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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. 
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 چكيده
از  یکتيعنيان بت   نگارنيشتت  1400انتخابات رياست  مهوتير   غاتیدر تبل
 یستتیحاضتر بت    لیتکار رفت  اس . تحلانتقال معنا ب   ابزارها نيتریاصل

و  پردازدیانتخابات م نگار نيشت  در  و نيشتار  ريتصي  هاروابط نشان 
  ريتصي  هانشان  بس کار قيرا از طر یاسالم یرانيا  يانتقال هي ی گينگ

 یفیتيصت ق،یت. روش تحقدهت یقرار م یدر اين آثار ميرد بررس  و نيشتار
و   بتردارشیف قيتاز طر  امطالت  کتابخانت   است . روش رتردآور یلیتحل
بت  واستط  کتاربرد  یمل  يهي ده ینشان م قیتحق جياس . نتا یرخيانيتصي

در آن، در نيشتتار نهتيد  کاررفتت ب   هارنگ اي رانيپر م ا  رينشان  تصي
( میتان ینی( و مت اعی )ههزمتانی، مانشتینینشک  روابط درزمانی )هم اب يیم

از رابطت   زیتن یاستالم  يشيد. هيها دي ه مینشان  تصيير  و زبانی در آن
طراحتی شت ه بتر استاو خطتيم استالمی و   نيشتتار  هانشتان  یماندرز

است .  افتت ينهتيد  ینيشتار انتخابتات یطراح رد یهنر اسالم ینيینهادها  تز
 1400حروف نيشتار در تبلیغتات انتخابتاتی  یو طراح یزبان  هانشان  تعامل

 .ده نشان میرا  یو آرمان  هيي  ملی، هيي  اسالمی، هيي  فرد
 

 .1400(، انتخابات یپيررافيتا)  نگارنيشت  ،یاسالم یرانيا  يهي :هاواژهكليد

                                                           
 (.نويسنده مسئول) استاديار گروه هنر، دانشكده ادبیات و علوم انساني، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، ايران *

 .اديار گروه گرافیك، دانشكده هنر و معماری، دانشگاه گیالن، رشت، ايراناست **
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 و طرح مسئله مقدمه
های هويت ملي پديداری است که گذشته از عناصر عیني و آفاقي، ريشه در تجربه

های تاريخي معیني ابداع ميمشترک و خاطرات و تصورات جمعي مردم دارد، در دوره
گیرد يا خاطرات فراموش شده در خي در ارتباط با آن شكل ميشود، خاطرات تاري

. مفهوم هويت، ذهن انسان را به ريشه(21: 1399اشرف، )گردد خصوص آن احیاء مي
. (126: 1380)آلبرو، سازد های اجتماعي، تعلقات گروهي و خاستگاه بنیادی متوجه مي

ه ما کي هستیم و ديگران کي هويت در حقیقت بیانگر فهم ما از اين واقعیت است ک
در نگاه  کهيدرحال. اين آگاهي يك تجربه اجتماعي است (7: 1381 جكینز،)هستند 

او از ديگران تعريف  زکنندهيمتماروانشناسان هويت به معنای مختصات ويژه فرد و 
ها و احساسات در نگرش معمولا شناسان، هويت . به نظر جامعه(1: 2002 اُلسن،)شود مي

. (222 :1381محمدی، گل)است گیری آن زندگي جمعي يابد اما بستر شكلافراد نمود مي
، هويت را در آگاهي فرد از تعلق به يك گروه و اهمیت اين پیوستگي برای فرد 1تاجفل
. به اين معنا هويت در بعد اجتماعي (109: 1386 دوران و محسني،)کند سازی ميمفهوم

کند آينده را القاء ميفرهنگ، تاريخ و جامعه، خود، از آگاهي به مفهومي است که شكلي
های توجه و حساسیت به بازنمايي . تبلیغات انتخاباتي يكي از عرصه(14: 1382 رجايي،)

ها، در اين هويت ايراني است. چگونگي بیان تصويری هويت ملي در کنار ساير هويت
گیری تبلیغات انتخاباتي نظام ويژه ر فرآيند شكل. دقرارگرفته است موردتوجهپژوهش 

های گیرد که در طراحي پوسترها، بنرها، بیلبوردها و ساير رسانهشكل مي نگارینوشته
 رسان در فضای شهری و فضای مجازی کاربرد فراواني دارند.اطالع

 
 سؤاالت تحقيق

از طريق  1400خابات انت ینگارنوشتهکه طراحان  است نيااصلي تحقیق حاضر  سؤال
شناختي انواعي از هويت را به شكل معنای صريح و ضمني به مخاطب چه روابط نشانه

 کنند؟عرضه مي
 سؤاالت فرعی

نگاری تبلیغات شناختي در نوشتههويت ايراني اسالمي از طريق کدام روابط نشانه -1
  ايران بیان تصويری يافته است؟ 1400انتخابات رياست جمهوری 

 1400نگاری انتخابات از انواع هويت در نوشته كيکدامهويت ملي  جزبه -2
 يي است؟شناساقابل

                                                           
1. Tajfel 
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 اهداف تحقيق
های پنهان معنايي در ليه عنوانبهاسالمي، فردی و اجتماعي بیان حضور هويت ملي، -1

نگاری تبلیغات انتخاباتي و بیان قرارگیری هويت فردی ذيل مجموعه هويت نوشته
صورت گرفته  سبب نيبدهای هويتي مي و اجتماعي. انتخاب اين ليهملي، اسال

های تصويری و برخورداری از نشانه به لحاظ 1400است که تايپوگرافي انتخابات 
 .نوشتاری، استعداد بیان اين مفاهیم را داشته است

 .1400انتخابات  ینگارنوشتهتحلیل روابط ايدئولوژی و نوشتار در -2
 چگونگي انتقال معنا در تبلیغات سیاسي. سیت نسبت بهايجاد حسا -3
 

 پيشينه تحقيق
( در 1397زاده و کريمي )توان بیان کرد. طبیعي، امینيپیشینه تحقیق مي عنوانبهمواردی را 

، در حوزه «ي هويت ملي در پوسترهای انتخاباتي شورای شهر شیرازشناسنشانه»مقاله 
های اجتماعي، مذهبي و فرهنگي در طراحي چون جنبهشناسي تصوير، ابعادی همنشانه

همكاران . ملكي و انددادهي قرار موردبررسگرافیك پوسترهای انتخاباتي شهر شیراز را 
بر  تأکیدبازنمايي هويت ملي ايرانیان در طراحي گرافیك با »( در پژوهشي با عنوان 1395)

ی هامؤلفهگرافیك ايران بر بازنمايي اند که طراحي به اين نتیجه رسیده «شدنيجهانعصر 
جستاری در هويت» یدر مقاله (1398) کجکالهمنصور هويت ملي، تفوق يافته است. 

نمای گرافیك ايران را بیان کرده عناصر هويت« سال گرافیك معاصر ايران 50نمايي ملي، 
فلزکاری عصر ايراني در  ـهويت اسالمي »مقاله ( در 1389طلب )است. افروغ و نوروزی 
رواج اشعار و متون فارسي با خط  «های موجود بر روی آثار فلزیصفوی با تأکید بر کتیبه

 اند.ايراني نستعلیق را مصداق هويت ملي در نظر گرفته
ی ايدئولوژيك از هاافتيدردر فونت چیست: »( در مقاله 2019) هنسن و تامول

 پردازند. بنويتحزبي از تايپوگرافي ميهای سیاسي و به بررسي دريافت «تايپوگرافي
، به «های تبلیغات سیاسيکمپین هایسايتوب بر تحولتنقدی »( در مقاله 2009)

های سیاسي پرداخته است. عالوه بر اين سايتهای گرافیكي طراحي وببررسي ويژگي
اتي آمريكا انجام شده های نامزدهای تبلیغسايتها و طراحي وبتحقیقاتي در مورد آرم

است که تحقیق در مورد (. اين نكته حائز اهمیت 2012) 1( رينبرد2019است. اُکان )

                                                           
1. Rainbird 
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(. به مسئله گفتمان 5: 2013 احمد،نوپاست )درک نوع حروف در ارتباطات سیاسي 
: 2015، اسپیتزمولر)است سلطه و رقابت سیاسي و نمود آن در نوشتار اشاراتي شده 

 1400تبلیغات انتخاباتي  نهیدرزمقرارگرفته، تحقیق  موردمطالعهی پیشینه . بر مبنا(126
پژوهشگران  موردتوجهانتخابات تاکنون  ینگارنوشتهانجام نشده است. تحلیل  تاکنون

های موجود در تايپوگرافي نشیني نشانهشكل ويژه روابط جانشیني و همنبوده است و به
، ینگارنوشتهشناختي در هويت از طريق روابط نشانهو بیان انواعي از  1400انتخابات 

بنابراين بررسي هويت ؛ شودنو است که در اين پژوهش به آن پرداخته مي کامالامبحثي 
ها در متداعي( نشانه) ينیجانشدرزماني( و ) ينینشهمايراني اسالمي بر مبنای روابط 

 است. انجام نگرفته 1400نگاری تبلیغات انتخاباتي نوشته
 

 تعریف مفاهيم و مدل نظری پژوهش
 ی(نگارنوشته) تایپوگرافی

های های ارتباطي، برای توصیف انسجام گفتمان به روشتايپوگرافي شناسايي پارادايم
. در کنار طراحي هدفمند، رويكردی ارتباطي (1: 2006 رامپتون،)است متنوع در جامعه 

. انتخاب نوع نوشتار، (11: 2020 اسلینگ،گ)خورد نیز در طراحي نوشتار به چشم مي
اندازه آن، فواصل حروف و فواصل سطرها، بر مبنايي که متن مربوط قصد بیان آن را 

است که تمايل به ساخت  تأملقابل(. 6: 1396 مثقالي،شود )دارد تايپوگرافي نامیده مي
اند ارتباطلوژی در سازی و خالقیت همیشه با ايدئوابزار و انتقال تايپوگرافي، محوطه

شناختي به شكل خالقانه در برابر های زيبايي. گاهي جنبه(126: 2015 ،اسپیتزمولر)
رنگ  .(117: 2015 ،جارلهد)شود هژموني فرهنگي و سیاسي خود در تايپوگرافي ديده مي

بندی تايپ را در خواننده ايجاد مييك ويژگي تايپوگرافي است که حس تمايز و دسته
تواند احساسات خاصي را در بیننده ايجاد کند و د. رنگ و اتصالت حروف ميکن

تواند بسته به هدف طراح مي تنهانهنوشتار  (.10: 2011 ون لیوون،دارد )معاني اجتماعي 
و  ندمنیه ولسكو،)گردد ارتباطات را تسهیل کند، بلكه باعث از بین رفتن ارتباط نیز مي

 .(63: 2018 اسپنس،
 هانشانه( و متداعی )جانشينی( نشينیدرزمانی )همابط رو

است ي و درزماني در نظريه زبانشناسي سوسور مطرح گرديده زمانهمدو نوع رابطه 
بررسي روابط موجود میان واحدهای نظام گاهي به  شناسي. در زبان(122: 1959 سوسور،)

ي زمانهمي است. رابطه زمانهمي شود که نگرشزبان بدون توجه به عامل زمان پرداخته مي
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دهد يكديگر پیوند ميبه روابط منطقي و ذهني خواهند پرداخت که عناصر متقارن را به
. در اين رابطه اصطالحاتي که وجه مشترک دارند از طريق درک (142: 1399 سوسور،)

ند کهای انجمني ايجاد ميشوند ذهن، گروهروابط مشترک به جای هم انتخاب مي
که  ي درزماني، خطي و مرتبط با زنجیره متوالي زبان استشناسزبان. (128: 1959 سوسور،)

مربوط به  زمانهم. محور (203: 1399 سوسور،)شوند در جريان زمان جانشین يكديگر مي
است  شدهگذاشتهکنار  در آنهای همزيست است و هرگونه دخالت زمان روابط پديده

ي است در مورد رويداد پرمعني همیشه زمانهمرويداد  کهيدرحال. (115: 1399 سوسور،)
درزماني تنها يك واحد مطرح است. برای پديد آمدن صورت تازه بايد صورت قديمي 

 .(123: 1399 سوسور،)کند جای خود را به آن واگذار 
ضمني يادآور تقابل  طوربهو جانشیني را  نشینيهمهاوکس تقابل دوگانه روابط 

را مرتبط با  نینشهمی مشخص رابطه طوربهداند و ي ميزمانهمی درزماني و انهدوگ
شوند دو بازی زباني را شامل مي هر (26: 1977 هاوکس،)کند ی درزماني تلقي ميجنبه

کنیم از طريق ای ارتباط برقرار ميهای نشانه. ما از طريق گروه(130: 1959 سوسور،)
 .(128: 1959 سوسور،)اند که سازمان يافته هاگروهي از نشانه

از  ینگارنوشتهدهد که در آن ، الگوی تحلیلي پژوهش حاضر را نشان مي1نمودار 
کند. اين طريق فرم و محتوای زباني هويت ملي، اسالمي، فردی و جمعي را بیان مي

صريح و پنهان  و ديداری است که به شكل ها و کدهای زبانيبیان مرهون حضور نشانه
 در بیان هويت اثرگذارند.

 

  
 هویت ملی

هويت ملي جزء مهمي از هويت فردی است، عنصری کلیدی در تعیین هويت خود 

 (1400گان، دنگارن) 1400انتخابات  ینگارنوشتهتحلیلي  الگوی :1 شماره نمودار
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کند. ها جدا مياست. هويت ملي حاوی خصوصیاتي است که هر ملتي را از ساير ملت
اعتقاد  لهیوسبههويت ملي  -1کند. ي ذکر ميديويد میلر پنج مشخصه را برای هويت مل

شناسند و اعتقاد دارند که در میهن ميهم عنوانبهبه اينكه اعضاء يك ملت يكديگر را 
در تداوم هويت ملي، هويتي است که  -2شود. خصوصیاتي مشترک هستند ساخته مي

گروهي از  هويت ملي -4هويت ملي يك هويت فعال است.  -3تاريخي قرار دارد 
هويت ملي نیازمند آن است تا  -5کند. مردم را به يك مكان جغرافیايي ويژه مرتبط مي

ای از خصوصیات مشترک که منش ی دارای مجموعهاتااندازهاند، مردمي که در آن سهیم
 .(22: 1995میلر، )باشند شود، ملي يا فرهنگ عمومي مشترک نامیده مي

های اسالمي، مراسم و مناسك ط با اعتقاد به ارزشهويت ايراني اسالمي مرتب
های فرهنگي ايران، در ايجاد انسجام و اسالمي است که در کنار زبان، تاريخ و ارزش

. (63: 1396مرشدی زاد و احمدلو، )است  رگذاریتأثيكپارچگي در جامعه ايران اسالمي 
، نظام ارزشي، فضاهای مناسكيخاصي )هويت در سطح فردی و جمعي، در فضاهای 

 شود.نمادين تولید و بازتولید مي طوربهنظام اساطیری، مذهب.( 
ي تأکید دارند، گروه نیبهای گروهي و تفاوتهای درونوقتي افراد بر شباهت

ی از حیات ایقلمروبحث هويت جمعي مطرح است. شناسه اين نوع هويت، آن حوزه 
داند و در برابر آن احساس متعلق به آن مي خود را« ما»اجتماعي است که فرد با ضمیر 

ی فردی متمايز از ديگر هابر تفاوتفرد  کهيهنگامکند. ولي تعهد و تكلیف مي
هويت فردی،  درواقعشود. اشخاص درون گروه تأکید دارد، هويت فردی مطرح مي

در  .(299: 1397 سلگي و همكاران،)است معطوف به بازشناسي مرز میان خود و ديگری 
را ی هويتي هاساختي هستند که قادرند اين بررسقابلهايي تبلیغات انتخاباتي نشانه

هايي که از طريق روابط هويت فردی، ملي، اسالمي( به بیان تصويری درآورند. نشانه)
 و روابط جانشیني قابل خوانش هستند. نشینيهم
 

 روش تحقيق
ای از طريق فیشمطالب کتابخانهروش تحقیق توصیفي تحلیلي است. روش گردآوری 

استدلل منطقي و ها کیفي است. داده لیوتحلهيتجزبرداری و تصويرخواني است. روش 
ها و اسناد، زمینه تحلیل کیفي در اين پژوهش را تحلیل بر اساس روابط آشكار نشانه

در  1400ی پژوهش تبلیغات انتخابات رياست جمهوری جامعه آمار نمايد.فراهم مي
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ها به شیوه انتخابي گزينش شده و فضای مجازی است. نمونه هاتيسافضای شهری و 
نمونه مورد تحلیل قرار گرفته  13، 1400تبلیغات انتخاباتي  نمونه 100است. از میان 

های تصويری و نشیني و جانشیني نشانهها وجود روابط هماست. معیار انتخاب نمونه
نظرگاه تحلیل  شناسيمبنا، نشانهاين آثار انتخاباتي است. بر اين  ینگارنوشتهنوشتار در 

 بیانگری هويت در تايپوگرافي انتخابات است.
 

 1400انتخابات ریاست جمهوری  ینگارنوشتهتحليل هویت ملی در 
ها در برابر ديگران يا بیگانگان هويت ملي از تصور تمايز و رويارويي میان ما يا خودی

برداشت من از اصطالح »است معتقد  . مانوئل کاستلز(22: 1399 اشرف،) ردیگنشئت مي
سخن از کنشگران اجتماعي باشد، معنا و تجربه برای مردم است.  کهيدرصورتهويت، 

ی يكي شدن نمادين کنشگر اجتماعي با مقصود و هدف کنش وی منزلهبهمن معنا را 
شود و عتقد است که هويت برساخته مي. کاستلز م(22: 1389)کاستلز،  «کنمتعريف مي

سازمان دهنده معناست. با اين تفاوت که در اين بحث کانون توجه او به هويت جمعي 
توان استفاده کرد. هنر و است. برای بیان هويت ملي و مذهبي از ابزارهای متفاوتي مي

برای « گریدي»بیان تصويری يكي از بهترين ابزارهای انتقال پیام است. هرچه اهمیت 
برای ارتباط و مراوده با ديگران و توسعه ابزارهای  هاآنافراد بیشتر باشد، تالش 

 يابد.ضروری برای ارتباطات افزايش مي
يابد و با افزايش انسجام اجتماعي بدين ترتیب سطح انسجام اجتماعي افزايش مي

ي جامعه افزايش تشناخزبانهای غني شدن مفهوم هويت ملي سطح ارتباطات و قابلیت
های اجتماعي که فرد را وابسته به ارتباط . يكي از زمینه(191: 1387 پورعزت،)يابد مي

نماياند، عرصه مي ترحساسکند و اهمیت افراد بیشتر و نیاز به ارتباط را با ديگران مي
بع نشانهيك من عنوانبهانتخابات است. تايپوگرافي يكي از ابزارهای بیان مفاهیم است و 

 است. موردتوجهشناختي 
 

 با مفهوم هویت ملی 1400تبليغات  ینگارنوشتهنشينی نماد و نوشتار در رابطه هم
هويت ملي نوعي هويت اجتماعي است که همبستگي را با خود دارد. ديويد میلر، ملیت 

قدمت  داند. باور مشترک و تهد متقابل، وابستگي به قلمرو خاص،را دارای پنج بعد مي
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. يكي از مشهودترين عناصری (34: 1383)میلر، تاريخي، منش فعال و فرهنگ عمومي 
عنوان نماد برعهده ملي و ايراني اسالمي را بهکه به شكل صريح و روشن بیان هويت 

ك دارد پرچم است. پرچم ايران با سه رنگ قرمز، سفید و سبز و نشان اهلل، همچون ي
گیری اسالمي در نوشتار طراحي شده است. ابر نشانه، تداعي کننده هويت ملي و جهت

 صادقي،)است پرچم و همه نمادهای ملي و میهني ديگر، امروز نماد و سمبل يك کشور 
نشیني با عنوان يك نشانه تصويری به شكل صريح از طريق روابط هم. به(27: 1391

که  است يزمانو آن  کنديماسالمي را بازنمايي نوشتار، همبستگي و هويت ملي و 
 1اند. تصوير ای متوالي در کنار يكديگر بازنمايي شدهنوشتار و نماد پرچم در زنجیره

 دهد.نشان مي «قوی دولتي مردمي ايران»نماد پرچم را در سمت چپ نوشتار 
ي، خطي و درزماني نشیندر اين تصوير رابطه نماد ايراني اسالمي و نوشتار، از نوع هم

به شكل  هرچند( 1 ري)تصو است. نوشتار و نماد دو واحد مستقل اما مجاور هم هستند.
که  است يزمان، نوشتار هماهنگي بصری با نماد يافته است و آن حيرصریغضمني و 

رنگ نوشتار برگرفته از رنگ پرچم ايران است و به شكل ضمني و از طريق روابط 
؛ دارد بر عهدهی نوع نوشتار نیز بازنمايي هويت ملي اسالمي را ندبرنگای رنگ، نشانه

نیز  2بنابراين رنگ، ليه معنايي افزون بر نوشتار ايجاد کرده است. تصوير شماره 
دهد. نماد پرچم در سمت نشیني کلمه شمارش معكوس با نماد پرچم را نشان ميهم

بنابراين از ؛ شده استبا خطوط منحني ترسیم  «س»حرف چپ تصوير در امتداد 
های توان اين نكته را بیان کرد که نشانه(. مي2 رياست )تصونشیني مكاني برخوردار هم

مكاني در کنار  ازنظرتوانند هايي که ميهای ديداری شبیه هستند. نشانهزباني به نشانه
 در رابطه .(149: 1399 سوسور،) زندیدرآميكديگر قرار گیرند، بدون آنكه با يكديگر 

 

 
پایگاه هنری حجت االسالم ) یشهري از بیلبورد تبلیغي در فضای ئجز )راست(: 1 تصویر

 1400 يونیزیتلوي از تبلیغات ئ)چپ(: جز 2 ریتصو(؛ 1400والمسلمین سید ابراهیم رئیسي،
 (1400)سایت رادیو ایران،
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است  توجهقابل هاآننشیني و درزماني توالي رويدادهای درزماني و تعدد مكاني هم
مخاطب خود را در  کاررفتهبهاين موارد طراح با تمهیدهای  در .(130: 1399سوسور، )

وار که دارای نوعي يعني خوانش روايت؛ کندخوانش اثر در مسیر مشخصي هدايت مي
پايان  ای بهو در نقطه شدهشروعای و در اغلب موارد از نقطهتوالي با يكديگرند 

يي هستند که فرد را به مجموعه هاآنعناصر هويت در واقع . (86: 1396 يزداني،)رسد مي
دهند و ملیت شكلي از احساسات مشترک تری به نام ملت يا ملیت پیوند ميوسیع

وط به میهن است. اين نوع هويت برآمده از شور و شوق صمیمیت و شكوه خاص مرب
و با توجه به  (193: 1379 حاجیاني،)ترين سطح هويتي برای هر فرد بشری است. عالي

ترين و پرچم( در تبلیغات انتخاباتي، اصلياسالمي )اهمیت آن و تكرار اين نماد ملي 
ن سطح از انتخاباتي هويت ملي و تعلق فرد انتخاباتي به اي نگارینوشتهپیام  نيترعام

 هويت است.
 

 با مفهوم هویت ملی 1400تبليغات  ینگارنوشتهدر  رابطه جانشينی نماد و نوشتار
های اجتماعي که امروزه افراد بشريت اسمیت بر اين باور است که از میان همه هويت

است ترين نوع هويت جمعي ترين و مشمولدر آن سهیم هستند، هويت ملي، بنیادی
را به  نماد پرچم 1400. برخي از نوشتارهای تبلیغات انتخاباتي (143: 1386 اسمیت،)

(. در اين موارد طراحي حروف به شكلي صورت 3 ريکنند )تصوشكل ضمني تداعي مي
ی پرچم ايران داشته باشد. در هارنگگرفته که چیدمان رنگي آن مطابقت و همساني با 

های قرمز، سفید و سبز ايراني شكل گنوشتار به خط نستعلیق با رن 4 تصوير شماره
 عروس خطوط ايراني تعلق آن به هويت ملي است. خط نستعلیق کنندهيتداعيافته که 

 .(7: 1379 شیرچي،)است لقب گرفته 
الهیاری )گرفت های هويت ايراني شكل اين خط، در دوره اسالمي در پیوند با مؤلفه

 
  

ي از ئ)چپ(: جز 4 ریتصو(؛ 1400شبستان،)راست(: تبلیغات انتخاباتي )خبرگزاری  3تصویر 
 (1400تبلیغات انتخاباتي در فضای شهری )طرح دكان،
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. (73: 1389 افروغ و نوروزی طلب،)است اني و نماد هويت اير (159: 1389و عابدين پور، 
تر ميخوانش آن را سريع مرکز تصوير، در« میزان رأی ملت است»قرار گرفتن شعار 

 نندهیبموردتوجه گیرد با تأکید و تمرکز بیشتری آنچه در مرکز تصوير قرار مي سازد زيرا
 .(139: 2006 کرس و ون لیوون،)بود خواهد 

 «رأی ملت»به رنگ قرمز،  «میزان»ه در اين تبلیغ کلم
نشیني به رنگ سبز است. هم «است»به رنگ سفید و 

و پرچم جمهوری  اثرانگشتاين نوشتار با نشانه 
روابط  بخشد.اسالمي، معناپردازی تبلیغ را تكامل مي

ای و دارای توالي روابطي زنجیره با بغالنشیني هم
مكاني نیز  نینشهمتوان از روابط زماني است اما مي

سخن گفت که ناظر بر بال يا پايین، چپ و راست 
بال  . از نظر بصری قرارگیری يك عنصر در(138: 1387 چندلر،)هاست قرار گرفتن نشانه

است آل همراه بال قرار گرفتن نشانه با مفهوم ايده با معاني تعالي و خوب همراه است.
چگونگي تالقي نماد پرچم و نوشتار  3تصوير . (186: 2006 ،کرس و ون لیوون)

 دهد. ي نشان ميروشنبهانتخاباتي را 
رنگ اصلي پرچم ايران، تعلق ملي و قرارگیری نام نامزد انتخاباتي در قالب سه

کند. نوشتار از طريق معنای زباني، وابستگي به هويت ملي نامزد انتخاباتي را بازنمايي مي
، «سعید جلیلي»دهد و رنگ و شكل چیدمان کلمات هويت فردی شخص را نشان مي

ی پنهاني را ايجاد کرده که حس ديدن نماد پرچم را در بیننده ايجاد نامزد انتخاباتي، ليه
کند. البته در بافت اجتماعي تبلیغات انتخابات، اين دريافت ضمني معني، قدرتمندانه مي

صیت ارجاعي به هويت ملي همراه است. در گیرد. بنابراين در اينجا رنگ با خاصورت مي
گیرد. متن، دربر مي گشايد و کنش ارتباطي راروی مخاطب ميپیشها، متني را واقع نشانه

يبرمای را در های نشانهنشیني گروهي رمزگان بسیار است. اين ارتباط همنینشهمحاصل 
که هريك خود نمود  شدهلیشكتهای متعددی . متن از ليه(124: 1959 سوسور،) ردیگ

. بنابراين نوشتار قابلیت آن را (205: 1387 )سجودی،اند عیني و متني يك نظام رمزگاني
باشد . نوشتار بايد کنش داشته باشد و خوانا ساز سیالن و وفور معاني باشددارد که زمینه

 لیتحلقابل 1400اتي نگاری تبلیغات انتخاباين روابط در نظام نوشته.(240: 1387ودی، سج)
اند رابطه جانشیني طراحي شده واسطهبهنگاری تبلیغات انتخاباتي که است. در نوشته

 

 

 

 

 
 

: تبلیغات انتخاباتي در 5 ریتصو
)سایت جامعه خبری  فضای مجازی

 (1400تحلیلي الف، 
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من ايراني »نوشتار  5. تصوير هاستآنپرچم و هويت ملي، ليه پنهان معنايي غالب 
ه آن پر پرواز با س نهیزمپسرا در پالن ابتدايي تصويری به نمايش گذاشته که در  «هستم

 طراحي شده است.رنگ اصلي پرچم ايران، 
مـن »نوشـتار گیـرد. محتـوای های متن حاضر هريك رمزگان معنايي را دربر ميليه

کنـد. پرـر مفهـوم تعلق به يك ملیت را از طريق رمزگان زباني تـداعي مـي «ايراني هستم
(. رابطه 5 ريواند )تصکند و سه رنگ اصلي پرچم رمزگان هويت مليپرواز را تداعي مي

نستعلیق که معنای تغزلي و حسي نوشتار را در خود از نوع جانشیني است. خط شكسته
. با پرر درآمیخته، پری که به رنگ قرمز و سـبز اسـت و نوشـتار، (8: 1379 شیرچي،)دارد 

آمیزی نوشتار و تصوير پرـر، شخصـیت . اين همکنديمرنگ سفید میاني پرچم را تداعي 
ابسته به نشانه تصويری و شخصیت نشـانه تصـويری را وابسـته بـه نوشـتار نوشتار را و

گـردد های زباني افزوده ميای جديدی بر نشانهدهد. در اين صورت نظام نشانهنشان مي
بخشد. تمهیدهای خالقانه طراحي نوشـتار، فضـايي و انتقال پیام به مخاطب را قوت مي

دويـل و )باشـد مخاطب داشـته  رفتار و ادراک بر ياختشنروان اثرات تاکند را فراهم مي
سـلنتیس، ) دهدنوشتار طراحي شده قادر است احساسات را انتقال  .(396: 2009 بوتوملي،

اسـت و بـه هـم  زیـانگ حـس قینسـتعلشكسته. در اين اثر پیچ و تاب خط (115: 1392
ثـر نوشـتار مـن در ايـن اکنـد. پیوستگي کلمات، حس يكپارچگي بصری را تداعي مـي

. تبديل حـروف بـه (119: 1399 )عابددوست،ايراني هستم به رنگ سفید نماد پاکي است 
. وقتـي (23: 1400)عابددوسـت،  کنـدتصوير، امكانات فراواني را برای طـراح ايجـاد مي

 ابديشود، قدرت ارتباطي آن افزايش ميطراحي حروف چیزی بیش از نوشتار صرف مي
. در اين اثر تصوير پرر و نوشتار در هم آمیخته است و بدين واسـطه (122: 1396مثقالي، )

محـور  هـا تقويـت شـده اسـت.هـای معنـايي نشـانهخاصیت بیاني خط با توجه به ليه
ها که در متن يا اثر غايب اسـت. تحلیـل ای از دالجوی مجموعهوجانشیني يعني جست

های غايبي اسـت کـه ی حاضر در متن با دالهای هر کدام از دالجانشیني شامل مقايسه
يزدانـي، )اسـت وجود داشـته  ها به جای دال حاضردر موقعیتي مشابه امكان انتخاب آن

رنگ، ايـن غايـب  مؤلفه. در اينجا تصوير صريح پرچم ايران غايب است اما (102: 1396
 سازد.را حاضر مي
گذارد. متن باتي را به نمايش ميآمیزی تصوير و نوشتار در شعار انتخاهم 6تصوير 

، به خط نستعلیق است که ايراني بودن را تداعي «دولت اقدام و تحول»تبلیغاتي شعار 
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با تصوير پرچم ايران درآمیخته تا شخصیت نوشتار به شكل پرچمي  «ل». حرف کنديم
ملي را برافراشته بازنمايي شود. در اينجا رابطه جانشیني نوشتار و تصوير القای هويت 

ی آن، جابهبرعهده دارد. بیننده در حال خوانش حروف و نظام رمزگان زباني است؛ اما 
بر جانشین کردن محورجانشیني مبتني  شود،بیند. اين ارتباط موجب مينماد پرچم را مي

 .(38: 1383اسكولز، )باشد ی وضعیت قبلي جابهيك تصوير 
  

 
دهد. نامزد انتخاباتي را با تصوير پرچم نشان مي «سعید جلیلي»نام تلفیق  7تصوير

را نشان  «همتي»جای نشانه فتحه و تشديد، در کلمه قرارگیری نماد پرچم به 8تصوير 
است. کانديد. سه خط نماد پرچم ايران و نماد صدای سوم در شعار تبلیغي اين دهديم

تواند ه دوگانه از معنای نوشتاری و ساختار بصری مياستفادرابطه جانشیني بارز است. 
کلمه فراسوی کارکرد نوشتاری امكان ارتباطي يكتا را ايجاد کند. وقتي يك حرف يا

تبديل به تصوير شده و پتانسیل  خودیخودبهگیرد، شان، کیفیاتي تصويری به خود مي
نوشت در دو سطح معني حروف و گردد. بر اين مبنا نشانهی زياد ميرگذاریتأثآن برای 

های موجود . تفسیر نشانه(122: 1396 مثقالي،)کند شكل آن با مخاطب، ارتباط برقرار مي
های انتخاباتي در نوشتار در ذهن مخاطب در بافت زماني و سیاسي خاص فعالیت

 های سیاسيگیریگیرد و انتقال معنای نوشتار را فضای اجتماعي و جهتصورت مي
باشد های متني ممكن است برقرار کند. بافت يك رابطه است که بین ليهتقويت مي

ها و . در اينجا بافت اجتماعي ايران، فضای ارجاع نشانه(214: 1387 سجودی،)
با نشانه پرچم درآمیخته است.  28، عدد 9کند. در تصوير معناپردازی آن را فراهم مي

. ليهشده استهويت ملي نشان شمايلي پرچم يكي زمان است که با  نشانه 28عدد 
خرداد را روز اوج و اعتالی ايران بیان مي 28ها، کاربرد نشانه واسطهبههای معنايي اثر 

پايداری و ثبات  سبزرنگکند. رنگ سبز نوشتار برگرفته از رنگ سبز پرچم ايران است. 
زندگي سودمندتر و رنگ سبز احساس جستجوی شرايط بهتر، مثل توسعه است، 
 بال نماد پرواز است. .(80ـ81: 1376 لوشر،)دارد تر برای خويش را به همراه طولني

 

 
 (1400نگارندگان،)انتخاباتي در فضای شهری  ي از تبلیغاتئ)راست(: جز 6تصویر 

 (1400ي از تبلیغات انتخاباتي، )سایت یارخراساني، ئجز )چپ(: 7 ریتصو
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ی، پرواز انديشه، ريناپذيخستگنماد فرامادی بودن و نماد طبیعت روحاني است. نماد 
تجلي الهي  . بال نماد تعالي جان، روح و(51: 1386 )کوپر،فكر و نماد پیروزی است 

و نمادپرچم، اين معاني نمادين را  «خرداد 28»عدد و تلفیق آن با  (71: 1386پر،)کواست 
اما آنچه در اين تصوير در اولويت ديده شدن قرار دارد نوشتار ؛ بخشدبه نوشتار مي

به جای نقطه، رابطه « ايران قوی دولت مردمي»است. قرارگیری شعار  1400تلفیقي 
شعار حاضر و نقطه غايب است، اين رابطه  نجادر ايکند. جانشیني را تداعي مي

ی نقطه جابهها به نوشتار هويتي گروهي و سیاسي بخشیده است. جانشیني نشانه

نگاری توانسته حس لمسه بیننده را قرار گرفته است. نوشته اثرانگشت، 1400دوم 
سه هایويژگي رنگ،است.  اثرانگشت کاربرد بافت بصری واسطهبهتحريك کند و آن 

 ون لیوون،)است در طراحي نوشتار از اهمیت بسزايي برخوردار  حرکت بافت، بعدی،
ای، پیام حضور و مشارکت انتخاباتي را بیان پردازی ليهو تعامل اين نشانه (139 :2006

های نوشتاری حضورِ قدرتمند طرفداران دولت مردمي ايران قوی دارد. در واقع نشانهمي
 کند. در اينخرداد و اوج و تعالي ايران عزيز به واسطه آن را بازنمايي مي 28در 

و  (1968:137ريكور، )دارند پذير را در برهای طراحي شده پیامي تحلیل، نشانهصورت
 .(10: 1967 دريدا،)دارند تر از خط معنايي گسترده

 
 با هویت اسالمی 1400تبليغات  ینگارنوشتهی نماد و نوشتار در نينشهمرابطه 

های عقايد و ادراکات فرهنگي در شكل انقالب اسالمي نقش بالقوه و محتمل سیستم
. اين انقالب، (265: 1399 اسكاچپول،)دهد های سیاسي را نشان ميبخشیدن به کنش

اسالمي، هويت -، اسالمي داشته است. اين دو عنصر ايرانيهمواره تأکید بر هويت ملي
. هويت فرهنگي، عبارت است از هم(218: 1399 اشرف،)آورد مي به وجودايراني را 

بستگي و يكپارچگي بافت معنوی که به واسطه آن، افراد يك حوزه خود را متعلق به 

 

 
جزئی از تبلیغات )چپ(:  9تصویر  (؛ 1400ویکی پدیا،) یانتخاباتی از تبلیغات )راست(: جزئ 8تصویر 

 های اجتماعی )نگارندگان(انتخاباتی در شبکه
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. (37: 1351 شهدادی،)شوند يدانند و از نظر ديگران نیز متعلق به هم شناخته مخود مي
 امام خمیني،)است هويت ملت ايران، فرهنگ آن  مؤلفهترين از ديدگاه امام خمیني مهم

وبر، )است باورهای ديني در فرهنگ و هويت ملي بارز  ریتأث. اهمیت و (15: 1379
رود مذهبي به شما مي کامالا. انقالب ايران، اولین انقالب مدرن با محتوای (157: 1370

رهبری انقالب، هدف نهايي  عنوانبهگونه که امام خمیني )ره( . همان(143: 2008 هاينز،)
. بر اين (178: 1369امام خمیني، )کرد انقالب را بازگرداندن هويت اسالمي به ايران ذکر 

گرايش خورد و اينهای ديني و ملي در بطن جامعه ايراني به چشم مياساس گرايش
 1400دهد، تبلیغات انتخابات ارجاعي تبلیغات سیاسي فرهنگي را تشكیل ميها، بافت 

 کند.هايي، وابستگي به اين فرهنگ را آشكار ميبا حضور کدها و نشانه نیز

 
هايي برگرفته از هنرهای اسالمي با ارجاع به نشانه 1400تبلیغات  ینگارنوشتهدر 

های نشیني میان نشانهاند. رابطه همای متمايز يافتههنگي ايراني اسالمي، چهرههويت فر
ها، نشیني اين نشانههندسي و گیاهي برگرفته از هنرهای اسالمي برقرار است و هم

(. خط ثلث 12-10تصوير ) ونددیپنگاری تبلیغات انتخاباتي را با هنر اسالمي مينوشته
ناهای زيبای جوامع اسالمي ب های مساجد وهای مذهبي کتیبهحضور خويش را در پیام

. اجرای نام نامزد انتخاباتي به (6: 1379 شیرچي،)است و متون مكتوب جاويدان کرده 
نگاری اسالمي نیز هويت ايراني اسالمي را در تايپ تقويت خط ثلث و در قالب کتیبه

ساير عالئم که در متون اسالمي و (. کاربرد فتحه، کسره، ضمه و 10 ريکند )تصومي
انتخابات، عالوه  ینگارنوشتهرفت، در کار ميعنوان راهنمای خوانش متن بهقرآني به

انتخابات و  ینگارنوشتهبر پرکردن فضاهای خالي و ايجاد تعادل فضايي، پل ارتباطي 

 
 
 
 
 
 
 

والمسلین سید  حجت االسالم )راست(: جزئي از تبلیغات انتخاباتي )پایگاه هنری 10 ریتصو
 حجت االسالمپایگاه هنری ))وسط(: تبلیغات انتخاباتي  11(؛ تصویر 1400ابراهیم رئیسي، 

ر فضای ئي از تبلیغات انتخاباتي دجز: )چپ( 12 ریتصو(؛ 1400والمسلین سید ابراهیم رئیسي،
 )نگارندگان( شهری
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ه نوشتار مي(. اين تمهید کیفیتي نوستالژيك ب10 رياست )تصونگاری دوره اسالمي متن
های بازوبندی که مشخصه بارز هنرهای اسالمي ها، قابها و ختاييبخشد. اسلیمي

کنند که پیوند میان تبلیغ، هنر و های ارجاعي در تصوير عمل ميهستند، همچون نشانه
کنند. رابطه تزيینات اسالمي و نوشتار طراحي شده در اين برقرار ميهويت اسالمي را 

نشیني بر مجاورت تكیه دارد. دو نشیني است. عملكرد بر روی محور همهمتبلیغات 
يكديگر شوند که از امكان مجاورت با يكديگر  نینشهمتوانند عنصر، زماني مي
 . در اين رابطه نسبت جزء(142: 1399 سوسور،) رندیگي قرار درپيپبرخوردار باشند و 

 .(128: 1959 سوسور،)است مهم  کلبه
برگرفته از هنرهای اسالمي هستند که  ييهانقشی بازوبندی هاقاب 12صوير در ت

ها های نمادين سبز و قرمز در کنار نوشتار به رنگ سفید ارجاع نشانهدر همراهي با رنگ
در اين صورت پیام بنابراين ؛ عنوان يك نشانه ملي را برعهده دارندبه پرچم ايران به

های برگرفته از پرچم و هنرهای نشانهنگارانه )ام شمايلمحتوای نوشتار( و پی) يزبان
 پهلوان،)شوند توانند يكديگر را تقويت کنند و يا موجب تثبیت يكديگر اسالمي( مي

ی نوشتار را در هدايت گیرنده کنندهتصويری( نقش تثبیت) يليشما. بخش (46: 1381
ن دللت ايراني اسالمي بودن آ ؛ و(47: 1381 پهلوان،)دارد به سوی يك دللت خاص 

گیری را به است. اين اصل موردتوجه است که تايپوگرافي تشخیص، هويت و جهت
؛ (19: 2013 هلر،)دارد با ايدئولوژی ارتباط نزديكي  و (14: 2014 برگر،)دارد همراه 

ان که اصول چیدم کاررفتهبهشناختي گوناگوني بنابراين در اين آثار تبلیغي، کدهای نشانه
دهند و يا روشي که در آن عناصر در تعامل با يكديگر يك کل واحد را تشكیل مي

ای های يكپارچهين کل واحد، پیام. ا(186: 2006 کرس و ون لیوون،)است دارای اهمیت 
 موضوعات آن است. تريندارد که هويت ايراني و هويت اسالمي از اصليرا بیان مي

 
 1400تبليغات انتخابات  ینگارنوشتهدر  هویت فردی و هویت اجتماعی

و چیزی  هاستآنهای دوام يافته ثابت فردی يا مشتق از هويت فردی بیانگر خصیصه
فرآيندهای گوناگون شناختي موجوديت دارد.  واسطهبهاست که درون شخصیت افراد 

رديتي سازد و به او فهايي است که يك فرد را متمايز از ديگران ميمجموعه ويژگي
بازتابي  عنوانبهاست که فرد آن را  «خود»هويت فردی همان  درواقعبخشد. خاص مي

. دومین سطح در مطالعات مربوط به (28: 1388 ابوالحسني،) رديپذاز زندگي خود مي
 .(71: 1390 احمدی،)است هويت، سطح اجتماعي و هويت اجتماعي فرد 

کسي بودن است و نیاز به داشتن آن  شناسي، واژه هويت به معنای چهدر جامعه
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است که حس شناساندن خود به يك سلسله عناصر فرهنگي و تاريخي را در فرد يا 
. در اينجاست که هويت فرد در (123: 1377 مجتهدزاده،)کند گروه انساني تحريك 

شناختي هويت به وجود ميگیرد و صورت جامعهتعامل و کنش با افراد ديگر شكل مي
سازد ها از بطن چنین صورتبندی هويتي، خود را نمايان ميو تمايزها و شباهتآيد 

. در تبلیغات انتخاباتي هويت فردی و اجتماعي بارز (71: 1391 موسوی و کالنتری،)
. هويت فردی و هويت جمعي مفاهیمي (141: 1397طبیعي، امیني زاده و کريمي، )است 

در تبلیغات انتخاباتي اکثر نامزدهای انتخاباتي  ینگارنوشتهپنهاني است که از طريق 
گردد. بايد توجه داشت شود که در اينجا برای نمونه يك مورد تحلیل ميديده مي

ای در استفاده از نمادهای تصويری در تايپوگرافي وجود دارد حرکت گسترده کهيدرحال
 .(30: 2014 برگر،)يابد مي ای انتقالهای کلمهها هم از طريق پیامبسیاری از ارتباط

کدهای زباني انتقال  درواقعهويت فردی است.  دهندهانتقالنام نامزد انتخاباتي 
هويت فردی را بر عهده دارند؛ اما هويت جمعي و گروهي نامزدها، از طريق مفهوم 

 ینگارنوشتهدر  کاررفتهبههای شمايلي و نمادين شعارهای تبلیغي و نیز نشانه
يي است. اين موضوع از طريق تكرار تبلیغ تا ناساشقابل

حدی قدرتمند و نفوذپذير خواهد بود. فرم و شكل و 
های محتوای شعار تبلیغي همچون نماد، يادآور مؤلفه

هويت ملي، اسالمي، فردی و جمعي خواهد بود. تصوير 
گذارد. محتوای ای از آن را به نمايش مينمونه 13

و  ملي، اجتماعي نماينده تفكر معنايي و شعار تبلیغي،
با اين نماد تبلیغي های سیاسي کساني است که گرايش

. شعار تبلیغي در اندمواجهمبلغ يا مخاطب تبلیغ  عنوانبه
قالب دايره طراحي شده است. دايره نمادی جهاني 
است. نماد تمامیت، کمال و وقوع مكرر است. به معني وحدت ملكوتي، حرکتي مطلق، 

 .(140: 1386 کوپر،)است  انيپايبو پويا 
بخشد. فرم بندی حروف، اين معاني نمادين را به شكل ضمني به نوشتار ميترکیب

با وفاداری به خط نستعلیق ايراني، به رنگ پرچم ايران، حسي از وحدت و  ینگارنوشته
ها و رزشکه ا رونيازاکند و شايد بتوان گفت نوشتار يكپارچگي ايراني را تداعي مي

دارد، هويت آرماني دارد. آرمان مردمي بودن و ساختن ايراني هايي را بیان ميآرمان

ي از تبلیغات ئجز :13 ریتصو
ی پایگاه هنر) يانتخابات

حجت االسالم والمسلمین 
 (1400 رئیسي،
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قدرتمند بارز است. هويت آرماني با صفاتي همراه است که از اصول فكری و ارزش
های غايات آرماني، اهداف زندگي و الگوهای انسان استخراج های فرهنگي و ويژگي

کند و انسان به وصول به آن را داشته و در راه تحصیل آن عمل مي شوند، انسان میلمي
بنابراين ؛ (306: 1386 نقي زاده،)داند معرفي و ترويج آن پرداخته و خود را واجد آن مي

های سیاسي فرهنگي تبلیغات انتخاباتي دارای ويژگي ینگارنوشتهگردد که آشكار مي
تواند هويت ملي، اسالمي، فردی و آرماني ميهستند و نوع طراحي نوشتار در بیان 

 .اثرگذار باشد
 
 یريگجهينت

های هويت در هنر و فرهنگ جامعه ايران ترين مؤلفههويت ايراني اسالمي از اصلي
های توجه و حساسیت به بازنمايي هويت ايراني است. تبلیغات انتخاباتي يكي از عرصه

ها، در ملي و اسالمي در کنار ساير هويت اسالمي است. چگونگي بیان تصويری هويت
گردد. در فرآيند های تصويری و نوشتاری ممكن ميتبلیغات انتخابات به ياری نشانه

گیرد که در طراحي اين شكل مي ینگارنوشتهگیری تبلیغات انتخاباتي نظام ويژه شكل
رای هر نامزد انتخاباتي کنند. برساني عمل ميعنوان نمادهای تبلیغي و اطالعآثار به

داشته باشد، وفاداری به  فردمنحصربهي و سازمانتيهوعالوه بر اينكه تبلیغات بايد 
 نگاریهای جمعي، ملي و اسالمي از الزامات آن است. در اين میان نوشتهبرخي هويت

 های ديداریهای زباني و فرمبازی میان نشانه درواقعکند. نقش مهمي را ايفا مي
ترين حروف، وظیفه انتقال معنا را برعهده دارد که تداعي هويت، يكي از اصیل

. بازنمايي هويت در نوشتار با کاربرد عناصر تصويری و نوع چیدمان نشانههاستآن
است. در اين آثار نماد پرچم ايران که با نوشتار  های تصويری و متن ممكن گرديده

رد، مفهوم ايراني اسالمي بودن را به شكل صريح و ي، درزماني و خطي دانینشهمرابطه 
کند. در اين آثار از طريق بازنمايي واحد مستقل تصوير و متن در کنار هم تداعي مي

شود به شكلي که ممكن است پرچم در ي مكاني نماد پرچم و نوشتار ديده مينینشهم
عنوان يك نماد، رچم بهزمینه نوشتار قرار گیرد. گاهي پچپ، راست، بال و يا در پس

ی اينكه حروف را بخواند جابهکه خواننده  است يزمانگردد و آن جانشین حروف مي
 بیند.اتصال پرچم به حروف را مي

هم وابسته است و ديد در اين آثار متن از تصوير مستقل نیست و وجود هر دو به
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ي و اسالمي در نوشتار معنای هويت مل کنندهيتداعنوشتار و تصوير پرچم،  زمانهم
که  است يزمانانتخاباتي است. تداعي هويت از طريق رنگ نیز ممكن است و آن 

شوند. نوشتار انتخاباتي، در سه رنگ سبز، سفید و قرمز، به رنگ پرچم ايران طراحي مي
بخشد و تعلق نوشتار به هويت ای ضمني و پنهان به نوشتار ميبنابراين رنگ پرچم ليه

ی انتخاباتي برای هاتیفعالاسالمي را با توجه به بافت اجتماعي و زماني  ملي و
کند. در اين موارد نیز رابطه نماد و نوشتار جانشیني است و ديد مخاطب آشكار مي

عنوان نماد ای رنگي و نوشتار وجود دارد. پرچم بهپرچم به شكل نمايهنماد  زمانهم
رات جمعي ايرانیان است، بنابراين کاربرد آن در ارزشي، ملي و اسالمي، بخشي از خاط

به شكل صريح و ضمني، هويتي اجتماعي و فرهنگي به نوشتار بخشیده و  ینگارنوشته
عنوان عروس کند. خط نستعلیق بهنوعي وحدت بیان در تبلیغات انتخاباتي ايجاد مي
ی ریکارگبهت با انتخابا ینگارنوشتهخطوط ايراني، نماد هويت ايراني اسالمي است. 

اين خط و يا با طراحي فونت بر اساس اين خط، تداعي هويت ايراني اسالمي را 
های تبلیغي دارد. خط ثلث در برخي نمونه بر عهدههای پنهان معنايي ليه صورتبه

نگاری و خوشنويسي بندی ويژه، يادآور آثار کتیبهگذاری و در ترکیبهمراه با اعراب
انگیزی اسالمي فرم نوشتار ثلث، خاطره بر اين اساس،آيات الهي است.  ژهيوبهاسالمي 

 کننده هويت اسالمي است.شود و تداعيبرگرفتگي آن از هنر اسالمي را يادآور مي
ها و نقوش هندسي در کنار نوشتار ها و ختايينقوش تزيیني دوره اسالمي، اسلیمي

کننده کنند و تداعيقل نوشتار را تزيین ميي و خطي، هويت مستنینشهمدر ارتباطي 
هويت اسالمي است. فرم نوشتار در تعامل با محتوای شخصي نام نامزد انتخاباتي 

تواند شود ميکند و نوع شعار تبلیغي زماني که طراحي ميهويت فردی را بازنمايي مي
محتوا با تكرار برای  فرم و ازنظرهويت آرماني را بیان دارد. تايپوگرافي شعار تبلیغي 

شود و با گذر زمان تبديل به نماد تفكر سیاسي و آرماني حامیان آن مخاطب شناخته مي
يتداعتواند از طريق بازی زباني و فرمي گردد. بنابراين نوشتار ميگرايش سیاسي مي

هويت ملي و اسالمي، اجتماعي، سیاسي، فردی و آرماني باشد. بر اين اساس  کننده
تواند نقش داشته باشد و انتقال ايدئولوژی از نگاری در ارتباطات سیاسي ميفحرو

های ايدئولوژيكي های حروف برای گرايشگردد. سبكطريق طراحي حروف ممكن مي
از بیان شخصي نیز  حالنیدرعگیری سیاسي باشد و تواند متفاوت بوده، نشانه جهتمي

است. اين هويت مي کانديدا، احزاب و... تيهوشي از بخ ینگارنوشتهمند گردد. بهره
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هايشان با گزينش نمادهای تصويری و بازنمايي آن به تواند بر اساس شعائر و آرمان
های رايج و شكل صريح و ضمني بیان شود. اين نگرش مبتني بر پرهیز از کاربرد تايپ

 تنهانهنوشتار انتخاباتي  گردد. در اين صورت، شمعمول است تا نوشتار نماينده تفكر
تواند های گروهي است، بلكه به لحاظ فرم نوشتاری نیز ميمحتوايي بیانگر آرمان ازنظر

 و بیانگر باشد. فردمنحصربه
ها در طراحي برخالف امروز که پراکندگي و کاربرد دلبخواهي نمادها و نشانه

ر لوگوی تبلیغات انتخاباتي به کار د تنهانهطلبد، اين نگرش انتخاباتي آشكار است و مي
تايپوگرافي(، ويژه نگارش متون تبلیغي ) ريتصو–توان لزوم طراحي، تايپرود بلكه مي

های زيبايي از هماهنگي تصوير و نوشتار را در انتقال هويت و را بیان کرد و جلوه
 کار گرفت.معناهای ضمني به
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