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چكيده
حماسه تاريخي عاشورا همواره يكي از مضمون هايي بود كه هنرمندان آن را دستمايه خلق آثار هنري خود قرار داده اند. 
اعالن نيز هنگامي که در لواي مفاهيم مذهبي همچون عاشورا قرار مي گيرد براي بيان مفاهيم خود از نشانه ها، رمزگان 
و عالئم ارتباطي استفاده مي کند. اين تحقيق سعي بر آن دارد  با بررسي اعالنهاي دهه ٨٠ و ٩٠ش به هدف پيش رو 
بپردازد، از جمله نشانه شناسي نقش پرنده همچنين واکاوي انواع ادبي آنها در کنار ساير عناصر تجسمي  اين اعالنها با 
رويکرد ياکوبسن. سؤال اين تحقيق عبارت است از: با توجه به رويکرد ياکوبسن نشانه شناسي اين نقش پرنده چگونه 
در کارکردهاي ارتباطي، استعاره و مجاز مطرح شده اند و چه ارتباطي با انواع ادبي دارند؟ روش تحقيق پيش رو بر 
اساس روش توصيفي تحليلي از طريق کتابخانه اي و اسنادي به کنکاش و تحليل ٤٤ نمونه انتخابي از اعالنهاي عاشورايي 
مي پردازد که بر اساس واکاوي رنگ، فرم، ترکيب بندي و نشانه شناسي نقش پرنده در ارتباط با ساير عناصر تجسمي  

بررسي مي شود و دسته بنديهاي ارتباطي و آرايه اي را در لواي انتقال بهتر پيام عاشورا شکل مي دهد. 
بر اساس نتايج  تحقيق منشأ شکل گيري بسياري از اعالنهايي که نقش پرنده در آنها استفاده شده برگرفته از هنرهاي 
آييني و سنتي از جمله پرنده هاي علم و کتلها، نگارگريها و... است. با توجه به رويکرد ياکوبسن و بررسيهاي انجام شده 
روي اعالنها در  اين دو دهه مشخص شد. استفاده از رويکرد استعاره نسبت به مجاز بيشتربوده و اعالنها در  دهه ٩٠ش 
نسبت به دهه ٨٠ از لحاظ تأثيرگذاري عملي، استعاره پردازي کمتري داشته اند اما کارکرد عاطفي نسبت به دهه٨٠ ش  
بيشتر بوده است. به طور کلي کارکرد ترغيبي کمترين تأثير ارتباطي و براي انتقال پيام وکارکرد عاطفي بيشترين نمود را 

در اعالنها داشته است. 
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مقدمه
حماسه عاشورا همواره جرياني بوده که در مسير خود 
تأثيرات فراواني را در زمينه ها و اشخاص مختلف ايجاد 
معرفت،  غيرت،  فتوت،  عاشورا،  هاي  افق  است.  کرده 
عالمگير  موج  همچون  را  شهادت  و  واليت  شجاعت، 
دربردارد. در اين ميان هنرمندان نيز با عنايت به حضرت 
حق در تالشند تا اين جريان را حفظ و پيام هاي ارزشمند 
آن را تأثيرگذارتر مطرح کنند. اعالن نيز نوعي زبان بصري 
مذهبي  مفاهيم  لواي  در  که  هنگامي  و  است  ارتباطي  و 
خود  مفاهيم  بيان  براي  گيرد  مي  قرار  عاشورا  همچون 
استفاده مي کند.  ارتباطي  از نشانه ها، رمزگان و عالئم 
امروزه تعداد زيادي از اعالنهاي عاشورايي در ايران در 
قالب برگزاري نمايشگاه ها و سوگواره ها شکل مي گيرند 
و از عناصر تصويري و نوشتاري به گونه هاي مختلف 
استفاده مي کنند. اين تحقيق سعي بر آن دارد با بررسي 
اعالنهاي دهه ۸۰ و ۹۰ ش به هدف پيش رو بپردازد، از 
جمله تبيين ويژگيهاي نشانه شناسي پرنده همچنين واکاوي 
انواع ادبي آنها در کنار ساير عناصر تجسمي  اين اعالنها 
با رويکرد ياکوبسن. سؤال اين تحقيق عبارت است از: با 
توجه به رويکرد ياکوبسن نشانه شناسي اين نقش پرنده 
استعاره و مجاز مطرح  ارتباطي،  چگونه در کارکردهاي 
شده اند و چه ارتباطي با انواع ادبي دارند؟ تحقيق حاضر 
بر اساس واکاوي رنگ، فرم، ترکيب بندي و نشانه شناسي 
نقش پرنده در ارتباط با عناصر تجسمي  بررسي مي شود.

ضرورت و اهميت انجام تحقيق، بررسي و شناخت 
کارکردهاي ارتباطي اعالنهاي عاشورايي و نقش پرنده در 
آن است که با رويکرد ياکوبسن ارزيابي صورت گرفته 
است تا از اين طريق بتوان تأثير اين اعالنها و نحوه انتقال 
پيام از طريق روشهاي گوناگون استعاره پردازي، مجاز 
و همچنين آرايه هاي انتقال معنا را مطرح کرد. اعالن ، به 
نوبه خود نوعي زبان ارتباطي براي انتقال پيام است که در 
راستاي ارتباط تصويري درگاهي براي ارتباط با گيرنده 
ارتباطي رومن  از رويکرد  دليل  به همين  مطرح مي شود 
ياکوبسن در زمينه کارکردي و بيان استعاره و مجاز در 
جايگزاري نشانه ها و رابطه همنشيني و جانشيني عناصر 
عنوان  به  را  اعالن  بتوان،  نظريه  اين  با  تا  شد  استفاده 
اين  و  داد  قرار  ارزيابي  مورد  تصويري  ارتباط  مجراي 
بينش، راهنمايي باشد براي هنرمندان، تا با دانش تصويري 
و نشانه شناسي ارتباطي هر چه بهتر بتوانند، انتقال پيام و 

تأثير بصري را گيراتر ميسر کنند.

روش تحقيق
اين تحقيق بر اساس روش توصيفي تحليلي و از نوع 
بنيادين انجام شده و شيوه گردآوري اطالعات آن از طريق 
فيش  و  اسکن تصاوير  به وسيله  اسنادي  و  کتابخانه اي 
برداري با تحليل و پردازش کيفي اطالعات صورت گرفته 

اعالنهاي  از  نمونه  پژوهش ۴۴  اين  آماري  جامعه  است. 
عاشورايي است که طي دهه ۸۰ و ۹۰ ش در ايران براي 
نمايشگاه هاي عاشورايي طراحي و منتخب شدند و بسياري 
چاپ  به  سوگواره ها  اين  به  مربوط  کتابهاي  در  آنها  از 
رسيدند. در اين تحقيق ۲۰ اعالن از ۴۴ نمونه سوگواره هاي 
مختلف با نام هيئت، هنر عاشورا و اثر نگارنده که تصوير 
پرنده نمود معنايي مرتبط با تحقيق پيش رو داشت به شيوه 
موردي انتخاب و ارزيابي شد. به دليل آنکه در دهه ۹۰ش 
دارد  وجود  عاشورايي  اعالنهاي  از  بيشتري  آثار  نمونه 
تعداد ۴۸ عدد و از دهه۸۰ش تعداد۲۰ عدد در اين سوگواره 
 ها داراي نقش پرنده بودند و اين موارد در ارزيابي لحاظ 
شده است. کليت تحقيق بر اساس رويکرد ياکوبسن در 
بررسي  مجاز  و  استعاره  ارتباطي،  کارکردهاي  زمينه 
و ارزيابي شده است. اين نوع، شامل ۶ کارکرد ارتباطي 
از جمله ترغيبي، فرازباني، کنشي، عاطفي، هنري يا ادبي، 
ارجاعي مي شود که از ميان آن ۴ مورد، بسيار مرتبط به 
زمينه ارتباطي اعالنهاي عاشورايي به عنوان مجراي ارتباط 
تصويري بوده است همچنين نشانه و عناصر تجسمي در 
راستاي بيان استعاره ومجاز، پيام خود را منتقل مي کنند که 
اين استعاره ها با رابطه جانشيني سعي در بيان بهتر مفاهيم 

و تأثيرگذاري کالم تصويري دارند.

پيشينه تحقيق
با توجه به بررسيهاي انجام شده يک مقاله با عنوان 
(جلوه هاي استعاره در نظام نشانه اي ديداري پوسترهاي 
عاشورايي) از سلمان بصائري و محمد خزائي در فصلنامه 
نقد ادبي، شماره ۲۲، تابستان ۱۳۹۲،  ص ۴۹ چاپ شده 
است که به بررسي کاربردها و جلوه هاي حضور استعاره 
در سطوح نظام هاي نشانه اي ديداري و درک قابليت هاي آن 
براي معنا  آفريني در اعالنهاي عاشورايي پرداخته است. 
. مقاله ديگري با عنوان (بررسي نقش فلز در اشياء ويژه 
عاشورا) از مرواريد لطيف زاده در مجله هنرهاي تجسمي 
که  است  رسيده  چاپ  به   ۸۲ شماره  ۱۳۸۸ش،  سال  به 
شناسايي اشياء فلزي مورد استفاده در عزاداري ماه محرم 
و زمينه هاي فرهنگي، تاريخي و هنري آن را مورد ارزيابي 
قرار مي دهد همچنين پايانامه اي با عنوان( نشانه شناسي 
پوستر) از کيميا امامي با راهنمايي فرزان سجودي در مقطع 
کارشناسي ارشد از دانشگاه هنر تهران در سال ۹۱ش به 
موضوع نشانه شناختي عوامل بصري، شامل نشانه هاي 
تصويري و نوشتاري در اعالن هاي فرهنگي و ارجاعات 
بينامتني فرهنگي، اجتماعي بکار رفته اشاره دارد. يک پايان 
نامه ديگر با عنوان (نقد و بررسي پوسترهاي مذهبي در 
پنج سال اخير ايران از سال۱۳۸۱) به وسيله فاطمه اسالمي 
کتابچي به راهنمايي عفت السادات افضل طوسي در مقطع 
کارشناسي ارشد سال ۱۳۸۷ش در دانشگاه الزهرا صورت 
گرفته است. در پايان نامه  اي با عنوان( بررسي تاريخ تحليلي 
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نقش مرغ بسم ا... در هنر اسالمي ايران) از راضيه صادقي 
با راهنمايي عبدالکريم عطارزاده به سال ۱۳۹۶ از دانشگاه 
سوره در مقطع کارشناسي ارشد به بررسي نقش پرنده 
مي پردازد. در  پايان نامه  ديگري با عنوان(تحليل بصري 
نقوش اساطيري ساساني و نمود آن در گرافيک ايران-

کوشش  به  ارشد  کارشناسي  مقطع  در  پوستر)  طراحي 
مرتضي بيجاري لچه گورابي و به راهنمايي سعيد فريسي 
و منيژه باقري در سال ۱۳۹۲ از دانشکده هنر نبي اکرم 
ثبت شده است که به بررسي و شناخت نقوش اساطيري 
و تحليل جنبه هاي مذهبي و آييني در شکل گيري تصاوير 
اخير  دهه هاي  پوسترهاي  در  که  است  پرداخته  حيواني 
نمود پيدا کرده است.  در اين راستا کتاب(تجلي عاشورا 
در هنر ايران) از محبوبه الهي به وسيله انتشارات آس ت ان  
ق دس  رض وي در مشهد در ۱۳۷۷ ش به چاپ رسيده است. 
مؤلف  در اين  کتاب به شکل گيري صنايع مرتبط با مراسم 
عزاداري و پيشينه تعزيه مي پردازد.   اما ويژگي و ضرورت 
مقاله پيش رو توجه به نقش پرنده و عناصر وابسته در 
ارتباط با رويکرد ياکوبسن همراه با انواع آرايه هاي ادبي 
است که تقسيمات آن را مطرح و ميزان تأثيرگذاري هر يک 

را نشان مي دهد.

نشانه شناسي رومن ياکوبسن
«نشانه شناسي علمي است که به بررسي انواع نشانه ها، 
عوامل حاضر در فرايند توليد و مبادله و تعبير آنها و نيز قواعد 
دوسوسور۱ ،زبان  فردينان  مي پردازد.  نشانه ها  بر  حاکم 
شناس سوييسي و چالز ساندرز پيرس۲ فيلسوف آمريکايي 
که تقريبًا در يک دوره تاريخي مي زيستند، بنيان گذاران 
اصلي آنچه که امروزه با نام نشانه شناسي ناميده مي شود، 
هستند»(سجودي، ۱۳۹۵: ۱،۱۲).« نشانه ها بر پايه رمزگان 
مورد بهره براي انتقالشان دسته بندي مي شوند که مي تواند 
آواهاي خاص، عالمتهاي الفبايي، نمادهاي تصويري و يا 
حتي حرکات بدن باشد»(طاهري،۱۳۹۶: ۱۶). يکي از نشانه 
شناسان تأثيرگذار رومن ياکوبسن است. «رومن ياکوبسن( 
۱۹۱۹م  سال  در  آمد.  دنيا  به  مسکو  ۱۸۹۶-۱۹۸۲م)در 
در رشته زبان شناسي تاريخي- تطبيقي دانشگاه مسکو 
تحصيالت خود را به پايان رساند. او از بنيان گذاران زبان 
شناسي پراگ بود و در شکل گيري جنبش فرماليسم۳ نقش 
مهمي داشت در سال ۱۹۴۹م با سمت استادي در دانشگاه 
هاروارد به تدريس زبان و ادبيات اسالوي و زبان شناسي 
همگاني مشغول شد»( ياکوبسن، ۱۳۸۵: ۱)، همچنين وي 
مقاالتي درباره ارتباط شناسي و زبان شناسي همگاني دارد. 
در تعاريفش آورده، «ساده ترين روش ارتباط زباني شامل 
فرستنده، پيام و گيرنده است. اين پيام براي آنکه بتواند مؤثر 
واقع شود بايد به موضوعي اشاره کند. موضوع بايد براي 
گيرنده قابل درک باشد و به صورت کالمي بيان گردد.» ( 
پهلوان، ۱۳۸۷، ۸۸) . به گفته ياکوبسن، نشانه شناسي در 

برگيرنده نظامهاي منسجمي است که به طور غير مستقيم 
با زبان در ارتباطند. وي بر اين باور بود که تحليل تطبيقي 
ساختهايي که از طريق تمرکز چشم بر پيام( نقش هنري) 
هنرهاي  همزمان  بررسي  «از طريق  ديگر،  عبارتي  به  يا 
کالمي، موسيقي، نقاشي، تئاتر و فيلم حاصل مي شوند از 
ارزشمندترين و ضروري ترين وظايف علم نشانه شناسي 

به شمار مي رود»( ياکوبسن، ۱۳۸۵: ۳۳).
دو منش  و مجاز  استعاره  که  است  معتقد  ياکوبسن 
بنيادي انتقال معنايند. به گفته وي،«شکل گيري يک گفتمان 
به دو طريق معنايي متفاوت صورت پذيرد. يک موضوع 
ممکن است بر حسب شباهت يا به واسطه مجاورت، به 
وي   .(۵۴  :۱۳۹۵ بيايد»(سجودي،  ديگري  موضوع  دنبال 
استعاره را در انتخاب و يا گزينش فرآيندي به جاي نمود 
ديگر(جانشيني) متداعي و ذهني مي داند و آن را به تشابه، 
قياس و همانندي نسبت مي دهد در حاليکه که مجاز را بر 
نمودهاي ترکيب يافته در کنار هم که متکي بر مجاورت 
است قلمداد مي کند. (همان، ۱۳۹۵:۵۶). وي مجاز مرسل را 
گونه اي خاص از سخن مجازي مي داند که در آن کل به 
جاي جزء و جزء به جاي کل قرار مي گيرد. رابطه همنشيني 
و مجاز داراي گزاره هايي با رابطه خطي و زماندار است و 
نگاه تغزلي به اثر را داراي رمز مي داند و آن را با محور 
جانشيني و استعاره در يک راستا قرار مي دهد زيرا که از 

رمزگان بهره مي برد. 
به نظر مي رسد نکته اصلي نظريه ارتباطي ياکوبسن اين 
است که «پيام نمي تواند به تنهايي تأمين کننده تمام معناي 
کنش ارتباطي باشد و بخش قابل توجهي از ماحصل ارتباط 
مجراي  و  رمز  موضوع،  چون،  ديگري  عوامل  از  ناشي 
ارتباطي است»(سجودي، ۱۳۷۷: ۲۲۴) وي اين عوامل را 
تعيين کننده نقشهاي زبان مي داند و از کارکردهاي ارتباطي 
سخن مي گويد. تحقيق پيش رو به ۴ نمونه از اين کارکردها 

مي پردازد که به شرح زير است:
۱-کارکرد ترغيبي: اگر جهت پيام به سوي مخاطب است. 
به اعتقاد ياکوبسن جمالت امري، ندايي و اخباري  ترغيبي 
هستند(سجودي، ۱۳۷۷: ۲۲۵). بار حکمي و کنشي دارد و 

ايجاد واکنش در مخاطب مي کند.
۲-کارکرد عاطفي:. تأثيري از احساس خاص پديدآورنده 
را بيان مي کند. پيام مي خواهد تأثير عاطفي به خصوصي را 
به وجود آورد. (همان، ۲۲۵) در واقع پيام مي خواهد تأثير 
عاطفي و احساسي را به طور ناب از سوي فرستنده که در 

طراحي اعالن، هنرمند است، تظاهر کند.   
همچون  را  کارکرد  اين  «ياکوبسن  هنري:  کارکرد   -۳
مي کند»(پهلوان،  تعريف  خودش  و  پيام  ميان  رابطه اي 
۱۳۸۷: ۱۰۲). در اين نوع وجه زيبايي و هنري غالب است و 
صورت يک اثر هنري، مرجعيت، خود اثر، تعريف مي شود. 
کارکرد ارجاعي: در حالتيکه پيام صريح، روشن و   -۴
ادراکي بيان شود. « در اين حالت همراه با اطالعات عيني 

1. Ferdinand de Saussure(1913-

(م1857

2.Charles sanders Peirce (1914-

(م1839

٣. formalism – جنبش فرماليسم 
در سال ١٩١٤م آشکار و  در آخرين 
سالهاي دهه ١٩٢٠م به اروپا منتقل 
شد.محور توجه فرمالسم خود متن 
است و پژوهش تاريخي، علمي، جامعه 
شناسي، روانشناسي و نيت مؤلف در 
حاشيه قرار مي گيرد و شيوه بيان 
ادبي را انکار نکردند بلکه سعي در 
شناخت اين شيوه ها در موقعيت کنون 

دارند (ايراني صفت،١٣٩٠: ١١٩).



و گزاره هاي اخباري، موضوع را ارجاع مي دهد.»(سجودي، 
۱۳۷۷: ۲۲۴) فرمول بندي اطالعات حقيقي و مصداقي را با 

کارکرد شناختي در قالب تصوير، مستند مي کند.

ظهور انواع ادبي در کارکردهاي ارتباطي و نشانه هاي 
تصويري- اعالن

در اينجا منظور از اعالن، معادل فارسي کلمه پوستر 
مي باشد که از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي جايگزين 
شده است.  به طور کلي امروزه در بيشتر كشورها طراحي 
اعالن از اهميت ويژه اي برخوردار است و تالش مي شود 
كه هنر اعالن معرف فرهنگ خاص و شيوه هاي هنري همان 
منطقه باشد. هنرمند متعهد سعي دارد از شيوه امروزين 
براي بيان ارزشهاي فرهنگي استفاده کند. هيچ موضعي 
همانند عاشوراي حسيني قابليت مصادره به مطلوب تمامي 
رشته ها و مقوله هايي كه متناسب معنويت هستند را ندارد. 
هنرمندي كه دست به خلق اعالن عاشورايي مي زند، روح 
خود را جال داده و از توانايي خود با الهام از نشانه ها و 
رمزگان براي نمايش نفس معنا استفاده مي جويد. طراح، 
فضايي ملموس و تأمل بر انگيز گاهي برگرفته از هنرهاي 
آييني و نمادهاي تصويري به وجود مي آورد و مخاطبان 
خود را متوجه پيام خويش مي سازد و وجود خود را با اين 

نشانه ها گره مي زند.
ارتباط انواع ادبي به رويکرد ياکوبسن و بحث ارتباطات 
در اعالن بدين گونه است که وي در اين زمينه نظرياتي را 
مطرح کرده است. ياکوبسن با استفاده از قطب هاي استعاره 
و مجاز به ژانرشناسي ادبي مي پردازد. به اين ترتيب که«ژانر 
غزل را ناشي از غلبه قطب استعاري و ژانرهاي رئاليستي 
را ناشي از غلبه قطب مجاز مي داند»(سجودي،١٣٩٥: ٥٦). 
همچنين  ياکوبسن در شعر حماسي و در غزل به ترتيب از 
نقش ارجاعي و عاطفي سخن مي گويد که در مباحث پيش 

رو به آن پرداخته مي شود.
 هنرمند با بيان کردن جزءي از کل واقعيت و چينش 
دسته  مي رسد.  مجاز  قطب  به  يکديگر  کنار  در  عناصر 
بنديهاي ذکر شده درباره انواع ادبي مي توانند در کارکردهاي 
ارتباطي که پيشتر به آن توجه شد در هنرهاي تصويري 
به  تکنيک  و  رنگ  زبان تصوير،  با  هنرمند  مطرح شوند. 

عوامل بصري براي بيان نشانه ها اشاره مي کند.  
مي رويم  داللت  به سوي  زباني  رمزگان  از  زبان  در 
و معنا را مي يابيم. به بياني ديگر، طرز نگارش شعر خود 
مي تواند نشانه باشد مانند اينکه آيا اين شعر از نوع شعر 
نو است و يا سنتي. در بيان تصويري نيز چنين است. مثال 
سپر بر زمين انداختن، نشانه تسليم است  و يا خاک بر 
سر نشانه مصيبت است. اين نشانه ها در مصور سازي به 
شيوه اي مشهود شکل مي گيرد و عناصر تصويري مانند 
يا پارچه سفيد بر  افتاده بر زمين و خاک گرفته و  سپر 
نيزه، دالهايي مي شوند که داللت بر نشانه اي خاص( تسليم 

شدن) دارند.
قدماي غرب   نزد  در  ژانر  يا  ادبي  انواع  کلي  به طور 
در  اما  بود  نمايشي  و  غنايي  حماسي،  دسته  شامل سه 
دوران معاصر انواع جديدي  به آنها اضافه شد. ما به ٥ 
نمونه از انواع ادبي که در اين تحقيق در ارتباط با اعالن 

اشاره خواهد شد، مي پردازيم.
عواطف  از  دور  به  وصفي  اشعار  از  نوعي  ۱-حماسي: 
اعمال  توصيف  بر  «مبتني  که  است  نويسنده  شخصي 
پهلواني و بزرگيهاي قومي و يا فردي و حتي ابعاد زندگي 

آنها است» (ذوالفقاري، عمراني، کريمي راد، ۱۳۸۲: ۲۳).
آواِز خوش،  معناي  به  لغت  در  غنايي  ادبيات  ۲-غنايي: 
سرود و نغمه است. شعر غنايي اشاره فرد و اجتماع دارد 
که بيان احساسات و عواطف را با خود به همراه مي کند و 

روح شاعر را بيان مي کند.
۳-عرفاني: نوع عرفاني در ادبيات در قالب شعر يا نثر به 
مباني سير و سلوک مي پردازد. شعر عرفاني اشعاري است 
که شاعران عارف و صوفي براي بيان مباني عرفاني با 

زبان رمز  مانند غزل از آن استفاده مي کنند.
۴-توصيفي: اين نوع توصيف شامل زيباييهاي پيرامون 
و جهان وجود، شرح اتفاقات و مناظر دلکش يا سهمگين 
از اعمال فطري انسان است بدين گونه وقايع در اثر سخن 

دوباره شاعر، جان تازه مي گيرد.
۵-داستاني: ادبيات داستاني توالي حوادث واقعي و تاريخي 
يا ساختگي است.« خصلت بارز داستان اين است که بتواند 
ما را وادار کند که بخواهيم بدانيم، بعد چه اتفاقي مي افتد» 

(همان، ۱۳۸۲: ۱۷۵).
۶-نمايشي: اين نوع، بيان حادثه و تحليل اشخاص است. 
آنچه در غرب ذکر شده است، بيشتر در حدود تراژدي، 
کمدي و درام مي باشد. در ايران نوع ديگري، حماسه ديني، 

مانند عاشورا به اين عرصه اضافه شد.

نشانه در هنرهاي آييني و مذهبي عاشورا
آيين ها نه تنها در ادوار مختلف، روند نشانه شناختي 
هم  اجتماعي خاصي  هاي  پايگاه  در  بلکه  دارند  متفاوتي 
البته مي توان گفت« نظام اصلي النگ  متفاوت مي شوند 
يکي است اما آنچه فرق مي کند نحوه اجرا يا کنش پارول 
است»( شميسا، ۱۳۸۵: ۲۲۱). مانند آنکه عزاداري براي امام 
حسين(ع) که از مراسم آييني و مذهبي است در هر کشور 
و حتي شهرهاي آنها با آداب و رسوم خاص خود برگزار 
مي شود و با يکديگر متفاوت است. مانند رسم نخل گرداني 
در يزد و آيين تشت گذاري در آذربايجان، هر کدام به نوبه 
خود بر يک دال اشاره دارد البته هر يک بخشي از اين واقعه 
را روايت مي کنند. «در واقع صورت اجرا متفاوت است اما 
همه در يک راستا پيش مي روند. زبان تصوير جلوه هايي 
را براي بيان مفاهيم مختلف از روشهاي گوناگون بازگو 
مي کند. هنرمندان نيز در دوره هاي گوناگون از شيوه هاي 

اعالنهاي  در  پرنده  نقش  تبيين   
عاشورايي ايران (دهه ٨٠ و ٩٠ش)، با 
رويکرد نظريه ياکوبسن  /  ١٣١ -١٤٩ 



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۶۷

فصلنامة علمي نگره

مختلفي براي بيان اثر خود در نمود هنر عاشورا استفاده 
مي کنند. نمادها و سمبلها در علمها و بيرقها، پارچه هاي 
سبز، شمع و غيره ويا حتي نقاشي قلمکار، پرده درويشي 
و ... هر کدام واکاوي ديدگاهي فرهنگي را نمايان مي سازد 
و تاريخي از گذشته به حال را در آثار تصويري رقم مي 
زند.»(عسگري، ۱۳۹۷: ۲۳). نشانه هاي تصويري در قالب 
مدلول  به  اشاره  که  هستند  دالهايي  عاشورايي  آيينهاي 
آزادگي، پايداري و برقراري اسالم دارند. اين نشانه ها در 
قالب مراسمهاي مذهبي همراه با علمهاي فلزي و چوبي 
يا حتي نسخه هاي دستي و چاپ سنگي با رويکرد تعزيه 
را  پيام کربال  استعاره و مجاز،  قالب  در  مصور شده اند 
منتقل مي کنند و اين روند سينه به سينه به نسل امروز منتقل 
شده و در قالب زبان جديد به صورت استعاره و مجاز 
مطرح مي شود. « در استعاره نشانه به اين دليل جايگزين 
نشانه اي ديگر مي شود که به نحوي به آن شبيه باشد و يک 
نشانه در پيوند با نشانه اي ديگر است» ( ايگلتون، ۱۳۹۸: 
برگزار  که در شهرهاي مختلف  آيين عاشورا  در   .(۱۳۶
مي شود، نشانه ها در قالبهاي مختلف استعاره از مفاهيم 
نهضت عاشورا و يا به صورت مجاز مطرح کننده بخشي از 
داستان کربال را با زبان ادبيات، تصوير، نمايش، موسيقي و 

يا خوشنويسي مطرح مي کند.

نقش پرنده
در  را  انديشه هايش  رمزگذاري،  با  توانست  «انسان 
قالب نمادهاي کالمي و يا شمايلي مطرح کند و راهي براي 
ماندگارترکردن آنها بيابد. نمادها در ارتباط ميان فرهنگ ها 
بازنمايي  را  متفاوتي  مفاهيم  و  به دست مي شوند  دست 
مي کنند»( طاهري، ۱۳۹۶: ۱۲). نماد پرنده، نقشي است که از 
ساليان دور حتي از دوران نوسنگي تا کنون در بسياري از 
آثار ديده مي شود. مانند آنکه «تصوير پرنده در هنر مصر 
نماد  قدرت خدايان و فراعنه بوده و در آيين هندو، ويشنو 
بدين شکل، تصوير مي شد. »(هال، ۱۳۸۳: ۳۹)« در ميان 
پرندگان سيمرغ در ادبيات حماسي قبل از اسالم (شاهنامه) 
نماد خرد و مداوا بود و يا طاووس در هنر ايران همراه با 

خورشيد و يا درخت زندگي نقش مهمي را در هنر ايران 
 (۷۲ ۷۰و   :۱۳۹۵ مي داد»(پورخوش،  اختصاص  خود  به 
در دوران پيش از تاريخ در بين النهرين اين نقش مقدس 
(نماد باران) به همراه درخت زندگي ديده مي شد.« نقش 
پر و يا بال که جزئي از پرنده است در دوران باستان نماد 
قدرت قلمداد مي شد»(هال،۱۳۸۳: ۳۰) حتي جزء زينت آالت 
سلطنتي به شمار مي رفت. در واقع پرنده موجودي است که 
پرواز مي کند و نمادي از آسمان برشمرده مي شد. کبوتر 
نيز در سراسر دنيا استعاره از صلح و عشق است و در 
ايران عالوه بر اين مفاهيم، استعاره از آزادگي و رهايي 
از بند ظلم است. « در فرهنگ و ادبيات اسالمي، طاووس 
به عنوان يک مرغ بهشتيمورد توجه بوده است. عطار در 
منطق الطير، طاووس را مظهر بهشت پرستان مي داند. از 
اين حيواتن در قرآن اشاره نشده اما در نهج البالغه، خطبه 
۱۶۵، به عنوان شگفت انگيزترين پرندگان در آفرينش ياد 

مي کند»(پورخوش، ۱۳۹۵: ۷۲) 

نقش پرنده در هنرهاي آييني عاشورا
هنرهاي آييني عاشورا دامنه بسيار گسترده اي دارد 
از جمله، علم و کتلهاي چوبي و فلزي( تصوير۱)، پرچمهاي 
سوزن دوزي شده و يا بيرقهاي چاپ شده به شيوه دستي 
و ماشيني، کتب چاپ سنگي و سربي، نگارگريها،کاشيکاريها، 
پرده هاي تعزيه و خوشنويسي به صورت هنرهاي آييني 
را شکل  ما  تصويري  گذشته  جامعه،  در  کرده  رسوخ  و 
مي دهد. پرندگاني همچون طاووس، کبوتر، گنجشک به عنوان 
نشانه هاي تصويري در کنار ساير عناصر ظهور يافته اند. 
به عنوان نمونه يکي از جالب ترين شاخه هاي هنر فلز کاري 
علم سازي  داشت  رواج  صفوي  دوران  در  که  ايران  در 
بود.(تصوير٢). قديمي ترين علم هاي ايران در موزه توپقاپو 
استانبول ديده مي شود که پس از رواج تشيع استفاده مي شد. 
تعداد تيغه هاي علم ها در بسياري موارد مربوط به تعداد 
معصومين بود. اينها نماد حق طلبي شيعه و تيغة شمشير 
است که در ياري امام حسين (ع) آماده و هيچ گاه در نيام 
نخواهند ماند. روي اين علم ها در کنار تيغه ها و سطوحي 
که با خطوط مختلف،کتيبه نگاري شده، اشکال حيواني مانند 
شتر، آهو، اژدها وپرندگاني از جمله طاووس، کبوتر، هدهد 
و خروس ديده مي شود. بيشترين نقش پرنده روي علمها 
مربوط به طاووس است که نماد امام زمان(عج) تعبير شده 
است. بسياري از هنرمندان طراح نيز در بيان آثار عاشورايي 
خود، از سنت و نمادهاي عاشورايي كه ريشه در هنر ايراني 
دارد استفاده مي  كنند و حتي سعي بر آن دارند تا عالوه بر 
استفاده تصويري در كليت ساختار اعالن هاي خود از ماهيت 

اين نمادها نيز بهره گيرند.

اعالنهاي عاشورايي دهه ۸۰ و ۹۰ ش در ايران
نقاشي  به  عاشورايي  اعالنهاي  گيري  شکل  پيشينه 

تصوير١. نقش طاووس روي علم - ١٣٩١ش  مأخذ: سايت هنراسالمي 
islamicartz.com



و  صفويه  دوران  در  تعزيه  هاي  پرده  و  اي  قهوه خانه 
نيز  کوچکي  اعالنهاي  ميان  اين  در  مي گردد.  باز  قاجار 
يا فرمايشي از حضرت  از اسم پنج تن و  مانند نگارش 
محمد(ص)، امامان معصوم از جمله امام حسين(ع) و يا 
اطراف نوشته گل و  ايراني وجود داشت و در  مشاهير 
انقالب اسالمي و  پيروزي  از  بوته ترسيم مي شد. پس 
البته مدتي بعد بين سالهاي۵۸ تا۷۰ ش به خصوص از 
سوي حوزه هنري، عاشورا و جنگ تحميلي، دو موضوع 

مطرح شده در بسياري از طراحي ها بود.
شيوه مدرن طراحي گرافيک در اعالنهاي عاشورايي 
طي حرکتي جديد از سوي حوزه هنري از سال ۸۴ش به 
صورت سوگواره ها و نمايشگاه هاي عاشورايي و به شيوه 
اين  تا کنون هر ساله  از آن زمان  رقابتي، شکل گرفت. 
سوگواره حتي در سطح بين المللي با موضوعات جنبي و 
با عنوان هنر عاشورايي برگزار مي شود، اما بايد متذکر شد 
که در بسياري از دوره ها شاکله آثار منتخب، تکرار شده 
و يا بسياري از طراحي ها به جز دو دوره سوگواره در 
حد نمايشگاه و کتابچه اي از اين آثار، مسکوت باقي مانده 
است. از سويي ديگر، حرکتهاي خودجوش عاشورايي( به 
خصوص در ارتباط با راهپيمايي هاي اربعين) نه تنها در 
عرصه اعالن بلکه در قالب رسانه هاي ديجيتال، فيلم و 

عکس به صورت مردمي در حال  افزايش است.
به بعد  از سال ۹۰ش  اعالنهاي عاشورايي  به  توجه 
گسترش چشمگيري داشت از جمله  شناخته شده ترين 
است  هيئت  پوستر  و  عکس  عاشورايي  سوگواره  اينها 
که از سال ۹۳ش در قم شروع شده و هر سال تا کنون 
ادامه دارد. سوگواره هنر عاشورايي از سوي شهرداري 
رشت از سال ۹۰ش، فراخوان عکس و پوستر سوگواره 
، سوگواره  دوره)  دو  سال ۹۱ش(طي  در  سرو(محرم) 
عکس و پوستر محرم در بندر ماهشهر از سال ۹۲ش و 
همچنين اولين سوگواره پوسترهاي عاشورايي کيش از 
تيرماه ۹۷ش کار خود را آغاز کرده اند.  در اين فراخوانها 
هنرمندان از شيوه ها و تکنيک هاي مختلف استفاده مي کنند 
تا بتوانند با زبان اعالن و شيوه هاي نو، مفاهيم را در 

قالب نشانه ها و تصاوير بازگو کنند.

نقش  تصويري  نمادهاي  تبيين  در  مجاز  و  استعاره 
پرنده در اعالنهاي عاشورايي

الف- استعاره
ياد  تشبيه  نوع  عالي ترين  استعاره  فارسي«  ادب  در 
مي شود. کاربرد وتژه اي به شکل استعاري به جاي واژه اي 
معاني  رابطه  حفظ  با  همراه  انتخاب  اين  که  است  ديگر 

تصوير٣. جالل پيرمرزآباد-هشتمين دوره هنر عاشورايي(حوزه 
هنري)- ١٣٩٣ش، مأخذ: آرشيو تصويري حوزه هنري 

تصوير٢. علم مربوط به اردبيل در موزه ملي ايران ٨٧٨ش- مأخذ: 
٢٠١٢: ١١٢ ,w.allan

اعالنهاي  در  پرنده  نقش  تبيين   
عاشورايي ايران (دهه ٨٠ و ٩٠ش)، با 
رويکرد نظريه ياکوبسن  /  ١٣١ -١٤٩ 



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۶۹

فصلنامة علمي نگره

اين دو واحد واژگاني صورت مي گيرد»(گندمکار، ۱۳۹۱: 
۱۵۴و۱۵۵) همانطور که در مباحث قبلي ذکر کرديم به اعتقاد 
ياکوبسن با استفاده از فنون مختلف به طور ناخودآگاه 
گفتارمان را به نظام گسترده تري از تداعي ها که داللتهاي 
خاص خود را دارد مي توانيم متصل کنيم. بدين سبب با به 
کارگيري فنون بالغي، سطح بسيار گسترده تري را مطرح 
مي کنيم.در( تصوير۳) هنرمند از کالغ به عنوان استعاره 
بر قاعده جانشيني به جاي معاني نمادين از جمله مرگ و 
نمود انسانهايي شر تکيه دارد و همانندي و قياس با اين 
صفت رذيله را صورت مي دهد. در اينجا کالغ نشأت گرفته 
از پندار ذهني در فرهنگ عام است که حاوي بار منفي و 
بدشگوني براي مشابهت با اين نيروي شر با بياني غني تر 
هجوم  صورت  به  خصوص  به  است.  استعاره  قالب  در 
کبوتر  به سوي  آور و غارغارکنان تصوير شده که رو 
کبوتر  و  دارند  (ع)  امام حسين  نماد شهادت  تيرخورده( 
به نشانه مظلوميت ايشان زير هجوم لشکريان پليد شمر 
تيرباران شده است. هجوم کالغها، فضاي تاريکي ايجاد 
کرده در حاليکه در تضاد با نور زرد رنگ اطراف کبوتر 
جلوه مي کند و اين حالت استعاره از تضاد نيروي خير و 
شر است و نور که روشنايي وجود قدسي امام حسين (ع) 
را نشان مي دهد. اين نگاه درباره کالغ در ساير کشورها 
نيز تعابير مختلفي دارد که در کشور ما نيز رسوخ کرده 

است. مثًال در آلمان جادوگرها روي کالغ راه مي روند در 
اسکاتلند کالغ را پرنده اي شيطاني مي دانند که قطره اي 
از خون شيطان بر زبان دارد طلسم شده است(معصومي، 
با خود  را  و جنگ  بيماري  مرگ،  معناي  و   (۵۲۲ ،۱۳۹۲
دارد( ميت فورد، ۱۳۸۸: ۶۹). در بين فرهنگ عام ايران نيز 
غارغارکردن کالغها به خصوص در پاييز، يادآور مرگ و 

اتفاقي غم انگيز خواهد بود.
در (تصوير۴) در اينجا کلمه "حر" و پر که به آن وصل 
است استعاره از پرواز و آسماني شدن با الهام از رنگ 
رنگ  سياه  ازنوشتار  شدن  جدا  و  پاکي  نشانه  به  سفيد 
پايين صفحه با ماهيتي جدا به گونه اي که کلمه "بن زياد" 
به صفحه قرمز چسبيده است و رنگي سياه دارد اما کلمه 
حر با رهايي خود و سايه اي که طراح به زير نوشته سفيد 
زده است گويي متصور شده که مي خواهد از صفحه زميني 
نيز پرواز کند. استفاده از فونت نستعليق به عنوان فونتي 
که جنبه تغزلي دارد شبيه پرنده اي که رو به اوج است 
نشان داده مي شود. حتي اين رهايي، جدا شدن از ضمائم 

نوشتاري از جله ضمه حرف"ح" است.
در (تصوير۵) گلهاي پرپر استعاره از پرپر شدن وجود 
پاک امام حسين(ع)، دستي که از تجمع گلبرگها شکل گرفته، 
استعاره از وحدت و عالمت بيعت با امام حسين(ع) است. 
در حالي که شبيه به پرنده نيز که نماد آزادي است تشبيه 

تصوير٤. حميد پورشريف-يازدهمين دوره هنر عاشورايي(حوزه 
هنري)- ١٣٩٦ش،  مأخذ: آرشيو تصويري حوزه هنري، مأخذ: همان. 

تصوير٥. اعالن فراخوان هشتمين دوره هنر عاشورايي(حوزه هنري)- 
resistart.ir ١٣٩٣ش، مأخذ: سايت هنر مقاومت



شده است. اما آنچه در ( تصوير ۶) مي بينيم پرنده اي را 
که همچون شيوه خطوط گذشته مانند مرغ بسم ا... با خط 
ديواني جديد تصوير شده است. اين شيوه در گذشته نيز 
به نام خط ديواني تفنن در قالب اشکال مختلف( تصوير۷) 
شکل مي گرفت. حال آنکه در اين اعالن پرنده اي که استعاره 
از آزادي دارد و همراه خود نام امام حسين(ع) را جلوه 
مي سازد. خط ديواني در قرن ۹ هـ ق در دوران عثماني 
به وسيله منشيان آنها شکل گرفت و بعدها به صورت 
جلي و تفنن نيز مطرح شد و امروزه انواع مختلفي از آن با 
ترکيبات و تغييرات جديد پيدايش يافته است از جمله آنچه 
در اين اعالن ديده مي شوند با زمينه اي کهنه کاري شده 

ما را به گذشته مي برد.

به طور کلي (تصوير۴، ۵ و ۶) هر سه شيوه تغزلي 
دارد و اين گونه به مانند غزل شاعرانه به خصوص در 
(تصوير۴ و ۵) و استفاده از عناصري چون گلبرگ، پر و 
پرواز و خط سيال ديواني ما را بر اين مي دارد، درباره 
پيامهايي که ريشه در باورها و نمادگرايي آييني و بومي 
از چه  استعاره  يک  که هر  دريابيم  و  بينديشيم  دارد  ما 
مفهومي است. بر اساس ديدگاه ياکوبسن غزل در ادبيات 
اول شخص متمرکز است و نقش عاطفي، حضوري  بر 
بسيار جدي دارد(سجودي،۱۳۷۷: ۲۲۶)  توجه به صورت 
آثار هنري  آفريني در صورت  زيبايي  نقش  در  که  پيام 
جلوه مي کند معنا و محتواي عناصر تصويري را نيز شکل 

مي دهد.

تصوير٦. حسين کريمي-نهمين دوره هنر 
عاشورايي(حوزه هنري)- ١٣٩٤ش، مأخذ: 

آرشيو تصويري حوزه هنري

تصوير٧. خط ديواني(تفنن) مأخذ: فضائلي، 
١٣٩٠: ٤٢٨

تصوير٨. مسعود شکيبا- هفتمين دوره هنر 
عاشورايي(حوزه هنري)- ١٣٩١ش- مأخذ: 

آرشيو تصويري حوزه هنري

دوره  دومين  زاده   آقاقلي  احمد  تصوير٩. 
سوگواره پوسترهاي عاشورايي(حوزه هنري)- 
١٩  :١٣٨٧ هنري،  مأخذ:حوزه  ١٣٨٦ش- 

تصوير١٠. کالهخود دوران صفويه مأخذ: الهي، ١٣٧٧: ٥٩

اعالنهاي  در  پرنده  نقش  تبيين   
عاشورايي ايران (دهه ٨٠ و ٩٠ش)، با 
رويکرد نظريه ياکوبسن  /  ١٣١ -١٤٩ 
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ب- مجاز
«اصطالح مجاز در نخستين کاربردش، در فنون بالغت 
استفاد ميشد و به مثابه آرايه هاي ادبي، بيشتر شگردي 
معنايي در آفرينش شعر به حساب مي آمد اما با گذشت 
زمان در آثار متعددي به عنوان يکي از ويژگي هاي زبان 
معرفي شد. مجاز در زبان ادب به مثابه يکي از فنون ادبي، 
به مسئله حقيقت در برابر مجاز مربوط ميشود، آن هم 
به اين دليل آنکه قرار بود مجاز کاربرد لفظ در غير معني 
حقيقي اش باشد»(گندمکار و طيب زاده، ١٣٩٦: ١٥٢و١٥٣). 
عناصر  همنشيني  از  مي شود  تعريف  اينجا  در  که  آنچه 
تصويري و زنجيره متن و تصوير يک رابطه همنشيني 
مجموعه  بين  خطي  رابطه  و  مي شود  ايجاد  اعالن  در 
مصور شده، قطب مجاز را شکل مي دهد. بر اساس آنچه 

در(تصوير۸) ديده مي شود پر که قسمتي از پرنده است، به 
عنوان جزئي از شاکله کالهخود مطرح مي شود. در اينجا 
اعالن در زبان کلي نوعي مجاز است زيرا که از کالهخود 
به عنوان جزئي از وسايل رزم در نبرد با اصحاب يزيد 
تصوير شده است. اجزاء نشانگر نوعي رابطه خطي بين 
کالهخود، خون، پر و نوشتار پايين صفحه است. اين جزء، 
تصور بيننده را به کليت واقعه عاشورا و صحنه نبرد سوق 
مي دهد اما استفاده از پر سبز در نگاهي جزئي تر سمبل 
قداست معصومين است. شاکله کالهخود همراه با پرهاي 
روي آن مانند ابزارهاي نمايش تعزيه که سالياني است در 
ميان فرهنگ عموم مردم جاي گرفته تعريف شده است. 
دوران  در  جنگ  کالهخودهاي  از  برگرفته  کالهخود  نوع 
صفويه است. از همان دوران که پيشينه نمايش تعزيه شکل 

تصوير١١. مرتضي شادنايي چهارمين دوره 
پوستر هيئت ١٣٩٦ش-  مأخذ: پوستر هيأت، 

١٣٩٦: ٤٨

تصوير١٢. اعالن فراخوان يازدهمين سوگواره 
١٣٩٦ش-     هنري)-  عاشورايي(حوزه  هنر 

resistart.ir-مأخذ: سايت هنر مقاومت

تصوير١٣. محمد درويشي-دومين سوگواره 
١٣٨٦ش-     هنري)-  عاشورايي(حوزه  هنر 

مأخذ: حوزه هنري، ١٣٨٧: ٥٤

تصوير١٤. سيد مهدي موسوي- پنجمين 
هنري)-  عاشورايي(حوزه  هنر  سوگواره 
١٣٩٠ش-    مأخذ: حوزه هنري، ١٣٩٠: ١٢٩

سومين  خسروي-  ابوالفضل  تصوير١٥. 
هنري)-  عاشورايي(حوزه  هنر  سوگواره 

١٣٨٨ش-    مأخذ: همان : ١٣

تصوير١٦. محمد رياضي- اولين سوگواره 
١٣٨٤ش-     هنري)-  عاشورايي(حوزه  هنر 

مأخذ: همان : ٨٦



منسجم تري گرفت از اين کالهخودها استفاده شد. در آن 
دوران پر طاووس و يا شتر مرغ در داخل ميله جلوي آن 
به کار مي رفت. در واقع طراح اين کالهخود را به مانند 
نمايشي از صحنه نبرد عاشورا در نمايشهاي تعزيه تصوير 
کرده است به خصوص که از تکنيک عکاسي به واقعيت 
صريح رسيده است. وجود مجاز مرسل در اينجا به دليل 
آنکه توجه به جنبه توصيفي دارد و از مفاهيم عميق استفاده 
نمي کند در وجه سطحي باقي مي ماند و به اليه هاي عميق 
تر درک موضوع پيش نمي رود. در واقع مخاطب با تصور 
خود از آنچه به عنوان بخشي از موقعيت مکاني و يا واقعه 
تاريخي در اعالن مي بيند کربال و حرم امام حسين (ع) را 
تجسم مي کند.( تصوير۹) هنرمند سعي داشته به راحتي و 
صريح با نگاه اخباري، اشاره به موضوع داشته باشد و 

بيننده را به چالش ذهني دعوت نکند.

ج-استعاره و مجاز
همانطور که در( تصوير۱۰) ديده مي شود. در اين اعالن، 
فرم شمشير (ابزار جنگ) به عنوان مجاز مرسل تعريف شده 
است اما در عين حال حرکتهاي متداوم شمشير در فضا 
حالت کشش تصويري ايجاد کرده به گونه اي که شبيه به 
پرنده با بالهاي گشوده شده است. پرنده استعاره از مفهوم 
رهايي و آزادگي با خود به همراه دارد به خصوص آنکه سر 
پرنده شبيه به کبوتر نماد صلح، پاکي و معصوميت است در 
لواي آزادگي  نشان داده شده است. تضاد رنگها، سياهي 
زمينه و سفيدي شمشير تقابل نيروهاي خير و شر را بيان 
مي کند. فضاي تکرار شده شمشير شبيه به کشش تصويري 
در عکاسي و هاله نور است. تقاطع شمشيرها بر روي گلوي 
پرنده، سري که در راه آزادگي بريده ميشود نشان مي دهد. 

اين اعالن، مجاز و استعاره را توأمان نشان مي دهد.

تصوير١٨. اعالن فراخوان نهمين  سوگواره 
١٣٩٤ش-   هنري)-  عاشورايي(حوزه  هنر 

presistart.ir   مأخذ: سايت هنر مقاومت

تصوير١٧. بخشي از تصوير١٦

hogotravel.com :مأخذ: تصوير١٩. محمود فرشچيان - مأخذ عسگري-١٣٨٨-  فاطمه  تصوير٢٠. 
نگارنده
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کارکردهاي ارتباطي و انواع ادبي در واکاوي نقش پرنده 
کنار ساير عناصر تجسمي اعالنهاي عاشورايي

ياد  از آن  ياکوبسن  ارتباطي که  بين کارکردهاي  در 
که  کارکردهايي  از  نمونه   به ۴  تحقيق  اين  در   مي کند، 
بيشترين کاربرد و به ترتيب بيشترين تأثير را در مخاطب 
ايجاد مي کند مراجعه مي کنيم. البته تأثير شامل کنش فکري 
و عمل است که به ترتيب درباره هر يک مباحثي را در 

ارتباط با اعالن و نقش پرنده مطرح خواهيم کرد.
در اين تحقيق دسته بنديها با آنچه که ياکوبسن مي گويد  
در برخي موارد، کمي متفاوت مي شود، بدين شکل که وي  
نوع ادبي حماسي را در شعر به دليل آنکه بر سوم شخص 
متمرکز است، نقش ارجاعي مي داند و کارکرد ترغيبي را به 
دليل امري بودن  و شک در صحت درستي و نادرستي پيام 

در سطح باالي انتقال پيام تأييد نمي کند. در واقع حماسه را 
ديدگاهي گزاره اي و ارجاعي  تلقي مي کند همچنين جنبه 
تغزلي و شعري را که ما آن را رويکرد هنري ذکر مي کنيم، 
در جايگاه باال قرار مي دهد و نگاه صورت گرايانه را همراه 
با معنا و محتوا مي داند در حاليکه اين تصور غربگرايانه 
کمي متفاوت از ساختار فکري ما ايرانيان از حماسه است. 
حماسه از جنبه وصفي استفاده مي کند اما  فراتر از يک 
گزاره توصيفي پيش  مي رود. مسلمانان حماسه حسيني 
را مملو از صحت پيام مي دانند، آنان گوش به فرمان رهبر 
با نگرشي معقوالنه کنشي حماسي خواهند داشت. در واقع 
تأثير حماسه انقالبي و حسيني در لواي نگرش متفکرانه که 
پيام پرشور آزادگي دارد از بار عاطفي و جنبه دلسوزانه 
آن مهم تر است زيرا که تا تاريخ وجود دارد خونريزي و 

سفالي-ايران-خراسان-  کاسه  تصوير٢١. 
١٣م، مأخذ:رياضي، ١٣٨٢: ٤٦

تصوير٢٢. محمد رضا حافظي- سوگواره 
farsnews.com:سرو سرخ-١٣٩٠ش- مأخذ

تصوير٢٣. مرتضي پورمند،  دومين سوگواره 
هنر عاشورايي، ١٣٨٦ش،مأخذ:حوزه هنري، 

١٣٨٧: ١٢١

تصوير٢٦. اعالن فراخوان يازدهمين سوگواره 
هنر عاشورا (حوزه هنري)-١٣٩٦ش- مأخذ:

mehrnews.com

تصوير٢٤. اعالن فراخوان يازدهمين سوگواره 
هنر عاشورا (حوزه هنري)-١٣٩٦ش- مأخذ:

mehrnews.com

تصوير٢٥. گل و مرغ-مکتب قاجار- ١٩م 
مأخذ: کن باي،١٣٨٢: ١٢٣



جنگ پديده اي بسيار شوم در تاريخ بوده است اما آنچه 
اين روايت را ارزشمند مي کند حماسه ساالر شهيدان، امام 
مسلمين و پيام به حق ايشان است که زير سم اسبان تکه 

تکه مي شود.

الف- کارکرد ترغيبي
در واقع  آنچه ترغيبي است  بار حکمي دارد و ايجاد 
و  عاطفه  تنها  نه  نوع  اين  در  مي کند  مخاطب  در  واکنش 
احساس هنرمند بيان مي شود، بلکه بيشتر، عاطفه و ديدگاه 
فکري مخاطب را ترغيب مي کند و بيننده را به واکنش عملي 
وا مي دارد. اين نوع نسبت به ساير کارکردهاي ارتباطي 
اعالنهاي عاشورايي کنش عملي بيشتري در بيننده ايجاد 
مي کند حال آنکه اين اشتياق و ترغيب مي تواند از طريق 
نقش و رنگ باشد و مفهوم حماسه عاشورا و پيام آزادي، 
مقابله با ظلم، امر به معروف و نهي از منکر و... در حالت 

ترغيبي با رويکرد حماسي شکل مي گيرد.

- حماسي(رويکرد انقالبي)
 ،۱ مصنوع  ملي،  و  طبيعي  شکل  به  مي تواند  حماسه 
اساطيري و پهلواني، حماسي و تاريخي است در دل اين 
نوع، شيوه حماسي ديني نيز شکل مي گيرد که بر اساس 
اعتقا شديد ديني  بسيار دل انگيز و زيبا شود که در شمار 
آثار حماسي ملل جاي مي گيرد از جمله حمله حيدري و يا 

خاوران نامه ابن حسام.
هنرمند نيز با استفاده شيوه هاي بصري بار حماسي 
را به اثر خود مي دهد و آن را در اين عرصه معرفي مي کند. 

حماسه عاشورا در اعالنهاي ايراني عالوه بر بار تاريخي 
و وصفي، شور و کنش ايجاد مي کند. برخي از طراحيها 
از رنگ  ايجاد فضاي حماسي  براي  ازجمله (تصوير۱۲) 
از  قرمز در وسعت زياد و شمشيرهاي مشکي(استعاره 
پليديها) به صورت مورب و تهاجمي به سمت کبوتر که 
نماد امام حسين (ع) است فضايي را ايجاد مي کند که گويي 
اين شمشيرها بر وجود و بدن ايشان اصابت کرده و بدن 
را  پاره پاره کرده اما شمشيرها در داخل بدن کبوتر مانند 
خود کبوتر، سفيد شده و با وجود تکه تکه شدن، در حال 
در  سياه  شمشيرهاي  تهاجم  فشار  است.  اوج  و  پرواز 
مرکز صفحه با تضادي در مقابل کادر افقي و مستحکم 
ايجاد  پايين صفحه شديد مي شود و ساختار مرکزي را 
مي کند. اين تقابلها و نيروهاي بصري و رواني در شکل 
و رنگ شور و جنگ را در لواي پيروزي حق (سفيدي و 
پرواز پرنده) القاء مي کند. در اين حالت روايت صحنه به 
دليل استفاده از ابزار جنگ(شمشير) به گونه اي مجاز و 
نيز کاربرد تقابلهاي رنگي، پرواز پرنده در عين تکيه تکه 

رضايي-  شيخ  صابر  محمد  تصوير٢٨. 
هشتمين سوگواره هنر عاشورا (حوزه هنري)-
١٣٩٣ش،  مأخذ:آرشيو تصويري حوزه هنري

تصوير٢٩.  مهران پندار- پنجمين سوگواره 
heyatnegar.ir :هيئت- ١٣٩٥ش  مأخذ

 

تصوير٣٠. دو بخش از تصوير٢٩  

تصوير٢٧. هدهد- ايران- ١٧م، مأخذ: موزه 
هنر اسالمي برلين

داستانهاي  با  شاعر  کار  و  سر   .١
پهلواني و مدون نيست بلکه شاعر 
و  پردازد  ابتکار ي  و  ابداع  به  خود 
داستاني را از پيش خود به وجود مي 
آورد(ذوالفقاري، عمراني، کريمي راد، 

.(١٣٨٢: ٢٤
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شدن استعاره از تداوم نهضت عاشورا و معصوميت از 
دست رفته است. ( تصوير۱۳) حماسه را به صورت يک 
راسخ،  و  استوار  در جنگ،  برافراشته  پرچمي  همانند  پر 
همراه با کنتراست رنگي قرمز و سياه و ايستاده در برابر 
باد سختيها و ظلم نشان مي دهد همچنين در ( تصوير۱۴) 
حالت دستي کوبيده شده بر کاغذي قرمز رنگ را تعبير 
مي کند. گويي نيرويي سبز همراه با پر در قسمت پايين و 
گلهاي پرپر شده استعاره از جانهاي تکه تکه شده، مشتي بر 
دهان ظلم به رنگ قرمز و خون، مي زند و کاغذ شيطان را 

پاره مي کند تا شعار هيهات من الذله را ترجمان کند.

ب- کارکرد عاطفي
جهت گيري پيام به سمت پيام دهنده است. تأثيري از 
احساس خاص از شيوه شاعرانه و عاطفي پديدآورنده را 
بيان مي کند. شيوه عاطفي مي تواند شامل غنايي و عرفاني 

باشد.

- غنايي
از ديدگاه شاعران رمانتيک، در اين نوع، شاعر خويشتن 
خويش را موضوع قرار داده در صورتي که چنين نيست 
بلکه نوع غنايي، کامًال اجتماعي است. احساسات مي تواند 

تصوير٣١. خسرو شيرين از خمسه نظامي- مکتب ترکمنان- تبريز
مأخذ:  کن باي، ١٣٨٢: ٧٤  

تصوير٣٢.   سروش علمی. دهمين سوگواره هنر عاشورايی. ١٣٩٥ش. 
مأخذ:  حوزه هنری،  ١٣٩٥: ٦٢.

انسانيت، وطن، طبيعت و خدا بازگردد.  به فرد، خانواده، 
همانطور که در شعر فارسي، نوع غنايي وسعت معنوي 
گستره اي دارد، نوع غنايي يک طرح تصويري، مانند برخي 
از اعالنها در بيان هنري و نمادپردازي، زير شاخه اين نوع 
نيز قرار مي گيرند. هنرمند از جنبه تغزلي به بيان فرم مي 
پردازد، نداي درون خود را مي شنود و در بيان مفاهيم 
آزادگي، ايثار، مظلوميت و... از وجود گسترده اجتماعي و 
جريان انسان سازي به شيوه اي رمانتيک کوشش خود 
را به ثمر مي رساند. در ( تصوير۱۵) شکل پرنده بسيار 
سيال، با پيچ و خمهاي فرمي شکل، در حال احتضار است 
و پرهاي او که شبيه به انگشتان دست جلوه مي کند گويي 
پرنده را رو به اوج مي برد. تيرهاي ظريف، بعضي به شکل 
نوشته هاي متن اعالن در بدن کبوتر اصابت کرده و حالت 
پريشاني پرنده، احساسات بيننده را جلب  مي کند. زمينه 
خاکي رنگ و سايه اي که از پرنده روي زمينه افتاده، شهادت 
و برخاک افتادن موجودي معصوم را بيشتر تداعي مي کند. 
( تصاوير  ۱۶و۱۷) گنجشکهاي خونين شده اي را گرداگرد 
نام امام حسين(ع) نشان مي دهد که براي محافظت از ايشان 
سر و جان مي دهند. گنجشک استعاره از پرنده اي معصوم 
و فروتن است اما اين نوع طراحي، شبيه به پرنده هاي نگاره 
هاي گل مرغ است که از اواخر دوران صفويه رواج يافته 



و اين سبک پردازش در آثار استاد فرشچيان(تصوير۱۹) 
بسيار ديده ميشود. اين پرندگان به شکل گنجشک و يا 
بلبل در فضاي غنايي و عرفاني نقاشيها همانند مريداني 
هستند که در لواي گل زندگي مي کنند و آواز خود را 
به واسطه وجود گل سر مي دهند.( تصوير۱۸) شمع را 
استعاره وجودي مي داند که خود مي سوزد و به ديگران 
پرندگاني  اين شمع  از شعله  نور و روشنايي مي دهد. 
از سوختن وجود يک مرکزيت متعالي، تکثير مي شوند. 
شعله نور و هدايتي که از پرپر شدن پيکر مبارک امام 
حسين(ع)( پرنده اي در مرکز شعله) در صحنه ظلم و 
خون  به وجود مي آيد. در اينجا تصوير اشاره به افسانه 
ققنوس دارد که با سوختن وي تولدي جديد صورت مي 

گيرد. در واقع نهضتي که جاويدان است.

- عرفاني
سبک عرفاني نوعي از تفکر وسير و سلوک معرفتي 
است که هنرمندان با استفاده از رمز و منش فکري آن که 
در بخشهاي پيشين گفته شد دست به طراحي مي زنند. در 
(تصوير۲۰) انبوهي از ماهيان تصوير شدند که به سوي 
نور در حرکتند و جذب منشأ هدايت شده اند. آنان نور 
وجودي خود را از هستي مرکزي مي گيرند و راه روشنايي 
را پيدا مي کنند. ماهي مظهري از زندگي در اعماق آبها به 
سوي مصباح هدايت پيش مي روند. آب، مجازي از وجود 
جريان تشنگي کربالست و مريداني که از نور هدايت در 

اعماق تاريکي سيراب مي شوند. البته تصوير ماهي ترسيم 
شده در اين طراحي برگرفته از ماهي داخل کاسه سفالي در 
ايران، خراسان، قرن۷ هجري است. (تصوير۲۲) انبوهي از 
سيمرغ هاي کوچک را نشان مي دهد که در حال طواف گرد 
يک گل سرخ، مظهرعشق هستند و نجوا مي کنند اين نجوا به 
شکل فرم دايره جايگيري شده است. لکه هاي خون قرمز نيز 
چرخش چشم را حول مرکزيت اعالن بيشتر نشان مي دهد. 
اين اعالن اشاره به داستاني از منطق الطير عطار دارد.  جمعي 
از مرغان که نماد سالکان حق هستند در جستجوي جلوه حق 
بودند. پرندگان همه جمع شدند و خواستند که پادشاهي را به 
عنوان مراد برگزينند و در سايه او زندگي کنند، همه رهسپار 
شدند تا به سيمرغ رسند در ابتداي راه عده اي منصرف شدند 
و برخي در مسير عبور از هفت وادي سلوک، تلف شدند. 
سي مرغ باقي ماندند که گرداگرد مريد خويش حلقه زدند. در 
اين اعالن اين مريدان هفتاد و دو تن به مانند هفتاد و دو يار 

امام حسين(ع) در حال سلوکند.

ج- کارکرد هنري
مفاهيم  انتقال  لزوم  بر  اثر  نقش صورت  نوع،  اين  در 
بارزتر است. در برخي از اعالنها کارکرد هنري به صورت 
استفاده از تکنيک و روشهاي مختلف هنري عرضه مي شود. 
قلم  تاش  تکنيک  با  داشته  سعي  هنرمند  (تصوير۲۳)  در 
هنري  و  تغزلي  فضايي  روغن  و  رنگ  نقاشيهاي  همچون 
بيافريند. تصوير کبوتر نيز مانند تاش قلم بر روي پنجره اي 

www.asr-entezar.ir/archives/43635 تصوير٣٣. نبرد حضرت علي اکبر با لشکر يزيد (حمله حيدري)- چاپ سنگي- قاجار- مأخذ:   سايت عصر انتظار
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در آسمان فضايي رؤيايي ايجاد کرده و کربال را در زيبايي 
نقاشيهاي  از  هنرمند  تصوير۲۴)   ) است.  کرده  تصوير 
گل و مرغ که پيدايش آن به قرن ۱۳ هجري بازمي گردد، 
فضايي بهشتي همراه با مرغي عاشق، ترکيب بندي کرده 
جلوه  نقاشيها  اين  از  استفاده  با  فضا  زيباسازي  است. 
بصري مطلوبي به اثر داده است. در (تصوير ۲۶) کاربرد 
خوشنويسي شکسته نستعليق را مشاهده مي کنيد اين خط 
با داشتن بار عرفاني و شاعرانه  همانند مرغ الحمدا.. در 
فضايي  است،  ق  هـ  قرن ۱۱  به  مربوط  که  (تصوير۲۷) 
دلنشين، آرامش بخش، هنري و تغزلي در قالب پرنده ايجاد 
کرده است وهمانند خوشنويسي جانور شکل به شيوه مرغ 
بسم ا... طراحي گشته است. اين شاکله با خطوط مختلف 
از جمله ثلث، نسخ، تعليق و يا نستعليق عرضه ميشود. مي 
توان گفت، ابداع آن به قرن ۹ هـ ق مي رسد. در سالهاي 

اخير نيز تفننهاي زيادي بدين شکل ابداع شده است.

د- کارکرد ارجاعي
 در اين طراحي ها، آنچه در اعالن به صورت حقيقي،  
عيني  و قابل اثبات است توصيف و شرح داده مي شود. 
مصور  اخباري  گزاره هاي  همچون  تصويري  عناصر 

مي شوند اين دسته شامل نوع توصيفي، داستاني و نمايشي 
باشد.

- توصيفي
ب نوع توصيفي آنچه را که در خاطر انسان گذشته با 
در ياد مي آورد. آن را براي ديگران شرح مي دهد و ديگران 
را با خود شريک و هم کاسه مي کند. البته در اينجا براي 
توصيف طراحي اعالن در چند منظر به آن نگاه مي کنيم. 
گاهي توصيف بدين شکل است که پديدآورنده، واقعه کربال 
اين توصيف،  را همچون يک نگارگري جلوه مي دهد. در 
احساسات تأثير دارد و هنرمند حقيقت زيبا را  بيان مي کند. 
در نوع ديگرتوصيف عناصر بصري بر اساس تشبيه و 
مجسم  ذهن  در  کيفيت  آن  نماينده  چنانکه  است  مقايسه 
مي شود. اين رويکرد بسيار شبيه به طرح سمبليک است اما 
آنچه به عنوان توصيف گزاره اي در کارکرد ارجاعي، نقش 
خود را در اعالن آشکار مي کند، دسته سوم است. در اين 
حالت شرح جزئيات واقعه کربال و يا مناظر و اشخاص مانند 
يک مستند وصف مي شود. در ادبيات اين حالت توجهي 
به رموز ندارد و زيبايي شناسي در آن دخيل نيست اما 
در طراحي اين اعالنها عالوه بر جنبه توصيفي به رويکرد 
زيبايي شناسي نيز تا حدي توجه شده است. با مراجعه به 
(تصوير۹) نوع مجاز در بيان تصوير نيز شکل گرفته است 
اما در نگاه جزئي تر از نماد کبوتر نيز استفاده کرده و آنچه 
بيشتر بارز است برداشت مستند گونه از اعالن است. پس 
در مي يابيم اين اعالن از جنبه توصيفي و روابط همنشيني 
اجزاء تصوير در بيان جزئي از کل حادثه، صحبت مي کند. 
اين برداشت با درک سطحي تري از پيام عاشورا روبرو 
است.(تصاوير و۳۰۲۹) روايت عکاسانه از ارتباط عاشورا 
و شهادت در دهه ۹۰ ش(دفاع مقدس و مدافعان حرم)دارد. 
البته در اينجا به صورت مطلق از جنبه روايي و توصيفي 
استفاده نکرده بلکه غالب تصوير به غير از کبوتر، به شکل 
با رويکرد مجاز مطرح شده  همنشيني نقوش و نوشتار 

است.

-  داستاني 
ايران قصه هاي منثور و منظومي وجود دارد که  در 
داستاني،  نوع  در  دارد.  ديني  و  اساطيري  جنبه  بيشتر 
پرداخت  موضوع  و  مي آيد  وجود  به  شخصيت پردازي 
مي شود. شخصيتها در بحرانهاي عاطفي  در پهنه زندگي 
بنابر خالقيت پديدآورنده شکل مي گيرند. آنچه در اعالنها 
ويژگيهاي  داراي  مي شود  مطرح  داستاني  نوع  عنوان  به 
خاصي است که جنبه توصيفي اثر را با اين رويکرد نشان 
مي دهد، بدين گونه که هنرمند از ساختار داستان پردازي 
نگارگريها در ترکيب بندي و نقش گزيني استفاده کرده و 
تصاوير روايت عاشورا در کتب چاپ سنگي و نسخه هاي 
قرار  به صحنه خود  الهام بخش روايت صحنه  را  خطي 

هنر  سوگواره  اولين  زاده-  موسي  حسن  سيد  تصوير٣٤. 
عاشورايي(حوزه هنري)-١٣٨٤ش- مأخذ: حوزه هنري، ١٣٨٨: ٣٠   



داده است. با توجه به آنچه در (تصوير۲۹) ديده ميشود، 
نگارگري  ساختمانهاي  فضاسازي  اساس  بر  طراحي 
(تصوير۳۱) روايتهاي جداگانه اي را نشان مي دهد در عين 
مي نشاند.  ساختار  يک  در  را  تصوير  و  نوشتار  حالکه 
کبوتراني سفيد، ساختار را از حالت خشک و چهارچوبي 
بيرون آورده گويي ناظر بر صحنه هاي مختلف داستان 
واقعه  از  توصيفي  روايت  (تصوير۳۲)  هستند.  عاشورا 
عاشورا در تصويرسازيهاي چاپ سنگي در ميان نقوش 
اين  است.  بخشيده  آن  به  عرفاني  جلوه اي  شده  تذهيب 
اعالن همچون پنجره اي بخشي از داستان عاشورا به طور 
در  مي کند  روايت  تصويرساز  ذهني  پردازش  با  صريح 
واقع جزئي از يک برداشت کلي از واقعه اي عظيم که در 

پيکره مجاز مرسل گنجانده شده است.

-  نمايشي
در نوع نمايشي با تجسم و تصويرسازي حادثه اي 
تاريخي و يا خيالي از زندگي انسان پرداخته مي شود و 
پديدآورنده هيچ گونه دخالتي در آن حادثه ندارد. نوعي 
از نمايش ديني تعزيه است. وجود تعزيه و نسخه هايي که 
تعزيه خوانها از آن استفاده مي کردند منابع ارزشمندي از 
ميراث بومي سرزمين ايران است. هنرمند طراح نيز با نگاه 

خالقانه خود از آنچه به تعزيه و مراسم عزاداري ساالر 
شهيدان در قالب نمايش و دسته هاي عزاداري که خود 
جلوه اي از نمايش رويداد عاشوراست، استفاده مي کند و 
در قالبي جديد همچون اعالن بيننده را با اين رويداد همراه 

مي کند.  
(تصوير ۳۴) با تکنيک عکاسي و جلوه هاي تغيير رنگ 
برداشتي از نمايش تعزيه داشته است. براي بيان صحنه 
عاشورا و شخصيت امام حسين(ع) بر روي روايت صريح 
تمرکز شده و با تکنيکهاي کامپيوتري صحنه را بازسازي 
شخصيت  اين  کالهخود  سر  روي  که  پرهايي  کرده اند. 
وجود دارد تعبيرکننده همان لباس تعزيه است که از دوران 
و شبيه  خوانان  تعزيه  راويان،  به  نسل  به  نسل  صفويه 
خوانان رسيده است. اين پرها از پر شترمرغ تهيه ميشود و 
بر کالهخود مخالف خوانها نيز تعبيه شده است با اين تفاوت 
که بر کالهخود ياران شمر، قرمزرنگ(ياران شيطان) و بر 
سر اصحاب امام حسين(ع) و خود ايشان، سبزرنگ بود که 
نشان از نيروي خير و لشکريان امام حسين(ع) داشت. آنچه 
در (تصوير۳۵) ديده ميشود، تصوير طاووس، برگرفته از 
علم فلزکاري شده دسته هاي عزاداريست. نقش طاووس 
در دوران باستان در آيين زردتشت به عنوان مرغي مقدس  
با خورشيد و درخت زندگي مورد توجه بود. در  همراه 

تصوير٣٥. سميرا رضي پور- سومين سوگواره هنر عاشورايي(حوزه 
هنري)-١٣٨٨ش- مأخذ: حوزه هنري، ١٣٨٨: ٤٥  
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اعالنهاي  در  پرنده  نقش  تبيين   
عاشورايي ايران (دهه ٨٠ و ٩٠ش)، با 
رويکرد نظريه ياکوبسن  /  ١٣١ -١٤٩ 



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۷۹

فصلنامة علمي نگره

نزديکي آتشکده ها محل خاصي براي نگهداري طاووس 
در   .(۷۲  :۱۳۹۵ بود(پورخوش،  شده  داده  اختصاص 
فرهنگ و ادبيات اسالمي طاووس به عنوان مرغ بهشتي 
ياد مي شود. عطار در منطق الطير، طاووس را مظهر بهشت 
پرستان مي داند و در نهج البالغه، امام علي(ع) در خطبه 
۱۶۵ از آن به عنوان شگفت انگيزترين پرندگان در آفرينش 
ياد مي کند. «در دوران قاجار نيز نقش طاووس به عنوان 
نماد پيامبر(ص) بر روي سکه هاي طالي بيست توماني در 
تهران به سال ۱۲۱۰هـ ق ضرب مي شد»(همان: ۷۳ و۷۴). 
قابل ذکر است که روي علمها انواع حيوانات وجود دارد 
و هر کدام معناي خاصي با خود به همراه دارند. در ميان 
پرندگان، طاووس، نماد امام زمان عجل ا... است. سراژد ها 
نشان نفس سرکش و نيز اشاره به داستان لشکر جنيان در 
کربال براي کمک به امام حسين(ع) و نپذيرفتن اين نصرت 
از سوي آنها است. هدهد استعاره از سفيري است که پيام 
عاشورا را منتقل مي کند. کبوتر، شهادت و آزادگي، خروس 
اذان گو نماد غيرت است و در تعزيه نيز استفاده مي شود. 
شمع و فانوس، قداست، آهو داستان حر و ضامن شدن 
آهو توسط امام رضا(ع) و شير نشان قدرت و شجاعت 

حضرت علي (ع) است. 
نمونه هاي فوق بازگو کننده بسياري از نشانه هاي 
تصويري و کارکردهاي ارتباطي بود که تجزيه و تحليل 
آن در جدول ۱ و۲ به صورت خالصه لحاظ شده است. 
يا  و  شده  چاپ  اعالنهاي  تصاوير  اساس  بر  جدول  اين 
آرشيو شده در سايتها و مجموعه ها طي اين دو دهه شکل 
گرفته است. همانطور که مي بينيد عالرغم آنکه بازه انجام 
سوگواره هاي عاشورايي به شيوه مدرن از سال ۸۴ تا ۹۰ 
ش تقريبًا مساوي با ۹۱ تا ۹۷ش  در ۷ سال بوده است 

اما مسابقات و سوگواره هاي جديدي از سوي نهادهاي 
مختلف در راستاي اعالنهاي عاشورايي برگزار شده است 
موجود  دهه  اين  از  بيشتري  اعالنهاي  وسيله  بدين  پس 
است و  نقش پرنده در اعالنها طي دهه ۹۰ش، ۲۶ مورد 
بيشتر استفاده شده. با توجه به جامعه آماري ۲۲ مورد از 
هر دوره که به صورت تصادفي انتخاب شده است، آرايه 
استعاره در اعالنها ۲ مورد بيشتر از دهه ۹۰ش است اما 
مجاز، يکسان و استعاره و مجاز در دهه ۸۰ش نسبت به 
۹۰ش  کمتر است، همچنين در کارکردهاي ترغيبي، هنري 
و ارجاعي در دهه ۸۰ش نمونه هاي بيشتري نسبت به دهه 
بعدي وجود دارد. در حاليکه کارکرد عاطفي در دهه ۹۰ش 
بارزتر است. شايان ذکر است که در دهه ۹۰ش گاهي، يک 
اثر در  چندين سوگواره از نهادهاي مختلف شرکت داده 

شده و به بخش نمايشگاهي راه يافته است. 

تعداد اعالنهاي 
داراي نقش پرنده 

در هر دهه 

جامعه 
آماري هر 

دهه
مجازاستعاره

استعاره 
و مجاز

کارکردهاي ارتباطي

ارجاعيهنريعاطفيترغيبي

۲۲۲۲۱۷۳۳۴۱۱۷۴دهه۸۰

۴۸۲۲۱۵۳۴۲۱۳۶۳دهه۹۰

جدول١- بررسي نقش پرنده در اعالنهاي و ويژگيهاي آنها در دهه ٨٠ و ٩٠ش -مأخذ: آرشيو تصويري حوزه هنري-پوستر هيئت  heyatnegar.ir- هنر 
farsnews.com  سوگواره سرو-presistart.ir مقاومت

دهه ٨٠  در  اعالنهاي عاشورايي  در  پرنده  نقش  نمودار ويژگي  جدول٢. 
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نتيجه
فرهنگ عاشورا با خود پيامهاي با ارزشي دارد كه اثرات آن هنوز هم پس از قرنهاي متمادي، بر 



فرهنگ و هنر اين مرز و بوم جاري است. امروزه تعداد زيادي از اعالنهاي عاشورايي در ايران در قالب 
برگزاري نمايشگاه ها و سوگواره ها شکل مي گيرند. اين تحقيق نيز سعي دارد به موضوع عاشورا اشاره 
کند همچنين هدف اصلي آن شناخت نقوش پرنده و کاربرد نمادين آنها در اعالنهاي عاشورايي ايران 
دهه ٨٠ و ٩٠ ش است پس بدين وسيله سؤالها اين گونه مطرح ميشود، نقوش پرنده و شکل گيري آن 
در اعالنهاي عاشورايي داراي کدام منشأ است؟ با توجه به رويکرد ياکوبسن نمادشناسي اين نقوش و 

انواع ادبي در کنار چه عناصر بصري و تجسمي تبيين ميشود؟ 
بر اساس يافته هاي تحقيق منشأ شکل گيري بسياري اعالنهايي که نقش پرنده در آنها استفاده شده 
است برگرفته از هنرهاي آييني و سنتي  از جمله پرنده هاي علم و کتلها، نقاشيهاي قهوه خانه اي، 
نگارگري، چاپ سنگي و...  است. به طور کلي با توجه به تحقيقات انجام شده، رويکرد حماسه عاشورا 
از دهه ٩٠ش  توجه چشمگيري در ميان مردم  داشته است و تعداد اعالنهاي بيشتري با اين موضوع 
طراحي شدند حتي سوگوارههاي متعددي در اين دهه اخير برپا شده وجنبش عاشورايي را در زمينه 
هاي مختلف هنري خلق کرده است. از دهه٩٠ش به بعد نقش پرنده در اعالنهاي منتخب به خصوص در 
سوگواره هنر عاشورايي حوزه هنري بيشتر ديده ميشود. نماد کبوتر بيشتر از ساير پرندگان در آثار به 

چشم مي خورد حتي در برخي اعالنها استفاده از پر و مفهوم پرواز دچار تکرار و پرگويي شده است.
با توجه به رويکرد ياکوبسن و بررسيهاي انجام شده روي اعالنها و نگاهي به جدول ١ و ٢ مشاهده 
مي کنيم، در هر دو دهه استفاده از رويکرد استعاره نسبت به مجاز بيشتر است. برخي اعالنها داراي هر 
دو وجه استعاره و مجاز هستند و تعدادي از هيچ کدام تبعيت نمي کنند. کارکرد عاطفي بيشتر از ساير 
کارکردهاي ارتباطي در اين دهه ها است. . اعالنها در  دهه ٩٠ش نسبت به دهه ٨٠ از لحاظ تأثيرگذاري 
عملي، استعاره پردازي کمتري داشته اند اما کارکرد عاطفي نسبت به دهه٨٠ ش بيشتر بوده است. به 
طور کلي کارکرد ترغيبي کمترين تأثير ارتباطي براي انتقال پيام و کارکرد عاطفي بيشترين نمود را در 
اعالنها داشته است. کارکرد ترغيبي و ارجاعي در دهه ٨٠ش بارزتر از دهه٩٠ش است. با توجه به اين 
گفته ها مشخص مي شود با وجود اينکه اعالنهاي عاشورايي داراي نقش پرنده در دهه ٨٠ش نسبت به 
دهه ٩٠ش کمتر بوده اما اعالنهاي دهه ٨٠ش رويکرد ترغيبي حماسي و کنشي بيشتري نسبت به دهه 
٩٠ ش داشته اند. به نظر مي رسد واداشتن مخاطب به واکنش( انگيزش) و تعمق براي طراح مهمتر از 
ساير رويکردها بوده است. در اين دوره جسارت انتخاب مواد، موضوعات و تکنيک هاي مختلف بيشتر 
ديده مي شود اما در دهه ٩٠ش رقابتي شدن عرضه اعالنها باعث شده است که تفکر داوران بر انتخاب 
آثار در هر دوره غالب شود و آثار منتخب اشتراکات فراواني با دوره هاي قبل تر خود داشته باشند. در 

واقع هنرمندان دهه اخير سعي کردند با نگاه عاطفي و تغزلي مفاهيم خود را بارزتر مطرح کنند. 
شايد بتوان گفت عدم آشنايي به مفاهيم عميق موضوع و نيز قابليتهاي آرايه هاي ادبي و نحوه بيان، 
موجب کمتر ديده شدن اين آرايه ها شده است. نمونه هاي اخير از عمق، تفکر و تأمل کمتري و به طبع 
آن از نوآوري و خالقيت کمتري برخوردارند و بيشتر جنبه شکلي و عاطفي(برانگيزاننده احساسات 

سطحي) و دنباله روي پيدا کرده اند.
 همچنين مي توان گفت، انواع ادبي نيز در زير مجموعه کارکرهاي ارتباطي مي توانند دسته بندي هاي 
مختلفي در اين اعالنها شکل دهند، مانند اينکه جنبه عاطفي و غنايي با کارکرد عاطفي- نوع توصيفي، 

داستاني و نمايشي با کارکرد ارجاعي - حماسي و انقالبي با کارکرد ترغيبي در ارتباط است.
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been qualitatively analyzed and processed. The statistical population of this study is 44 examples 

of Ashura representations that were designed and selected for Ashura art exhibitions in Iran during 

the 2000,s and 2010,s. Jacobsen,s communication functions include six communication functions, 

including persuasive, metalingual, motivational, emotional, aesthetic, or literary, and referential. 

Among them, four were related to the communication field of Ashura representations as a visual 

communication channel. According to the research findings, many of the representations in which 

the motif of the bird has been used are derived from ritual and traditional arts, including the motif 

of birds on «banner» and «led horse», coffee house paintings, paintings, lithographs, and so on. In 

general, according to research, the epic of Ashura has attracted a lot of attention among the people 

since the 2010,s and more representations have been designed on this issue. There have even been 

many mourning ceremony in the last decade and Ashura movement has created various artistic 

fields. Since the 2010s, the motif of birds has become more prominent in selected representations, 

especially in mourning for Ashura art. The pigeon symbol is more visible than any other bird, and 

even in some representations, the feathers and the concept of flight have been repeatedly used. in 

both decades, the use of metaphor is more than probe. Some representations have both aspects of 

metaphor and probe, and some do not follow any of them. Emotional function is greater than other 

communication functions in these decades. In the 2010s, representations were less metaphorical in 

terms of practical impact than in the 2000s, but their emotional function was greater than in the 2000s. 

In general, persuasive function has the least communication effect on message transmission, and 

emotional function has the most effect on representations. The persuasive and referential function 

is more pronounced in the 2000,s than in the 2010,s, but the epic and action-packed approach of 

the 2000s representations is more explicit than the 2010s. It seems that forcing the audience to react 

(motivate) and meditate has been more important than other approaches for the designer.

Keyword: Posters,Bird , Ashoura,Roman Jakobson Semiotics
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One of the themes that artists have always used as the basis for the creation of their works of art is 

the historical epic of Ashura. When placed at the forefront of religious concepts such as Ashura, the 

representation also uses signs, codes, and communication signs to express its meanings. Ashura has 

valuable messages with it, the effects of which are still present in the culture and art of our land even 

after centuries. Today, a large number of Ashura representations are being made in Iran in the form 

of exhibitions and mourning ceremonies. This research also tries to point to the subject of Ashura. 

Its main purpose is to identify the bird motifs and their symbolic use in the Ashura representation of 

Iran in the 2000s and 2010,s. The study seeks to examine the representations of the 2000s and 2010s, 

including explaining the characteristics of bird symbolism and analyzing their literary variants, 

along with other visual elements of these representations with Jacobsen,s approach. The following 

question arises: considering the Jacobsen approach in semiotics how the role of the bird works in 

communication, metaphor, and trope, and what it have to do with literary genres. The present study 

is based on the analysis of color, shape, composition and representation of the motifs of birds in 

relation to visual elements. The necessity of conducting this research is to study and recognize the 

communicative functions of Ashura representations and the role of birds in it. The evaluation has 

been done with the Jacobsen approach in order to address the impact of these representations and 

the way to convey the message through a variety of methods such as metaphor, trope, and to convey 

the meaning using various figure of speech. Jacobsen believes that metaphor and probe are the two 

fundamental characteristics to convey the meaning. According to him, the formation of a discourse 

takes place in two different semantic ways. One issue may be followed by another, depending on 

the similarity or by proximity. A representation itself is a type of communication language used 

to convey a message in order to communicate with audience in a visual communication. For this 

reason, Roman Jacobsen,s communicative approach in functionality and expression of metaphor 

and probe was used to place symbols and determine the syntagmatic and paradigmatic relations, 

so that the theory could be used as a visual communication channel. This insight should be a guide 

for artists, so that they can better convey the message with visual knowledge and communication 

semiotics, and make visual impact more engaging. This research is conducted based on descriptive-

analytical and fundamental descriptive methods. The method of collecting information is library 

method. This method has been used by scanning images and taking notes, and the information has 


