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Abstract:

In the 2021 presidential election, Typography is used as the main elements of
expression of meaning. The present analysis deals with the relationship between
visual and written signs in 2021 election typography and examines how the Iranian identity is transmitted through the use of visual and written symbols in
these works. The research method is descriptive-analytical. The method of
collecting materials is a library through taking notes and image-reading. The
results show that national identity is expressed in the text through the use of the
visual symbol of the Iranian flag or the colors used in it.
That the Syntagmatic and Associative (Paradigmatic) relations between the
visual and linguistic signs are seen in them. Islamic identity is also reflected in
the Syntagmatic relationship between written signs designed based on Islamic
calligraphy and decorative symbols of Islamic art in the design of electoral
writings. The Syntagmatic and Paradigmatic relations of visual and written signs
in identifying the explicit and implicit meanings of writings designed in election
advertisements are recognizable and effective in conveying meaning to the
audience. The play between linguistic signs and the design of letters in the
typography of the 2021 presidential election expresses national identities, Islamic
identities, individual and ideal identities.
Keywords: Iranian-Islamic Identity, Typography, 2021 Elections.
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چكيده
در تبلیغات انتخابات رياست مهوتير  1400نيشتت نگار بت عنيان يکتی از
اصلیترين ابزارها انتقال معنا ب کار رفت اس  .تحلیتل حاضتر بت یستتی
روابط نشان ها تصيير و نيشتار در نيشت نگار انتخابات میپردازد و
گينگی انتقال هيي ايرانی اسالمی را از طريق کاربس نشان ها تصيير
و نيشتار در اين آثار ميرد بررسی قرار میدهت  .روش تحقیتق ،تيصتیفی
تحلیلی است  .روش رتردآور مطالت کتابخانت ا از طريتق فیشبتردار و
تصييرخيانی اس  .نتايج تحقیق نشان میده هيي ملی بت واستط کتاربرد
نشان تصيير پر م ايران يا رنگها ب کاررفتت در آن ،در نيشتتار نهتيد
میياب ک روابط درزمانی (همنشینی) و مت اعی (ههزمتانی ،مانشتینی) میتان
نشان تصيير و زبانی در آنها دي ه میشيد .هيي استالمی نیتز از رابطت
درزمانی نشتان ها نيشتتار طراحتی شت ه بتر استاو خطتيم استالمی و
نهادها تزيینی هنر اسالمی در طراحی نيشتار انتخابتاتی نهتيد يافتت است .
تعامل نشان ها زبانی و طراحی حروف نيشتار در تبلیغتات انتخابتاتی 1400
هيي ملی ،هيي اسالمی ،هيي فرد و آرمانی را نشان میده .
كليدواژهها :هيي ايرانی اسالمی ،نيشت نگار (تايپيررافی) ،انتخابات .1400

* استاديار گروه هنر ،دانشكده ادبیات و علوم انساني ،دانشگاه محقق اردبیلي ،اردبیل ،ايران (نويسنده مسئول).
** استاديار گروه گرافیك ،دانشكده هنر و معماری ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران.
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مقدمه و طرح مسئله

هويت ملي پديداری است که گذشته از عناصر عیني و آفاقي ،ريشه در تجربههای
مشترک و خاطرات و تصورات جمعي مردم دارد ،در دورههای تاريخي معیني ابداع مي
شود ،خاطرات تاريخي در ارتباط با آن شكل ميگیرد يا خاطرات فراموش شده در
خصوص آن احیاء ميگردد (اشرف .)21 :1399 ،مفهوم هويت ،ذهن انسان را به ريشه
های اجتماعي ،تعلقات گروهي و خاستگاه بنیادی متوجه ميسازد (آلبرو.)126 :1380 ،
هويت در حقیقت بیانگر فهم ما از اين واقعیت است که ما کي هستیم و ديگران کي
هستند (جكینز .)7 :1381 ،اين آگاهي يك تجربه اجتماعي است درحاليکه در نگاه
روانشناسان هويت به معنای مختصات ويژه فرد و متمايزکننده او از ديگران تعريف
ميشود (اُلسن .)1 :2002 ،به نظر جامعهشناسان ،هويت معمو ال در نگرشها و احساسات
افراد نمود مييابد اما بستر شكلگیری آن زندگي جمعي است (گلمحمدی.)222 :1381 ،
تاجفل ، 1هويت را در آگاهي فرد از تعلق به يك گروه و اهمیت اين پیوستگي برای فرد
مفهومسازی ميکند (دوران و محسني .)109 :1386 ،به اين معنا هويت در بعد اجتماعي
مفهومي است که شكلي از آگاهي بهخود ،جامعه ،فرهنگ ،تاريخ و آينده را القاء ميکند
(رجايي .)14 :1382 ،تبلیغات انتخاباتي يكي از عرصههای توجه و حساسیت به بازنمايي
هويت ايراني است .چگونگي بیان تصويری هويت ملي در کنار ساير هويتها ،در اين
پژوهش موردتوجه قرارگرفته است .در فرآيند شكلگیری تبلیغات انتخاباتي نظام ويژه
نوشتهنگاری شكل مي گیرد که در طراحي پوسترها ،بنرها ،بیلبوردها و ساير رسانههای
اطالعرسان در فضای شهری و فضای مجازی کاربرد فراواني دارند.
سؤاالت تحقيق

سؤال اصلي تحقیق حاضر اين است که طراحان نوشتهنگاری انتخابات  1400از طريق
چه روابط نشانهشناختي انواعي از هويت را به شكل معنای صريح و ضمني به مخاطب
عرضه ميکنند؟
سؤاالت فرعی

 -1هويت ايراني اسالمي از طريق کدام روابط نشانهشناختي در نوشتهنگاری تبلیغات
انتخابات رياست جمهوری  1400ايران بیان تصويری يافته است؟
 -2بهجز هويت ملي کداميك از انواع هويت در نوشتهنگاری انتخابات 1400
قابلشناسايي است؟
1. Tajfel
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اهداف تحقيق

-1بیان حضور هويت ملي ،اسالمي ،فردی و اجتماعي بهعنوان ليههای پنهان معنايي در
نوشتهنگاری تبلیغات انتخاباتي و بیان قرارگیری هويت فردی ذيل مجموعه هويت
ملي ،اسالمي و اجتماعي .انتخاب اين ليههای هويتي بدين سبب صورت گرفته
است که تايپوگرافي انتخابات  1400به لحاظ برخورداری از نشانههای تصويری و
نوشتاری ،استعداد بیان اين مفاهیم را داشته است.
-2تحلیل روابط ايدئولوژی و نوشتار در نوشتهنگاری انتخابات .1400
 -3ايجاد حساسیت نسبت به چگونگي انتقال معنا در تبلیغات سیاسي.
پيشينه تحقيق

مواردی را بهعنوان پیشینه تحقیق ميتوان بیان کرد .طبیعي ،امینيزاده و کريمي ( )1397در
مقاله «نشانهشناسي هويت ملي در پوسترهای انتخاباتي شورای شهر شیراز» ،در حوزه
نشانهشناسي تصوير ،ابعادی همچون جنبههای اجتماعي ،مذهبي و فرهنگي در طراحي
گرافیك پوسترهای انتخاباتي شهر شیراز را موردبررسي قرار دادهاند .ملكي و همكاران
( )1395در پژوهشي با عنوان «بازنمايي هويت ملي ايرانیان در طراحي گرافیك با تأکید بر
عصر جهانيشدن» به اين نتیجه رسیدهاند که طراحي گرافیك ايران بر بازنمايي مؤلفههای
هويت ملي ،تفوق يافته است .منصور کالهکج ( )1398در مقالهی «جستاری در هويت
نمايي ملي 50 ،سال گرافیك معاصر ايران» عناصر هويتنمای گرافیك ايران را بیان کرده
است .افروغ و نوروزی طلب ( )1389در مقاله «هويت اسالمي ـ ايراني در فلزکاری عصر
صفوی با تأکید بر کتیبههای موجود بر روی آثار فلزی» رواج اشعار و متون فارسي با خط
ايراني نستعلیق را مصداق هويت ملي در نظر گرفتهاند.
هنسن و تامول ( )2019در مقاله «در فونت چیست :دريافتهای ايدئولوژيك از
تايپوگرافي» به بررسي دريافتهای سیاسي و حزبي از تايپوگرافي ميپردازند .بنويت
( )2009در مقاله «نقدی بر تحولت وبسايتهای کمپینهای تبلیغات سیاسي» ،به
بررسي ويژگيهای گرافیكي طراحي وبسايتهای سیاسي پرداخته است .عالوه بر اين
تحقیقاتي در مورد آرمها و طراحي وبسايتهای نامزدهای تبلیغاتي آمريكا انجام شده
است .اُکان ( )2019رينبرد .)2012( 1اين نكته حائز اهمیت است که تحقیق در مورد
1. Rainbird
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درک نوع حروف در ارتباطات سیاسي نوپاست (احمد .)5 :2013 ،به مسئله گفتمان
سلطه و رقابت سیاسي و نمود آن در نوشتار اشاراتي شده است (اسپیتزمولر:2015 ،
 .)126بر مبنای پیشینه موردمطالعه قرارگرفته ،تحقیق درزمینه تبلیغات انتخاباتي 1400
تاکنون انجام نشده است .تحلیل نوشتهنگاری انتخابات تاکنون موردتوجه پژوهشگران
نبوده است و بهشكل ويژه روابط جانشیني و همنشیني نشانههای موجود در تايپوگرافي
انتخابات  1400و بیان انواعي از هويت از طريق روابط نشانهشناختي در نوشتهنگاری،
مبحثي کامالا نو است که در اين پژوهش به آن پرداخته ميشود؛ بنابراين بررسي هويت
ايراني اسالمي بر مبنای روابط همنشیني (درزماني) و جانشیني (متداعي) نشانهها در
نوشتهنگاری تبلیغات انتخاباتي  1400انجام نگرفته است.
تعریف مفاهيم و مدل نظری پژوهش
تایپوگرافی (نوشتهنگاری)

تايپوگرافي شناسايي پارادايمهای ارتباطي ،برای توصیف انسجام گفتمان به روشهای
متنوع در جامعه است (رامپتون .)1 :2006 ،در کنار طراحي هدفمند ،رويكردی ارتباطي
نیز در طراحي نوشتار به چشم ميخورد (گاسلینگ .)11 :2020 ،انتخاب نوع نوشتار،
اندازه آن ،فواصل حروف و فواصل سطرها ،بر مبنايي که متن مربوط قصد بیان آن را
دارد تايپوگرافي نامیده ميشود (مثقالي .)6 :1396 ،قابلتأمل است که تمايل به ساخت
ابزار و انتقال تايپوگرافي ،محوطهسازی و خالقیت همیشه با ايدئولوژی در ارتباطاند
(اسپیتزمولر .)126 :2015 ،گاهي جنبههای زيباييشناختي به شكل خالقانه در برابر
هژموني فرهنگي و سیاسي خود در تايپوگرافي ديده ميشود (جارلهد .)117 :2015 ،رنگ
يك ويژگي تايپوگرافي است که حس تمايز و دستهبندی تايپ را در خواننده ايجاد مي
کند .رنگ و اتصالت حروف ميتواند احساسات خاصي را در بیننده ايجاد کند و
معاني اجتماعي دارد (ون لیوون .)10 :2011 ،نوشتار نهتنها بسته به هدف طراح ميتواند
ارتباطات را تسهیل کند ،بلكه باعث از بین رفتن ارتباط نیز ميگردد (ولسكو ،هیندمن و
اسپنس.)63 :2018 ،
روابط درزمانی (همنشينی) و متداعی (جانشينی) نشانهها

دو نوع رابطه همزماني و درزماني در نظريه زبانشناسي سوسور مطرح گرديده است
(سوسور .)122 :1959 ،در زبانشناسي گاهي به بررسي روابط موجود میان واحدهای نظام
زبان بدون توجه به عامل زمان پرداخته ميشود که نگرشي همزماني است .رابطه همزماني
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به روابط منطقي و ذهني خواهند پرداخت که عناصر متقارن را بهيكديگر پیوند ميدهد
(سوسور .)142 :1399 ،در اين رابطه اصطالحاتي که وجه مشترک دارند از طريق درک
روابط مشترک به جای هم انتخاب ميشوند ذهن ،گروههای انجمني ايجاد ميکند
(سوسور .)128 :1959 ،زبانشناسي درزماني ،خطي و مرتبط با زنجیره متوالي زبان است که
در جريان زمان جانشین يكديگر ميشوند (سوسور .)203 :1399 ،محور همزمان مربوط به
روابط پديدههای همزيست است و هرگونه دخالت زمان در آن کنار گذاشتهشده است
(سوسور .)115 :1399 ،درحاليکه رويداد همزماني همیشه پرمعني است در مورد رويداد
درزماني تنها يك واحد مطرح است .برای پديد آمدن صورت تازه بايد صورت قديمي
جای خود را به آن واگذار کند (سوسور.)123 :1399 ،
هاوکس تقابل دوگانه روابط همنشیني و جانشیني را بهطور ضمني يادآور تقابل
دوگانهی درزماني و همزماني ميداند و بهطور مشخص رابطهی همنشین را مرتبط با
جنبهی درزماني تلقي ميکند (هاوکس )26 :1977 ،هر دو بازی زباني را شامل ميشوند
(سوسور .)130 :1959 ،ما از طريق گروههای نشانهای ارتباط برقرار ميکنیم از طريق
گروهي از نشانهها که سازمان يافتهاند (سوسور.)128 :1959 ،
نمودار  ،1الگوی تحلیلي پژوهش حاضر را نشان ميدهد که در آن نوشتهنگاری از
طريق فرم و محتوای زباني هويت ملي ،اسالمي ،فردی و جمعي را بیان ميکند .اين
بیان مرهون حضور نشانهها و کدهای زباني و ديداری است که به شكل صريح و پنهان
در بیان هويت اثرگذارند.

نمودار شماره  :1الگوی تحلیلي نوشتهنگاری انتخابات ( 1400نگارندگان)1400 ،

هویت ملی

هويت ملي جزء مهمي از هويت فردی است ،عنصری کلیدی در تعیین هويت خود
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است .هويت ملي حاوی خصوصیاتي است که هر ملتي را از ساير ملتها جدا ميکند.
ديويد میلر پنج مشخصه را برای هويت ملي ذکر ميکند -1 .هويت ملي بهوسیله اعتقاد
به اينكه اعضاء يك ملت يكديگر را بهعنوان هممیهن ميشناسند و اعتقاد دارند که در
خصوصیاتي مشترک هستند ساخته ميشود -2 .هويت ملي ،هويتي است که در تداوم
تاريخي قرار دارد  -3هويت ملي يك هويت فعال است -4 .هويت ملي گروهي از
مردم را به يك مكان جغرافیايي ويژه مرتبط ميکند -5 .هويت ملي نیازمند آن است تا
مردمي که در آن سهیماند ،تااندازهای دارای مجموعهای از خصوصیات مشترک که منش
ملي يا فرهنگ عمومي مشترک نامیده ميشود ،باشند (میلر.)22 :1995 ،
هويت ايراني اسالمي مرتبط با اعتقاد به ارزشهای اسالمي ،مراسم و مناسك
اسالمي است که در کنار زبان ،تاريخ و ارزشهای فرهنگي ايران ،در ايجاد انسجام و
يكپارچگي در جامعه ايران اسالمي تأثیرگذار است (مرشدی زاد و احمدلو.)63 :1396 ،
هويت در سطح فردی و جمعي ،در فضاهای خاصي (فضاهای مناسكي ،نظام ارزشي،
نظام اساطیری ،مذهب ).بهطور نمادين تولید و بازتولید ميشود.
وقتي افراد بر شباهتهای درونگروهي و تفاوتهای بین گروهي تأکید دارند،
بحث هويت جمعي مطرح است .شناسه اين نوع هويت ،آن حوزه قلمرویای از حیات
اجتماعي است که فرد با ضمیر «ما» خود را متعلق به آن ميداند و در برابر آن احساس
تعهد و تكلیف ميکند .ولي هنگاميکه فرد بر تفاوتهای فردی متمايز از ديگر
اشخاص درون گروه تأکید دارد ،هويت فردی مطرح ميشود .درواقع هويت فردی،
معطوف به بازشناسي مرز میان خود و ديگری است (سلگي و همكاران .)299 :1397 ،در
تبلیغات انتخاباتي نشانههايي قابلبررسي هستند که قادرند اين ساختهای هويتي را
(هويت فردی ،ملي ،اسالمي) به بیان تصويری درآورند .نشانههايي که از طريق روابط
همنشیني و روابط جانشیني قابل خوانش هستند.
روش تحقيق

روش تحقیق توصیفي تحلیلي است .روش گردآوری مطالب کتابخانهای از طريق فیش
برداری و تصويرخواني است .روش تجزيهوتحلیل دادهها کیفي است .استدلل منطقي و
تحلیل بر اساس روابط آشكار نشانهها و اسناد ،زمینه تحلیل کیفي در اين پژوهش را
فراهم مينمايد .جامعه آمار ی پژوهش تبلیغات انتخابات رياست جمهوری  1400در
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فضای شهری و سايتها و فضای مجازی است .نمونهها به شیوه انتخابي گزينش شده
است .از میان  100نمونه تبلیغات انتخاباتي  13 ،1400نمونه مورد تحلیل قرار گرفته
است .معیار انتخاب نمونهها وجود روابط همنشیني و جانشیني نشانههای تصويری و
نوشتار در نوشتهنگاری اين آثار انتخاباتي است .بر اين مبنا ،نشانهشناسي نظرگاه تحلیل
بیانگری هويت در تايپوگرافي انتخابات است.
تحليل هویت ملی در نوشتهنگاری انتخابات ریاست جمهوری 1400

هويت ملي از تصور تمايز و رويارويي میان ما يا خودیها در برابر ديگران يا بیگانگان
نشئت ميگیرد (اشرف .)22 :1399 ،مانوئل کاستلز معتقد است «برداشت من از اصطالح
هويت ،درصورتيکه سخن از کنشگران اجتماعي باشد ،معنا و تجربه برای مردم است.
من معنا را بهمنزلهی يكي شدن نمادين کنشگر اجتماعي با مقصود و هدف کنش وی
تعريف ميکنم» (کاستلز .)22 :1389 ،کاستلز معتقد است که هويت برساخته ميشود و
سازمان دهنده معناست .با اين تفاوت که در اين بحث کانون توجه او به هويت جمعي
است .برای بیان هويت ملي و مذهبي از ابزارهای متفاوتي ميتوان استفاده کرد .هنر و
بیان تصويری يكي از بهترين ابزارهای انتقال پیام است .هرچه اهمیت «ديگری» برای
افراد بیشتر باشد ،تالش آنها برای ارتباط و مراوده با ديگران و توسعه ابزارهای
ضروری برای ارتباطات افزايش مييابد.
بدين ترتیب سطح انسجام اجتماعي افزايش مييابد و با افزايش انسجام اجتماعي
غني شدن مفهوم هويت ملي سطح ارتباطات و قابلیتهای زبانشناختي جامعه افزايش
مييابد (پورعزت .)191 :1387 ،يكي از زمینههای اجتماعي که فرد را وابسته به ارتباط
با ديگران ميکند و اهمیت افراد بیشتر و نیاز به ارتباط را حساستر مينماياند ،عرصه
انتخابات است .تايپوگرافي يكي از ابزارهای بیان مفاهیم است و بهعنوان يك منبع نشانه
شناختي موردتوجه است.
رابطه همنشينی نماد و نوشتار در نوشتهنگاری تبليغات  1400با مفهوم هویت ملی

هويت ملي نوعي هويت اجتماعي است که همبستگي را با خود دارد .ديويد میلر ،ملیت
را دارای پنج بعد ميداند .باور مشترک و تهد متقابل ،وابستگي به قلمرو خاص ،قدمت
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تصویر ( 1راست) :جزئي از بیلبورد تبلیغي در فضای شهری (پایگاه هنری حجت االسالم
والمسلمین سید ابراهیم رئیسي)1400،؛ تصویر ( 2چپ) :جزئي از تبلیغات تلویزیوني 1400
(سایت رادیو ایران)1400،

تاريخي ،منش فعال و فرهنگ عمومي (میلر .)34 :1383 ،يكي از مشهودترين عناصری
که به شكل صريح و روشن بیان هويت ملي و ايراني اسالمي را بهعنوان نماد برعهده
دارد پرچم است .پرچم ايران با سه رنگ قرمز ،سفید و سبز و نشان اهلل ،همچون يك
ابر نشانه ،تداعي کننده هويت ملي و جهتگیری اسالمي در نوشتار طراحي شده است.
پرچم و همه نمادهای ملي و میهني ديگر ،امروز نماد و سمبل يك کشور است (صادقي،
 .)27 :1391بهعنوان يك نشانه تصويری به شكل صريح از طريق روابط همنشیني با
نوشتار ،همبستگي و هويت ملي و اسالمي را بازنمايي ميکند و آن زماني است که
نوشتار و نماد پرچم در زنجیرهای متوالي در کنار يكديگر بازنمايي شدهاند .تصوير 1
نماد پرچم را در سمت چپ نوشتار «دولتي مردمي ايران قوی» نشان ميدهد.
در اين تصوير رابطه نماد ايراني اسالمي و نوشتار ،از نوع همنشیني ،خطي و درزماني
است .نوشتار و نماد دو واحد مستقل اما مجاور هم هستند( .تصوير  )1هرچند به شكل
ضمني و غیرصريح  ،نوشتار هماهنگي بصری با نماد يافته است و آن زماني است که
رنگ نوشتار برگرفته از رنگ پرچم ايران است و به شكل ضمني و از طريق روابط
نشانهای رنگ ،رنگبندی نوع نوشتار نیز بازنمايي هويت ملي اسالمي را بر عهده دارد؛
بنابراين رنگ ،ليه معنايي افزون بر نوشتار ايجاد کرده است .تصوير شماره  2نیز
همنشیني کلمه شمارش معكوس با نماد پرچم را نشان ميدهد .نماد پرچم در سمت
چپ تصوير در امتداد حرف «س» با خطوط منحني ترسیم شده است؛ بنابراين از
همنشیني مكاني برخوردار است (تصوير  .)2ميتوان اين نكته را بیان کرد که نشانههای
زباني به نشانههای ديداری شبیه هستند .نشانههايي که ميتوانند ازنظر مكاني در کنار
يكديگر قرار گیرند ،بدون آنكه با يكديگر درآمیزند (سوسور .)149 :1399 ،در رابطه
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همنشیني و درزماني توالي رويدادهای درزماني و تعدد مكاني آنها قابلتوجه است
(سوسور .)130 :1399 ،در اين موارد طراح با تمهیدهای بهکاررفته مخاطب خود را در
خوانش اثر در مسیر مشخصي هدايت ميکند؛ يعني خوانش روايتوار که دارای نوعي
توالي با يكديگرند و در اغلب موارد از نقطهای شروعشده و در نقطهای به پايان
ميرسد (يزداني .)86 :1396 ،عناصر هويت در واقع آنهايي هستند که فرد را به مجموعه
وسیعتری به نام ملت يا ملیت پیوند ميدهند و ملیت شكلي از احساسات مشترک
برآمده از شور و شوق صمیمیت و شكوه خاص مربوط به میهن است .اين نوع هويت
عاليترين سطح هويتي برای هر فرد بشری است( .حاجیاني )193 :1379 ،و با توجه به
اهمیت آن و تكرار اين نماد ملي اسالمي (پرچم) در تبلیغات انتخاباتي ،اصليترين و
عامترين پیام نوشتهنگاری انتخاباتي هويت ملي و تعلق فرد انتخاباتي به اين سطح از
هويت است.
رابطه جانشينی نماد و نوشتار در نوشتهنگاری تبليغات  1400با مفهوم هویت ملی

اسمیت بر اين باور است که از میان همه هويتهای اجتماعي که امروزه افراد بشريت
در آن سهیم هستند ،هويت ملي ،بنیادیترين و مشمولترين نوع هويت جمعي است
(اسمیت .)143 :1386 ،برخي از نوشتارهای تبلیغات انتخاباتي  1400نماد پرچم را به
شكل ضمني تداعي ميکنند (تصوير  .)3در اين موارد طراحي حروف به شكلي صورت
گرفته که چیدمان رنگي آن مطابقت و همساني با رنگهای پرچم ايران داشته باشد .در

تصویر ( 3راست) :تبلیغات انتخاباتي (خبرگزاری شبستان)1400،؛ تصویر ( 4چپ) :جزئي از
تبلیغات انتخاباتي در فضای شهری (طرح دكان)1400،

تصوير شماره  4نوشتار به خط نستعلیق با رنگهای قرمز ،سفید و سبز ايراني شكل
يافته که تداعيکننده تعلق آن به هويت ملي است .خط نستعلیق عروس خطوط ايراني
لقب گرفته است (شیرچي.)7 :1379 ،
اين خط ،در دوره اسالمي در پیوند با مؤلفههای هويت ايراني شكل گرفت (الهیاری
109

سال بیس وسيم ،شهاره 1401 ،1

و عابدين پور )159 :1389 ،و نماد هويت ايراني است (افروغ و نوروزی طلب.)73 :1389 ،
قرار گرفتن شعار «میزان رأی ملت است» در مرکز تصوير ،خوانش آن را سريعتر مي
سازد زيرا آنچه در مرکز تصوير قرار ميگیرد با تأکید و تمرکز بیشتری موردتوجه بیننده
خواهد بود (کرس و ون لیوون.)139 :2006 ،
در اين تبلیغ کلمه «میزان» به رنگ قرمز« ،رأی ملت»
به رنگ سفید و «است» به رنگ سبز است .همنشیني
اين نوشتار با نشانه اثرانگشت و پرچم جمهوری
اسالمي ،معناپردازی تبلیغ را تكامل ميبخشد .روابط
تصویر  :5تبلیغات انتخاباتي در
همنشیني غالب با روابطي زنجیرهای و دارای توالي
فضای مجازی (سایت جامعه خبری زماني است اما ميتوان از روابط همنشین مكاني نیز
تحلیلي الف)1400 ،
سخن گفت که ناظر بر بال يا پايین ،چپ و راست
قرار گرفتن نشانههاست (چندلر .)138 :1387 ،از نظر بصری قرارگیری يك عنصر در بال
با معاني تعالي و خوب همراه است .بال قرار گرفتن نشانه با مفهوم ايدهآل همراه است
(کرس و ون لیوون .)186 :2006 ،تصوير  3چگونگي تالقي نماد پرچم و نوشتار
انتخاباتي را بهروشني نشان ميدهد.
قرارگیری نام نامزد انتخاباتي در قالب سهرنگ اصلي پرچم ايران ،تعلق ملي و
وابستگي به هويت ملي نامزد انتخاباتي را بازنمايي ميکند .نوشتار از طريق معنای زباني،
هويت فردی شخص را نشان ميدهد و رنگ و شكل چیدمان کلمات «سعید جلیلي»،
نامزد انتخاباتي ،ليهی پنهاني را ايجاد کرده که حس ديدن نماد پرچم را در بیننده ايجاد
ميکند .البته در بافت اجتماعي تبلیغات انتخابات ،اين دريافت ضمني معني ،قدرتمندانه
صورت ميگیرد .بنابراين در اينجا رنگ با خاصیت ارجاعي به هويت ملي همراه است .در
واقع نشانهها ،متني را پیشروی مخاطب ميگشايد و کنش ارتباطي را دربر ميگیرد .متن،
حاصل همنشیني رمزگان بسیار است .اين ارتباط همنشیني گروههای نشانهای را در برمي
گیرد (سوسور .)124 :1959 ،متن از ليههای متعددی تشكیلشده که هريك خود نمود
عیني و متني يك نظام رمزگانياند (سجودی .)205 :1387 ،بنابراين نوشتار قابلیت آن را
دارد که زمینهساز سیالن و وفور معاني باشد .نوشتار بايد کنش داشته باشد و خوانا باشد
(سجودی.)240 :1387 ،اين روابط در نظام نوشتهنگاری تبلیغات انتخاباتي  1400قابلتحلیل
است .در نوشتهنگاری تبلیغات انتخاباتي که بهواسطه رابطه جانشیني طراحي شدهاند
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پرچم و هويت ملي ،ليه پنهان معنايي غالب آنهاست .تصوير  5نوشتار «من ايراني
هستم» را در پالن ابتدايي تصويری به نمايش گذاشته که در پسزمینه آن پر پرواز با سه
رنگ اصلي پرچم ايران ،طراحي شده است.
ليههای متن حاضر هريك رمزگان معنايي را دربر ميگیـرد .محتـوای نوشـتار «مـن
ايراني هستم» تعلق به يك ملیت را از طريق رمزگان زباني تـداعي مـيکنـد .پرـر مفهـوم
پرواز را تداعي ميکند و سه رنگ اصلي پرچم رمزگان هويت ملياند (تصوير  .)5رابطه
از نوع جانشیني است .خط شكستهنستعلیق که معنای تغزلي و حسي نوشتار را در خود
دارد (شیرچي . )8 :1379 ،با پرر درآمیخته ،پری که به رنگ قرمز و سـبز اسـت و نوشـتار،
رنگ سفید میاني پرچم را تداعي ميکند .اين همآمیزی نوشتار و تصوير پرـر ،شخصـیت
نوشتار را وابسته به نشانه تصويری و شخصیت نشـانه تصـويری را وابسـته بـه نوشـتار
نشان ميدهد .در اين صورت نظام نشانهای جديدی بر نشانههای زباني افزوده ميگـردد
و انتقال پیام به مخاطب را قوت ميبخشد .تمهیدهای خالقانه طراحي نوشـتار ،فضـايي
را فراهم ميکند تا اثرات روانشناختي بر ادراک و رفتار مخاطب داشـته باشـد (دويـل و
بوتوملي .)396 :2009 ،نوشتار طراحي شده قادر است احساسات را انتقال دهد (سـلنتیس،
 .)115 :1392در اين اثر پیچ و تاب خط شكستهنسـتعلیق حـس انگیـز اسـت و بـه هـم
پیوستگي کلمات ،حس يكپارچگي بصری را تداعي مـيکنـد .در ايـن اثـر نوشـتار مـن
ايراني هستم به رنگ سفید نماد پاکي است (عابددوست .)119 :1399 ،تبديل حـروف بـه
تصوير ،امكانات فراواني را برای طـراح ايجـاد ميکنـد (عابددوسـت .)23 :1400 ،وقتـي
طراحي حروف چیزی بیش از نوشتار صرف ميشود ،قدرت ارتباطي آن افزايش مييابد
(مثقالي . )122 :1396 ،در اين اثر تصوير پرر و نوشتار در هم آمیخته است و بدين واسـطه
خاصیت بیاني خط با توجه به ليههـای معنـايي نشـانههـا تقويـت شـده اسـت .محـور
جانشیني يعني جستوجوی مجموعهای از دالها که در متن يا اثر غايب اسـت .تحلیـل
جانشیني شامل مقايسهی هر کدام از دالهای حاضر در متن با دالهای غايبي اسـت کـه
در موقعیتي مشابه امكان انتخاب آنها به جای دال حاضر وجود داشـته اسـت (يزدانـي،
 .)102 :1396در اينجا تصوير صريح پرچم ايران غايب است اما مؤلفه رنگ ،ايـن غايـب
را حاضر ميسازد.
تصوير  6همآمیزی تصوير و نوشتار در شعار انتخاباتي را به نمايش ميگذارد .متن
شعار تبلیغاتي «دولت اقدام و تحول» ،به خط نستعلیق است که ايراني بودن را تداعي
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ميکند .حرف «ل» با تصوير پرچم ايران درآمیخته تا شخصیت نوشتار به شكل پرچمي
برافراشته بازنمايي شود .در اينجا رابطه جانشیني نوشتار و تصوير القای هويت ملي را
برعهده دارد .بیننده در حال خوانش حروف و نظام رمزگان زباني است؛ اما بهجای آن،
نماد پرچم را ميبیند .اين ارتباط موجب ميشود ،محورجانشیني مبتني بر جانشین کردن
يك تصوير بهجای وضعیت قبلي باشد (اسكولز.)38 :1383 ،

تصویر ( 6راست) :جزئي از تبلیغات انتخاباتي در فضای شهری (نگارندگان)1400،
تصویر ( 7چپ) :جزئي از تبلیغات انتخاباتي( ،سایت یارخراساني)1400 ،

تصوير 7تلفیق نام «سعید جلیلي» نامزد انتخاباتي را با تصوير پرچم نشان ميدهد.
تصوير  8قرارگیری نماد پرچم بهجای نشانه فتحه و تشديد ،در کلمه «همتي» را نشان
ميدهد  .سه خط نماد پرچم ايران و نماد صدای سوم در شعار تبلیغي اين کانديداست.
رابطه جانشیني بارز است .استفاده دوگانه از معنای نوشتاری و ساختار بصری ميتواند
امكان ارتباطي يكتا را ايجاد کند .وقتي يك حرف يا کلمه فراسوی کارکرد نوشتاری
شان ،کیفیاتي تصويری به خود ميگیرد ،بهخودیخود تبديل به تصوير شده و پتانسیل
آن برای تأثیرگذاری زياد ميگردد .بر اين مبنا نشانهنوشت در دو سطح معني حروف و
شكل آن با مخاطب ،ارتباط برقرار ميکند (مثقالي .)122 :1396 ،تفسیر نشانههای موجود
در نوشتار در ذهن مخاطب در بافت زماني و سیاسي خاص فعالیتهای انتخاباتي
صورت ميگیرد و انتقال معنای نوشتار را فضای اجتماعي و جهتگیریهای سیاسي
تقويت ميکند .بافت يك رابطه است که بین ليههای متني ممكن است برقرار باشد
(سجودی . )214 :1387 ،در اينجا بافت اجتماعي ايران ،فضای ارجاع نشانهها و
معناپردازی آن را فراهم ميکند .در تصوير  ،9عدد  28با نشانه پرچم درآمیخته است.
عدد  28نشانه زمان است که با هويت ملي نشان شمايلي پرچم يكي شده است .ليه
های معنايي اثر بهواسطه کاربرد نشانهها 28 ،خرداد را روز اوج و اعتالی ايران بیان مي
کند .رنگ سبز نوشتار برگرفته از رنگ سبز پرچم ايران است .سبزرنگ پايداری و ثبات
است ،رنگ سبز احساس جستجوی شرايط بهتر ،مثل توسعه زندگي سودمندتر و
طولنيتر برای خويش را به همراه دارد (لوشر81 :1376 ،ـ .)80بال نماد پرواز است.
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نماد فرامادی بودن و نماد طبیعت روحاني است .نماد خستگيناپذيری ،پرواز انديشه،
فكر و نماد پیروزی است (کوپر .)51 :1386 ،بال نماد تعالي جان ،روح و تجلي الهي
است (کوپر )71 :1386،و تلفیق آن با عدد « 28خرداد» و نمادپرچم ،اين معاني نمادين را
به نوشتار ميبخشد؛ اما آنچه در اين تصوير در اولويت ديده شدن قرار دارد نوشتار
تلفیقي  1400است .قرارگیری شعار «دولت مردمي ايران قوی» به جای نقطه ،رابطه
جانشیني را تداعي ميکند .در اينجا شعار حاضر و نقطه غايب است ،اين رابطه
جانشیني نشانهها به نوشتار هويتي گروهي و سیاسي بخشیده است .بهجای نقطه

تصویر ( 8راست) :جزئی از تبلیغات انتخاباتی (ویکی پدیا)1400،؛ تصویر ( 9چپ) :جزئی از تبلیغات
انتخاباتی در شبکههای اجتماعی (نگارندگان)

دوم  ،1400اثرانگشت قرار گرفته است .نوشتهنگاری توانسته حس لمسه بیننده را
تحريك کند و آن بهواسطه کاربرد بافت بصری اثرانگشت است .رنگ ،ويژگيهای سه
بعدی ،بافت ،حرکت در طراحي نوشتار از اهمیت بسزايي برخوردار است (ون لیوون،
 )139 :2006و تعامل اين نشانهپردازی ليهای ،پیام حضور و مشارکت انتخاباتي را بیان
ميدارد .در واقع نشانههای نوشتاری حضورِ قدرتمند طرفداران دولت مردمي ايران قوی
در  28خرداد و اوج و تعالي ايران عزيز به واسطه آن را بازنمايي ميکند .در اين
صورت ،نشانههای طراحي شده پیامي تحلیلپذير را در بردارند (ريكور )1968:137 ،و
معنايي گستردهتر از خط دارند (دريدا.)10 :1967 ،
رابطه همنشينی نماد و نوشتار در نوشتهنگاری تبليغات  1400با هویت اسالمی

انقالب اسالمي نقش بالقوه و محتمل سیستمهای عقايد و ادراکات فرهنگي در شكل
بخشیدن به کنشهای سیاسي را نشان ميدهد (اسكاچپول .)265 :1399 ،اين انقالب،
همواره تأکید بر هويت ملي ،اسالمي داشته است .اين دو عنصر ايراني-اسالمي ،هويت
ايراني را به وجود ميآورد (اشرف .)218 :1399 ،هويت فرهنگي ،عبارت است از هم
بستگي و يكپارچگي بافت معنوی که به واسطه آن ،افراد يك حوزه خود را متعلق به
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خود ميدانند و از نظر ديگران نیز متعلق به هم شناخته ميشوند (شهدادی.)37 :1351 ،
از ديدگاه امام خمیني مهمترين مؤلفه هويت ملت ايران ،فرهنگ آن است (امام خمیني،
 .)15 :1379اهمیت و تأثیر باورهای ديني در فرهنگ و هويت ملي بارز است (وبر،
 . )157 :1370انقالب ايران ،اولین انقالب مدرن با محتوای کامالا مذهبي به شما ميرود
(هاينز .)143 :2008 ،همانگونه که امام خمیني (ره) بهعنوان رهبری انقالب ،هدف نهايي
انقالب را بازگرداندن هويت اسالمي به ايران ذکر کرد (امام خمیني .)178 :1369 ،بر اين
اساس گرايشهای ديني و ملي در بطن جامعه ايراني به چشم ميخورد و اين گرايش
ها ،بافت ارجاعي تبلیغات سیاسي فرهنگي را تشكیل ميدهد ،تبلیغات انتخابات 1400
نیز با حضور کدها و نشانههايي ،وابستگي به اين فرهنگ را آشكار ميکند.

تصویر ( 10راست) :جزئي از تبلیغات انتخاباتي (پایگاه هنری حجت االسالم والمسلین سید
ابراهیم رئیسي)1400 ،؛ تصویر ( 11وسط) :تبلیغات انتخاباتي (پایگاه هنری حجت االسالم
والمسلین سید ابراهیم رئیسي)1400،؛ تصویر ( 12چپ) :جزئي از تبلیغات انتخاباتي در فضای
شهری (نگارندگان)

در نوشتهنگاری تبلیغات  1400نشانههايي برگرفته از هنرهای اسالمي با ارجاع به
هويت فرهنگي ايراني اسالمي ،چهرهای متمايز يافتهاند .رابطه همنشیني میان نشانههای
هندسي و گیاهي برگرفته از هنرهای اسالمي برقرار است و همنشیني اين نشانهها،
نوشتهنگاری تبلیغات انتخاباتي را با هنر اسالمي ميپیوندد (تصوير  .)12-10خط ثلث
حضور خويش را در پیامهای مذهبي کتیبههای مساجد و بناهای زيبای جوامع اسالمي
و متون مكتوب جاويدان کرده است (شیرچي .)6 :1379 ،اجرای نام نامزد انتخاباتي به
خط ثلث و در قالب کتیبهنگاری اسالمي نیز هويت ايراني اسالمي را در تايپ تقويت
ميکند (تصوير  .)10کاربرد فتحه ،کسره ،ضمه و ساير عالئم که در متون اسالمي و
قرآني بهعنوان راهنمای خوانش متن بهکار ميرفت ،در نوشتهنگاری انتخابات ،عالوه
بر پرکردن فضاهای خالي و ايجاد تعادل فضايي ،پل ارتباطي نوشتهنگاری انتخابات و
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متننگاری دوره اسالمي است (تصوير  .)10اين تمهید کیفیتي نوستالژيك به نوشتار مي
بخشد .اسلیميها و ختاييها ،قابهای بازوبندی که مشخصه بارز هنرهای اسالمي
هستند ،همچون نشانههای ارجاعي در تصوير عمل ميکنند که پیوند میان تبلیغ ،هنر و
هويت اسالمي را برقرار ميکنند .رابطه تزيینات اسالمي و نوشتار طراحي شده در اين
تبلیغات همنشیني است .عملكرد بر روی محور همنشیني بر مجاورت تكیه دارد .دو
عنصر ،زماني ميتوانند همنشین يكديگر شوند که از امكان مجاورت با يكديگر
برخوردار باشند و پيدرپي قرار گیرند (سوسور .)142 :1399 ،در اين رابطه نسبت جزء
بهکل مهم است (سوسور.)128 :1959 ،
در تصوير  12قابهای بازوبندی نقشهايي برگرفته از هنرهای اسالمي هستند که
در همراهي با رنگهای نمادين سبز و قرمز در کنار نوشتار به رنگ سفید ارجاع نشانهها
به پرچم ايران بهعنوان يك نشانه ملي را برعهده دارند؛ بنابراين در اين صورت پیام
زباني (محتوای نوشتار) و پیام شمايلنگارانه (نشانههای برگرفته از پرچم و هنرهای
اسالمي) ميتوانند يكديگر را تقويت کنند و يا موجب تثبیت يكديگر شوند (پهلوان،
 .)46 :1381بخش شمايلي (تصويری) نقش تثبیتکنندهی نوشتار را در هدايت گیرنده
به سوی يك دللت خاص دارد (پهلوان)47 :1381 ،؛ و آن دللت ايراني اسالمي بودن
است .اين اصل موردتوجه است که تايپوگرافي تشخیص ،هويت و جهتگیری را به
همراه دارد (برگر )14 :2014 ،و با ايدئولوژی ارتباط نزديكي دارد (هلر)19 :2013 ،؛
بنابراين در اين آثار تبلیغي ،کدهای نشانهشناختي گوناگوني بهکاررفته که اصول چیدمان
و يا روشي که در آن عناصر در تعامل با يكديگر يك کل واحد را تشكیل ميدهند
دارای اهمیت است (کرس و ون لیوون .)186 :2006 ،اين کل واحد ،پیامهای يكپارچهای
را بیان ميدارد که هويت ايراني و هويت اسالمي از اصليترين موضوعات آن است.
هویت فردی و هویت اجتماعی در نوشتهنگاری تبليغات انتخابات 1400

هويت فردی بیانگر خصیصههای دوام يافته ثابت فردی يا مشتق از آنهاست و چیزی
است که درون شخصیت افراد بهواسطه فرآيندهای گوناگون شناختي موجوديت دارد.
مجموعه ويژگيهايي است که يك فرد را متمايز از ديگران ميسازد و به او فرديتي
خاص ميبخشد .درواقع هويت فردی همان «خود» است که فرد آن را بهعنوان بازتابي
از زندگي خود ميپذيرد (ابوالحسني .)28 :1388 ،دومین سطح در مطالعات مربوط به
هويت ،سطح اجتماعي و هويت اجتماعي فرد است (احمدی.)71 :1390 ،
در جامعهشناسي ،واژه هويت به معنای چه کسي بودن است و نیاز به داشتن آن
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است که حس شناساندن خود به يك سلسله عناصر فرهنگي و تاريخي را در فرد يا
گروه انساني تحريك کند (مجتهدزاده .)123 :1377 ،در اينجاست که هويت فرد در
تعامل و کنش با افراد ديگر شكل ميگیرد و صورت جامعهشناختي هويت به وجود مي
آيد و تمايزها و شباهتها از بطن چنین صورتبندی هويتي ،خود را نمايان ميسازد
(موسوی و کالنتری . )71 :1391 ،در تبلیغات انتخاباتي هويت فردی و اجتماعي بارز
است (طبیعي ،امیني زاده و کريمي .)141 :1397 ،هويت فردی و هويت جمعي مفاهیمي
پنهاني است که از طريق نوشتهنگاری در تبلیغات انتخاباتي اکثر نامزدهای انتخاباتي
ديده ميشود که در اينجا برای نمونه يك مورد تحلیل ميگردد .بايد توجه داشت
درحاليکه حرکت گستردهای در استفاده از نمادهای تصويری در تايپوگرافي وجود دارد
بسیاری از ارتباطها هم از طريق پیامهای کلمهای انتقال مييابد (برگر.)30 :2014 ،
نام نامزد انتخاباتي انتقالدهنده هويت فردی است .درواقع کدهای زباني انتقال
هويت فردی را بر عهده دارند؛ اما هويت جمعي و گروهي نامزدها ،از طريق مفهوم
شعارهای تبلیغي و نیز نشانههای شمايلي و نمادين بهکاررفته در نوشتهنگاری
قابلشناسا يي است .اين موضوع از طريق تكرار تبلیغ تا
حدی قدرتمند و نفوذپذير خواهد بود .فرم و شكل و
محتوای شعار تبلیغي همچون نماد ،يادآور مؤلفههای
هويت ملي ،اسالمي ،فردی و جمعي خواهد بود .تصوير
 13نمونهای از آن را به نمايش ميگذارد .محتوای
تصویر  :13جزئي از تبلیغات معنايي و شعار تبلیغي ،نماينده تفكر ملي ،اجتماعي و
گرايشهای سیاسي کساني است که با اين نماد تبلیغي
انتخاباتي (پایگاه هنری
حجت االسالم والمسلمین
بهعنوان مبلغ يا مخاطب تبلیغ مواجهاند .شعار تبلیغي در
رئیسي)1400 ،
قالب دايره طراحي شده است .دايره نمادی جهاني
است .نماد تمامیت ،کمال و وقوع مكرر است .به معني وحدت ملكوتي ،حرکتي مطلق،
پويا و بيپايان است (کوپر.)140 :1386 ،
ترکیب بندی حروف ،اين معاني نمادين را به شكل ضمني به نوشتار ميبخشد .فرم
نوشتهنگاری با وفاداری به خط نستعلیق ايراني ،به رنگ پرچم ايران ،حسي از وحدت و
يكپارچگي ايراني را تداعي ميکند و شايد بتوان گفت نوشتار ازاينرو که ارزشها و
آرمانهايي را بیان مي دارد ،هويت آرماني دارد .آرمان مردمي بودن و ساختن ايراني
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قدرتمند بارز است .هويت آرماني با صفاتي همراه است که از اصول فكری و ارزش
های فرهنگي و ويژگي های غايات آرماني ،اهداف زندگي و الگوهای انسان استخراج
ميشوند ،انسان میل وصول به آن را داشته و در راه تحصیل آن عمل ميکند و انسان به
معرفي و ترويج آن پرداخته و خود را واجد آن ميداند (نقي زاده)306 :1386 ،؛ بنابراين
آشكار ميگردد که نوشتهنگاری تبلیغات انتخاباتي دارای ويژگيهای سیاسي فرهنگي
هستند و نوع طراحي نوشتار در بیان هويت ملي ،اسالمي ،فردی و آرماني ميتواند
اثرگذار باشد.
نتيجهگيری

هويت ايراني اسالمي از اصليترين مؤلفههای هويت در هنر و فرهنگ جامعه ايران
است .تبلیغات انتخاباتي يكي از عرصههای توجه و حساسیت به بازنمايي هويت ايراني
اسالمي است .چگونگي بیان تصويری هويت ملي و اسالمي در کنار ساير هويتها ،در
تبلیغات انتخابات به ياری نشانههای تصويری و نوشتاری ممكن ميگردد .در فرآيند
شكلگیری تبلیغات انتخاباتي نظام ويژه نوشتهنگاری شكل ميگیرد که در طراحي اين
آثار بهعنوان نمادهای تبلیغي و اطالعرساني عمل ميکنند .برای هر نامزد انتخاباتي
عالوه بر اينكه تبلیغات بايد هويتسازماني و منحصربهفرد داشته باشد ،وفاداری به
برخي هويت های جمعي ،ملي و اسالمي از الزامات آن است .در اين میان نوشتهنگاری
نقش مهمي را ايفا ميکند .درواقع بازی میان نشانههای زباني و فرمهای ديداری
حروف ،وظیفه انتقال معنا را برعهده دارد که تداعي هويت ،يكي از اصیلترين
آنهاست  .بازنمايي هويت در نوشتار با کاربرد عناصر تصويری و نوع چیدمان نشانه
های تصويری و متن ممكن گرديده است .در اين آثار نماد پرچم ايران که با نوشتار
رابطه همنشیني ،درزماني و خطي دارد ،مفهوم ايراني اسالمي بودن را به شكل صريح و
از طريق بازنمايي واحد مستقل تصوير و متن در کنار هم تداعي ميکند .در اين آثار
همنشیني مكاني نماد پرچم و نوشتار ديده ميشود به شكلي که ممكن است پرچم در
چپ ،راست ،بال و يا در پسزمینه نوشتار قرار گیرد .گاهي پرچم بهعنوان يك نماد،
جانشین حروف ميگردد و آن زماني است که خواننده بهجای اينكه حروف را بخواند
اتصال پرچم به حروف را ميبیند.
در اين آثار متن از تصوير مستقل نیست و وجود هر دو بههم وابسته است و ديد
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همزمان نوشتار و تصوير پرچم ،تداعيکننده معنای هويت ملي و اسالمي در نوشتار
انتخاباتي است .تداعي هويت از طريق رنگ نیز ممكن است و آن زماني است که
نوشتار انتخاباتي ،در سه رنگ سبز ،سفید و قرمز ،به رنگ پرچم ايران طراحي ميشوند.
بنابراين رنگ پرچم ليهای ضمني و پنهان به نوشتار ميبخشد و تعلق نوشتار به هويت
ملي و اسالمي را با توجه به بافت اجتماعي و زماني فعالیتهای انتخاباتي برای
مخاطب آشكار مي کند .در اين موارد نیز رابطه نماد و نوشتار جانشیني است و ديد
همزمان نماد پرچم به شكل نمايهای رنگي و نوشتار وجود دارد .پرچم بهعنوان نماد
ارزشي ،ملي و اسالمي ،بخشي از خاط رات جمعي ايرانیان است ،بنابراين کاربرد آن در
نوشتهنگاری به شكل صريح و ضمني ،هويتي اجتماعي و فرهنگي به نوشتار بخشیده و
نوعي وحدت بیان در تبلیغات انتخاباتي ايجاد ميکند .خط نستعلیق بهعنوان عروس
خطوط ايراني ،نماد هويت ايراني اسالمي است .نوشتهنگاری انتخابات با بهکارگیری
اين خط و يا با طراحي فونت بر اساس اين خط ،تداعي هويت ايراني اسالمي را
بهصورت ليههای پنهان معنايي بر عهده دارد .خط ثلث در برخي نمونههای تبلیغي
همراه با اعرابگذاری و در ترکیببندی ويژه ،يادآور آثار کتیبهنگاری و خوشنويسي
اسالمي بهويژه آيات الهي است .بر اين اساس ،خاطرهانگیزی اسالمي فرم نوشتار ثلث،
برگرفتگي آن از هنر اسالمي را يادآور ميشود و تداعيکننده هويت اسالمي است.
نقوش تزيیني دوره اسالمي ،اسلیميها و ختاييها و نقوش هندسي در کنار نوشتار
در ارتباطي همنشیني و خطي ،هويت مستقل نوشتار را تزيین ميکنند و تداعيکننده
هويت اسالمي است .فرم نوشتار در تعامل با محتوای شخصي نام نامزد انتخاباتي
هويت فردی را بازنمايي ميکند و نوع شعار تبلیغي زماني که طراحي ميشود ميتواند
هويت آرماني را بیان دارد .تايپوگرافي شعار تبلیغي ازنظر فرم و محتوا با تكرار برای
مخاطب شناخته مي شود و با گذر زمان تبديل به نماد تفكر سیاسي و آرماني حامیان آن
گرايش سیاسي ميگردد .بنابراين نوشتار ميتواند از طريق بازی زباني و فرمي تداعي
کننده هويت ملي و اسالمي ،اجتماعي ،سیاسي ،فردی و آرماني باشد .بر اين اساس
حروفنگاری در ارتباطات سیاسي ميتواند نقش داشته باشد و انتقال ايدئولوژی از
طريق طراحي حروف ممكن ميگردد .سبكهای حروف برای گرايشهای ايدئولوژيكي
ميتواند متفاوت بوده ،نشانه جهتگیری سیاسي باشد و درعینحال از بیان شخصي نیز
بهرهمند گردد .نوشتهنگاری بخشي از هويت کانديدا ،احزاب و ...است .اين هويت مي
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تواند بر اساس شعائر و آرمانهايشان با گزينش نمادهای تصويری و بازنمايي آن به
شكل صريح و ضمني بیان شود .اين نگرش مبتني بر پرهیز از کاربرد تايپهای رايج و
معمول است تا نوشتار نماينده تفكرش گردد .در اين صورت ،نوشتار انتخاباتي نهتنها
ازنظر محتوايي بیانگر آرمانهای گروهي است ،بلكه به لحاظ فرم نوشتاری نیز ميتواند
منحصربهفرد و بیانگر باشد.
برخالف امروز که پراکندگي و کاربرد دلبخواهي نمادها و نشانهها در طراحي
انتخاباتي آشكار است و ميطلبد ،اين نگرش نهتنها در لوگوی تبلیغات انتخاباتي به کار
رود بلكه ميتوان لزوم طراحي ،تايپ–تصوير (تايپوگرافي) ،ويژه نگارش متون تبلیغي
را بیان کرد و جلوه های زيبايي از هماهنگي تصوير و نوشتار را در انتقال هويت و
معناهای ضمني بهکار گرفت.
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