، مرگ، رستاخیز،راز آفرینش، پاکی ورستگاری، باروری و رشد، آب ، ( 72،1390یاحقی،
اندیشه ایرانی بسیارمورد  شود. زنده بودن آب و زاییده شدن زمین از آب در فرهنگ وتجدید حیات ودگردیسی محسوب می

توجه قرار گرفته است. در تفکر اسالمی نیز آب یعنی شفقت، معرفت باطنی، تطهیر، زندگی. آب به شکل باران یا چشمه یعنی 
 ( 2،1379مکاشفة الهی و حقیقت و نیز آب یعنی آفرینش.)کوپر 

 

 اند .حاظ مفهومی و بیانی نیز بسیار خالقانه گزینش شده: متن یا نوشتار در آثار نگارگری عالوه بر نوع خط، به لخط و نوشته 

 . 

 پوستر

پوستر به عنوان نوعی طراحی گرافیکی به نمایش و تبلیغ تعلق دارد که در آن ضروریست تصویر و کلمه به شکل مختصر ، 
سده نوزدهم ، پوسترها های در حال گسترش اواخر مرتبط با یك مفهوم واحد و به یادماندنی باشند. در خیابان های شهر

بازنمودی از زندگی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بودند و تالش داشتند تا خریداران را به خرید کاال و مخاطبین را به برنامه 
های تفریحی فرا خوانند. جلوه پر آب و رنگ پوسترهایی که در آن هنگام با ابداع روش چاپ سنگی امکان شده بود، توجه 

بود، مد هنری زمانه خود  کرد. تصاویر این آگهی ها که در آن مضمونی دقیق بایك متن ارائه شدهخود جلب میعابرین را به 
های تکثیر کردند که خود حاصل روش شناسی جدید تصاویر خالصه و موجز را عرضه میدادند و نوعی زیباییرا بازتاب می

 (11:1382آن دوره بود. ) هولیس، ریچارد 

ها، یا بر سطوحی که در شهر برای نصب آن ای چاپی و نوعی آگهی است که بر دیوارها و ساختمانر رسانهکلمه پوست  
آورد. این اصطالح از زبان انگلیسی به زبان شود. یا حتی گاهی سر از تابلوهای اعالنات در میپیش بینی شده است؛ نصب می
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اعالن معادل دقیقی برای آن نیست، معموالً هم طراحان و هم »و « آگهی دیواری»فارسی امروز ما وارد شده است و چون 
 .عموم مردم تلفظ همین واژه ی انگلیسی را برزبان می آورند و یا عده ای معادل فرانسوی )آفیش( آن را به کار می برند

، سیاسی، تجاری و پوستر بیشتر در زندگی شتابان و ماشینی شهرها به کار می آید و در موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی
خدماتی طراحی می شود. این رسانه اگر به درستی به کار رود و ویژگیهای بصری الزم در طراحی آن رعایت شود و مسیر و 

 (27-26: 1388تأثیر شگرف و پیش بینی ناپذیری در انتقال پیام دارد. )افشار مهاجر،  –برنامه ریزی تبلیغاتی نیز صحیح باشد 
توان گفت نسبت به دیگر هنرها مردمی تر و عامه  اثر هنری بیش از دیگر آثار هنری در دید عموم بوده و میپوستر به عنوان 

پسند تر می باشد. پوستر به عنوان یکی از گونه های کالسیك طراحی گرافیك امروزه تاثیر گذار تر از همیشه، در میان جوامع 
یق طراحی پوستر، تصویر در اندازه های بزرگ و به تعداد زیاد تکثیر شود، پردازد. پیش از آنکه از طر بشری به ایفای نقش می

متن بیشترین فضا را در پوستراشتغال  می نمود. به تعبیری دیگر پوستر به جای آن که ترکیبی از متن و تصویر باشد و فقط از  
ود، با انتخاب نوع فونت و با استفاده از تکنیك متن تشکیل یافته بود .این متن که القا کننده نظر طراح در تبلیغ مفهوم خاصی ب

 (1390رسید.)ریورز، شرلوت، های چاپ متن به گونه ای دلخواه در صفحه قرار می گرفت و به چاپ می

 

 
 نشان داده شده است . پوستر  5های نگارگری ایرانی در و بن مایه نوع نقوش و نحوه استفاده از عناصر نگارگریدر جدول زیر 

 نقوش استفاده شده در پوستر
نقش جانوری  نقش گیاهی  نمونه

 / انسانی 
خط و  عناصر نمادین 

 نوشته 
نقوش 
 هندسی

 موضوع
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 1نمونه شماره 

با * شمسه 
استفاده 
 اسلیمی

استفاده از  - -
رنگ طالیی 
و فیروزه ای 
.تحریر دور 

 -حروف 

 فرهنگی -

 
 2نمونه شماره 

فرهنگی   خط نسخ - - سرو
 / هنری
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 3نمونه شماره 

* استفاده از  - - - -
اشکال هندسی 

نمای  -
معماری در 
نگارگری/دید 

 هم زمانی

فرهنگی/ 
 تئاتر

 
 
 
 

 

 بته جقه

 

* استفاده از  خط نسخ. - -
خطوط 
 شکسته

فرهنگی 
 / هنری
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 4شماره نمونه 

 های نگارگری ایرانیو بن مایه نوع نقوش و نحوه استفاده از عناصر نگارگری:  1جدول 

 

 

 نتیجه گیری 

 با موضوعمرتبط ایرانی های پوستر و میزان استفاده از نقوش و نماددر  ریو بن مایه های نگارگدراین پژوهش بررسی تصاویر 
ارتباط میان موضوع پوسترهای یك دهه اخیر ایران و استفاده از محور اصلی این پژوهش بررسی .  پرداخته شده  است پوستر

کند و هم چنین عناصر نمادین و نقوش نگارگری ایران در آنهاست. در نظر گرفتن مخاطب و جامعه ای که در آن زندگی می
 .تواند در انتخاب تصاویر و نمادهایی که برای مخاطب آشنا هستند، موثر باشندهای فرهنگی و تاریخی هر جامعه ،میویژگی

ها و تصاویر انتخاب شده مرتبط با نگارگری در نکته قابل بررسی در این پزوهش، بررسی حقیقت پنهان در عالئم، نشانه
گیاهی نظیر اسلیمی و ترنج و ... در این پوستر ها استفاده بیشتر از نقوش های این بازه زمانی است. نتایج بر آن است پوستر

با بررسی عناصر نمادین،نقوش و تصاویر بهره گرفته از نگارگری  ،پوسترها فرهنگی می باشد  و موضوع اغلب این شده است
، همچنین   مشخص می شود همچون پوستر ر رسانه های هنریدهنر ایرانی،  استفاده از قابلیت های اثیرتدر هنر پوستر ایران، 

اگر از این نقوش و بن مایه های نگارگری در راستای موضوع پوستر استفاده شود تاثیر بسزایی در پیشرفت و اعتالی فرهنگ 
 رفی آن دارد .کشور و مع
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 ( ، 1392روستایى چیت سازیان. محبوبه،)  بررسی و تحلیل چگونگى ترسیم نمادین نقوش حیوانی سفالینه های
 بهار و تابستان - ماره سومش ه. ق ایران، شوشتر: دوفصلنامه دانشکده هنر؛4و3قرون 

 (فرهنگ مصور نمادهای س1379کوپر،جی.سی ،)نتی. ت: ملیحه کرباسیان. تهران. نشر فرشاد 

 

 

 


