
      سال اول
شماره چهارم

زمستان 1400
121

مطالعۀ تطبیقى وجوه آرمان شهرى و ویران شهرى
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چکیده
تحلیل  براي  را  مؤلفه هایی  جامعه شناختى،  نظرى  مباحث  از  محتوا  تحلیل  با  رو،  پیش  پژوهش  در 
پوسترهاى  ویران شهرى،  و  آرمان شهرى  محتوایى  ویژگى هاى  به  اتکا  با  کرده ایم.  انتخاب  پوسترها 
انتخابى از دو طراح گرافیک ایرانى قباد شیوا و مهدى سعیدى و دو طراح گرافیک امریکایى سیمور 
چواست و میلتون گلیزر را تحلیل و تفسیر کرده ایم. در سطح تفسیر پوسترها فراتر از تحلیل مؤلفه هاى 
تجسمى به این پرسش پاسخ داده ایم که آثار انتخابى داراى مؤلفه هاي آرمان شهرى، ویران شهرى است 
یا به این دو جنبه بى اعتناست. پوسترهاي مهدى سعیدى، با حرکت از سطح آشکار اجزا و عناصر 
تجسمى به سمت سطوح محتواى پنهان، معانى اي چون به پرسش کشیدِن ایدة صلح در جوامع را با 
خود همراه دارد. در پوسترهاى صلح قباد شیوا، زبان تصویر جهانى است و به  عبارتى، هنرمند به دنبال 
طرح و سبکى از هنر است که دربرگیرندة سلیقۀ بین الملل باشد. سیمور چواست در مجموعۀ پوستر 
خود نیز بر این ایده اشتراك   نظر دارد که بشریت نمی تواند از گزند جنگ و سالح هاي نظامی در امان 
باشد. گلیزر هم براى بیان مفاهیم خود از زبان بدن بهره برده است که اغلب فهم مشترکی از آن وجود 
دارد. روي سخن فرم پرندة صلح با زبانى جهانى همۀ دولت هایی  است که انگارة صلح در دست آن ها 
حالت هاي مختلفی به خود گرفته و بازیچه  است. پوسترهاى مهدى سعیدى و آثار امریکایى بیشتر بر 
وجوه ویران شهرى تکیه کرده اند. قباد شیوا رویکرد انتقادي به نماد صلح جهانی اتخاذ نکرده و با تبعیت 

از نماد جهانی صلح بیشتر به جنبه هاي آرمان شهري توجه کرده است.

واژگان کلیدى
آرمان شهر، ویران شهر، صلح، ضِدجنگ، پوستر.

تاریخ پذیرش: 1400/12/24 تاریخ دریافت: 1400/12/01  
1. این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سحر نجفی با عنوان «تحلیل وجوه جامعه شناختى آرمان شهرى و ویران شهرى در 

پوسترهاى صلح یا ضدجنگ طراحان معاصر جهان» به راهنمایی فریده آفرین در دانشگاه سمنان است.
saharnajafi@semnan.ac.ir  2. کارشناسی ارشد، پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان
F.afarin@semnan.ac.ir  (نویسندة مسئول) 3. هیأت علمى گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان
samavi@semnan.ac.ir  4. هیأت علمی گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه سمنان

   
۱۲۱ _۱۴۵ /۱۴۰۰  /۴   /۴  /۱ 
Quarterly of –S trategic S tudies of Culture
Vol.1, Series.4, No.4, winter 2022/ 121-145 



      سال اول
شماره چهارم

زمستان 1400
122

مقاله

مقدمه 
شرایط قرن اخیر هزارة کنونى، با تحوالت گسترده اى که در پى  داشته، اندیشه ورزان فلسفى 
فرهنگ هاى جهان را به تالشى براى به مفهوم درآوردن موقعیتى بى سابقه در سطح جهانى 
بین الملل  روابط  با  جهانى  جامعۀ  صلح.  و  جنگ  میانۀ  وضعیت  در  اندیشیدن  فرامى خواند؛ 
گسترده با تمام معایب و مزایایش همچنان به قّوت خود باقى است. با وجود مطرح  شدن ایدة 
جهانى صلح، هنوز به نظر مى رسد طبقه بندى سلسله مراتبى بین جوامع وجود دارد. برخى 
از جوامع ناخواسته به دست برخى دیگر استعمار مى شوند و گهگاه، بر سر بهانه هاى واهى، 
صلح جهانى خدشه دار مى شود. در آغاز این سدة کنونى همچون سدة پیش از دهه هاى اول 
مجدداً صداى طبل جنگ به گوش مى رسد. جنگ با چهرة نظامى، سیاسى، اقتصادى، فّناورانه، 
جنگ رسانه اي و نرم و...، به معناى دقیق تر، بحث بر سِر منطقۀ متالطم خاورمیانه است. ما 
بهروزى،  به  فّناورى  مدد  به  بودند  امیدوار  که  جوامعى  هستیم.  روبه رو  نامعلومى  افق هاى  با 
بهزیستى و سعادتمندى برسند با وقوع دو جنگ جهانى نه تنها به سعادتمندى نرسیدند، بلکه 
اصل عقالنی مبناي سالح هاي نظامی، اتمی و جنگ در معرض شک، تهدید و نابودى قرار 
گرفته است. کشور ایران به صراحت بارها مورد تهدید نظامى امریکا قرار گرفته است. بدین 
 ترتیب، حضور نظامى ایران در منطقۀ خاورمیانه ضرورى تشخیص داده شده و ایران از نمایش 
دستاوردهاى نظامى خود در منطقه ابایى ندارد و سیاست خارجى خود را حمایتى در جهت 
ثبات منطقه می  داند. در مقابل، کشور امریکا، که در رقابتى دیرینه با روسیه بر سر بهره ورى 
از ذخایر و منابع اقتصادى خاورمیانه است، با ادعاى کنترل نیروهاى شبه نظامى تندرو در این 
منطقه و برقرارى ثبات و امنیت در جهان حضور نظامى خود را در خاورمیانه توجیه مى  کند.

صلح ایده اى جهانى و همه پذیر است که نماد آن ریشه در باورهاى مذهبى کهن و اساطیر 
دارد. براى آتنه/مینروا زیتون نماد صلح و آرامش و تقدس بود. آتنا در تجسم هاى کهن و هلنى 
خود الهۀ جنگ به شمار مى رفت. زئوس یا ژوپیتر، حامى اولین بازى هاى المپیک، تاجى از 

برگ زیتون بر سر دارد (هال1، 1380: 292).
بر اساس روایات دینی، خداوند، پس از اتمام طوفان بزرگ، شاخه اى از زیتون را به وسیلۀ 
کبوترى به نوح اهدا کرد (تصویر 1) و اولین درختى که پس از طوفان از زمین رشد کرد 
پیامبر،  هفتاد  جایى  که  بود؛  روییده  مقدس  جایگاهى  در  زیتون  درخت  بود.  زیتون  درخت 
ازجمله ابراهیم خلیل، بر آن دعا خوانده و آن را تبرك کرده  بودند. هرچند کبوتر با زیتونى 
در  موضوع  این  با  نقاشى هایى  در  و  داشته  وجود  نمادین  به صورت  نوح  زمان  از  منقار  بر 
کاتاکومب هاى2 عیسویان نخستین (تصویر 1) دیده شده است؛ اما، عیسویان زیتون را چون 
نوشتۀ «در  با  را  زیتون  شاخۀ  کبوتري  آنان  گوردخمه هاى  در  برگزیدند.  خود  مذهبى  نماد 
آرامش» حمل مى کند که به معنى امیدداشتن به جداشدن آرام روح متوفى از جسم است 

1. Hall
2. مقابر زیرزمینى صدر مسحیت در شهر رم
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(هال، 1380: 292). زیتون نماد تصفیه، تزکیه، قدرت و پیروزى است. درخت زیتون درختى 
مقدس، بهشتى و نماد برکت و فراوانى است (محدث، 1381: 55). خداوند در قرآن به این 
درخت سوگند خورده و از آن با نام درخت مبارك یاد کرده که نه شرقی و غربی، بلکه بهشتی 
است. افزون بر جایگاه دینى و مذهبى درخت زیتون، آن را نمادى ملى و جهانى دانسته اند و 

در گذشته، زیتون نمایانگر ثروت، وفور و فراوانی کشورها بوده است.

(URL 1 :منبع) تصویر 1. کشتی نوح و عهد کیهانی، کاتاکومب پیتر

است؛  آرمان شهرى  ایده اى  نظر  به  جهانى  صلح  اسطوره اى،  و  مذهبى  زمینۀ   از  جداى 
رخ  وضعیت هایى  آرمان شهرها،  مقابِل  در  مى رسد.  نظر  به  تحقق نشدنى  اصوالً  آرمان شهر 
مى دهد که با درنظرگرفتن درجات مختلف مى توان آن ها را ویران شهر نامید. با تکیه بر این 
تقابل دوگانه، به نظر می رسد آرمان شهر و ویران شهر مقوله هایى جامعه  شناختى اند. اهِمّ تالش 
بشر در دورة معاصر مبنى بر ساخت وساز متروپلیس هایى آرمانى متکى بر پیشرفت، سرعت و 
قدرت است که در آنجا اکثر امیال بشر به آسانى تحقق پذیرند و درنتیجه، ظاهراً رضایت بشر 
رو به فزونى است. اما این متروپلیس هاى ظاهرى و سازند گان و ارائه دهند گان آن معلوم نیست 
بشر را به کدام نقطه مى رسانند: به آرمان شهر یا ویران شهر؟ به  این معنا با دو مسئله روبه رو 
وضعیتى  خود  براى  جوامع  از  هریک  اینکه  دیگر  و  صلح  ایدة  و  جهانى سازى  یکى  هستیم: 
آرمان شهرى متصورند، حتى اگر در حقیقت از نظر جامعه شناختى در وضعیت آیده آل نباشند. 
با توجه به وجه شهودى و خیال انگیزى آثار هنرى از طرفى و تأثیر هنرمندان از وضعیت 
دریافت هاى  ارائۀ  براى  حساسى  عرصۀ  هنر  که  باوریم  این  بر  دیگر،  طرف  از  خود  جوامع 
پیش آگاهانه از سرنوشت وضعیت  بشر خواهد بود. با همین استدالل، از میان تعداد زیادى 
پوستر، 4 عدد از دو کشور ایران و امریکا در بازة صد سال اخیر انتخاب و بررسى شده اند. 
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برخی از آن ها، براى نمونه، پوسترهاى چواست1 و گلیزر2 مربوط به دهۀ 70 قرن بیستم اند که 
نسبت دادن آن ها به واکنشى علیه جنگ ویتنام و امریکا منطقى  به نظر مى رسد. نمونه هایی از 
دهۀ 90 و نیز نمونه هایی از دو دهۀ اخیر انتخاب شده  اند. از ایران پوسترهاي صلح و از امریکا 
پوسترهاي ضدجنگ یا صلح را انتخاب کرده ایم؛ چون، پوسترهاى زمان جنگ تحمیلى ایران 
عمل  با  دینى  باورهاى  مرتبط کردن  و  شهادت،  تقدس  خدا،  راه  در  جهاد  چون  مفاهیمى  با 
جنگیدن همسوست. این جنگ چون تحمیلی و ظالمانه بود، تشویق عموم مردم به شرکت 
در جنگ در پوسترهاى این دوران دیده مى شود. شعار «اگر دین ندارید آزاده باشید» یکى از 
شعارهاى مهم دوران جنگ تحمیلى است. پیام رهبر انقالب در پذیرفتن قطع نامۀ صلح 598 
شوراى امنیت به این شرح است: «خوشا به حال شما ملت. خوشا به حال شما زنان و مردان. 
خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودین و خانواده هاى معظم شهدا و بدا به حال من که هنوز 
مانده ام و جام زهرآلود قبول قطع نامه را سر کشیده ام، و در برابر عظمت و فداکارى این ملت 
بزرگ احساس شرمسارى مى کنم.» در چنین فضایى، هنرمندان رشادت هاي مردان جنگ را 

بیشتر ستایش کرده اند. ازاین  رو، از ایران پوسترهاى صلح و نه ضِدجنگ را انتخاب کرده ایم.
در پوستر هاى این پژوهش با دو وجه روبه رو هستیم: یکى با ایده ها و نمادهاى جهانِى 
شرایط  در  هنرمندى  هر  براى  که  ویران شهرى  شرایط  و  آرمان شهري  مقولۀ  دیگر  و  صلح 
بر  تأثیرگذار  جّو  و  سیاسى  شرایط  تحت  تأثیر  بنابراین،  است.  درك  قابل  خودش  اجتماعى 
و  ملموس تر  عوامل  از  آن ها  از  هریک  که  مى بینیم  پوسترها،  خلق  در  هنرمند  هر  ذهنیت 
آشناتِر آرمان شهرى و ویران شهرى براى دورى از جنگ یا دعوت به صلح استفاده کرده اند. 
این پژوهش تالش دارد با تحلیل فرمالیستى ساختار پوسترهاي طراحان قرن حاضر با موضوع 
صلح یا ضِدجنگ را مطالعه کند و به توضیح و مقایسۀ عملکرد طراحان دربارة اتخاذ نگاه و 

نگرششان به جنبه هاي مقوله هاى آرمان شهر و ویران شهر در سطح محتوا بپردازد.

پیشینۀ پژوهش
موضوعات مرتبط و نزدیک به بررسی موضوع صلح یا ضِدجنگ در پوسترها از زوایاى متعدد 

به این شرح است:
پوسترهاى  تصویرى  عناصر  تحلیل  و  عنواِن «بررسى  با  پژوهشى  در  حکیمانه (1395)، 
ایاالت   در  ویتنام  جنگ  به  اعتراض  در   1970 تا   1960 سال هاى  از  جمع آورى شده  صلح 
متحده امریکا»، به موضوع پوسترهاي سیاسی پرداخته است. در این پژوهش، اغلب پوستر هاى 
طراحى شدة سیاسى بین دهه هاى 60 و 70 تشخیص داده شده اند. از طراحى برخى از این 

پوسترها به کرات تقلید شده است. 
ربیعى دهنوى (1393) به این نتیجه رسیده که پوسترهاي مربوط به دفاع مقدس با سوژة 

1. Chows t
2. Glaser
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انسانی به گونه اي طراحی شده اند که در آن ها چیزي بیش از آنچه در واقعیت هست روایت 
می شود. بازنمایی انسان در این پوسترها به دنبال آن است که امر روبه زوال را به امري پایدار 
تبدیل کند. این دسته از پوسترها روایت متفاوتی از جنگ با واقعیت امر دارند؛ در آن ها طراح 

در بازنمایی خود باورها و ایدئولوژي حاکم را نیز دخیل می کند. 
باقرى، افشار مهاجر و زاویه (1395) به این نتیجه مى رسند که طراحان پوستر در هر 
کشوري از عناصر بصرى، نوشتارى و گفتارى استفاده مى کنند که ریشه در فرهنگ، تمدن، 
آداب و سنن، باورها و اعتقادات ملت آن کشور دارد. زمینه هاى اجتماعى در طراحى پوستر 
نقش حیاتى دارند و فرهنگ بصرى عاملى است که سبب ایجاد هویت در پوسترهاى هرکدام 
از کشورها شده است. تفاوت پژوهش پیش رو با پژوهش هاى صورت  گرفته در ارزیابی چگونگی 

نشان دادن ایدة صلح جهانی یا سویۀ ضِدجنگ در پوسترهاي انتخابی است. 
پیرامون  ضِدجنگ  پوسترهاى  سال هاى 2006-2019،  طى  پژوهشى  در  رید1،  وي  تی 
جنگ ویتنام و امریکا و جنگ عراق و امریکا را بررسی و مطالعه کرده است. او معتقد است، در 
قرن بیست و یکم، پوسترها بیش از هر زمان دیگرى براى جنبش هاى ضِدجنگ یا صلح اهمیت 
دارند و پوسترهاى ضِدجنگ به نبرد سختى با رسانه و تلویزیون براى جلب توجه عموم وارد 
شده اند. در نهایت، وى معتقد است در جنگ عراق و امریکا، با وجود تبلیغات گسترده امریکا 
نتوانست افکار عمومى را با خود همراه کند و پوسترهاى فعاالن ضِدجنگ نقش بیشترى در 

.(URL 2) افشا و نمایش واقعیت هاى جنگ به عهده داشتند

روش پژوهش
از  است.  ـ تحلیلى  توصیفى  پژوهش  روش  و  اینترنتى،  و  اسنادى  اطالعات  گردآورِى  روش 
توصیف سطح تصویر به تحلیل و تفسیر سطوح معنا حرکت صورت می گیرد. مبانى نظرى بر 
اساس مقول هاى ویران شهر و آرمان شهر در مباحث جامعه شناختى انتخاب شده است. روش 

انتخاب پوسترها هدفمند بوده است.

مبانی نظري پژوهش
آرمان شهر و ویران شهر

ایـدة آرمان شـهر در آثـار مختلـف تعیین کننـدة زوایـاي دیـد متنوع وابسـته به نظام فلسـفی 
خـاص و ذهنیتـی متکثـر، متنـوع و ناهمگـون در ادوار مختلف اسـت که به شـکل و شـمایل 
متفاوتـى ظهور و بروز کرده اسـت. افالطون2 کالیپولیس را ترسـیم گر شـهر سیاسـى ایده آلی 
می دانـد کـه بـر حکومت حکیمـان تأکید می کنـد. از اهّم مؤلفه هـاي آن می تـوان به گرایش 
ضِددموکراسـى و ضِداشـرافى، لغـو مالکیـت خصوصـى، اصـالح نـژاد بشـر، آزادى، برابـرى و 
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بـرادرى معیـار تأمیـن سـعادت اشـاره کـرد (روویـون1، 1385: 72). تامـس مـور2، فیلسـوف 
اجتماعـی و حقـوق دان عصـر رنسـانس، کتابـی بـا عنـوان آرمان شـهر نوشـت. جزیره اى بودن 
آرمان شـهر مـور آن  را در برابـر خطرهـاى بیرونـى حفـظ مى کـرد. ایـن آرمان شـهر داراي 
حاکمیـت، همسـانى در زبـان، آداب، رسـوم، قوانیـن، شـهرها، خانه هـا و باغ هـا بـود. در آن 
تمایـل بـه اصـالح درونـى وجود داشـت و وظیفـۀ گسـترش در بیـرون را از آرمان هـاى خود 
مى دانسـت (گسـترش فراگیـر). آرمان شـهر برابرى جـو بـود. به اصـل شـرکت در کار همگانى 
توجـه داشـت. مالکیـت خصوصـى را به کلـى لغـو می کـرد و در آن همـه چیـز همگانـى بود. 
اقتصـاد آن بـر پایـۀ کشـاورزى مى چرخیـد و بـه اصـل صرفه جویـى توجـه داشـت. مردمـان 
ایـن آرمان شـهر از جنـگ بیزارنـد، امـا در صـورت تجـاوز دفـاع مى کننـد. مـردم آن معتقـد 
بـه خـداى ناشـناخته و جاودانـه هسـتند و آزادى دینـى در آن رواج دارد. خودکفایـى بـراي 
آن هـا یـک اصل اسـت (مـور، 1373: 20). فراسـیس بیکن3 با طـرح آتالنتیـس4 نقطۀ اتکاى 
حاکمیـت را بـر طبیعت می دانسـت نه بر گـروه یا خود. در آتالنتیس دانش ارزشـمند اسـت، 
امـا وقتـى بـه کمال مى رسـد کـه کاربردى باشـد. بهره منـدى از دانـش بهبود زندگى انسـان 
را بـه دنبـال دارد. خیـر و صـالح در آتالنتیـس شـکل مطلـق دارد. در اینجـا، ترویـج دانـش 
مقصـد نهایـى نیسـت، بلکه به دنبال پیشـرفت دانایى و توانایى اسـت. فرارسـیدن پادشـاهى 
انسـان مقصـود موردنظـر اسـت. در آتالنتیـس مخترعـان بـا خوش رویـى پذیرفته مى شـوند، 
برخـالف آرمان شـهر افالطـون و کامپانـال، در آن دانـش قـدرت اسـت (قـادرى سـهى و جان 
نثـارى الدانى، 1388). در شـهر آفتاب کامپانال5، اسـاس دولت اسـت. بـه تولیدمثل در جهت 
مصلحـت جمـع توجـه می شـود. اصالح جسـم انسـان ها بـراى پرهیـز از پیدایش آدم شـرور 
صـورت می گیـرد کـه مخـل جامعه اسـت. در شـهر آفتاب اجتمـاع یک اصل اسـت؛ فرد مهم 
نیسـت. اوج ایـن نگـرش را در بهتریـن دنیـاى آلـدوس هاکسـلى در قـرن بیسـتم شـاهدیم 
(روویـون، 1385: 129). کتـاب شـرعیات صنعتگـران6 نوشـتۀ سـن سـیمون7 تکلمه اي اسـت 
بـراي جـاي دادن کارگـران در بـاالي جامعـه اى کـه پایـۀ آن  را تشـکیل می دهنـد. مهم ترین 
ویژگـی آرمان شـهر سـیمون حاکمیـت طبقـۀ کارگـر اسـت (روویـون، 1385: 166). از نظـر 
اتیـن کابـه 8نویسـنده و سوسیالیسـت آرمان پـرداز، شـهر آرمانی شـهري با تسـلط «اندیشـۀ 
کمونیسـتی» اسـت و در آن اشـتراکى کردن آمـوزش و مسـائل مربـوط بـه آمـوزش بدنـى و 
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6. Catechism of Indus trials
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8.Cabet
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فکـرى از آغـاز تولـد به تمامـى متعلـق بـه جامعـه اسـت. در جامعـۀ مطلـوب مارکسیسـتى 
کارل مارکـس1 (اواسـط قـرن 19) شـکاف بیـن منافـع خـاص فـرد و منافع مشـترك جامعه 
رخـت برخواهـد بسـت. کمونیسـم تضادهایـى نظیـر تضـاد انسـان بـا انسـان و فرد با نـوع را 
حل خواهد کرد (سـینگر2، 1379: 113). سـردمداران مارکسیسـم باور داشـتند که مسـائل 
مربـوط بـه جنـگ و صلـح زمانـى حـل خواهنـد شـد کـه مسـائل اجتماعـِى اساسـى تر، کـه 
از مرزهـا و سـتیزهاى دولت هـا فراتـر مى رونـد، به گونـه اى کم وبیـش رضایت بخـش حـل 
شـده باشـند. آرمان شـهر مارکسیسـتی آرمان شـهري بی طبقـه اسـت. در مسـائل مربـوط به 
جنـگ و صلـِح قدرت هـاى اروپـا، عالقـۀ انقالبـى آنـان به همـراه چارچـوب علمـى مطلـوب 
اندیشه شـان مارکسیسـت ها را بـه تحلیلگـران تیزبیـن و اغلـب ژرف اندیش مسـائل سیاسـى 
تبدیـل کـرده بـود. آن هـا نخسـتین کسـانى بودند کـه بحران هـا و رونق هاى سـرمایه دارى را 
نشـانۀ ناآرامـى اجتماعـى و سیاسـى بـه  شـمار آوردنـد. نخسـتین کسـانى بودنـد کـه جنگ 
یـا تهدیـد جنـگ را در جایـى علـت و زمینه سـاز فعالیـت انقالبـى، در جایى حرکـت ماهرانۀ 
طرح ریزى شـدة حکومت هـاى ارتجاعـى بـراى جلوگیـرى از ناآرامـى انقالبـى، و در جایـى 
دیگـر فراهم کننـدة تنهـا عامـل برانداختـن نظـم موجـود بـه شـکل ارتـش تـوده اى شـهرى 
بـه  شـمار آوردنـد. همین طـور ایـن حقیقـت را کـه در بینـش انقالبـى آنـان دسـتاورد نهایى 
صلحـى ایمـن و راسـتین در میان کشـورهاى سوسیالیسـتِى همیار یکى از ابعـاد هدف نهایى 
ایـن بینـش بـه شـمار مى آمـد (گالـى3، 1391: 100 و 105-106). جـورج اورول4، بـا خلـق 
پادآرمان شـهر بـا عنـوان 1984، بـه وجهـی دیگـر دربـارة سـمت و سـیر بشـر غربـی سـخن 
می گویـد و در برابـر سـاختار برخـی حکومت هـاي تمامیت نگـر لـب بـه اعتـراض می گشـاید. 
ازآنجاکـه اورول خـود بـه جنبـش کارگـري سوسیالیسـتی وابسـته بـود، همۀ اعتـراض خود 
را متوجـه نظام هـاي سوسیالیسـتی می کنـد (روویـون، 1385: 207). جاسوسـى همیشـگى، 
بـى ارزش  را  اهـداف  و  مى شـوند  غالـب  هدف هـا  و... بـر  به اجبـار  تسـلیم کردن  بدگمانـى، 

مى کننـد (روویـون، 270:1385 ). 
در  که  می کند  تعریف  تعارضی  را  آرمان شهر  آرمان شهر6،  و  ایدئولوژي  کتاب  در  مانهایم5، 
ناهماهنگی بنیادین آن با «وضعیت واقعی» به وجود می آید؛ یعنی، وضعیتی که خود در آن 
پدید آمده است. بدین سان، آرمان شهر رابطه اي دیالکتیکی با نظام موجود پیدا می کند. در این 
صورت، آرمان شهر تنها در حالتی آرمان  شهر است که موفق شود، با تالش در جهت مخالف، 
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واقعیتى تاریخی را به واقعیت تاریخی دیگري بدل کند که با مفاهیم خاص آن هماهنگ تر 
باشد (مانهایم، 1380: 172). آرمان شهر فّناورانه در قرن بیستم و سوداي کمال آن در قرن 
به  را  زمین  می تواند  آرمان شهر  این  می شود.  تصویر  بیکن  آتالنتیس  با  همسو  بیست ویکم 
پس  کند.  جایگزین  را  دیگر  کره هاي  در  زندگی  سوداي  و  کند  تبدیل  سکونت ناپذیر  جایی 
از قرن نوزدهم و پیشرفت هاي خیره کنندة علم و صنعت و کاربرد آن در جنگ هاى جهانى 
اول و دوم، بسیاري از اندیشمندان در وجود ثمرهاى علم و آرمان شهر علمى شک کردند و 
نه تنها علم را وسیله اي براي رسیدن به آرمان شهر نمى دانستند، بلکه آن  را مهم ترین عنصر 
ضِدآرمان شهري مى پنداشتند. در قرن بیستم آرمان شهر به تدریج به ضِد خود تبدیل شد و 
آرمان شهرهایی در جهت مخالف طراحی شدند که غالباً ضِدآرمان  شهر نامیده شدند (رامین، 
1389). سرمایه دارى، به عنوان داعیه داِر آرمان شهرهاي معاصر، ایده هایى همچون جهان  وطن1 
و جهانى شدن2 را در راستاى لیبرالیسم3 و نئولیبرالیسم4 مطرح مى کند. وبر5 سرمایه دارى را نظامى 
تعریف مى کند که در آن برآوردن نیازهاى جامعه از راه کنش اقتصادى سودخواهانه صورت 
مى  گیرد (رحیمى، 1397). طرف داران نئولیبرالیسم معتقدند محدودیت هاى فرهنگى و ایجاد 
بقا  براى  اقتصادى،  و  فکرى  نظام  این  در  مى رساند.  ضرر  مشتریان  به  تجارت  براى  قواعد 
گاهى باید با دشمنان هم وارد ارتباط و همکارى دوستانه شد (مک چنسى6، 1384). نکتۀ 
مهم دیدگاه نئولیبرالیسم به عنوان رهیافت آرمان شهري در نظام سرمایه دارى این است که 
سراسر  در  رفاه  افزایش  و  بهبود  باعث  فّناورى  پیشرفت هاى  به  اتکا  با  اقتصاد  جهانى شدن 
جهان، ازجمله در کشورهاى فقیر، خواهد شد. در مقابل، نئومارکسیست ها این ایده را مطرح 
براى  توسعه  امکان  آن  در  که  است  به گونه اى  بین الملل  اقتصاد  بر  حاکم  ساختار  که  کردند 
دنیاي  رمان  در  هاکسلی7  آلدوس   .(1393 (محمدى،  ندارد  وجود  توسعه نیافته  کشورهاى 
قشنگ نو8 تصویرگر آینده اي است که فّناوري، در پیشرفته ترین شرایط، تمام وجوه معنوي 
و شاعرانه و ذوقی را از انسان می گیرد و از او موجودي صددرصد مکانیکی می سازد (داوري 
اردکانی،1379 : 67). ضدآرمان شهر آرمان شهرى معکوس است که در آن، کمال سرانجام به 
متضادش مى انجامد. گودن9 عنوان مى کند اکنون آنچه اضطراب آور است این است که چگونه 
ضد  به  خود  که  آرمان شهرى  گریخت (1383: 155)؛  مى توان  آرمان شهرها  نهایى  تحقق  از 
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خودش تبدیل مى شود. با توجه به مباحث مطرح شده از سوى متفکران و مفسران این حوزه 
حول محور دو مقولۀ آرمان شهرى و ویران شهرى با تمرکز بر صلح و جنگ در آن ها، به تحلیل 

و تفسیر پوسترهاى انتخابى مى پردازیم.

مهدي سعیدي: بى اعتمادى به صلح فریب کارانه
پوستر مهدى سعیدى1 (تصویر 2) داراى کادرى به شکل مستطیل افقى است. عناصر بصرى 
نوشتارى به دو زبان فارسى و انگلیسى، با خطى که به سختى خوانده مى شود، کوچک و به 
رنگ سیاه بر زمینه اى خاکسترى چیدمان شده اند. عناصر بصرى تصویرى موجود در پوستر 
کالغ  طبیعى  فرم  از  و  است  طبیعت گرایانه  نیم تنه اش  که  سیاه رنگ  کالغى  از  است  عبارت 
تبعیت مى کند، اما نیم تنۀ دیگرش با پرداختى فرمالیستى از کالیگرافى2 هستى یافته است.  

هنرمند شکلى از خط نستعلیق در زبان فارسى را برگزیده که چنگال، پرها و دم پرنده را 
تصویر مى کند و همچون اسکلتى براى نیم تنۀ طبیعت گرایانه اش به کار رفته است. در ابتدا، 
این شکل از کالیگرافى ناخوانا و بدون محتوا به نظر مى آید که صرفاً برخورد فرمى بصرى آن 
جلب توجه مى کند، اما با کمى درنگ به نظر مى رسد شبیه سیاه مشق حروف «ر» و «ب» و 
«ع» است که از میان آن ها گاهى کلمۀ خدا و برخى مواقع رب، گاهى به صورت ناقص على 
و بعضی مواقع حسن و حسین به چشم مى  آیند. اتصال خطوط نستعلیق با فرم مدور نرم و 

کشیدة نیم تنه با فرم منقار پرنده، که تیز و مهاجم مى نماید، در تقابل است. 
هنرمند نماد معیار صلح را ـ که کبوترى سفید، معصوم و مظلوم است ـ براى تصویِر تصوِر 
خود از صلح ناکارآمد و بى اساس دانسته است. بنابراین، با جانشینى پرندة کالِغ سیاه به جاى 
کالغ  آشکار.  است  پیامى  این  و  دارد  تأکید  مهم  این  بر  معصوم  و  معتمد  دانا،  سفید  کبوتِر 
که  افرادى  میترا  آیین  در  چراکه  می شود؛  ظاهر  دوگانه  پرنده اي  به صورت  به هرحال،  سیاه، 
نخستین بار پذیرفته مى شدند نقاب هایى با  صورت کالغ سیاه مى پوشیدند. این پرنده به منزلۀ 
پیام آور سول3 خورشیدـ خدا براي مهر محتمًال داراي نشان کادوسئوس هرمس/مرکوري است. 
کالغ با آوردن نان براي راهبان صحرا مانند الیاس، پل راهب و آنتونی کبیر به آن ها کمک 
می کرد. کالغ سیاه چون از مردار تغذیه می کند، نماد عیسوي شیطان هم بوده است (هال، 
1380: 84). به رغم اینکه اغلب طلسم شیطانی عالمت جنگ و بیماري و مرگ بوده، در چین 
و ایران و ژاپن قاصد خدایان و سمبل خورشید محسوب مى شده است (میتفورد4، 1388: 8). 

این پرنده، به واسطۀ همراهی با حواصیل سفید، بدشگون تلقی می شده است.

1. مهدى سعیدى فارغ التحصیل رشتۀ هنر و طراحى از دانشگاه کمبریج، و عضو انجمن طراحان گرافیک بین المللى (AGI) است. او از 
سال 2005 در دانشگاه هاى ایران تدریس مى کند (استانیک و لیپاوسکى،1390: 254).

2. نوعى کمپوزیسیون خط است. اصطالحى است غربى که در توصیف هنر خوش نویسى به  کار مى رود. نقاشى  خط گونه اى متفاوت از 
کالیگرافى است و همچنین حروف نگارى (تایپوگرافى) مجزا از کالیگرافى شناخته مى شود. 

3. Sol 
4. Mitford
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وجهى  مقابل  در  احساس گرا  و  نرم  منعطف،  وجهى  از  پیکره  تشکیل  و  دوگانه نگارى 
موضعى  مطرح  صلح  ایدة  که  دارد  خود  در  را  ضمنى  پیام  این  نامعتمد  و  مرموز  ترساننده، 
فریب کارانه  و دوگانه  دارد. زیرا، از طرفى، شاخۀ زیتونى بر نوك پرنده است که بر صلح گرایى 
داللت مى کند و از طرفى، جانورى چندپهلو در تصویر دیده می شود که با نیم تنۀ پایینى اش، 
و  گفت وگوناپذیر  اما  احساس گراست،  ظاهر  در  داده،  شکل  آن  به  خوش نویسی  خطوط  که 
آشتى ناپذیر مى نماید. نماد معیار صلح در این پوستر از عنصرى بصرى (خط نستعلیق) هستى 
یافته که بر ارزش هاى هنرى موجود در هنر و فرهنگ ایران داللت می کند؛ به ویژه که با نام 
خدا و رب هم همراه شده باشد. در این صورت، خود زاغ یا کالغ سیاه مى تواند قاصد خدا تلقى 
شود. این پرنده از طرفى نرم و منعطف مى نماید و از طرفى بدون توجه به نوشته با تمرکز بر 
رنگ سیاه، خشن و ترس آور در قسمتى از تاریکى فرو رفته و مجهول و بدون صراحت است. 
با جانشینى این شخصیت به جاى کبوتر، پیام آورى صلح به پرسش کشیده و مخدوش شده 
است. به  عبارتى، صلح القایی پوستر دووجهى و فریب کارانه است. با آوردن شعار «خانم ها و 
آقایان معرفى مى کنم» نماد جدید صلح، تزویر و دوگانگی را القا می کند و تصمیم ناپذیري و 
ابهام ایدة صلح را تحمیل مى  کند. ازاین رو، با آشنا زدایى1 از مفهوم مرسوم صلح به انتقاد از 
نماد کلیشه اي صلح نیز پرداخته است. با این توصیف، دورویى و به بازى گرفتن ایدة صلح 
باعث محقق نشدن صلح خواهد شد. بنابراین، وجوه آرمان شهرى جهان تضعیف خواهد شد و 

رو به ویرانى پیش بینی می شود.
در تصویر سّوم، سعیدى همان خوانش را از صلح ارائه مى دهد. نگاه او همواره چندوجهى 
است و نمادى که از طریق تحریِف کلیت زبان تصویر ارائه مى دهد مرموز و ترساننده است و 
این التقاط نمادین ناصلح دوست مى نماید. این بار اگرچه کبوتر سفید ـ نماد معیار صلح در 
نزد جهانیان ـ را برگزیده، اما همچنان که آشکار است، در التقاط با جانور خزنده اى ترسیم 
شده که نیم تنۀ پایینى اش خطرناك و گزنده و نیم دیگرش نه تنها موضعى ستیزنده و تهاجمى 
به خود گرفته؛ بلکه برخالف پوستر پیشین، شاخۀ زیتونى هم به منقار ندارد. صلح در این 
پوستر ایده اى مرموز، دورو و متظاهر به نظر مى رسد. وسعت رنگ سیاه در مقابل سفید در 
این پوستر بر فضاى بصرى غالب است. از منبع نامشخصى نور بر پرنده تابیده که موجب تضاد 
هرچه بیشتر سیاهى و سفیدى شده است. سطح پیکرة کبوتر پوشیده از موتیف هایى است که 
بى شباهت به نقوش ختایى نیست. این نقوش از نیم تنۀ پایینى پیکره آغاز و در میانۀ پیکره 
به مرور محو مى شود، اما در نیم تنۀ پایینى به نقش شطرنجى سیاه و سفید بدل شده و از 
نمایش جزئیات آن کاسته شده است. وسعت سیاهى پوستر نشان از دورة طوالنى حکمرانى 

1. در این شگرد مسئلۀ مهم این است که برداشت آشنا و معمولى از میان برود تا مخاطب از راه غرابت و ناآشنایى زبان و بیان ادراك 
متعارف خود را پشت سر بگذارد. فرمالیست ها نشان دادند تکامل اثر هنرى به شگردها وابسته است و برداشت مخاطبان اثر کارکرد 
شگردها را تعیین مى کند. درست به همین علت شگردى که در روزگارى معمولى و پیش  پاافتاده بود در دورانى دیگر تازه و نوظهور جلوه 
مى کند؛ یا شگردى که زمانى داللت هاى محدود داشت موقعیت تاریخى دیگرى و بر اساس اصول تازة دریافت متن داراى تأثیراِت 

تازه اى مى شود.
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شر بر جهان دارد. این جانوِر دوگانه پیام آور آرمان شهر است یا ویران شهر؟ این موجود ناسازگار 
و ناصادق هم صدا با گودن مى گوید ضِدآرمان شهر آرمان شهرى است معکوس که در آن، کمال 
سرانجام به متضادش مى انجامد. همچنین، عنوان مى کند اکنون آنچه اضطراب آور است این 
است که چگونه از تحقق نهایى آرمان شهرهایى مبتنی بر ایده هاي کلی و جهان شمول مى توان 
گریخت. در تصویر سوم، از ترکیب دو موجود ناهمگون نماد جدیدي براي عصر ما ساخته شده 

و هنرمند با آن اضطرابى نامعلوم را به بیننده منتقل مى کند. 
             

قباد شیوا:  امکان تحقق آرمان شهر
است.  ملموس  آرمان شهرى  خوش بینانۀ  و  آرمانى  نگاه   ،(4 (تصویر  شیوا1  قباد  پوستر  در 
پس زمینه اي به رنگ سبزآبى حکایت از جهانى آرام و به دور از خشونت دارد. در تصویر، دو 
پرندة کبوتِر صلح یکى بر فراز تصویر نشسته و شاخۀ زیتونى به منقار گرفته و دیگرى در 
فضاى یک سّوم پایینى سمت راست مشاهده مى شود که شاخۀ رزى به منقار گرفته و بر پهنۀ 
آبى در حال پرواز است. همان گونه که در شعار پوستر آمده، نوید آمدن آینده اى روشن را 
مى دهد و برخالف ابژة تصویرى موجود در پوستر مهدى سعیدى، با جهان صلح ستیزى ندارد 
و پیام صلح ارسالى از جانب پوستر صادقانه و امیدوارانه ترسیم شده است. ترسیم آشیانه اى 
با خطوط مدور که با رنگى دیگر از زمینه جدا شده و دربرداشتن پنج تخم پرنده در مرکز آن 
زایش، نوزایى و تکثر در جهانى را به ذهن متبادر مى کند که رضایت بشر در آن رو به فزونى 
شده،  نگاشته  توده پسند  و  کلبى مسلکانه  تالشى  با  تصویر  پاییِن  در  که  پوستر،  شعار  است. 
صلح دوستى ایرانیان را محتمل دانسته و تبلیغ کرده است. تفسیر نهایى تصاویر 4 و 5 وى 

1. قباد شیوا سال 1319 در همدان به دنیا آمد و دانش آموختۀ رشتۀ نقاشى از دانشکدة هنرهاى زیباى دانشگاه تهران است. فوق لیسانس 
خود را از دانشگاه پرات شهر نیویورك سال 1359 اخذ کرد. طى چندین دهه فعالیت هنرى، با خلق آثار بدیع توانست به نوعى گرافیک با 
ویژگى  ایرانى دست یابد و آن  را به دنیا معرفى کند. ضمن عضویت در انجمن بین المللى طراحان گرافیک(AGI) ، سال 2001 از سوى 

.(URL14) همین سازمان به عنوان یکى از 12 طراح گرافیک برتر جهان معرفى شد

تصویر 2. طراح: مهدى سعیدى، ایران 
عنوان: خانم ها و آقایان معرفی می کنم نماد جدید صلح

سال طراحى: 2006
(استانیک و لیپاوسکى، 1390: 257)

تصویر 3. طراح: مهدى سعیدى، ایران 
عنوان: صلح 

(URL3 :منبع)
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را معتقد و متمایل به ایدة جهان وطنى، تکثر فرهنگى و هم زیستى مسالمت آمیز به مخاطب 
معرفى مى کند که کشور خود را صلح دوست می داند و امید به تحقق آرمان شهر در آینده را در 
سر مى پروراند. مى توان گفت دو اثر هنرى قباد شیوا، به ویژه تصویر 5، با ایدئولوژى هژمونیک 

هم راستاست، به علت اینکه دیدگاه انتقادى  در آن ها محدود است یا دیده نمى شود.
                     

در سرتاسِر حاشیۀ کادر عمودى و افقى تصویر 5، نوشتارى با فونت ساده، کوچک و بدون 
ِسریف1 به زبان هاى فارسى، انگلیسى، آلمانى، چینى (شرقى) و زبان هاى دیگر ملل چیدمان 
شده است. در فضاى یک سّوم پایینى تصویر، عناصر بصرى مشاهده مى شود که برگرفته از 
تابلوى گرنیکا2ى پیکاسوست. این عنصر بصرى به رنگ قرمز بر زمینۀ سفید مشاهده مى شود 
و در قسمت باالى تصویر در مرکز، انگارة پرندة صلح با خطوطى نازك منحنى و مدور به شکل 
دوبُعدى بدون سایه پردازى و حجم نمایى ترسیم شده و با داشتن برگ زیتونى به منقار (نمادى 

از صلح بین ملت ها) جهتش به سمت راست بر ما آشکار است.
با قرارگیرى عناصر بصرى قرمزرنگ در پیش زمینه، که برگرفته از تابلوى گرنیکاست، در 
پیش زمینه نوعى هشدار و خطر تهدید جنگ را متذکر مى شود. این عنصر بصرِى اقتباسى 
موجود در تصویر با تجمع در یک دّوم پایینى تصویر و با خطوطى شکسته و مضرس بر میزان 
این تهدید و تنش افزوده است. نماد معیار صلح، که در پس زمینه مشاهده مى شود، با دارابودن 
وسعت تصویرى بیشتر در صفحه، اهمیت ایدة صلح و تشویق ملت ها به دستیابى به صلح را 
(با توجه به خطوط نوشتارى به زبان کشورهاى مختلف در حاشیۀ کادر) خاطرنشان مى شود.

از تحلیـل روابـط فرمـال موجـود در تصویر چنین برداشـت مى شـود که در جهـان امروز 
1. Serif 
2. نام اثرى که پیکاسو، نقاش معاصر اسپانیایى، در واکنش به بمباران دهکدة گرنیکا در شمال این کشور به دست آلمان نازى و در خالل 

جنگ داخلى اسپانیا خلق کرده است.

تصویر 5. طراح: قباد شیوا
عنوان: به امید آینده

(URL 4 (منبع:

تصویر 4. طراح: قباد شیوا
عنوان: صلح

سال طراحى: 2016
(URL 5 :منبع)



      سال اول
شماره چهارم

زمستان 1400
133

جنـگ از صلـح بـه ما نزدیک تر اسـت. هنرمنـد با گزینـش زبان هایى از اغلب کشـورها دیدى 
جهان  وطنـى ارائـه مى دهـد و بـر گسـترش این ایـده، کـه از مؤلفه هـاى فکرى سـرمایه   دارى 
اسـت، تأکیـد دارد. او اعتقـاد دارد، بـا همزیسـتى تمدن هـا در کنار هـم، امکان دسـتیابى به 
صلـح فراهـم خواهـد شـد. همچنین، بـا قـراردادن عنصر بصرى جنـگ و برگرفتـن صحنه اي 
نمادیـن از اثـرى دیگـر متعلـق بـه فرهنگ و تمدنـى دیگر، خـود را به کثرت گرایـى فرهنگى 
از مؤلفه هـاى فکـرى سـرمایه دارى عالقه منـد نشـان داده اسـت. بـا توجـه بـه روابـط عناصر 
بصـرى تصویـرى و نوشـتارى موجـود در تصویـر، مى تـوان گفـت هنرمنـد تحـت  تأثیـر ایدة 
جهانى شـدن هنـر قـرار گرفتـه و به التقـاط عناصر بصـرى از فرهنگ هاى دیگر و به اسـتفاده 
از زبـان بصـرى جهانـى در طراحـى اثـر خـود متمایل اسـت. بـا توجه بـه نظام فکرى کشـور 
ایـران مى تـوان گفـت هنرمنـد تحـت تأثیـر مؤلفه هـاى فکـرى موجـود (ازجملـه ضدیـت با 
نظـام امپریالیسـتى، تأکیـد بـر خاص بودگـى فرهنگـى و...) در کشـورش قـرار نگرفتـه و بـه 
مؤلفه هـاى فکـرى نظـام سـرمایه دارانه در القـاي صلحی چندوجهی وابسـته اسـت. درنتیجه، 
معتقـد اسـت بـا هم جـوارى فرهنگـى و جهانى شـدن مى تـوان بـه آرمان شـهِر موعـود و بـه 
محقق شـدن صلـح در جوامـع امیـدوار بـود و از تلخـی تهدیـد جنـگ کاسـت. خالصـه آنکه، 
او جهـان را بـا ایـن تأکیدهـا بـه سـمت تحقـق آرمان شـهر پیش بینـى مى کنـد. البتـه ایـن 
سـوى  از  دامـى  فریب کارانـه  صلـح  مادامى کـه  نـدارد،  ایـرادى  به خودى خـود  صلح گرایـى 

امپراتورى سـرمایه نباشـد.

امریکا: برافروزندة جنگ
ورود امریکا به جنگ جهانى همواره با شعار ایمن کردن دموکراسى جهان میهن پرستى همگانى 
را افزایش داد. جیمز مونتگومرى فلگ1 46 پوستر جنگى را طى یک سال و نیم درگیرى امریکا 
در جنگ طراحى کرد و نسخۀ امریکایى پوستر کیچنر2 بریتانیایى را پدید آورد. از اوایل قرن 
نوزدهم، عمو سام نماد محبوب دولت ایاالت  متحده در فرهنگ امریکایى و تظاهرات و نماد 
از  یکى  به  آن  را  سام  عمو  پوستر  از  نسخه  میلیون  پنج  چاپ  بود.  میهن پرستانه  احساسات 

پرتیراژترین پوسترهاى تاریخ تبدیل کرد (تصویر 6) (مگز3، 1384: 303). 
طراحـان پوسـتِر ضِدجنـگ، بـر اسـاس بـاور بـه کارکـرد هنـر در دگرگون کـردن آگاهى 
سیاسـى مخاطبـان، آثارشـان را خلـق کرده انـد. به طورکلى، اسـتقبال از ایدة پوسـتر فلگ در 
میـان طراحـان پوسـتر جامعۀ امریکا به شـکل و شـمایل متفـاوت در هر دوره اى از سیاسـت 
ایـن کشـور دیـده مى شـود کـه بـراى اعتـراض بـه هریـک از سیاسـت هاى جنگ طلبانـۀ 

خارجى کشورشـان اسـتفاده می شـود.

1. Flagg
2. Kitchener
3. Meggs
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سیمور چواست:  تقابل ویران شهر و آرمان شهر
سیمور چواست1 در این پوستر دو کلمۀ NO و GO به زبان انگلیسى را در قالبى بزرگ و به 
رنگ قرمز و زرد بر پس زمینه اى سیاه تقریباً در کل زمینه به کار برده که، به عبارتى، خود به 
سطح تبدیل شده اند (تصویر 10). در یک دّوم باالیى حاشیۀ چِپ پوستر، نوشتار در مستطیلى 
عمودى به رنگ سفید بر سطح قرمز با فاصلۀ کم از هم قرار گرفته است. هنرمند با بزرگ و 

1. سال 1931 در برونکس امریکا متولد شد. او تحصیالت دانشگاهى خود را در رشتۀ هنرهاى زیبا سال 1951 در دانشگاه کوپى یونین 
دریافت کرد. به همراه میلتون گلیزر، ادوارد سورل و رینولد رافینز سال 1954 استودیوى پوش بین را تأسیس کرد و سال 1985 به عضویت 

.(URL 15) درآمد AGI

تصویر 6. طراح: جیمز مونتگومرى فلگ
 عنوان: من تو را براى ارتش آمریکا مى خواهم.

سال طراحى: 1917
 (URL 6 :منبع)

تصویر 7. طراح: ناشناس؟، امریکا
 عنوان: من تو را براى ارتش امریکا مى خواهم.

در اعتراض به جنگ ویتنام (دهۀ 1960)
(URL 9 :منبع)

تصویر 8. طراح: مؤسسۀ خصوصى آژانس 
تبلیغاتى طرف داران صلح، امریکا

عنوان: مى خواهم خارج شوم (علیه جنگ ویتنام)
سال طراحى: 1971 

(URL 8 :منبع)

تصویر 9. طراح: ناشناس؟، امریکا 
عنوان: عمو جرج از شما مى خواهد سطح آموزش، اعتیاد، 
ایدز، سطح بهداشت جامعه، بیکارى، جرم و نژادپرستى 

را فراموش کنید و جنگ خوبى پیش رو داشته باشید.
اعتراض به جنگ امریکا و عراق (1990) 

(URL 7 :منبع)
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کوچک کردن نوشتار بر میزان اهمیت آن تأکید کرده است. عنصر بصرى هواپیما، که حامل 
قرمزرنگ  سطح  بر  و  است  شده  کادر  وارد  تصویر  باالیى  حاشیۀ  در  اریب وار  است،  بمب  دو 
خودنمایى مى کند. یک دّوم پایینى کلمۀ GO به رنگ زرد درخشان است و پرندة سفیدفامى 
روى آن نشسته که جهت نگاهش به سمت باالست. شکل پرنده سه بُعدى و با جزئیات ترسیم 
شده و داراى بافت و سایه پردازى است. هر دو نوع خط شکسته و منحنى در اثر وجود دارد 
 GO و کیفیات رنگى بر بیانگرى خطى تسلط دارد. رهاکردن پرندة صلح با کلمۀ رهاکردن یا
همراه شده است. کبوتر نمادى جهانى و معیار پذیرفته شدة صلح است که سفیدى، معصومیت 

و بى آزاربودن از مشخصه هاى بارز آن است.
هنرمند با برگزیدن رنگ سیاه براى زمینه و هم جوارى رنگ هاى قرمز، زرد، سفید و حتى 
 GO و NO آبى نقاط تمرکز را خلق کرده است. در این اثر، تأکید هنرمند بر روى دو کلمۀ
است که از نظر وسعِت سطح، شدِت رنگ، خلوِص رنگ و مکان قرارگیرى به تمرکز مخاطب 

بر این ابژه هاى بصرى منجر شده است.
هنرمند به دنبال تفهیم این پیام آشکار است که جوامع باید به سمت صلح حرکت کنند 
و ابتدا با از میان برداشتن و خط کشیدن به دور جنگ با کلمۀ NO مى توان به صلح نائل آمد. 
دو رنگ اصلى قرمز و زرد در نهایت خلوص با یکدیگر هم نشین شده اند. اما قرارگیرى عنصر 
زمینۀ  بر  تصویر  باالى  یک دّوم  در  جنگ  معیار  نماد  به عنوان  بمب  حامل  هواپیماى  بصرى 
قرمز پیام ضمنى سیطره، سلطه و قدرت این وجۀ ویران شهرى را مى رساند که هنرمند، با 
قرارگرفتن نماد معیار صلح در یک دّوم پایینى تصویر، ضعف و ناتوانى و عدم قدرت این وجه 
آرمانى را در جوامع خاطرنشان مى شود. اگر بنا به هر علتى جنگ شروع شود، حتى تجمعات 
ضدجنگ هم آن  را متوقف نمى کند. اگر دو دایرة قرمز و زرد را کرة زمین در نظر بگیریم، هر 
دو وجه آرمان شهرى و ویران شهرى در آن نمود دارد، با این تفاوت که یکى بر دیگرى غلبه و 
تسلط دارد. این امید به وجه آرمانى، اگرچه ناتوان است، اما پیش رونده و در تقالست. هنرمند، 
با تصویرکردن عنصر بصرى هواپیما که مجهز به بمب هایى در طرفین است، بر گفتن نه به 
تجهیزات مدرن جنگى تأکید دارد. دانش تولید سالح هسته اى را به ارمغان آورده و به تبع 
آن، دانش و قدرت هم بستۀ هم اند. اما با ذکر کلمۀ NO به این باور رسیده است که دانش 
قدرت نیست و از این منظر در تقابل با آرمان شهر بیکن است که مى گوید دانش قدرت است. 
در نهایت، مى توان گفت اثر مبّین این نکته است که وجه اتوپیایى هرگز در بین جوامع رخت 
برنبسته و امید به صلح و روشنى، اگر بیشتر از قدرت وجه ویران شهرى جنگ نبوده، کمتر از 

آن هم نبوده است. این تقابل همواره با شدت و ضعف در تعارض با هم همراه هستند. 
در تصویر 11 مى بینیم که این پوستر بیشتر به تصویر متکى است و شعار پوستر در اندازة 
کوچک در حاشیۀ بیرونى پایین تصویر در وسط چیدمان شده است. رنگ هاى آبى، قرمز، سفید و 
سبز در اثر به کار رفته اند. رنگ ها داراى خلوص رنگى نیستند. به عبارتى، تنالیته هایى از خانوادة 
قرمز و آبى به کار رفته است. خطوط عمودى و اریب بیشترین توجه را به خود جلب مى کنند. 
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خطوط  تمامى  که  گرفته  قرار  تصویر  مرکز  در  دوبعدى  و  تخت  شکل  به  نیم تنه  تا  پیکره اى 
اریب در مرکز تصویر به آن منتهى مى شوند. هواپیماى جنگى بسیار کوچک و فشرده به رنگ 
قرمز و سفید در دهان پیکره قابل تشخیص است. درمجموع، مطابق تصویر 11-1، اثر داراى 

ترکیب بندى متقارن است و از پرداختى گرافیکى برخوردار است و نه نقاشانه و حجم پردازانه. 
تکرار و به  کارگیرى خطوط مورب در فواصل منظم، که از حاشیۀ کادر شروع و به پیکرة مرکزى 
ختم مى شود، به القاى حرکت مى انجامد. به بیان دیگر، تکرار اجزاى همسان و شبیه به هم تداعى 
حرکت است؛ حرکتى که در نقطه اى مرکزى به هم مى رسند و آن نقطۀ مرکزى را مشوش و 

پراضطراب مى  کنند. بنابراین، قدرت بیانگرى خط در این اثر بر کیفیات رنگى پیشى گرفته است.
معیار  نماد  سام،  عمو  معروف  شخصیت  بر  تصویر  در  مرکزى  پیکرة  تجسمى  عنصر 
میهن  پرستى و حامى و طرف دار دولت (در جهت تأمین نیازهاى مالى وزرات دفاع) در جامعۀ 
امریکا، داللت دارد. چشم هایى ازحدقه درآمده و دهانى که از فرط تشویش فریاد کشیده این 
معناى آشکار را با خود حمل مى کنند که هنرمند در پى تفهیم تشویش و اضطراب ناشى از 
جنگ است. در این برداشت، عمو سام بدون دست ترسیم شده است؛ از این رو، نه مخاطبى را 
به جنگ فرامى خواند و نه درخواست خروج از جنگ را دارد. جنگ، عالوه بر جسم، بر روح و 
روان انسان ها تأثیر مخرب دارد. علل جنگ افروزى هم بیرونى است، هم درونى و روانى. عمو 
سام، اگرچه کاریکاتورى مضحک تصویر شده، اما ظاهراً مرتب است. اگر او را نماد معیار جامعۀ 
امریکا در نظر بگیریم، آنچه دچار تشویش و به هم ریختگى شده ذهن و روان جامعۀ امریکاست 
هسته اى،  سالح  بیشتروبیشتر  (تولید  کشور  این  بر  حاکم  سرمایه دارى  نظام  نتیجۀ  در  که 
هواپیماهاى جنگى و...) و اقدام به جنگ مشوش شده است. بنابراین، در این پوستر هنرمند 

مسیرى اتوپیایى را براى جامعه اى که در آن زندگى مى کند متصور نیست. 
 در تصویر 12 عبارت جنگ جنون است به زبان انگلیسى و به رنگ سفید در حاشیۀ باالیى 
افقى کادر بر زمینه اى سیاه چیدمان شده است. حروف به کاررفته ساده، توپُر و بدون سریف 
هستند. نگاره اى تا گردن به شکل حجیم و تندیس گونه مطابق تصویر 12-1 حجم پردازى 
شده است. سایه پردازى در شمایل نگاره وجود دارد و رِد هاشورهاى ابزار طراحى محسوس 
و  چشم ها  تا  شده  استفاده  گرافیکى  شکلى  و  سفید  رنگ  به  بمب  بصرى  عنصر  از  است. 
دهان کاراکتر را بپوشاند. بمب ها سه عدد، کوچک و تخت (دوبُعدى) در جهت مخالف هم 
در  از اکسپرسیونیسم  شکلى  و  است  طبیعت گرایانه  در پیکره  به کاررفته  رنگ  شدند.  تصویر 
چهره پردازى نگاره دیده مى شود. نگارة ترسیمِى موجود در مرکز کادر مرموز و داراى وجوهى 
مجنونى  مى شود.  دیده  چانه)  قوس  عقابى،  بینى  بى مویى،  ابروها،  (درهم رفتگى  خشونت  از 
عارى از تمدن به نظر مى رسد که صحبت نمى کند مگر دربارة جنگ. چیزى نمى بیند مگر 

افروختن آتش جنگ و با پوشاندن دهان با بمب راهى براى گفت وگو باقى نگذاشته است.
هنرمند بر چشم ها و دهان تمرکز دارد. با جانشینى ابژة بمب به جاى چشم و دهان بر 
شدت تنش میان طرفین جنگ تأکید دارد و بر کورشدگى راهبران جنگ با اهداف خود. زبان 
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(دهان) پیکره به جاى گفت وگو و مصالحه جاى خالى اش احساس مى شود؛ جایى خالى  که با 
بمب، نماد معیار تنش و تهاجم، پر شده. چشم ها، نماد آگاهى و بینش، از نظر پنهان شده و دو 
بمب راه آگاهى، بینش و روشنگرى در مجنون جنگ را سد کرده اند. جهت بمب ها در رساندن 
این مفهوم ضمنى بسیار کمک رسان است که در اقدامات تالفى جویانۀ نظامى بین قدرت ها 
مىگیرد.  شدت  جنگ  درنتیجه،  مى دهند.  پاسخ  دیگرى  تنش زاى  عمل  با  را  تنش زا  عملى 
و داشتن قدرت نظامى در  هنرمند این نوع مخاصمه را نوعى جنون بین قدرت ها قلمداد کرده
بین جوامع را مایۀ سلطه طلبى و اعمال قدرت به معناى خاص جنگ طلبى مى داند. قدرت ها با 
تکیه داشتن به چنین امکاناتى راه اندیشه و حل مسالمت آمیز تنش ها را مى بندند. بنابراین، از 
این زاویۀ دید، قدرت نظامى را مى توان وجهى از وجوه ویران شهرى به حساب آورد که راه را 
براى رسیدن به جهانى ایمن تر مى بندد و به معناى تحت اللفظى ویران شهر نزدیک تر مى کند.

                                  

            

                         

تصویر 11-1. ترکیببندى متقارن 
و چگونگى شکل گیرى تمرکز 

بصرى در مرکز تصویر با استفاده 
از ریتم

(منبع: نگارندگان)

 تصویر 11.
 طراح: سیمور چواست، امریکا

عنوان: پایان نفس بد، 1967
(URL 11 :منبع)

 تصویر 10. طراح: سیمور 
چواست، امریکا

عنوان: برچیدن جنگ 
 (URL 10:منبع)

 تصویر 12. طراح: سیمور چواست، امریکا
War is Madeness :عنوان

 (URL 12:منبع)
تصویر 12-1. چگونگى به کارگیرى خطوط شکسته 
در ترکیب بندى براى بیان تنش موجود در تصویر، 

و میزان سایه پردازى براى القاى حجم 
(منبع: نگارندگان)
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میلتون گلیزر:  دست هایی به هیئت کبوتر صلح 
در پوستر میلتون گلیزر1 پانزده شکل متنوع با استفاده از فرم دست بر زمینه اى سیاه ترسیم شده و 
عنوان اقدامات صلح طلبانه2 با فونتى ساده در حاشیۀ افقى پایینى پوستر براى آن در نظر گرفته شده 
است. هنرمند تالش کرده، در هر پانزده شکلى که به صورت متراکم و تقریباً نامنظم از دست ارائه 
داده، فرمى از کبوتر صلح را نمایش دهد. با اضافه   کردن فرمى از منقار پرنده به انگشت شصت و انجام 
بازى هاى فرمى ـ بصرى، حالت هایى از این پرنده را براى بیننده متصور کرده است. استفاده از زباِن بدن 
دامنۀ وسیعى از فرهنگ ها را در بر مى گیرد که هنرمند در اینجا از حالت هاى دست بهره برده است. 
یکى از علل استفاده از زبان بدن این است که مکمل زبان کالمى است. بسیارى از مواقع ارتباطات 
غیرکالمى مى تواند قوى تر از کالم و واژه هایى باشد که به کار مى بریم. پیام رسانى زباِن بدن بخش مهم 
و تکمیل کنندة شعار پوستر است. فرم کبوتر در سر انگشت شصت نمادى از صلح را ترسیم کرده؛ 
درحالى که سایر اجزاى دست به زباِن اشاره مفاهیم متعددى را پیام رسانى مى کنند. در یکى از این 
فرم هاى بصرى که دو انگشت اشاره و میانى را باال برده نمادى از پیروزى را دریافت مى کنیم و انگارة 
مجاور آن تصویر مشتى گره خورده است که مفاهیمى چون خشم و خشونت را القا مى کند. همچنین 
فرم هاى متنوعى از دست انسان ترسیم شده که در یکى از این انگاره ها فرمى از اسلحۀ آمادة شلیک 
به سمت هدفى مى بینیم که بخشى از آن نیم تنۀ پرنده است که پشت اسلحه پنهان شده است. چنین 
برداشت مى شود که گلیزر انگارة پرندة صلح نزد ملل را به تمسخر گرفته و مى داند که ایدة کلى صلح، 
بسته به شرایط، موضع و کالم خود را تغییر مى دهد و بیشتر تابع منفعت است. هریک از این فرم ها 
را مى توان موضع کشورها دانست. از نظر گلیزر، نه پرندة صلح بلکه مفهوم صلح اساساً صورى است 
که بنا به شرایط دولت ها به بازى گرفته مى شود. همچنین، همان طور که افراد شنوا به زبان گفتاري 
وابسته اند، زندگى و تجارب و تعامل افراد ناشنوا نیز به گونه اى جدایى ناپذیر به زبان اشاره مرتبط است. 
این کنایه اى ا ست از طرف گلیزر به سردمداران جنگ ها که، ضمن فراهم بودن شرایط گفت وگو، 
مقاصد خود را مانند زبان بدن و ایدة کلى و جهانى صلح به طرق دیگر برآورده مى کنند و در نهایت، 
آن  را بازي می کنند. صلح آن ها گاهى معناى جنگ مى دهد، گاهى معناى مرگ، و بعضى اوقات هم 
معناِى توافق. این توافق هولناك است، زیرا توافق بر سر حفظ «صلحى» است که به اندازة جنگ 
هولناك است. گاهى صلح به بهاى تفرقه افکنى به دست مى آید؛ همچون انگشتانى که از هم جدا و 
باز هستند. گاهى صلح با اشارت قراردادن دیگران و خطاب کردن افراد و سوژه و منقادکردن افراد به 
دست مى آید. روز بزرگداشت صلح جهانى 21 سپتامبر و روز بزرگداشت زبان اشاره 23 سپتامبر است 
که این نزدیکى و تقارِن دو مناسبت دست مایۀ اصلى ایدة پوستر گلیزر در خلق دست ها بوده است. 
ایدة صلح در طرِح گلیزر پیچیده تر از آن است که به نظر می رسد. پوستر او، از سویى دیگر، شاید 
نشان مى دهد براى شروع جنگ ارادة یک نفر کافى است؛ اما، براى برقرارى صلح ارادة همگان الزم 

است. از همین روست که اندیشیدن به صلح دشوارتر است (مریدى، 1398: 137ـ139).
1. یکى از مشهورترین طراحان گرافیک در ایاالت متحده امریکا و عضو انجمن بین المللى گرافیک (AGI) و اولین طراح گرافیکى که 

.(URL 16) سال 2009 جایزة مدال ملى هنر را دریافت کرد
2. Peace works
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مطالعۀ پوسترهاى منتخب نشان مى دهد هرچه طراحان به نمادهاى کلیشه اى، رایج و جاافتاده تر 
متوسل شده اند، ایدة جهانى صلح را بیشتر تکرار کرده اند؛ ایده اى که امروز کمتر به تفاوت ها و ویژگی هاي 
خاص ملت ها متکی است و از شرایط واقعى اجتماعى طراحان دورتر است. طراحان گرافیک هرچه 
بیشتر تالش خود را مصروف کرده اند که از کلیشه هاي رایج فاصله بگیرند، بیشتر توانسته اند صلح را از 
ایدة دور از دسترس و انتزاعی خارج کنند و به شرایط و موقعیت  هایی نزدیک کنند که صلح بر اساس 
آن محقق می شود یا حالت هاى واقعى اجراى آن    را نشان مى دهد. همچنین، بهتر مى  توانند شرایط 
واقعى آرمان شهرى و ویران شهرى را با تکیه بر صلح و جنگ تصویر کنند. با توجه به تحلیل پوسترها، 

برخی طراحان بر ناممکن بودن صلح جهانى به منزلۀ ایده اى کلی، یکدست و فراگیر تأکید دارند.
پوسترهاى ضِدجنگ در واکنش و اعتراض به جنگى که وقوع یافته طراحى شدند و اغلب 
طراحان آن به دور از هر گونه وابستگى به حاکمیت و یا حتى نهاد یا سازمانى بین المللى 
اثر هنرى خود را ساخته و پرداخته  اند. این گروه از آثار در ارائۀ فرِم بصرى نوآور و در انتقال 
ایدة پیام منتقدانه ارزیابى مى شوند. پوسترهاى صلح منعطف تر و وجه فنی و خالقانۀ آن ها 

کم رنگ تر و کارکرد انتقادى آن ها محدود شده است.

 تصویر 13- 1 (منبع: نگارندگان)

تصویر 13. طراح: میلتون گلیزر، امریکا
 Peace Works :عنوان

سال طراحى: 1984
(URL 13 :منبع)
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جدول 1. بررسى تطبیقى یافته هاى حاصل از تحلیل پوسترهاى صلح طراحان گرافیک معاصر ایران 
و امریکا (منبع: نگارندگان)
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زبان فارسى.
* پوستر ضِدجنگ 

است.

عنصر بصرى کبوتر 
مؤلفۀ تصویرى 

آرمان شهرى است، 
اما به صورت ناقص 
و دو وجهى نمایش 

داده شده است.

صلح

استفاده از زبان 
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ایدة صلح و 
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که مؤلفه اى 
آرمان شهرى 

است.
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در حال خروج از پهنۀ 
تصویر یا خورشید 
طالیی است. وجه 

ویران شهرى پیشرو و 
وجه آرمان شهرى در 
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آورده است. 
استفاده از تایپوگرافى
ـ پوستر ضِدجنگ 

است.

وجود فیگور انسانى در 
تصویر فردگرایى، از 

مؤلفه هاى سرمایه دارى، 
را تداعى مى کند؛ 
فردگرایى اى که به 

تشویش هرچه بیشتر 
انسان مدرن دامن زده 

است.
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امریکایى (عموسام)؛
استفاده از رنگ هاى 
ملى کشور امریکا؛

بیان گرایى 
(اکسپرسیونیسم).

ـ پوستر ضِدجنگ 
است.

خطوط مورب و زاویه دار 
و جهت خطوط به 
سمت عمق تصویر 

تشویش و اضطراب را 
تقویت مى کند.

استفاده از کاراکتر 
انسانى که چهرة 
آن بخش اعظمى 
از پوستر را در بر 
گرفته و به تنهایى 

براى جهان 
تصمیم مى گیرد 
و سازش ناپذیر و 
ضد گفتوگوست. 

این امر مؤلف هاى 
ویران شهرى است.
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گ 
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است.
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متعدد در کنار هم 
نوعى مؤلفه هاى 

آرمان شهرى 
مارکسیستى را القا 

می کند. 
اما اطالعات 

فرمى بصرى عناصر به 
ما مى گوید این جمع 
زبان مشترکى ندارند 
و هریک به تنهایى 

کنشگر هستند.

بانه
ح طل

 صل
ات

قدام
استفاده از زبان ا

اشاره به عنوان زبان 
بصرى جهانى

ـ پوستر در باب 
صلح است.
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بحث و نتیجه گیرى
ــهرهاي  ــه، آرمان ش ــۀ فاضل ــر مدین ــزون ب ــرد، اف ــکار ک ــش آش ــرى پژوه ــوب نظ ــۀ چارچ مطالع
ــرمایه دارانه  ــهرهاى س ــتى و آرمان ش ـ کمونیس ــهرهاى سوسیالیستى  ــتۀ آرمان ش ــه دو دس ــی ب سیاس
بودنــد.  شــده  پیشــبینى  کــه  فّناورانــه  و  علمــى  آرمان شــهرهاى  مى شــوند.  تقســیم بندى 
ــون مســیحیت و اســالم  ــان و مذاهــب چ ــم در ادی ــور منجــى ه ــا ظه ــى ب ــهرهاى مذهب آرمان ش
ــترهاى  ــل پوس ــا تحلی ــد. ب ــمار مى آین ــه ش ــه ب ــۀ فاضل ــى مدین ــا نوع ــده اند. آنه ــده داده ش وع
انتخابــى بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مى تــوان پوســتر را بــه موضوعــى جهانــى بــراى اعتــراض 
بــه جنگ افــروزى یــا دعــوت بــه صلــح تلقــی کــرد. بدیــن ترتیــب، هنرمنــد گرافیســت از تجربــۀ 
ــى  ــى اجتماع ــى زندگ ــان اصل ــازي جری ــراي تصویرس ــی ب ــود اساس ــى خ ــناختى خصوص زیباش
مى ســازد. به طورکلــى، پوســترهاى انتخابــى بیانگــر دیدگاه هایــى اجتماعى انــد، اغلــب داراى 
ــه اســت. در  ــرار گرفت ــار طــرح ق ــادل در کن ــز به صــورت متع ــد و حــروف نی ــدى ناقرینه ان ترکیب بن
بیشــتر آثــار، رنــگ بــه دو یــا ســه فــام محــدود شــده اســت. در برخــى پوســترها شــعارها زیرنویســى 
بــراى تصاویــر هســتند و بعضــًا دیــده مى شــود تصاویــر نیــز تصویرســازى بــراى شــعارها هســتند. 
ــا آزادى عمــل  ــا موضــوع صلــح یــا ضِدجنــگ امریکایــى ایده پــردازى خــود را ب طراحــان پوســتر ب
ــدة  ــان بررسى ش ــد. طراح ــان منعکــس کرده ان ــر کشورش ــم ب ــام حاک ــا نظ ــت ب بیشــترى در مخالف
ــان جهــان را خوشــایند پیش بینــى  ــد، پای ــه دادن ــا ذهنیتــى کــه از جوامــع خــود ارائ ایــن کشــور، ب
ــر کشــور خــود نیســتند؛ بلکــه  نمى کننــد. آنهــا تحــت تأثیــر القائــات نظــام ســرمایه دارى حاکــم ب
ــر جوامــع دیگــر تمایــل دارد،  ــه ســیطره ب ــرى مؤلفه هــاى فکــرى ســرمایه دارى، کــه ب از به کارگی
تــا حــدودى رویگــردان هســتند. ســرمایه دارى هــم ســاختار دولت هــا را تغییــر داده و هــم ماهیــت 
ــا در  ــرمایه دارى اســت. ام ــن محصــول س ــات عصــر نوی ــاورى و اختراع ــرفت فّن ــا را. پیش جنگ ه
ــده اســت.  ــى مان ــان مســئله اى حل نشــده باق ــى همچن ــح جهان ــى، صل ــن پیشــرفت علم ــایۀ ای س
ــه اســت  ــکاى شــمالى برافروخت ــا و امری ــه، اروپ ــم، شــعله هاى جنــگ در خاورمیان چنان کــه مى بینی
ــاز ســردمداران  و کشــورهاى پیرامونــى مســتقیم و غیرمســتقیم بــه محلــى مناســب بــراى تاخت وت
کمونیســم و امپریالیســم و ســرمایه دارى مبــدل شــده اند و جنــگ دائــم بــراى صلــح دائــم همچنــان 
ادامــه دارد. نمونــۀ بــارز آن جنــگ اخیــر روســیه و اوکرایــن در ســال 2022 اســت. طراحــى گرافیــک، 
ــده اى  ــه، نقــش عم ــا مســائل و تحــوالت اجتماعــى و سیاســى جامع به ســبب رابطــۀ نزدیکــش ب
ــر دوره،  ــت در ه ــدان گرافیس ــد. هنرمن ــا مى کن ــردم ایف ــوم م ــري عم ــرى و فک ــاى بص در فض
ــوالت و  ــن تح ــن ای ــرى در بط ــر هن ــش اث ــه آفرین ــود، ب ــع خ ــات جوام ــرى از اتفاق ــا تأثیرپذی ب
ــوان  ــى مى ت ــترهاى انتخاب ــل پوس ــا تحلی ــد. ب ــود مى پردازن ــاى خ ــا و دیدگاه ه ــکاس تلقی ه انع
نتیجــه گرفــت کــه رســانۀ پوســتر گاهــى مى توانــد خالقانــه بــه موضوعــى جهانــى بــراى اعتــراض 
ــد گرافیســت  ــا شــود. هنرمن ــج ره ــد از کلیشــه هاى رای ــر بتوان ــل شــود اگ ــروزى تبدی ــه جنگ اف ب
ــب  ــد و آن را در قال ــت مى کن ــى حرک ــائل اجتماع ــان مس ــوى جری ــود به س ــخصی خ ــۀ ش از تجرب
تجربــۀ بصــري و به منزلــۀ نمــود تجربــۀ زیباشــناختی ارائــه می دهــد. پوســترهاى انتخابــى بیانگــر 
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ــزا و  ــکار اج ــطح آش ــت از س ــران حرک ــعیدى از ای ــدى س ــتر مه ــد. پوس ــى اجتماعى ان دیدگاه های
ــه  ــد کشــیدن و ب ــه نق ــى اى چــون ب ــواى پنهــان معان ــه ســمت ســطوح محت عناصــر تجســمى ب
ــه همــراه دارد. مهــدى ســعیدى در  ــا خــود ب ــح موجــود در جوامــع را ب ــدة صل پرســش گرفتــن ای
ــۀ  ــا ارائ ــن ب ــى و همچنی ــر فن ــى از نظ ــاژ، خوش نویســى و به طورکل ــى، فتومونت ــتفاده از عکاس اس
ــن  ــى نمادی ــا بازنمای ــده، ب ــادى گزن ــا انتق ــح پیشروســت. او ب ــم صل ــان مفاهی ــو از بی ــتى ن برداش
ــترهاى  ــد. پوس ــه مى زن ــى طعن ــاى سیاس ــه اى از تعارض ه ــه ملغم ــح، ب ــدة صل ــگارى ای دوگانه ان
ــکار  ــح را آش ــق صل ــه تحق ــدوار ب ــه و امی ــیرى خوش بینان ــدى تفس ــا ح ــیوا ت ــاد ش ــح قب صل
ــان تصویــر جهانــى اســت و  به عبارتــى، هنرمنــد  ــد، زب مى کنــد. در پوســترهاى صلــح ایــن هنرمن
ــن  ــۀ ای ــل باشــد. هم ــلیقۀ بین المل ــدة س ــه دربرگیرن ــر اســت ک ــبکى از هن ــال طــرح و س ــه دنب ب
ــوان  ــت. مى ت ــاوت اس ــا متف ــان دیدگاه ه ــا بی ــد، ام ــانى دارن ــترك و یکس ــوع مش ــترها موض پوس
ــل  ــه عم ــى آزادان ــاظ محتوای ــه لح ــم ب ــى و ه ــاظ فن ــه لح ــم ب ــگ ه ــترهاى ضِدجن ــت پوس گف
کــرده و مترقــى و پیشــرو هســتند. پوســترهاى مهــدى ســعیدى و آثــار امریکایــى بیشــتر بــر وجــوه 
ــد.  ــى مى کنن ــى پیش بین ــه ویران ــر را رو ب ــت بش ــن، سرنوش ــد. بنابرای ــه کرده ان ــهرى تکی ویران ش
ــه بشــریت  ــده اشــتراك نظر دارد ک ــن ای ــر ای ــز، ب ــود نی ــتر خ ــۀ پوس ــیمور چواســت، در مجموع س
نمی توانــد از گزنــد جنــگ و ســالح هاي نظامــی در امــان باشــد. اگــر ایــن ســالح هاى نابودکننــده 
و کشــتار جمعــى کنتــرل نشــوند، بــه بیــان ســیمور چواســت، جایــى بــراى صلــح باقــى نمى مانــد. 
گلیــزر بــراى بیــان مفاهیــم خــود از زبــان بــدن، کــه جهانــى اســت، بهــره گرفتــه؛ در تمــام ملــل 
ــا همــان عالئــم اشــاره نمایــش مى دهنــد. تنــوع ارائــۀ فــرم پرنــدة  پیــروزى، خشــم و تهدیــد را ب
صلــح بــا زبانــى جهانــى طــرف گفت وگویــش همــۀ دولت هاســت کــه انــگارة صلــح در دســت آنهــا 
حالت هــاي مختلفــی بــه خــود گرفتــه اســت. آنچــه در ایــن آثــار بــارز اســت ارزش گــذارى زندگــى 
ــه جنــگ رخ داده  ــر مــرگ و جنــگ اســت. پوســترهاى ضدجنــگ در واکنــش و اعتــراض ب در براب
طراحــى شــدند. ایــن گــروه از آثــار در ارائــۀ فــرِم بصــرى نــوآور و در انتقــال ایــدة پیــام منتقدانــه 
ــر و  ــى، منعطف ت ــات ســازمان صلــح جهان ــواى القائ ــح، تحــت ل ــد. پوســترهاى صل برخــورد کرده ان

ــده اســت. ــا محــدود ش ــادى آنه ــرد انتق ــر و کارک ــا کم رنگ ت ــۀ آنه ــى و خالقان ــه فن وج
از دسـتاوردهاى پژوهـش پیش رو شناسـایى راه ها و امکان هایی اسـت بـراي موضوعی فوق العاده 
مهـم. درنتیجـه، یادآور می شـود آزمـون بزرگى پیِش روِى هنرمندان اسـت تـا بتواننـد، بى آنکه گرفتار 
کلیشـه هاى سیاسـى شـوند، نقـد سـازنده اى از فجایـع جنـگ و معایـب صلـح فریـب کار را در قالـب 

پوسـتر براي آگاهی بخشـی بیشـتر تصویـر کنند.
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