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چ_یده
فرایندها  کلیدی ترین  از  رمزگشایی  و  رمزگذاری  اجتماع#،  و  فرهنگ#  ارتباطات  حوزه  در 
به شمار م# آیند. این مقاله تالش دارد دسته بندی چهاربخش# رمزگان های پیشنهادشده از سوی 
آرتور آسا برگر برای ارتباطات بصری را با شرح چند مثال بررس# نماید و سپس با رویLردی 
نشانه شناخت# به تحلیل جایOاه این شیوه های رمزگذاری در آثار نقاش# رنه ماگریت هنرمند 
برجسته جنبش فراواقع گرایی بپردازد. این پژوهش ی} موردکاوی نشانه شناخت# با رویLرد 
تحلیل# تفسیری و با هدف توسعه ای است که داده های کیف# آن به شیوه اسنادی داده اندوزی 
شده اند. برگر چهار شیوه رمزگذاری در انتقال مفاهیم را بر م# شمرد که آنها را رمزگان های 
تداع# گر، قیاس#، جایOزین و فشرده م# نامد. از میان کارهای پرشمار مOریت چهار نقاش# 
برگزیده و تفسیر شدند. در مدل سرخ (١٩٣۵م.) بهره از رمزگان تداع# گر، در آینه دروغین 
(١٩٢٩م.) استفاده از رمزگان قیاس#، در پسر انسان (١٩۶۴م.) نقش رمزگان جایOزین و در 

آشLارسازی حضور (١٩٣۶ م.) کارکرد رمزگان فشرده کشف و تحلیل گردید.
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مقدمه| د
ارتباطات معنادار  دانش نشانه شناس6 بررس6 معناسازی، فرایند ش0ل گیری نشانه ها و فهم 
داللت ها،  اشارات،  نشانه ها،  ش0ل گیری  و  ساخت  مطالعه  شامل  نشانه شناس6  است. 
نام گذاری ها، قیاس ها، تمثیل ها، استعاره ها و رمزگان های ارتباط6 است (طاهری، ١٣٩۶: 
١٧). نشانه شناس6 هنگام بنیانگذاری توسط اندیشمندان6 چون سوسور و پیرس شاخه ای از 
دانش زبان شناس6 تصور م6 شد. اما نشانه شناسان نسل های بعد مرزهای این دانش را گسترش 
دادند. تا جایی که اومبرتو اکو بیان داشت که: تمامیت فرهنگ را باید به عنوان ی� پدیدار 
نشانه شناخت6 دید. همه جنبه های فرهنگ را م6 توان به عنوان بخش های ی� مجموعه ارتباط6 
نشانه شناس6 نمود (اکو١، ١٩٧۶: ٢٢). امروزه این علم نه تنها به عنوان دانش6 بینارشته ای در 
تحلیل رفتارهای گوناگون انسان، بررس6 نظام های نشانه ای غیر زبان6 و پیوسته همچون هنرها، 
و مطالعات تطبیق6 میان ادبیات با شاخه های گوناگون هنر کاربرد دارد، که به حوزه هایی 
همچون مطالعه رفتارهای ارتباط6 جانوران، واحدهای زیست6 و حت6 رایانه ها٢ نیز راه باز 

نموده است.
ایــن پژوهــش یــ� مــوردکاوی نشانه شــناخت6 بــا روی0ــرد تحلیلــ6 تفســیری و بــا هــدف 
توســعه ای اســت کــه داده هــای کیفــ6 آن بــه شــیوه اســنادی داده انــدوزی شــده اند. هــدف اصلــ6 
ایــن نوشــتار شــناخت رمزگان هــای چهارگانــه معرف6 شــده از ســوی برگــر و ردیابــی آنهــا در 
آثــار م7ریــت اســت. ابتــدا گونه هــای متفــاوت رمزگان هــا در نشانه شناســ6 را مــرور کــرده و 
پــس از آن رمزگان هــای پیشــنهادی برگــر را معرفــ6 و بــا چنــد مثــال بررســ6 م6 کنیــم. ســپس 
به یــاری ایــن رمزگان هــا بــه تحلیــل نشانه شــناخت6 چهــار اثــر برگزیــده از م7ریــت م6 پردازیــم. 

١. رمزگان ها و فرایند رمزگشایی
در حوزه ارتباطات فرهنگ6 و اجتماع6، و برای ش0ل گیری ارتباطات نشانه ای میان انسان ها 
فرایندهای رمزگذاری و رمزگشایی نقش6 بسیار محوری دارند. رمزگان در نشانه شناس6 به 
ی� مجموعه قراردادی از نشانه ها گفته م6 شود که برای انتقال معنا کاربرد دارد. از دیدگاه 
نشانه شناس6 سوسوری، رابطه میان دال و مدلول اختیاری است و نشانه ها نه به تنهایی بل0ه 
در کنار ی0دی7ر دارای معنا م6 شوند، بنابراین تفسیر معنای ی� نشانه به آشنایی با رمزگان 
مورد بهره وابستگ6 دارد (سوسور٣، ١٩١۶: ٢١). یاکوبسن رمزگان (با کارکرد فرازبان6) را 

1. Umberto Eco (1932 – 2016).

2. Zoosemiotic, Biosemiotic and Cybersemiotic.

3. Ferdinand de Saussure (1857 – 1913).
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|د ی60 از عوامل تعیین کننده برای ش0ل گیری ارتباط نشانه ای م6 داند (یاکوبسن١، ١٩٨٧: ٦٦). 
فرستنده باید معنا را در ی� قالب مورد توافق رمزگذاری کند و گیرنده باید آنچه دریافت کرده 
رمزگشایی و خوانش نماید تا به معنا دست یابد. رمزگان قراردادی استفاده شده، چارچوبی را 
م6 سازد که نشانه در درون آن معنا م6 یابد. کارآمدترین صورت ارتباط هنگام6 رخ م6 دهد که 
فرستنده و گیرنده هر دو با رمزگان مورد استفاده آشنایی کامل داشته باشند. این رمزگان ها گاه 

جهان6 و گاه محل6 هستند.
بعدهــا هــال در ال7ــوی «رمزگذاری/رمزگشــایی٢» خــود جبرگرایــی متن6 را رد کرد و نشــان 
داد رمزگشــایی به ضــرورت از رمزگــذاری پیــروی نم6 کنــد. او تفــاوت میــان فهــم مولــف و 
مخاطــب از معنــا را چنیــن شــرح داد: معنــای هــر متــن جایــی بیــن پدیدآورنــده و خوانشــ7ر آن 
قــرار دارد. پدیدآورنــده متــن را بــه روش ویــژه خــود رمزگــذاری م6 کنــد، و خوانشــ7ر آن را در 
ســاخت6 متفــاوت به شــیوه خــاص خــود رمزگشــایی م6 نمایــد. هــال ایــن تفــاوت را حاشــیه 

فهــم نــام نهــاد (هــال٣، ١٩٧٣: ١). 
اکــو بــر ایــن بــاور بــود کــه بــه دالیــل گوناگونــ6 یــ� پیــام مم0ــن اســت دچــار رمزگشــایی 
گمراه کننــده شــود، مثــال بــرای خوانشــ7ری کــه زبــان متــن را نم6 دانــد، در یــ� نســل دی7ــر زاده 
شــده، از فرهنــگ دی7ــری آمــده یــا بــه ســنت هرمنوتی� متفاوتــ6 تعلــق دارد (اکــو، ٢٠٠٣: ۴).

رمزگان هــای ارتباطــ6 را از زوایــای گوناگونــ6 م6 تــوان دیــد و دســته بندی نمــود. از اشــاره 
ــا  ــ6 ب ــای کالم ــا رمزگان ه ــا گسســته؛ ی ــای پیوســته ب ــان رمزگان ه ــن می ــای بنیادی ــه تمایزه ب
غیرکالمــ6 گرفتــه تــا بخش بندی هــای دقیق تــر همچــون: رمزگان هــای اجتماعــ6 (گفتــاری، 
ــب60 و  ــناخت6، ژانری/س ــ6، زیبایی ش ــ6 (علم ــای متن ــاری)، رمزگان ه ــی و رفت ــ6، کاالی بدن

ــر۴، ٢٠٠۴: ١۴٩). رســانه ای) و رمزگان هــای تفســیری (ادراکــ6 و ایدیولوژیــ�) (چندل
ــه بررســ6 دســته بندی چهاربخشــ6 پیشنهادشــده از ســوی  ــه تــالش داریــم ب در ایــن مقال
برگــر بــرای رمزگان هــا بپردازیــم کــه در ارتباطــات بصــری کاربــرد دارنــد. برخــالف دیدگاه هــای 
پیشــین کــه بیشــتر بــه ذات و ماهیــت رمزگان هــا توجــه داشــتند، برگــر رمزگان هــا را بــر پایــه 
ــر  ــ6 حاض ــدد و چ7ونگ ــه کار م6 بن ــا ب ــذاری معن ــرای رمزگ ــام ب ــده پی ــه پدیدآورن ــ7ردی ک ش

شــدن معنــا در ذهــن خوانشــ7ر، دســته بندی نمــوده اســت.

1. Roman Jakobsón (1896 – 1982).

2. Encoding/Decoding.

3. Stuart Hall (1932 - 2014).

4. Daniel Chandler (b. 1952).
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٢. رمزگان های چهارگانه از دیدگاه برگر| د
آرتور آسا برگر١ (زاده ١٩٣٣) استاد هنرها، رسانه و ارتباطات در دانش7اه کالیفرنیا است. او در 
کتاب های پرباری همچون شیوه های تحلیل رسانه ای (١٩٨٢) و نشانه ها در فرهنگ معاصر 
(١٩٨۴) به مساله رمزگذاری در ارتباطات نشانه ای اشاره کرده است. وی رمزگان را سامانه ای 
برای تفسیر معناهای ناآش0ار در شیوه های متفاوت ارتباط6 م6 داند و بر این باور است که همه 
مفاهیم فرهنگ6 که انسان م6 بیند یا م6 شنود در حال حمل پیام هایی هستند. به سبب ناآشنایی 
با رمزگان مورد بهره، گاه ما به این پیام ها بی توجهیم و گاه معناهای نادرست6 از آنها دریافت 
م6 کنیم. از آنجایی که ما به فرایند درک معنا عادت کرده ایم اغلب آن را بدیه6 فرض م6 کنیم و 
از یاد م6 بریم که هر بار مفهوم6 را درم6 یابیم، در واقع گروه6 از نشانه ها را رمزگشایی کرده ایم. 
رمزگان های فرهنگ6 ساختارهای پنهان6 هستند که با تاثیر بر قضاوت های زیباشناخت6، باورهای 
اخالق6، آداب و رسوم و ... به رفتار ما ش0ل م6 دهند. ما از این رمزگان ها بهره م6 بریم زیرا نیاز 
به ثبات داریم. در جهان6 سرشار از نشانه های سردرگم کننده قراردادی، رمزگان ها انسان را برای 

درک معنای این نشانه ها یاری م6 کنند (برگر، ١٩٩۵: ٨٢ ‑٨٣).
برگــر در مجموعــه نوشــتارهایش، چهــار شــیوه رمزگــذاری در انتقــال مفاهیــم بــرای 
ارتباطــات بصــری را بــر م6 شــمرد کــه آنهــا را رمزگان هــای تداع6 گــر٢، قیاســ٣6، جای7زیــن۴ 

و فشــرده۵ م6 نامــد (لســتر۶، ٢٠١٢: ۶٠). 
روی0ــرد آرتــور آســا برگــر بــرای تحلیــل رمزگان هــای ارتباطــ6 و ماهیــت دســته بندی چهــار 
بخشــ6 وی پیــش از ایــن در ادبیــات نشانه شناســ6 ایــران مطــرح نشــده بــود و مم0ن اســت این 
چهــار گــروه رمزگانــ6 بــرای خواننــده پارســ6 زبان ناشــناخته باشــند، بنابرایــن مقالــه در ادامــه 
دو بخــش مجــزا امــا همبســته خواهــد داشــت. ابتــدا ایــن چهــار گونــه رمــزگان را شــرح داده، 
مرزهــای کاربردشــان را مشــخص نمــوده و تفاوت هایشــان را بررســ6 م6 کنیــم. از آنجایــی کــه 
ــان  ــدی الیه هــای پنه ــرای صورت بن ــن شــیوه های رمزگــذاری به طــور گســترده ای ب ــروزه ای ام
ــل  ــی تحلی ــوع مثال های ــدن موض ــر ش ــرای ملموس ت ــد، ب ــرد دارن ــ6 کارب ــ� تبلیغات در گرافی
خواهنــد شــد (دو نمونــه ایرانــ6 و دو نمونــه غیــر ایرانــ6) کــه از ایــن حــوزه برگرفتــه شــده اند. 

1. Arthur Asa Berger (b. 1933).

2. Metonymic.

3. Analogical.

4. Displaced.

5. Condensed.

6. Paul Martin Lester (b. 1953).
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|د ــه  ــری رن ــ6 بهره گی ــد چ7ونگ ــه بع ــر، در مرحل ــه برگ ــوب نظری ــدن چارچ ــ0ار ش ــس از آش پ
ــورد  ــارش م ــا در آث ــازی معن ــرای پنهان س ــانه ای ب ــ7ردهای نشانه شناس ــن ش ــت از چنی م7ری

بررســ6 قــرار خواهــد گرفــت.
٢ـ١. رمــزگان تداع. گــر: این گونــه رمزگان هــا ســبب ایجــاد یــ� پنداشــت در ذهــن 
ــه اســت  ــزگان تداع6 گــر داســتان6 نهفت ــس رم ــام نشــانه ای م6 شــوند. در پ ــده پی دریافت کنن
ــدوار اســت توســط گیرنده/خوانشــ7ر رمزگشــایی شــود و  ــام امی کــه فرســتنده/پدیدآورنده پی
ــر  ــ6 فرات ــه موضوع ــب ب ــزگان اغل ــه رم ــردد. این گون ــام درک گ ــان پی ــای پنه ــان معن بدین س
ــکار  ــالش در جهت دهــ6 اف ــای فرهنگــ6 ت ــر قرارداده ــه ب ــا تکی ــد و ب ــن ارجــاع م6 ده از مت

ــر دارد.  ــدف موردنظ ــوی ه ــب به س مخاط
ــادر و  ــدر، م ــارک بیســ0ویت اســت کــه پ ــ� م ــغ قدیمــ6 ی ــده (ت ١)، تبلی ــال برگزی مث
ــراح  ــد. ط ــر م6 کن ــ6 تصوی ــوی خانوادگ ــ� گفتگ ــرم ی ــادمان6 را گ ــوش و ش ــد خوش پ فرزن
تــالش داشــته بــا ارجاعــات ضمنــ6 بــه پوشــاک رســم6 و آراســتگ6 مــو نشــان دهــد ایــن برنــد 
را افــراد فرهیختــه انتخــاب م6 کننــد و به هنــگام مصــرف آن خانــواده در فضایــی دلنشــین و 
شــاد گــرد هــم م6 آینــد. فرزنــد کــه بیســ0ویت در دســت دارد به همــراه مــادرش بــا اشــتیاق بــه 
دهــان پــدر خیــره شــده اند کــه نقــش خریــدار کاال و محــور خوش صحبــت خانــواده را در ایــن 
طــرح بــازی م6 کنــد. انــدام پــدر بــا حجمــ6 دو برابــر مــادر و فرزنــد طراحــ6 شــده کــه بــر نیــرو 
و مرکزیــت او م6 افزایــد. بدین ســان رمــزگان بــه کار رفتــه قصــد تداعــ6 یــ� پنداشــت معیــن 

را در ذهــن خوانشــ7ر دارد تــا او را ترغیــب بــه خریــد محصــول کنــد. 

.(thepicta.com) تصویر ١. رمزگان تداع. گر

ــرد.  ــاری م6 گی ــزگان خوانشــ7ر از مقایســه ی ــن رم ــم ای ــرای فه ــ.: ب ــزگان قیاس ٢ـ٢. رم
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پدیدآورنــده مجموعــه ای از نشــانه ها را بــه کار م6 گیــرد کــه درصــورت مقایســه بــا نشــانه های | د
ــا را بــرای خوانشــ7ر روشــن م6 کننــد. همســان، معن

ــتی�  ــه ای پالس ــه تک ــت ک ــتری اس ــ6 (ت ٢) پوس ــزگان قیاس ــری رم ــه ای از به کارگی نمون
مچاله شــده را روی فرشــ6 از چمــن نشــان م6 دهــد. در نــگاه نخســت، ایــن نایلــون تنهــا 
قطعــه ای زبالــه و خالــ6 از معنــای نمادیــن اســت. امــا خوانشــ7ری کــه بتوانــد ریخــت آن را بــا 
ابــر اتمــ6 قارچ6 شــ0ل6 کــه در پــی یــ� انفجــار هســته ای حاصــل م6 شــود قیــاس کنــد، معنــا 
ــی  ــده اســت کــه یــ� ســمن امری0ای ــن پوســتری آگاه6 دهن را در خواهــد یافــت. در اصــل ای
ــر  ــام، عنصــر محــوری تصوی پشــتیبان زیســت محیط طراحــ6 نمــوده. پــس از ردیابــی ایــن پی
دی7ــر بــه چشــم مــا تــوده ای از زبالــه نیســت، بل0ــه نمایانگــر نیــروی ویرانگــر حجــم عظیمــ6 از 
دورریزهــای پالســتی60 اســت کــه توســط جوامــع مــدرن انســان6 در دامــن طبیعت رها شــده اند. 
فضــای ســرد و تیــره پس زمینــه و ســیطره ایــن تــوده ســیال و گســترش یابنده ســربی رنــگ بــر 

چمــن خاکســتری (نمــاد طبیعــت مــرده) تــوان اثرگــذاری ایــن روایــت را افــزون م6 کنــد. 

.(unregardcertain.fr) .تصویر ٢. رمزگان قیاس

٢ـ٣. رمــزگان جای:زیــن: هنگامــ6 کــه یــ� نشــانه آگاهانه کنار نهاده م6 شــود، تا نشــانه ای دی7ر 
بــرای انتقــال پیــام به جــای آن قــرار ب7یــرد از رمــزگان جای7زیــن اســتفاده شــده اســت. ایــن رمــزگان 

بیشــتر قــدرت نفــوذش را از غیــاب نشــانه حــذف شــده م6 گیــرد تــا حضــور نشــانه جای7زین.
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|د نمونــه برگزیــده (ت ٣) بــاز هــم تبلیــغ یــ� نــوع بیســ0ویت ایرانــ6 اســت. طــراح بــر روی 
یــ� تختــه ســیاه بــا خــط کودکانــه ای یــ� جملــه بســیار شناخته شــده بــرای مخاطــب ایرانــ6 را 
نوشــته اســت: بابــا نــان داد، امــا بــدون واژه پراهمیــت «نان». فضای مدرســه ای، شــیوه نوشــتن 
و زوایــای راســت خط حرکــت گــچ ســفید بــر زمینــه، مم0ــن اســت ایــن تصــور را ایجــاد کنــد 
کــه ایــن تبلیــغ تنهــا کــودکان را هــدف گرفتــه؛ امــا در واقــع چنیــن نیســت. چشــم خوانشــ7ر از 
هــر رده ســن6 کــه باشــد در جــای خالــ6 ایــن جملــه پی جــوی واژه نــان اســت؛ کلمــه ای کــه بــار 
معنایــی ســنگین6 را در زبــان فارســ6 بــه دوش م6 کشــد. نــان همــواره به ســبب ســیرکنندگ6، 
ــه و  ــان را دور نریخت ــان ن ــوده اســت. ایرانی ــران ب ــردم ای ــب م ــوت غال ــش ق ــ6 و فراوانی ارزان
ــ6  ــاداری و قدردان ــات ارزشــمند وف ــان برکــت ســفره اســت. از صف ــرا ن ــد، زی ل7ــد نم6 کنن
ــارت  ــا عب ــاش دی7ــران ب ــاد م6 شــود، قطــع مع ــان و نمــ� ی ــارت نگهداشــتن حــق ن ــا عب ب
ــن  ــده م6 شــود. بنابرای ــان آور نامی ــه، ن ــر خان ــده و محــور و بزرگ ت ــدن نکوهــش گردی نان بری
واژه نــان مفاهیمــ6 همچــون رزق و روزی و امنیــت اقتصــادی را فــرا یــاد مــ6 آورد. قــرار دادن 
گاهانــه یــ� بیســ0ویت به جــای ایــن واژه، نمونــه موفــق شــیوه اســتفاده از رمــزگان جای7زیــن  آ
اســت. اکنــون نشــانه تصویــری (بیســ0ویت) جانشــین نشــانه متنــ6 (نــان) شــده و تمــام بــار 
ــری کاالی معرف6 شــده در  ــه خــود اختصــاص داده اســت. جای7ی معنایــی نشــانه پیشــین را ب

مرکــز و تکــرار نقــش قلــب، ایــن رمــزگان را حامــل نیــروی بیشــتری م6 ســازد.

.(farahang.mihanblog.com) تصویر ٣. رمزگان جای:زین

٢ـ۴. رمــزگان فشــرده: هنگامــ6 کــه چندیــن نشــانه گــرد هــم م6 آینــد تــا نشــانه ای تــازه بــا 
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معنایــی ترکیبــی خلــق شــود، پدیدآورنــده از رمــزگان فشــرده بهــره گرفتــه اســت. بــا آن که چنین | د
ترکیبــی مم0ــن اســت بــه ســخت تر شــدن فهــم معنــا بیانجامــد، امــا ایــن شــیوه به طــور گســترده 
در شــاخه های گوناگــون هنــر (از ســینما، عکاســ6 و ســاخت نماهنگ هــای موســیقایی گرفتــه 

تــا گرافیــ� و نقاشــ6) کاربــرد دارد.
در نمونــه ای کــه بــرای تحلیــل برگزیده ایــم (ت ۴) آنچــه بــا نخســتین نــگاه درک م6 شــود پیــام 
مخالفــت بــا خشــونت برعلیــه زنــان اســت. با دیدن دســت زمخــت گره شــده مردانه و تشــنج برآمده 
ــونت های  ــه و خش ــت6 مردان ــرت از فرادس ــم های زن نف ــان و چش ــردن، ده ــالت گ از درد در عض
خانگــ6 و همذات پنــداری بــا رنــج تاریخــ6 زنــان در جوامــع گوناگــون در ذهــن بیننــده زنــده خواهد 
شــد. امــا در اصــل ایــن پوســتر به ســفارش یــ� شــرکت ترابــری برزیلــ6 طراحــ6 شــده و هــدف آن 
آگاه6 بخشــ6 دربــاره رانندگــ6 ایمــن اســت. نشــانه هایی که در مرحله دوم کشــف م6 شــوند تصویر 
یــ� خــودروی ســنگین باربــری بــر روی دســت مــرد و یــ� خــودروی ســواری بر چهره زن هســتند. 
پیــام اصلــ6 پوســتر ایــن اســت کــه رانندگ6 بــد م6 تواند همچون خشــونت بدن6 آســیب زننده باشــد. 
اکنــون م6 شــود تصــور کــرد دردی کــه در چهره شــخصیت اصل6 پیچیــده، حاصل تصادف اســت. 
بافــت درهم تنیــده و نمادپــردازی چندالیــه ایــن طــرح گرافی0ــ6 خوانشــ7ر را بــه م0ــث و بازاندیشــ6 

وادار م6 کنــد و بــه نفــوذ پیــام تاثیــری دوچنــدان م6 بخشــد.

.(adsoftheworld.com) تصویر ۴. رمزگان فشرده

٣. رنه م:ریت١ و فراواقع گرایی
واژه فراواقع گرایی (سوررئالیسم) که نخست توسط آپولینر٢ استفاده شد، در دهه ١٩٢٠ م. به 
1. René François Ghislain Magritte (1898 – 1967).

2. Guillaume Apollinaire (1880 – 1918).
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|د جنبش6 فرهنگ6 اطالق گردید که در ادبیات و هنرهای تجسم6 رخ داد. برپایه بیانیه بنیان گذاری 
این م0تب که آندره برتون نوشت، ی60 از اهداف آن آشت6 میان واقعیت و رویا برای رسیدن به 
ی� واقعیت مطلق یا فراواقعیت بود (برتون١، ١٩٢۴). برتون در جنگ نخست جهان6 به عنوان 
روانشناس در ی� بیمارستان جنگ6 خدمت کرده بود و با دیدگاه های روانکاوانه فروید درباره تحلیل 
گاه آشنایی داشت. نقاشان بزرگ6 که به این جنبش پیوستند (همچون  رویا و الیه های پنهان ناخودآ
ارنست، دال6، ری، آرپ، میرو، دوشان، تانگ6 و...) به نقش پردازی دقیق صحنه های خیال6 و بدون 
منطق، و جان بخش6 اشیای روزمره و تبدیل آنها به موجودات عجیب پرداختند. تالش آنها بر این 

بود که با خودکاری روان٢6 میدان6 را برای بروز ناخودآگاهشان در نقاش6 فراهم کنند.
رنــه م7ریــت بلژی0ــ6 در ســال ١٩٢۵ م. بــه پاریــس رفــت و طــ6 ســه ســال اقامــت در آنجا 
بــه ی0ــ6 از شــخصیت های پیشــرو در گــروه هنرمنــدان فراواقع گــرا بــدل شــد (ادز٣، ٢٠٠١: 
٢١١). کیفیــت وهم گرایانــه و رویاگونــه ســب� م7ریــت و منــش کنایــه دار و برانگیزنــده آثارش 
او را در میــان فراواقع گرایــان صاحــب بیانــ6 ویــژه م6 ســازد. م7ریــت در کنــار نقاشــ6 بــرای 
گــذران زندگــ6 بــه کتاب نــگاری و طراحــ6 تبلیغاتــ6 نیــز م6 پرداخــت. تجربیــات او در ایــن 
ــن ســبب  ــه همی ــدرت ســاخته اســت. شــاید ب ــز گزیده گــو و پرق ــار نقاشــیش را نی حــوزه آث
باشــد کــه رد رمزگان هــای چهارگانــه پیشــنهادی برگــر را در کارهــای او م6 تــوان پــی گرفــت. 
از ســوی دی7ــر میــل بــه خلــق چندیــن رونوشــت از برخــ6 نقاشــ6 هایش نیــز احتمــاال برآمــده 

از همیــن تجربیــات کاری اســت.
آثــار م7ریــت گرچــه زیبــا و خوش ســاخت به نظــر م6 رســند؛ امــا همزمــان به گونــه 
ناســازه واری، ماهیــت گزنــده و تکان دهنــده ای دارنــد کــه ذهــن را پریشــان م6 ســازد. او 
عناصــری غریــب بــه اثــر م6 افزایــد تــا نظــم درونــ6 تصویــر را آشــفته ســازد و ذهــن بیننــده را 

بــه چالــش ب0شــد.
آثــار او به گفتــه منتقــدی، همــان هراســ6 را بــرای بیننــده بــر م6 انگیزنــد کــه هنــگام 

.(٣١٨  :١٩٩٢ (سیلوســتر۴،  م6 شــود  تجربــه  خورشــیدگرفتگ6 
ــیاری  ــن دو در بس ــین6 ای ــود و از همنش ــتار ب ــر و نوش ــان تصوی ــش می ــیفته برهم کن او ش
ــراردادی  ــه ق ــاره ب ــای واژگان و اش ــف رازه ــه کش ــش او ب ــرد. گرای ــره ب ــ6 هایش به از نقاش
بــودن رمزگان هــای نوشــتاری به ویــژه در آثــار مشــهوری همچــون کلیــد رویاهــا (١٩٢٧ م.) و 

1. André Breton (1896 – 1966).

2. Automatism.

3. Dawn Ades (b. 1943).

4. David Sylvester (1924 – 2001).
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ــد.| د ــتری م6 بخش ــناخت6 بیش ــای نشانه ش ــارش ژرف ــه آث ــر (١٩٢٩ م.)، ب ــت تصوی خیان
م7ریــت در دهــه پایانــ6 عمــرش در دهــه ١٩۶٠ م. بــه شــهرت و محبوبیتــ6 بســیار دســت 
یافــت. ســب� و موضوعــات آثــار م7ریــت و تصویرســازی های ذهنیــش بــر بســیاری از 
هنرمنــدان پــس از وی، به ویــژه در جنبش هــای هنــری توده گــرا، کمینه گــرا و مفهومــ١6 تاثیــر 

نهــاد (کالووکورســ٢6، ١٩٩٠: ٢۶).

۴. بررس. شیوه های رمزگذاری در آثار م:ریت
م7ریت نقاش6 پرکار بوده و گاه6 ی� موضوع را چندین بار تصویر نموده است. چون بررس6 
با  را که  نقاش6  تابلو  نیست، چهار  این مجال مم0ن  در  او  اثر شناخته شده  همه چند صد 
نمونه گیری هدفمند برگزیده شده اند، برای فهم بهتر رمزگان های برگر مورد تحلیل قرار خواهیم 
داد. برای این چهار اثر نیز همچون بیشتر آثار هنری دوره مدرن تفسیری از سوی خود هنرمند 
ارایه نشده و کشف معنا در این آثار وابسته به زاویه دید و شیوه تحلیل خوانش7ر است تا با بهره 

از کلیدهای نمادین مستتر در اثر برای یافتن معنا تالش کند.
۴ـ١. مــدل ســرخ٣؛ رمــزگان تداع. گــر: ایــن اثــر (ت ۵) کــه م7ریــت در ســال ١٩٣۵ م. 
نقاشــ6 کــرد، اکنــون در مرکــز ژرژ پمپیــدوی پاریــس نگهــداری م6 شــود. گرچــه نقــاش تــالش 
در قلم گیــری ظریــف و ثبــت ماهرانــه جزییــات داشــته، امــا ریخــت گروتســ� و تکان دهنــده 
پوتین هــا بــر پرداخــت کالســی� اثــر غلبــه دارد. موضــوع اصلــ6 نقاشــ6 در میانــه گــذر از جفتــ6 
پوتیــن چرمــ6 بــه یــ� جفــت پــای انســان6 شــناور مانــده اســت؛ گــذر از بــدن بــه دست ســاخته.

ایــن اثــر در دوران پرتنــش میانــه دو جنــگ جهانــ6 خلــق گردیــده اســت. در روزهایــی کــه 
اروپــای ویران شــده در جنــگ جهانــ6 نخســت، بــا نشســتن هیتلــر بــر تخــت پیشــوایی رایــش 
ســوم ســایه شــوم بحرانــ6 تــازه را بــر ســر خــود احســاس م6 کــرد. پوتیــن کهنــه ســربازی خالــ6 
اســت کــه بــا توجــه بــه واژه ســرخ در عنــوان اثــر م6 توانــد بــه مــرگ صاحبــش اشــاره داشــته 
ــه ی0ــ6 از میلیون هــا ســربازی تعلــق دارنــد کــه به جــور جنــگ  باشــد، شــاید هــم پوتین هــا ب
از وطنــش رانــده شــده اســت. بــا ایــن حــال پنجــه آنهــا بــه دو پــای انســان6 بــدل گردیــده کــه بــا 
ســماجت بــه خــاک چســبیده اند، گویــی تــالش دارنــد در ایــن خــاک فــرو برونــد. بــا کشــف 
ــت شــود از  ــه روای ــاز ب ــاک آغ ــر، مم0ــن اســت قصــه ای دردن ــن اث ــزگان تداع6 گــر در ای رم
انســان6 کــه مــرگ یــا تــرک وطــن هــم نتوانســته ریشــه و پیونــد نیرومنــد او را بــا خــاک ب7ســلد.
1. Pop Art, Minimal Art, Conceptual Art.

2. Richard Edward Calvocoressi (b. 1951).

3. The red model (1935).
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تصویر 5. مدل سرخ؛ (مرکز ژرژ پمپیدوى پاریس).

۴ـ٢. آینــه دروغیــن١؛ رمــزگان قیاســ.: م7ریــت آینــه دروغیــن (ت ۶) را در ســال ١٩٢٩ 
م. آفریــد. ایــن اثــر اکنــون در مال0یــت مــوزه هنرهــای معاصــر نیویــورک اســت. ایــن نقاشــ6 
گویــی خــود م6 بینــد همان گونــه کــه دیــده م6 شــود. چارچــوب و مــرز درون و بیــرون در ایــن 
تصویــر از میــان برداشــته شــده و بیننــده نم6 دانــد به راســت6 در کــدام ســو ایســتاده اســت. کل 
ــادآور ســی0لوپ ها غول هــای تک چشــم  ــه یــ� چشــم بســیار گشــوده تعلــق دارد کــه ی ــر ب اث
اســاطیر یونــان و نیــز اودیــن خــدای تک چشــم مردمــان اســ0اندیناوی اســت. چشــم هــوروس 
ــاط  ــش و ارتب ــانه بین ــومری نش ــتان6 س ــای باس ــوده پی0ره ه ــم های گش ــان و چش ــرای مصری ب
ــوان از  ــر را م6 ت ــای اث ــان اســت و بخشــ6 از معن ــه جه ــد. چشــم پنجــره ای ب ــ6 بوده ان کیهان

قیــاس چشــم بــا پنجــره گشــوده رو بــه آســمان درک نمــود.
عنــوان اثــر امــا گویــای یــ� قیــاس دی7ــر اســت: میــان چشــم و آینــه. هنــر کالســی� غربــی 
همــواره بــا عمق نمایــی و ایجــاد توهــم فضــا تــالش در تقلیــد از کارکردهــای چشــم داشــته، در 
حالــ6 کــه هنــر مــدرن از ابتــدا در اصالــت آنچــه چشــم م6 بینــد شــ� کــرده اســت. آینــه جهــان 
را بــدون دخالــت یــا غــرض بازتــاب م6 دهــد، امــا چشــم تصاویــر را بــر م6 گزینــد و شــخص6 
ــوان  ــه ای محــدود و نات ــوان چشــم را روزن ــر م7ریــت، م6 ت ــگاه در تفســیر اث ــد. از ایــن ن م6 کن
دانســت و به عنــوان آینــه ای دروغیــن صالحیــت و تواناییــش در فهــم جهــان را بــه چالش کشــید. 

١. The false mirror (1929).
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تصویر 6. آینه دروغین؛ (موزه هنرهاى معاصر نیویورك).

۴ـ٣. پســر انســان١؛ رمــزگان جای:زیــن: ایــن خودنــگاره (ت ٧) کــه م7ریــت در آخریــن 
ــ6  ــه خصوص ــ� مجموع ــون در ی ــرد، اکن ــ6 ک ــال ١٩۶۴ م. نقاش ــش به س ــال های زندگی س
نگهــداری م6 شــود. بیشــتر منتقــدان مــردی کــه بــا کاله لبــه دار در آثــار م7ریــت تکــرار م6 شــود 
ــه  ــت ک ــر اس ــن اث ــ6 ای ــش رمزگان ــن بخ ــیب مهم تری ــد. س ــاش م6 دانن ــود نق ــادی از خ را نم
ــوز  ــدای کینه ت ــس خ ــه ایری ــیبی ک ــاد س ــزارش ایلی ــده. به گ ــرد ش ــره م ــای چه ــن نم جای7زی
میــان ســه تــن از ایزدبانــوان افکنــد و بــر آن نوشــته بــود «متعلــق بــه زیباتریــن الهــه»، آغازگــر 
نزاعــ6 م6 شــود کــه حاصلــش ده ســال جنــگ میــان یونانیــان و تروایی هــا اســت. هرکــول در 
نوشــتارهای یونان6/رمــ6 بــرای دســتیابی بــه میــوه درخــت ســیب زریــن مشــقت بســیار م6 بــرد 
و ایــدون ایزدبانــوی اســاطیر اســ0اندیناوی نگهبــان درخــت ســیبی اســت کــه زندگــ6 جاویــدان 

م6 بخشــد.
ســیب در اندیشــه مســیح6 نشــانگر میــوه ممنوعــه اســت کــه در اشــاره بــه داســتان هبــوط 
ــر نیــ�  ــاد مــ6 آورد؛ گرچــه آدم و حــوا پــس از خــوردن آن ب ــاه را به ی از بهشــت، وسوســه گن
ــن روایــت داشــته باشــد. در همــه  ــه همی ــد اشــاره ب ــر م6 توان ــوان اث گاه م6 شــوند. عن ــد آ و ب
ــه  ــت، گرچ ــود اس ــوار و گناه آل ــوع، دش ــری ممن ــیب ام ــه س ــتیابی ب ــا دس ــن رمزپردازی ه ای
ــ6  ــا بی مرگ ــش ی ــه دان ــیری ک ــ6، و اکس ــا برگزیدگ ــروزی ی ــان پی ــوان نش ــش (به عن فریبندگی
م6 بخشــد) همــواره انســان را اغــوا م6 کنــد. ســیمای نقــاش در ایــن اثــر بــا رمزگانــ6 جانشــین 
شــده کــه ایــن جــدال را به شــیوایی نمادپــردازی م6 کنــد. پوشــیدگ6 و غیــاب چهــره کــه 

١. The son of man (1964).
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|د مهم تریــن بخــش بــدن و شناســه ای بــرای ذات شــخص6 اســت و میــل بیننــده بــه دیــدن آنچــه 
ســیب پنهــان کــرده بــر رازآمیــزی اثــر م6 افزایــد. م7ریــت مدتــ6 بعــد یــ� تصویــر تــازه از ایــن 
صحنــه بــا نمایــی نزدی0تــر از مــرد پوشــیده در پــس ســیب کشــید کــه نامــش را نبــرد ســترگ١ 

ــه را قــوت ببخشــد. ــل پیش گفت ــد درســت6 تحلی ــز م6 توان ــوان نی نهــاد. ایــن عن

تصویر 7. پسر انسان؛ (مجموعه خصوصى).

۴ـ۴. آش_ارســازی حضــور٢؛ رمــزگان فشــرده: تابلو نقاشــ6 آش0ارســازی حضــور (ت ٨) که 
م7ریــت آن را در ســال ١٩٣۶ م. کشــید، اکنــون در یــ� مجموعــه خصوصــ6 نگهداری م6 شــود. 
از آنجایــی کــه تنیدگــ6 و چندالی7ــ6 نمادپــردازی ایــن نقاشــ6 ، تحلیلــ6 ی� ســویه از معنــای آن را 
نامم0ــن م6 ســازد؛ م6 تــوان ایــن اثــر را دربرگیرنــده رمزگانــ6 فشــرده دانســت. از ایــن رو تفســیر 
ایــن اثــر چنــدان ســاده نخواهــد بــود. در نــگاه نخســت ســاختمان6 بــه چشــم م6 آیــد کــه انگشــت6 
غول آســا بــام آن را فــرو ریختــه و ســر بیــرون زده. در حالــ6 کــه بــر بــاالی افــق پوشــیده در مــه، 

خورشــید به خــون نشســته ای از پــس باری0ــه ای ابــر بــه ایــن ســازه مرمــوز خیــره شــده اســت.
مم0ــن اســت برپایه نمای ســاده خاکســتری بــا پنجره های منظم تکرارشــونده، این ســاختمان 

١. The great war.

٢. The revealing of the present (1936).
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را یــ� مدرســه تعبیــر کــرد و عنصــر ســمت چــپ آن را انگشــت دانش آمــوزی کــه بــه پرســش بلند | د
شــده اســت. در آن صــورت تخریــب دیوارهــا و ســقف ایــن ســاختمان را م6 تــوان به مثابــه رویــای 
انســان6 عصیان گــر بــرای برهــم زدن ســیطره نظــام فرهنگــ6 جامعــه خوانــش کــرد. از ســوی دی7ــر 
ــاال نمــادی از  ــه ب ــد نشــانگر زمین/انســان باشــد و انگشــت اشــاره گر ب ســازه دست ســاز م6 توان
آســمان/خدا کــه نظــم معمــاری انســان6 را در هــم م6 شــ0ند. ایــن ســاختمان همچنیــن م6 توانــد 
زندانــ6 باشــد کــه بــرای روح یــا جســم گران ســنگ6 کــه در خــود بــه بنــد کشــیده ابعــادی کوچــ� 
دارد. شــاید هــم ایــن انگشــت هیــوالوش نشــانگر یــ� بــرج یــا منــاره یــا حتــ6 نمــادی فالیــ� 
باشــد. عنــوان اثــر کــه احتمــاال اشــاره بــه آش0ارســازی حضور انگشــت از دل اختفــای ســازه دارد، 
نه تنهــا کلیــدی بــرای فهــم پیــام نیســت، بل0ــه دشــواری رمزگشــایی از ایــن اثــر را افزون تــر م6 کند. 
زیــرا در هــر یــ� از تحلیل هــای گفته شــده مســاله اصلــ6 آش0ارســازی و اعــالم حضــور اســت، 

چــه بــرای فــرد معتــرض، چــه بــرای مذهــب و چــه بــرای روح دربنــد.

تصویر 8. آشکارسازى حضور؛ (مجموعه خصوصى).

بحث و نتیجه گیری
رمزگان های ارتباط6 را از زوایای گوناگون6 م6 توان دید و دسته بندی نمود. در این مقاله تالش 
شد دسته بندی چهاربخش6 پیشنهادشده از سوی آرتور آسا برگر برای رمزگان ها با شرح چند 
مثال بررس6 شود. برخالف دی7ر دسته بندی ها که بیشتر به ذات و ماهیت رمزگان ها توجه 
دارند، برگر رمزگان ها را بر پایه ش7ردی که پدیدآورنده پیام برای رمزگذاری معنا به کار م6 بندد 
و چ7ونگ6 حاضر شدن معنا در ذهن خوانش7ر، دسته بندی نموده است. برگر در مجموعه 
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|د نوشتارهایش، چهار شیوه رمزگذاری در انتقال مفاهیم را بر م6 شمرد که آنها را رمزگان های 
تداع6 گر، قیاس6، جای7زین و فشرده م6 نامد. از آنجایی که امروزه این شیوه های رمزگذاری 
به طور گسترده ای در گرافی� تبلیغات6 کاربرد دارند، برای آش0ارتر شدن موضوع دو نمونه 

ایران6 و دو نمونه غیر ایران6 از این حوزه تحلیل نشانه شناخت6 شد.
تجربیــات رنــه م7ریــت در کتاب نــگاری و طراحــ6 تبلیغاتــ6، آثــار نقاشــیش را نیــز 
گزیده گــو و پرقــدرت ســاخته اســت. بــه همیــن ســبب رمزگان هــای چهارگانــه برگــر در کارهای 
ــا  ــا و خوش ســاخت به نظــر م6 رســند؛ ام ــت گرچــه زیب ــار م7ری ــی هســتند. آث ــل ردیاب او قاب
همزمــان به گونــه ناســازه واری، ماهیــت گزنــده و تکان دهنــده ای دارنــد کــه ذهــن را پریشــان 
ــه اثــر م6 افزایــد تــا نظــم درونــ6 تصویــر را آشــفته ســازد و  م6 ســازد. او عناصــری غریــب ب
ذهــن بیننــده را بــه چالــش ب0شــد. از میــان کارهــای پرشــمار م7ریــت چهــار نقاشــ6 به شــیوه 

ــد. ــل نشانه شــناخت6 گردی ــده و تحلی ــد برگزی ــری هدفمن نمونه گی
مــدل ســرخ (١٩٣۵ م.) اثــری اســت کــه در آن از رمــزگان تداع6 گــر اســتفاده شــده. 
موضــوع محــوری اثــر جفتــ6 پوتیــن چرمــ6 اســت کــه در میانــه تبدیــل بــه یــ� جفــت پــای 
انســان6 شــناور مانــده اســت؛ گــذر از بــدن بــه دست ســاخته. بــا توجــه بــه شــ0ل گیری اثــر در 
دوران پرتنــش میانــه دو جنــگ جهانــ6، احتمــاال نقــاش به یــاری رمــزگان تداع6 گــر داســتان 
انســان6 را روایــت کــرده اســت کــه مــرگ یــا تــرک وطــن هــم نتوانســته ریشــه و پیونــد نیرومنــد 

او را بــا خــاک ب7ســلد.
ــ6 را  ــزگان قیاس ــره از رم ــوان به ــه در آن م6 ت ــت ک ــری اس ــن (١٩٢٩ م.) اث ــه دروغی آین
یافــت. چارچــوب و مــرز درون و بیــرون در ایــن تصویــر از میــان برداشــته شــده اســت. عنــوان 
اثــر بــه قیــاس میــان چشــم و آینــه اشــاره دارد. هنــر کالســی� غربــی همــواره بــا عمق نمایــی 
و ایجــاد توهــم فضــا تــالش در تقلیــد از کارکردهــای چشــم داشــته، در حالــ6 کــه هنــر مــدرن 
ــدون دخالــت  ــه جهــان را ب ــد شــ� کــرده اســت. آین ــدا در اصالــت آنچــه چشــم م6 بین از ابت
ــد. از  ــخص6 م6 کن ــد و ش ــر م6 گزین ــر را ب ــم تصاوی ــا چش ــد، ام ــاب م6 ده ــرض بازت ــا غ ی
ایــن نــگاه در تفســیر اثــر م7ریــت، م6 تــوان چشــم را روزنــه ای محــدود و ناتــوان دانســت و 

به عنــوان آینــه ای دروغیــن صالحیــت و تواناییــش در فهــم جهــان را بــه چالــش کشــید. 
ــ0ار  ــن در آن آش ــزگان جای7زی ــتفاده از رم ــه اس ــت ک ــری اس ــان (١٩۶۴ م.) اث ــر انس پس
اســت. دســتیابی بــه ســیب در رمزپردازی هــا امــری ممنــوع، دشــوار و گناه آلــود اســت، گرچــه 
فریبندگــ6 ســیب (به عنــوان نشــان پیــروزی یــا برگزیدگــ6، و اکســیری کــه دانــش یــا بی مرگــ6 
م6 بخشــد) همــواره انســان را اغــوا م6 کنــد. ســیمای نقــاش در ایــن اثــر بــا رمزگانــ6 جانشــین 
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شــده کــه نمــاد ایــن جــدال درونــ6 اســت. پوشــیدگ6 و غیــاب چهــره کــه مهم تریــن بخــش بــدن | د
ــد. م7ریــت مدتــ6 بعــد  ــر م6 افزای ــزی اث ــر رازآمی ــرای ذات شــخص6 اســت، ب و شناســه ای ب
یــ� تصویــر تــازه از ایــن صحنــه بــا نمایــی نزدی0تــر کشــید کــه نامــش را نبــرد ســترگ نهــاد.

آش0ارســازی حضــور (١٩٣۶ م.) از رمــزگان فشــرده بهــره گرفتــه اســت. تنیدگــ6 و 
چندالی7ــ6 نمادپــردازی ایــن نقاشــ6، تحلیلــ6 ی� ســویه از معنــای آن را نامم0ــن م6 ســازد. 
عنــوان اثــر نیــز نه تنهــا کلیــدی بــرای فهــم پیــام نیســت، بل0ــه دشــواری رمزگشــایی را افزون تــر 
ــالم  ــازی و اع ــ6 آش0ارس ــاله اصل ــده مس ــای گفته ش ــ� از تحلیل ه ــر ی ــرا در ه ــد. زی م6 کن

حضــور اســت، چــه بــرای فــرد معتــرض، چــه بــرای مذهــب و چــه بــرای روح دربنــد.
از آنجایــی کــه روی0ــرد برگــر بــرای تحلیــل رمزگان هــای ارتباطــ6 پیــش از ایــن در ادبیــات 
نشانه شناســ6 ایــران مطــرح نشــده بــود، ایــن مقالــه شــیوه ای نــو بــرای تفســیر عناصــر بصــری 

پنهــان در درون آثــار هنــری (به ویــژه آثــار مــدرن) را پیشــنهاد م6 نمایــد.
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