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مقدمه
بهطورتاریخی،تصویرتابعیافرودستنوشتارتصور
شدهاست،درحالیکهمتنهایتشكیلیافتهازتصاویر
هماناندازهارزشمندند،وهمانمیزانتوانانتقالمعنا
 Rosner,( واژگان از تشكیلشده متنهای که دارند را
متون همچون .)2001: 392; Portewig, 2004: 32

نوشتاری،درپسهرتصویرنیزتصمیماتیراهبردیو
هدفمندنهفتهاستکهمادرصورتنادیدهگرفتنآنها
 Salinas,( ساختهایم محدود را هنری اثر از خود فهم
166 :2002(.نهتنهاتصویرونوشتارجایگاهییكسان

برایانتقالپیامدارند،بلكهبهرهگیریازهردوآنهادر
 Salinas, 2002:( پیاممیافزاید برقدرت یكدیگر کنار
میرود، بهکار متن کنار در تصویر که هنگامی .)189

ارتباطدیداریبرارتباطزبانیتاثیرمینهدونتیجةاین
امرمیتواندشكلگیریدستاوردهایبالغیبرایپیام

.)Ventsel, 2014: 55(اثرباشد
بهکارگیریواژههادرکنارتصاویر)درنقاشی،عكس،
طراحیگرافیكیو...(یكیازشناسههایمهمسبکهای
هنریمدرنوپسامدرناست.اینواژههاگاهبامعنای
نشانهایوگاهصرفاًبهعنوانفرمزیباییشناختیمورد
استفادهقرارگرفتهاندوحاملبخشیازپیاماثرشدهاند.
شاخصههای از یكی امروز تا م. نوزدهم سدۀ از
سرتاسر در فرهنگی تحولگرای جریانهای اساسی
جهانهمسوییباتالشهایبرابریخواهانهبانوانبوده
رأی، حق تحصیل، حق همچون خواستههایی است.
برابر،مالكیت بربدنخود،حقکار،دستمزد مالكیت
اقتصادیومشارکتدرقراردادهایقانونی،حقوقبرابر
درازدواجوطالق،حقسرپرستیفرزندان،امنیتدر
برابرآزاروخشونتو...بهویژهدرجوامعمردمحورطی
ایندورانازسویجنبشهایگوناگونیپیگرفتهشده
است.هنرمنداننیزازمیانهسدۀبیستمم.بهاینجریان
جوامع آگاهی باالبردن در مؤثری نقش و پیوستهاند
1397ب: )طاهری، نمودهاند ایفا زنان وضعیت دربارۀ
334(.ازپیشروانهنرفمنیستیمیتوانبهیوکواونو1،
و آبرامویچ4 مارینا شاپیرو3، میریام شیكاگو2، جودی
بارباراکروگر5اشارهکرد.هنرفمنیستیبیشازآنکه
بهعنوانیکمكتبچارچوبمندشناختهشود،گونهای

یایکسبک انقالبی راهبرد ارزشگذاری،یک سامانة
زندگیاست.

بارباراکروگرازجملههنرمندانیاستکهآثارهنری
خودراباترکیبیازتواننشانهایتصویروکالمخلق
روش به بیشتر که مفهومی، آثار این است. کرده
تكهچسبانیکارشده،توانستهاندطینیمقرنآفرینش
پیامهای امروز( تا م. 1970 سال حدود )از هنری
نیرومنداجتماعیویرادربارۀفرهنگ،قدرت،هویتو
جنسیتبهمخاطبانپرشماریدرسراسرجهانمنتقل
کنند.پژوهشحاضرتالشدارد،بانگاهینشانهشناختی
شماریازاینکالژهارابرپایهآرایههایبالغیموجوددر
صورتبندی به رهگذر این از و نموده تحلیل آنها
شیوههایرمزگذاریپیامتوسطاینهنرمنداشارهکند.

پیشینه
دست در امروز که نوشتارهایی نخستین از یكی
داریمودرآنبهیکبخشبندیپایهایازشیوههای
بیان6پرداختهشده،متنرتوریكاادهرمنیوم7بهزبان
اینکتابدردهة80 .)Book V, 21-29( است التین
پ.مبهدستیکنویسندۀناشناسنگاشتهشدهاست.از
باستان رم در آن آرایههای و بالغت علم که آنجایی
م. 95 سال حدود در داشته، چشمگیری اهمیت
اینستیتوتیو نام به نوشته دیگری کتاب کوینتیلیان8
دربارۀ بیشتری گستردگی با آن در که اوراتوریا،9
دستههایگوناگونآرایههایبالغی،تأثیریکههریک
برشنوندهمینهندوروشکاربردشانصحبتشدهاست
)Books VIII and IX(.ازنوشتارهاییکهدرایرانپیش

داشته، وجود آن آرایههای و بالغت باب در اسالم از
نیست. دست در چیزی پراکنده گزارشات جز اکنون
التبیین و البیان نوشتةجاحظبصریدرکتاب برپایة
پهلوی زبان به کتابی پارسیان ،)14 ص سوم، )جلد
داشتهاندبهنامکاروندکهدربارۀعلموصناعتبالغتو
شناختظرایفپنهانیزبانوچیرهدستیدرکالمبوده
حدود در را کتاب این جاحظ که آنجایی از است.
کاروند که است آشكار نوشته، ه.ق 240 سالهای
یا فهم برای و شناختهشده وی دوران در همچنان
است. بوده دسترس در ادبی آرایههای یادگیری
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کهنترینکتابکاملیکهاکنونبهزبانفارسیدرباب
آرایههایبالغیدردستداریم،ترجمانالبالغهاست
نیمةدومسدۀپنجم الرادویانیدر کهمحمدبنعمر
نسخه آورده. در نگارش به غزنوی دورۀ در و هجری
دستنویساینکتاببهتاریخ507ه.ق،شاملمطالبی
)الرادویانی، است فصل 73 بالغيدر فنون درباره

.)1362
بالغتدیداری10کهشاخهایازدانشنشانهشناسی
کشف به و است دیداری( نشانهشناسی )زیرمجموعة
کاربردهایآرایههایبالغیدرهنرهایبصریمیپردازد،
درایرانهنوزموردتوجهقرارنگرفته؛اماطیدودهة
اخیراینرویكرددرجهاندستمایهپژوهشهایبسیاری

درراستایتحلیلآثارهنریبودهاست.
Hariman & Lu- ازپژوهشگران)همچون :شماری
caites, 2001; Tomlinson, 2016(اینروشپژوهشرا

مطالعات و ارتباطات آموزش، حوزۀ در تحقیق برای
فرهنگیبهکارگرفتهاند.

 Phillips & McQuarrie, 2004;:برخیدیگر)مثل
Bulmer & Buchananـ  Oliver, 2006(ازاینرویكرددر

راستایتحلیلتبلیغاتوشیوههایتاثیرگذاریتبلیغاتی
برذهنمخاطباناستفادهنمودهاند.

برای تحقیق، روش این از نیز پژوهشگران برخی
تفسیرآثارهنریوتالشبرایکشفمعناهایپنهان
 Kimball, 2006;:متنهایدیداریبهرهبردهاند)مانند
 Ben-Aryeh Debby, 2012; Ferens, 2015; Gries,

.)2015

چارچوب نظری
فنوهنربالغتتوسطارسطودرکتابهنربالغت11
)B I, Ch II(،چنینتعریفشدهاست:»استعدادبهکار

گرفتنهرگونهایازراهكارهابرایترغیبوتاثیرنهادن
بردیگران«.

ازدورانمدرن،بالغتوکاربردآرایههای تاپیش
بالغیمعموالًدانشیمرتبطباقلمروادبیاتوسامانههای
نشانهایزبانیپنداشتهمیشدهاست؛اماامروزازبالغت
یا هنرمندان توسط که میشود گفته سخن دیداری
تفسیرگراننظامهاینشانهایدیدارینیزکاربرددارد.

بالغتدیداریرامیتوانشیوهایازانتقالپیامنشانهای
دانستکهدرآنازکاربردنمادینتصاویربرایآفرینش
معنا،شكلدادنبهیکاستدالل،اقناعمخاطبیاتاثیر
نهادنبرویاستفادهشدهاست.دراینشیوه،تصویر)با
بافت، رنگ، خط، همچون دیداریش جنبههای تمام
با یاهمراه تنهایی به است و...(ممكن تباین،حرکت

متننوشتاریبهکارگرفتهشود.
بالغتدیداریروشیازپژوهشاستکهبهیاریآن
میتوانبهتصاویرومتنهایبصریبهدیدساختارهای
بالغینگریستوبرایناساسآنهاراتحلیلکرد.بالغت
بهشمار دانش از شاخه دو برهمکنش حاصل دیداری
معنای )مطالعة دیداری نشانهشناسی یكی میرود؛
نشانههایتصویریدرونیکبافتفرهنگی(ودیگری
تفكرکالمی؛دانش برابر تفكربصری)در روانشناسی
 Danesi, 2017:()تواناییاستخراجمعناازمتنتصویری
فهم و بالغت دانش تئوریهای گسترش برای .)1
یافتن به پژوهشگران انسان، چندبعدی تجربیات
نشانههایبالغتدیداریهمتمیگمارند.دراینراستا،
آنانبهتحلیلعكسهاونقاشیها،نمودارهاوجداول،
تصاویر تندیسگری، داخلی، طراحی و معماری آثار
.)Foss, 2004: 303( میپردازند و... فیلمها اینترنتی،
برایآنکهاثریدارایگونهایبالغتدیداریگردد،
با باشد، داشته نمادین بافتی است: الزم ویژگی سه
مداخلةانسانیآفریدهشدهباشد،وباهدفانتقالپیام

.)Foss, 2004: 305(بهمخاطبانارایهگردیدهباشد
از را تواناییهایذهن از تفكرتصویری،زنجیرهای
تا میبینیم( آنچه نامیدن )همچون آنها سادهترین
پیچیدهترینتفاسیربافتمحور،استعاریوفلسفیدربر
مانندهمیاری ازسویههایشناخت بسیاری میگیرد.
شخصی،پرسشگری،حدسزدن،تحلیل،درستیسنجی
ورستهبندیدراینراستابهکارگرفتهمیشوند.محور
اینسواددیداری،درکعینیاست؛اماجنبههایذهنی
 Yenawine,( دارند همسان اهمیتی آن در نیز تفكر
845 :1997(.پژوهشهایژانپیاژه12ولوویگوتسكی13

درحوزۀروانشناسی،ثابتنمودهکهکودکانپیشاز
فراگیریسواد،دادههایاطالعاتیدریافتشدهازدنیای
پیرامونخودرابابهرهگیریازتجسمدیداریپردازش
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.)Piaget, 1923; Vygotsky, 1931(میکنند
دانش بهیاری ذهن بصری پردازش شیوۀ تحلیل
نشانهشناسی،نخستدرمقالةمحوریروالنبارت14به
نامبالغتتصویر15)1964(مطرحگردید.بارتدراین
داللتهای از رمزگشایی برای تالش اهمیت بر مقاله
رودولف کتاب دارد. تأکید دیداری متن ضمنی16
کتاب نیز و )1969( تصویری18 تفكر نام به آرنهایم17
جانبرجر19باعنوانشیوههایدیدن20)1972(پساز
ارتباطات در دیداری اندیشه مهم جایگاه بارت، مقالة

انسانیراآشكارترساختند.
دهة در تصاویر نشانهشناختی تحلیل به گرایش
ادبی تحقیقات مرکز پژوهشگران از گروهی م. 1970
نام با که نمود جذب خود به را بلژیک لیژ دانشگاه
مستعارگروهمو21)نخستینحرفواژهمتافوردرزبان
بابشكلگیری رادر ارزشمندی پژوهشهای یونانی(
آرایههایبالغیوراهبردهایانتقالمعناتوسطکالمیا
تصویرمنتشرنمودند.ازآثاراینگروهمیتوانکلیات
دیداری: نشانههای باب در رسالة و )1970( بالغت22

بالغتتصویر23)1992(رانامبرد.
پایه بر م. 1990 دهة در دیداری24 نشانهشناسی
همافزاییپژوهشهاییادشدهبنیاننهادهشدکهاکنون
شاخةپرکاربردیازدانشنشانهشناسیاست.کتابهاو
مقاالتیکهدرادامهذکرشدهبرخیازنوشتارهایاصلی
اینرشتههستند:دربابردهبندینشانههایدیداری
تصویری، مفاهیم براگا،25 سانتائال ماریا اثر )1988(
تحقیقدربابمیراثنشانهشناسیوارتباطآنباتحلیل
سونسون،26 گوران اثر )1989( دیداری جهان
سن فرنانده اثر )1990( تصویری زبان نشانهشناسی
مارتین،27پیشرویدرنشانهشناسیدیداری)1994(اثر
توماسسبئوک28وجیناومیكرـسبئوک29وخواندن

تصاویر)1996(اثرپیترتریفوناس.30
پرشماری نوشتارهای نیز م. 2000 سال از پس
دربارهنشانهشناسیهنرهایدیداریمنتشرشدهاست
 Bogdan, 2002; Kress & Van Leeuwen, )همچون:

.)2006; Tomaselli, 2009; Crow, 2010

بالغتدیداریبهعنوانیکچارچوبنظریسودمند
برایپژوهشدرفرهنگوهنرطیدههگذشتهپذیرش

یا نقد گسترش، در گوناگونی نوشتارهای و یافته عام
 Handa,:بررسیاینرویكردمنتشرگردیدهاست)ازجمله
 2004; Finnegan, 2004; Schilperoord et al, 2009;

.)Ortiz, 2010

باربارا آثار به فارسی، زبان در که پژوهشهایی از
کروگرپرداختهاندمیتوانبهتوصیفنشانههایتصویری
درآثاربارباراکروگر)دشتی،1383(،اندیشهوجایگاه
زندرعرصههنرجدیدبانظريبرآثاربارباراکروگرو
عكاسيتالیفی)بهارلووهمكاران،1390(وبازخوانش
آثار بر تاکید با مفهومی عكاسی در بازنمایی مفهوم
میرزایی، و مجد )نتاج کروگر باربارا و سیندیشرمن
در دیداری بالغت کاربرد دربارۀ نمود. اشاره )1398
هنرهایبصریتاکنونپژوهشیبهزبانفارسیمنتشر

نشدهاست.

روش پژوهش
اینپژوهشیکموردکاویدرحوزۀنشانهشناسی
دیداریاستکهبارویكردتوصیفیـتحلیلیوباهدف
توسعهایبهانجامرسیده.دادههایکیفیاینتحقیقبه

شیوهاسنادیدادهاندوزیشدهاند.
پژوهشگردرتحقیقاتتوصیفیویژگیهاوصفات،
ماهیت،فرآیندهاوروندهارامطالعهودرصورتلزوم
)حافظنیا، مینماید بررسی را متغیرها بین ارتباط
69:1393(.پژوهشتوسعهایتالشمیکندازطریق
نقد،ارزیابیونظریهپردازی،مرزهایدانشراگسترش
برای جدیدی شیوههای بتوان طریق این از تا دهد
بررسیپدیدههاووقایعارایهکرد،ابزارهایتازهایبرای
تجزیهوتحلیلوروشهایمنطقیتریبرایشناخت
بخشید بهبود را موجود روشهای یا نمود پیشنهاد
استقرایی، پژوهش استراتژی در .)88 )نظری،1396:
از استقراء بهوسیله که است تعمیمهایی نظریهشامل
بنابراینپژوهشبهساختنو دادههابهدستمیآیند.
پرداختننظریهایمربوطمیشودکهازگردآوریدادهها
در موجود الگوهای از انتزاعی توصیفهای با و آغاز
:1384 )بلیكی، میرسد پایان به )تعمیمها( دادهها
کروگر برگزیدۀ کارهای نخست پایه، این بر .)231
ازمرزبندیبورک بااستفاده توصیفشدهاندوسپس
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دربارۀچهارآرایهاصلیونیزبابهرهگیریازابزارهای
آثاربهدست این ازتفسیر نشانهشناسیدیداری،آنچه
آمده،روشکروگربرایرمزگذاریپیامنشانهاینامیده

شدهاست.
بر مبتنی کیفی تحقیق کمی، تحقیقات برخالف
را آن معموالً که است غیراحتمالی نمونهگیری
نمونهگیریمعیارمحوریاهدفمندمیخوانند.نمونهگیری
هدفمنددقیقاًهمانچیزیاستکهعنوانآنداللت
هدف، روی از نمونه واحدهای یا اعضا یعنی میکند،
برایبازنمایییکمعیارکلیدیخاصانتخابمیشوند
دستهبندی راستای در .)27 :1392 )محمدپور،
بارباراکروگر، شیوههایکاربردآرایههایبالغیتوسط
پژوهشگرهشتاثراینهنرمندرابانمونهگیریهدفمند
برگزیدهوازدیدگاهینشانهشناختیوباتاکیدبرارتباط

وهمافزاییتصویروکالمتحلیلنمودهاست.

باربارا کروگر
بارباراکروگربهعنوانیكیازهنرمندانستودهشده
پربار زندگی هشتم دهة در اکنون پسامدرن، دوران
خویشدررشتهژانرهاینودردانشكدههنرومعماری
است.سبک تدریس به مشغول لسآنجلس31 دانشگاه
تكهچسبانی میشود، شناخته بدان کروگر که ویژهای
عكسهایشمعموالًدرسهرنگسیاه،قرمزوسفیدبا
نوشتارهایاعالنگونهموجزوتكاندهندهاست.ویدر
اینآثاردیدگاههایانتقادیشرادربابهویت،جنسیت،
اجتماعی، چارچوبهای قدرت، ساختارهای

مصرفگرایی،حقوقفردیو...بیانمیکند.
گرچهکروگرتجربةبلندمدتیدرعكاسیوطراحی
گرافیكیدارد،امامعموالًترجیحدادهعكسهایمورد
از پس و برگزیند قدیمی مجالت از را استفادهاش
آمادهسازیوتغییر،آنهاراباعبارتهایکوتاهیترکیب
کندکهذهنبینندهرابهچالشمیکشند.استفادهاز
فونتضخیمفوتورا32کهبرایویبهیکامضایهنری
بدلشده،بهدورانکسبتجربةدرطراحیگرافیكی
بهعنوانمدیرهنرینشریهمادموازل33دردهه1960م.

.)Kruger, 2000: 112(برمیگردد
اوخوددربارۀترکیبتصویروکالممیگوید:»منبا

تصاویروواژههاکارمیکنم،زیراایننشانههاتوانآنرا
نیزچه و ماچهکسیهستیم کنند تعیین که دارند
برای من کار »پیام .)Kruger, 2010( نیستیم« کسی
بینندگانشقابلدستیابیاست.سعیکردهاماندیشههای
پیچیدهرابازبانیسرراستبیانکنمتاتوانارتباطی

.)Drohojowska-Philp, 1999(»بیشتریبیابند
هنر حقیقت این از آگاهی با را کارهایش کروگر
پسامدرنسامانمیدهد،کهتصاویرونشانههانیرویی
سازندهبرایتاثیرگذاریژرفبرذهنوباورمخاطبان
دارند.آثارهنریویتالشدارندشیوههایشكلگیری
سیطره تحت را فرد آرزوهای و گرایشات اندیشهها،
 Kruger &( سازند آشكار و پیجویی اجتماع قدرت
Linker, 1990: 5(.اودربارۀبازنماییگرایشاتخوددر

کارهایشمیگوید:»آثارمنتاحدزیادیدربارۀقدرت
هستند.امامگرقدرتهمهجانیست؟ازتاالریکموزه
هنر تجاری. شرکت یک رئیسة هیئت اتاق تا گرفته
این زیرا نمینامم، فمینیستی یا سیاسی را خودم
محدود را میشود خلق آنچه حقیقت بخشبندیها

.)Drohojowska-Philp, 1999(»میکنند
درکناراینکالژهااوبهطراحیچیدمانهایبزرگی
شهری، تاالرهای موزهها، گالریها، در کارهایش از
ایستگاههایقطار،پارکهاوفضاهایعمومیدرنقاط
رادرمحدودهای پیامش تا زده گوناگونجهاندست
چیدمانها، این از برخی در سازد. منتشر گستردهتر
واژههاوتصاویرتمامدیوارها،کفوسقفرامیپوشانند

وبینندهرادرخودفرومیکشند.
آثاراوبارهاتوسطمنتقدینوبنیادهایهنریمورد
تحسینقرارگرفتهاند.ازاینجملهمیتوانبهانتخاباو
بهعنوانزنهنرمندبرگزیدۀسالتوسطموزههنرهای
 Ginsberg,( م. 2001 سال در لسآنجلس34 معاصر
2010(ودریافتجایزهشیرطال35ازبینالونیزدرسال

 )Vogel, 2005( عمر برایدستاوردهاییک م. 2005
اشارهنمود.

در  رمهگااری  شیوه های  و  باای  ارایه های 
کارهای باربارا کروگر

برای و اجتماعی، و فرهنگی ارتباطات حوزۀ در
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فرآیندهای انسانها، میان نشانهای ارتباط شكلگیری
دارند. محوری بسیار نقشی رمزگشایی و رمزگذاری
رمزگان36درنشانهشناسیبهیکمجموعهقراردادیاز
نشانههاگفتهمیشودکهبرایانتقالمعناکاربرددارد
فراهم چارچوبی رمزگان .)178 1397الف: )طاهری،
اینرو از مییابند، معنا آن درون نشانهها که میکند
کرده احاطه را آن که رمزگانی به نشانه یک مفهوم
وابستهاست.خوانشیکمتننیازمندرویاروشدنبا
رمزگانپیرامونآناست.میزاناستحكامرمزگانهادر
به میشود نیست؛ یكسان چندگانه خوانشهای برابر
طیفیازرمزگانهایکاماًلمنطقی،قانونمندومستحكم
)مثلرمزگانهایرایانهای(تارمزگانهایتفسیرپذیر،
گشودهوشناور)مثلرمزگانهایشاعرانه(اشارهنمود.
را فرازبانی( کارکرد )با رمزگان یاکوبسن37 رومن
ارتباط شكلگیری برای تعیینکننده عوامل از یكی
وی دید از .)Jakobsón, 1987: 66( میداند نشانهای
فرستندهبایدمعنارادریکقالبپذیرفتهشدهرمزگذاری
کندوگیرندهبایدآنرادریافت،رمزگشاییوخوانش
نمایدتابهمعنادستیابد.رمزگانقراردادیکهپیام
درونآنقرارگرفته،چارچوبیرامیسازدکهنشانهدر
درونآنمعنامییابد.کارآمدترینشیوۀارتباطنشانهای
با دو هر گیرنده و فرستنده که میدهد رخ هنگامی
این باشند. داشته کامل آشنایی بهره مورد رمزگان
رمزگانهاگاهجهانشمولوگاهملییامحلیهستند.

رمزگذاری/رمزگشایی39 الگوی در هال38 استوارت
نشانمیدهدکه و ردکرده را متنی خودجبرگرایی
او نمیکند. پیروی رمزگذاری از بهضرورت رمزگشایی
تفاوتمیانفهممؤلفومخاطبازمعناراچنینشرح
و آفرینشگر بین جایی متن هر »معنای میدهد:
خوانشگرآنایستادهاست.پدیدآورندهمتنرابهروش
ویژۀخودرمزگذاریمیکند،ومخاطبآنرادرساختی
 Hall,(»متفاوتبهشیوۀویژهخودرمزگشاییمینماید

1 :1973(.هالاینتفاوتراحاشیةفهمنامنهاد.

رمزگانهایارتباطیرااززوایایگوناگونیمیتوان
ازاشارهبهتمایزهایبنیادین دیدودستهبندینمود.
رمزگانهای یا گسسته؛ با پیوسته رمزگانهای میان
دقیقتر بخشبندیهای تا گرفته غیرکالمی با کالمی

همچون:رمزگانهایاجتماعی)گفتاری،بدنی،کاالییو
زیباییشناختی، )علمی، متنی رمزگانهای رفتاری(،
تفسیری رمزگانهای و رسانهای(، و ژانری/سبكی

.)Chandler, 2004: 149()ادراکیوایدئولوژیک(
کنتبورک40درمقالة»چهارآرایةاصلی«41)1941(
مهمترینوپرکاربردترینآرایههایبالغیرامانندگویی،42
مجاز،43بخشگویی44وطعنه45میداند؛نهتنهابهدلیل
کاربردتلویحیورمزیشان،بلكهبهسببنقشآنهادر
کشفیاتوصیفحقیقت.هنگامتفسیراینابزارهانباید
اشتراکاتوهمپوشانیهاراازیادبرد،زیرااینآرایهها
مرزیکمرنگمیانکنایهوحقیقتمینهند،وازسویی
سایه یكدیگر مفهومی گسترۀ بر گاه نیز آنها خود
میافكنند)Burke, 1941: 421(.درادامهآثاربرگزیدۀ
بارباراکروگر،بامحورقراردادنایندستهبندیچهارگانه

بورکموردتحلیلقرارخواهندگرفت.
الف( مانندگویی )استااره(:مانندگوییبهمعنای
کاربردچیزی)یکواژه،نشانه،یاعبارت(بهجایچیزی
مانندگویی آرایة است. آنها بین شباهت برپایة دیگر
اززاویةدید دربارۀموضوعالفچیزیبهمامیگوید،
 Burke, 1941:( آن با همسانیش برپایه و ب موضوع
422(.مانندگوییدرواقعگونهایازتشبیهاستکهیكی

ازدوسویهتشبیه)مشبهیامشبهبه(درآنذکرنشده
باشد.

ازآرایه ازآثارکروگرکهمیتوانآنراغنی یكی
مانندگوییدانست،نگاهخیرۀتوصورتمراآزارمیدهد
)1981(46است)ت1(.زنیکهدرایناثربهتصویردر
آمده،میتواندخوِدهنرمندباشد،یانشانگرهمةزنان.
کروگربهبینندهاشدربارۀپدیدهایهشدارمیدهدکه
هنرفمنیستیازابتداباآنبهمقابلهبرخاسته؛سلطة
در ابژهایمحدود به زن تقلیل و مردانه نگاهسوژهوار
چارچوببدنش.نگاهیکهمردرادرمرکزوزنرادر
ازبافتفرهنگیدیرینهپای حاشیهمینشاندوبرآمده

جوامعمردمحوراست.
منتقد بار نخستین را مردانه خیرۀ نگاه عبارت
 Mulvey, 1975:(فمینستسینمالورامولوی47بهکاربرد
سه به مردانه خیرۀ نگاه در ریشهبسته دید زاویة .)6
سوی از هنرمند، سوی از میشود: پیاده شیوه
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شخصیتهایبازنماییشدهدروناثر،وازسویتماشاگر
از را زن نظرگاهی، چنین .)Devereaux, 1995: 126(

هویتانسانیخودفروکشیدهوبهشیئیبدلمیسازد
کهبهسببکاربردشبرایلذتبخشیبهمردانتحسین
میشود.وقتیزنابژۀلذتزیباشناسانهباشد،مشاهدهگر
برايبرخورداریازاینلذتبایدبراوسیطرهیابدواین

خواستهايماهیتاًمردانهاست.
آنچهبهایناثرمعناییاستعاریمیبخشد،بهرهگیری
یکچهره بهجای مرمرینکالسیک یکسردیس از
زندهوواقعیزنانهاست.مجسمهایکهازیکسوبرپایه
عطشمردانهبهزیباییایدئالتراشخورده،وازسوی
دیگرچیزینیستجزتكهسنگیبیتحرکومنفعل؛
زنیکاملوبینقص،وهمزمانصامتوبیجان.این
استعارهای ناتوان، اما خوشتراش و لطیف سنگ تكه
در گرفتار که هنگامی نهاده، زن بهجای او که است
قواعدزیباییشناختیمردان،بهکاالییبرایعرضهبدل
میشود.تیرگیسایهافكندهبرگونةاینزنپیامهنرمند
رانیرومندترمیسازد،گویینگاهخیرهمردانهتوانسته
اینسردیس انتخاب کند. کبود یا زخمی را او چهرۀ
مرمریهمچنینبهبینندهیادآوریمیکندکهتصویر
ذهنیاودربارۀکمالوزیبایییکخیالاست؛حقیقت
پوسته زیر زندگی گرمای و نمیکشد نفس ندارد،

سنگیشنمیدود.
از اثردیگری است)1989(48 نبرد میدان تو بدن
این )ت2(. دارد استعاری بافتی که است کروگر
است اثر جهان به ورود پل که عنوان در مانندگویی
خودنماییمیکند.دراینجمله،میداننبرداستعارهای
جدال آوردگاه دیرباز از که مكانی زن؛ بدن از است
قدرت سر بر دیرپا جنگی و هویتی، و جنسیتی

تصمیمگیریومالكیتبودهاست.
ایجاد تاریخ، گذار در هنر محوری سازوکار یک
از بوده، مردانه لذت بهقصد مردانه نگاه برای بستری
اینروبدنبهمسئلهایاساسیدرهنرفمنیستیبدل
همواره جنس، دو بین زیستی تفاوتهای میشود.
دستمایهایبرایمشروعیتبخشیبهنابرابریجنسیتی
بودهاست.تأکیدمیشلفوکو49براهمیتتاریخیکنترل
بدن،برایاندیشمندانفمنیستالهامبخشبودهاست؛
ازدیدویگسترشقدرت،ارتباطسرراستیبابدنها،
مفاهیمهمبستهباآنها،فرایندهایزیستی،احساساتو
لذتهادارد.بدنواسطهایاستکهازطریقآننهادها،
Fou-( قدرتونظارتخودرابرسوژهبرقرارمیسازند
cault, 1978: 151(.بهبیاندیگرباپرورشبدن،انضباط

)مکدانل، میشود درونی فرد در قدرت از پیروی و
.)192:1380

ت1. نگاه خیره تو صورتم را آزار می دهد )1981(
)گالری ملی هنر، واشنگتن(.

ت2. بدن تو میدان نبرد است )1989(
)موزه براود، لوس آنجلس(.
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خطیدرمیانهاینتصویر،چهرهزنرابهدوبخش
قسمتمیکند.یکنیمهنگاتیواست،شایدنشانگرزنی
کهباژگونهشده،زنکلیشهای،زنگرفتارمردمحوری.
نیمةدیگراماروشن،زندهونیرومنداست.بهنظرمیرسد
ایندوگان،نشانةکشمكشدیرپاییاستبرسرذاتو
هویتزن،کههمجوامعانسانیوهمفردفردزنانبه
اثررا این بودهاند.دراصل تاریخبدانمشغول درازای
کروگردرانتقادازتصمیمگیریسیاستمدارانوقضات
در و کرد، خلق زنان جنین سقط حق باب در مرد
یک واشنگتن در داشتند قصد که زنانی از پشتیبانی
گردهماییاعتراضیبرگزارکنند.اماپیاماثر،نهبهاین
لحظةخاص،بلكهبهتمامتاریخمالكیتمردانبربدن

زنانگرهخوردهاست.
نشانهای که میشود آفریده مجاز هنگامی ب( مجاز:
یا مادی نشانهای واسطه به را ناملموس یا غیرمادی
ملموسنقلمیکنیم،مثاًلکاربردقلببهجایاحساسات
)Burke, 1941: 424(.میاندونشانهایکهدراینآرایه

جانشینیكدیگرمیشوند،گونهایپیوند)یاعالقه،مثال
عالقهمحلیه،سببیه،الزمیه،آلیهو...(برقراراست.

آرمانگراییکور،مرگآوراست)2000(50اثریاز
کروگراستکهمیتوانآرایهمجازرادرآنبازیافت

برگزیدهدر اثر این برایعنوان او )ت3(.جملهایکه
که: فانون51 فرانتس گفته این به دارد اشاره اصل
.)Chan, 2010: 18(»آرمانگراییکورارتجاعی52است«
جملةفانونیادآوراینحقیقتاستکهباورهایسیاسی
ومذهبی،ناشیازاقلیموفرهنگیهستندکهفرددرآن
زادهشدهورشدمیکند،ونهریشهگرفتهازماهیتو

ذاتخوداو.
نیرومند ابزاری دورانها همة در کور آرمانگرایی
برایکنترلتودهبودهاست،ورسانههایپسامدرننیز
بهره قدرت خدمت در واقعیت برساخت برای آن از
بردهاند.ژانبودریار53اینواقعیتبرساختهرا»وانموده«54
سطح در که نظمی .)Baudrillard, 1981( میخواند
عمل است رمزها قلمرو که ارزشها، ساختاری قانون
میکند.جاییکهدیگرتقابلیبینبدلوواقعیتوجود

ندارد،زیرابدلجایگزینواقعیتشدهاست.
همچون تصویر این در که سیاهی عینکهای
چشمبندیسیمایانسانهاراپوشانده،مجازازنابینایی
آنهااست؛رسانهاکنونمیتواندهرخوراکیرابهذهن
واقعیت از مجاز نیز سینما پردۀ کند. قالب آنها
افراد این چشم پیش رسانهها که است برساختهای
ترسیممیکنند.کروگرالبتههوشمندانهازنشاندادن

ت3. آرمان گرایی کور، مرگ آور است )0002(
)مجموعه خصوصی(.

ت4. این را بپذیر، سبز )7002(
)گالری مك کلین، هیوستون(.
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پردۀسینمابهماخوددارینمودهاست.چهرۀمسخشده
آنهابرصندلی، اینهمهتماشاگروتنمیخكوبشدۀ
بهچه آنها بفهمد تا رامشتاقمیکند اثر این بینندۀ
مینگرند.کروگراماقصدنداردبابرگزیدنیکپردهاز
را پیامش مرزهای بشر، کور ایمان و تعصب داستان
را پیروانش که ایدئولوژیكی روایت هر کند. محدود
برگزیدهوبرترمیخواندوبهآنهادرسخودتأییدگری،
ذهن در میدهد، کورکورانه پیروی و دیگران نفی

مخاطبمیتواندبرپردۀناپیدایاینسینمابنشیند.
به که است کالژی 55)2007( سبز بپذیر، را این
مجموعهایباهمیننام)اینرابپذیر،یاباهاشروبرو
شو(تعلقدارد)ت4(.پسازآنکهبینندهتوانستاز
الیةنخستاثرکهبااندازۀدرشتخودگوییدرحال
فریادزدنبرسرمخاطباستعبورکند،نوشتهبسیار
کوچکتریراخواهددیدکهحاملپیاماصلیاثراست،
زیبا یا غنی را تو فاخر، پوشاک »این اینمضمون: با
نیاز اعصار همة در انسان که هشداری کرد«. نخواهد
داشتهوامروزبیشترازهمیشه.پارچةگرانبهادرایناثر
مجازازتوانگرییازیباییاست،اینمجازالبتهنهدر

ذهنیتهنرمند،بلكهنزدمخاطباناورواجدارد.
)Polanyi, 1944: 71(56همانگونهکهکارلپوالنی
اقتصاد که است روشی کردن57 کاالیی نموده، اشاره
سرمایهداریبهکارمیگیردتاکلیتیکجامعهراتابع
که است اثرجامعهای این مخاطب سازد. بازار قوانین
)پوشاک کاالیی رمزگان دارای نشانههای از اعضایش
برای و...( گرانقیمت خودروی لوکس، خانه نفیس،
اثر برخالف بهرهمیگیرند. کاستیهایخود پوشاندن
پیشینکهدرآنهنرمندتالشداشتپیامشرانهفته
او هدف تصویر این در دهد، انتقال مجاز لفافه در
نشانهای مجاز است. پذیرفتهشده مجاز یک شكستن
مادیاستکهجانشینمفهومیغیرمادیمیشود؛واز
دیگر، کاالییشده امر هر یا مجلل، پوشاک او دید

نمیتواندجایگزینصفاتارزشمندانسانیگردد.
بخش یک بخشگویی، آرایة در بخش گویی: ج( 
کل یک یا رده(، جایگزین گونه )یک کل جایگزین
میشود گونه( جایگزین رده )یک بخش جایگزین
را بخشگویی که آنجایی از .)Burke, 1941: 426(

یاجزییهدانست،درادب باعالقةکلیه میشودمجاز
فارسیبدانمجازمرسلنیزگفتهمیشود.

دواثریکهباهدفپیجوییآرایةبخشگوییدر
بارباراکروگربرگزیدهشدهاند،رامیتواندوروی هنر
یکسكهبهشمارآورد.آرامشتوبستهبهسكوتمن
است)1981(58تصویریکمرداست،کهچهرهاشدر
سایهپنهانماندهوانگشتاشارهاشرابهعالمتسكوت
بیحرکت دادهشده دستور ما به )ت5(. نهاده لب بر
بمانیم)1982(59نیززنیرابازنماییمیکندکهسرخم
نمودهوازرویخطمحیطیبدنشبهپسزمینهسنجاق

شدهاست)ت6(.
نظام اقتدارگرایی معترضند، بدان اثر دو این آنچه
کنار در مردان آن در که است مردمحور60 اجتماعی
قواعد صورتبندی اختیار مدیریتی، و سیاسی قدرت
قانونی،اخالقیوعرفیرانیزدردستدارند.مردانیکه
تعیین را زنان رفتار به وابسته اجتماعی هنجارهای
نگه خود کنترل در را آنان رهگذر این از و میکنند

میدارند.
درگذرتاریخ،مردمحوریدرحوزههایاجتماعی،
فرهنگهای در اقتصادی و مذهبی سیاسی، قانونی،
حتی است. داشته رواج جهان سراسر در گوناگونی
ساختار این به هنوز نیز معاصر جوامع از بسیاری
در آشكارا اینمسئله به است پایبندند،گرچهممكن
قوانینآنهااشارهنشدهباشد)Pateman, 2016: 3(.در
یابهطور یافشارو ازراهزور چنینساختاری،مردان
و آداب زبان، قانون، سنت، آیین، راه از غیرمستقیم
رسوم،مقررات،آموزشیاتقسیمکار،تعیینمیکنند
زنانچهبایدوچهنبایدبكنند)Rich, 1976: 41(.تجاوز،
تسلط ابزارهای عمدهترین مذهب و خانواده قانون،
زنان مردمحور، جامعه در هستند. زنان بر مردان
میکنند. درونی را مردان توسط برگزیده ارزشهای
بدینسانآنهابهقربانیانیراغب،همكاروتسلیمبدل

.)Mirkin, 1984: 44(میشوند
جمالتیکهکروگربرپیشانیایندوکالژنشانده،
زنکنشپذیر61 یک گفتهشدهاند؛ زن زبان از دو هر
)منفعل،تسلیم،مطیع(.امانهمردتصویرنخستچهره
ماهیت کروگر دوم. تصویر زن نه و دارد شناسهای یا
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شخصیآنهارادرسایهنهادهتاجنسیتشانراپررنگ
سازد.هرکدامازآنهایکبخشگوییبرایجنسخود

بهشمارمیروند.
باسایةکاله،نگاهازباالوتنومندیدستانش،کروگر
درتصویرنخستمردیمتكبروخشنرانقشکرده؛او
نمایندۀهمةمردانبرتریطلباستکهبهدرازایتاریخ
زنیراپسازپایمالشدنحقش،آزردگیروحشیا
تعرضبهجسمشمقصرخواندهیابهسكوتوتسلیم
بازنمایی را زنی دوم اثر او، برابر در نمودهاند. دعوت
میکندکهباسرخمیده،شانههایفروافتاده،دستان
نهادهبرزانووپاهایچسبیدهبههم،درحالتعظیمبه
زنان همة نمایندۀ نیز او است. مردمحور قانون
کنشپذیریاستکهسرنوشتمحتومشانراپذیرفتهاند
محیط که سنجاقی مشت یک محدودۀ از هیچگاه و

شخصیتشانراترسیممیکرده،پابیرونننهادهاند.
د( طانه:آرایةطعنههنگامیشكلمیگیردکهآنچه
درروبنایمتنپدیدارشده،بامعنایاصلیمتنتضادو
تناقضداشتهباشد)Burke, 1941: 426(.طعنهمیتواند
برنیرویپیام یابیانخالفحقیقت انكارحقیقت، با

بیفزاید.
پسامدرن هنر از حذفناشدنی جزیی آرایه، این

است،ازاینروآنرادربسیاریازآثارکروگرنیزمیتوان
هستم پس میکنم، خرید در جمله از یافت. باز
)1987(62کهیكیازکارهایمشهوراوبهشمارمیرود
)ت7(.ناماثریکبازیآیرونیکبااینجملهمشهوررنه
 Descartes,(64»دکارت63است:»میاندیشم،پسهستم
بهطور گاه که عبارت این .)1644, Part 1, Article 7

از بنیادبخشمهمی خالصهکوگیتوخواندهمیشود،
پایهای زیرا است؛ غرب فلسفة وحتی دکارتی فلسفة
برایدانشومرزیبرایشکفلسفیفراهممیسازد.
بودن کند،جز هرچیزیشک به است ممكن انسان
خودش؛زیرااونهادتفكراست،هموستکهدرآنلحظه

دارداندیشهمیکند.
دکارتدراینقضیةمنطقی،اصالترابهخردورزی
انسان نظرگاه، این از انسانمیدهد؛پس، وسوژهگی
توصیف و درک را خودش گرداگرد ابژههای میتواند
کند.عقلانسانراقادرساختهدربابماهیتپدیدهها
بدل سوژه یا شناسا فاعل به او بنابراین کند، اندیشه
موضوع یا ابژه به همه پیرامونش، جهان و میشود

شناساییاو.
Sturken & Cart- جمله: )از تحلیلگران از برخی
ساختار در که نمودهاند اشاره )wright, 2001: 279

ت5. آرامش تو بسته به سکوت من است )1981(
)گالری ملی هنر، واشنگتن(.

ت6. به ما دستور داده شده بی حرکت بمانیم )2891(
)موزه هنر معاصر، لس آنجلس(.
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اجتماعیـاقتصادیمصرفگرا65رقابتیایجادمیشود
برایبرگزیدنیکمحصولویژهازمیانمجموعهایاز
خاص از حسی خریدار فرد به تا همسان؛ محصوالت
بودنیابینظیربودنالقاشود.بسیاریازشرکتهای
تجاریدرتبلیغاتخودادعامیکنندکهکاالیشانیگانه
ومنحصربهفرداست.آنهامشتریانخودرامتفاوتاز
دیگرانیامتعلقبهیکگروهخاص)یکباشگاهجهانی
ازخریدارانباسلیقهآنمحصول(قلمدادمیکنند؛در
با تمایزیصرفاً یا تفاوت نهچنین اصل در حالیکه
خریدیکشیءدرذاتانسانپدیدخواهدآمدونهآن
گروهخاصواقعیتبیرونیدارند.اینگونهازتبلیغات،
در که میسازد توهم این دچار را کاال یک خریداران
هستند. ویژه شخصیتی ساختن یا دادن رشد حال
آجرهایبنایاینشخصیت،نهاندیشهیاتواناییفردی،
بلكهعطشیپایانناپذیربرایخریدوانبوهیازکاالهای
این توانمند نیروی است. فرد پیرامون شده تلنبار
تبلیغات،مشترینیازمندبهکسبعزتنفسراطعمه
صنایعمصرفگرامیسازد.گونةافراطیاینرفتارممكن
راجنون آن بدلشودکه روانی اختالل بهیک است
خرید66نامیدهاند.اکنونبهترمیتوانبهتحلیلمعنای
جملةکروگرپرداخت.انسانیکهبهواسطةاندیشهگری
خودرابهجایگاهسوژهگیرساندهبود،اکنونبزرگترین

چارچوب و است گوناگون کاالهای خرید توانمندیش
و او مینهد. بنیان اساس این بر را خود شخصیت
رامیسازندکه اشخاصهمفكرشجامعهای مجموعة
افرادشنهباتواناییاندیشیدن،بلكهباآنچهدرتملک

دارندشناختهمیشوند.
اشکها)2012(67اثردیگریازبارباراکروگراست
کهردپایآرایةطعنهرادرآنمیتوانیافت.موضوع
محوریاینتصویر،جایگزینشدنروابطنزدیکورو
دررویانسانیباارتباطاتمجازیاست.عكساصلی،
نمای از را جوانی و آراسته بانوی اندوهگین سیمای
نزدیکبهتصویرمیکشدکهاشکازدیدگانشجاری
است.رویتصویررایکاموتیكون68یاشكلکخندهبه
رنگسرخپوشاندهکهذهنتماشاگررادررویاروییبا
ایندوگانگیدیداریآشفتهمیکند.ناسازگاریاحساس
واقعیزنباشكلكیکهاحتماالًدارددریکگفتگوی
مجازیازآنبهرهمیبرد،برایبینندهآزاردهندهاست.
عكسازمیانهشكافتهشدهکهمیتواندنمایانگرزخمی
عمیقدرروحاینزنباشد.اینخطاریبراازیکنگاه
دیگرمیشودشكستگیایجادشدهبرچهرهیکعروسک
احساسات بیان از که عروسكی نمود؛ خوانش گچی

واقعیخودناتواناست.
شگردچشمگیردیگریکههنرمنددرایناثربهکار

ت7. خرید می کنم، پس هستم )7891(
)موزه هیرشهورن، واشنگتن(.

ت8. اشك ها )2102(
)گالری ماروانی مرسیه، بروکسل(.
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واژگانی یا عبارات با لبخند اموتیكون جانشینی برده،
استکهکروگرهموارهبرپیشانیآثارخودنقشمیزد.
دردهةدومهزارهجدید،درعصرسیطرۀفناوریهای
دیجیتال،اوداردبهمخاطبانشیادآوریمیکندکهزبان
کناری به دارد انسانی مستقیم ارتباطات همپای نیز
نهادهمیشود.کلماتیکهمیتوانستندمهرآمیز،عمیق،
تكاندهندهونیرومندباشند،درگفتگوهایایننسلرو
تصویری نمادهای را آنها وجای فراموشیمیروند به
محدودوسادهایمیگیردکهنهدرتوانتاثیرگذاریو
برانگیزشاحساسباادبیاتقابلمقایسهاند،نهدرغناو

ژرفاوگستردگی.

نتیجه گیری
بارباراکروگرباسبکویژۀهنریخودشازترکیب
این در میشود. وکالمیشناخته تصویری نشانههای
راستا،اوبابهرهگیریازسهرنگغالبسیاه،سفیدو
قرمز،جمالتتكاندهندهوموجزیرابررویعكسهایی
آمادهسازی و برگزیده قدیمی مجالت از که مینشاند
کرده.اینشیوهراکروگربااستفادهازتجربیاتپربارش
بهعنوانطراحگرافیکومدیرهنریدرمجالتگوناگون
برگزیدهوشخصینمودهاست.اینپیشینه،همچنیناو
ترفندهای پنهان تاآگاهانهسازماندهی تواناساخته را
تبلیغاتیدرمجالتپرطرفداروسایررسانههایمدرنرا
موردانتقادقراردهد.کروگردرکارهایشزبانیتصویری/
کالمیراتوسعهبخشیدهکهپیامهایتبلیغاتیمجالت
ترویجگرمدوسبکزندگیمصرفگرارابابهرهگیریاز
شگردهایرایجدرهمانمجالتبهچالشمیکشد.این
نشریاتلوکس،تصاویرزنانتحتنورپردازیفریبندهرا
باتیترهایدرشتترکیبمیکنندتاموجودیآرمانی
برایجامعةمشتریانآنهاباشدومحصولمدنظرآنهارا
بفروشد؛واینترکیبهمانابزاریاستکهکروگربدان
مسلحشده.اوباکاربردهمانترفندهاتصوربینندگانش
و میگیرد پرسش به را قدرت و هویت جنسیت، از
دوباره نیازهایشان و عالیق دربارۀ میکند ناچارشان
بیاندیشند.کروگررسانههاییراکهبرایجهتبخشیبه
اجتماعسیاستگذاریمیکنندوبهامیالواندیشههای
مورد خودشان ابداعی زبان با میدهند، شكل مردم

و موجز نیرومند، احساس، پر میدهد؛ قرار خطاب
سرراست.

توسط مستقیم بهطور همواره بدن فوکو، دید از
»زیستقدرت«و»زیستسیاست«هدفقرارگرفتهو
شكلدهیشدهاست.اینرونداعمالانضباطوتفكیک
موشكافانهبدنافرادبهعنوانمحملقدرت،درنهایت
بهانقیادوتابعیتفردمیانجامد.کروگردربسیاریاز
آثارشاینجدالبرسرمالكیتوهویتبدنرادستمایه
بهسوی را انتقادش پیكان نوک بهویژه و داده قرار
قدرت که رفته نشانه دیرینهسالی مردمحوری
تصمیمگیریبرایخودرااززنانسلبکردهاست.در
اینراستا،اوهمبهاقتدارگراییمردانبرتریطلبوهم

بهانفعالزنانکنشپذیریورشمیبرد.
پیروانشان به که را ایدئولوژیكی روایتهای او
کورکورانه پیروی و دیگران نفی خودتأییدگری،
میآموزند،موردهجمهقرارمیدهدومرگآورمیخواند.
ساختن یا دادن رشد دربارۀ رایج توهم همچنین
شخصیتیویژهازطریقخریدکاالهاراکهزادۀفرهنگ
بازبانطعنهبهتمسخرمیگیرد.در مصرفگرااست،
کارهایاخیرش،کروگربهجایگزینشدنروابطرودر
شدن منسوخ نیز و مجازی ارتباطات با انسانی روی
انسانی،اشاره ارتباطاتمستقیم تدریجیزبانهمپای
میکندکهآفتهاییزادۀرسانههایپسامدرنهستند.
برقدرتتصاویر افزودن برای واژهها از تنها نه کروگر
بهرهمیبرد،بلكهآرایههایبالغیرانیزباهمینهدف
مانندگویی، اصلی آرایة چهار ویژه به میگیرد. بهکار
مجاز،بخشگوییوطعنه.اینابزارهاکهپیشازدوران
مدرنبیشتردرخدمتادبیاتبودند،ازسویکروگرو
همعصرانشآگاهانهبرایشكلبخشیدنبهبافتمعنایی
هنرهایدیداریموردبهرهقرارمیگیرند.اوبهیاریاین
برانگیختن استداللهایش، به دادن شكل در آرایهها
مخاطبانشوتأثیرنهادنبرجامعهخودتوانمندگردیده

است.
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 پی نوشت ها
1. Yoko Ono )b. 1933(.
2. Judy Chicago )b. 1939(.
3. Miriam Schapiro )1923-2015(.
4. Marina Abramović (b. 1946).
5. Barbara Kruger )b. 1945(.
6. Figures of speech
7. Rhetorica ad Herennium
8. Marcus Fabius Quintilianus )c. 35-c. 100 

AD(
9. Institutio Oratoria
10. Visual rhetoric
11. The Art of Rhetoric
12. Jean Piaget )1896-1980(
13. Lev Vygotsky )1896-1934(
14. Roland Barthes )1915-1980(
15. The Rhetoric of the Image )1964(
16. Connotation
17. Rudolf Arnheim )1904-2007(
18. Visual Thinking )1969(
19. John Peter Berger )1926-2017(
20. Ways of Seeing )1972(
21. Group µ )including: Francis Édeline, 

Jean-Marie Klinkenberg, Jacques Dubois, 
Francis Pire, Hadelin Trinon and Philippe 
Minguet(

22. A general rhetoric )1970(
23. Traité du signe visuel: Pour une rhétorique 

de l’image )1992(
24. Visual semiotics
25. Maria Lucia Santaella Braga )b. 1944(
26. Goran Sonesson )b. 1951(
27. Fernande Saint-Martin )1927-2019(
28. Thomas Albert Sebeok )1920-2001(
29. Jean Umiker-Sebeok )b. 1946(
30. Peter Pericles Trifonas )b. 1960(
31. New Genres at the UCLA School of the 

Arts and Architecture
32. Futura,
دراسپانیولیبهمعنایآینده،فونتیکهپلرنردرسال1927

م.طراحیکرد
33. Mademoiselle

34. MOCA
35. Leone d’Oro
35. Semiotic Code
36. Roman Jakobsón )1896-1982(
37. Stuart Hall )1932-2014(
38. Encoding/Decoding.
39. Kenneth Burke )1897-1993(
40. Four master tropes )1941(
41. Metaphor, from the Greek metapherō: to 

carry over, to transfer
42. Metonymy, from the Greek metōnymía: a 

change of name
43. Synecdoche, from the Greek synekdochē: 

lit. simultaneous understanding
44. Irony, from the Greek eirōneía: dissimula-

tion
45. Your gaze hits the side of my face )1981(
46. Laura Mulvey )b. 1941(
47. Your body is a battleground )1989(
48. Paul Michel Foucault )1926-1984(
49. Blind Idealism is deadly )2000(
50. Frantz Omar Fanon )1925- 1961(
51. Reactionary
52. Jean Baudrillard )1929-2007(
53. Simulacra
54. Face it, Green )2007(
55. Karl Polanyi )1886-1964(
56. Commodify
57. Your comfort is my silence )1981(
58. We have received orders not to move 

)1982(
59. Patriarchy
60. The passive female
61. I shop therefore I am )1987(
62. René Descartes )1596-1650(
63. Cogito, ergo sum
64. Consumerism 
65. Shopaholism 
66. Tears )2012(
67. Emoticon
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