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چكيده
آيا در نشانه هاي دانشگاهي معاصر از نمادهاي «مقاومت و پايداري» بهره گرفته شده است؟ اصوًال مسئلة 
مقاومت در محيط فرهنگي دانشگاه چگونه تصويري مي تواند داشته باشد؟ نشانه هاي دانشگاهي عالوه بر 
نمايش هويت سازماني به زبان تجسمي مي بايستي بيانگر رسالت جهل زدايي نيز باشند. در واقع مقاومت در 
برابر هجمه هاي غيرفرهنگي از جمله وظايف ماهوي و مستمر مراکز علمي و دانشگاهي بوده است. هدف از 
مقالة حاضر شناسايي نمادهاي «مقاومت» در نشانه هاي دانشگاهي ايران در سه دهة اخير است. در اين تحقيق 
با استفاده از منابع کتابخانه اي و اينترنت در مجموع بيست نمونة انتخابي از نشانه ها در دو گروه به صورت 
تطبيقي مطالعه شده است. ابتدا چهار نمونه از نشانه هاي نهادهاي فرهنگي اجتماعي که مسئوليت سازماني 
مرتبط با موضوع مقاومت داشــتند انتخاب و شاخص هاي بصري مقاومت از آنها استخراج شده سپس 
شانزده نشانة دانشگاهي حاوي نمادهاي مقاومت از ميان جامعة آماري بالغ بر ٧٤ نشانة دانشگاهي مورد 
بررسي قرار گرفته است. مقالة حاضر به روش توصيفي تجزيه و تحليل آماري و با تطبيق رمزگان تصويري 
در دو گروه نمادهاي مقاومت را مشخص کرده است. يافته ها حاکي از بهره گيري نشانه هاي دانشگاهي از 
نمادهاي مقاومت است، به طوري که شاخص ترين نمادهاي مقاومت ملهم از معماري هنر ايراني ـ اسالمي است. 
نتيجة قابل توجه ديگر معرفي دو سبک عمدة گرافيکي در طراحي نشانه هاي معاصر ايران است، که در هر دو 

سبک، نمادهاي «مقاومت» با رمزگان مصور در نشانه هاي مورد مطالعه متبلور شده اند:
الف) سبک «ترکيبي ـ شمايلي» با رويکرد سنتي؛

ب) سبک يا جريان «تحليلي ـ تجريدي» با رويکرد مدرن. 
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مقدمه
در طراحي نشانه، نه تنها ايدة اصلي مبتني بر عناصر مؤثر 
در بيان هويت سازماني توصيف مي شود بلکه نمادهاي 
مرتبط با زمان و مکان و موقعيت اجتمايي و بستر فرهنگي 
نيز که درآن محيط و سازمان نشوونما کرده مورد توجه 
قرار مي گيرد. چگونه تصويري مي توان از مفهوم مقاومت 
در محيط فرهنگي دانشگاه ترسيم کرد؟ و آيا در نشانه هاي 
دانشگاهي معاصر از نمادهاي «مقاومت و پايداري» اثري 
هست؟ در پاسخ به اين سؤاالت، مقالة حاضر نشانه هاي 
اخير  سال  سي  در  طراحي شده  دانشگاهي  و  فرهنگي 
تحوالت  که  سال هايي  است،  داده  قرار  بررسي  مورد  را 
و  نگرش ها  پرورش  موجبات  آن  سياسي  و  اجتماعي 
رويکردهاي فرهنگي بارزي از جمله خودباوري و مقاومت 
در برابر سلطة بيگانگان را فراهم آورده است و در واقع 
مبارزه با جهل و استقالل طلبي از آن جمله است. طبيعتًا 
نشانه هاي فرهنگي و هنري هم تحت تأثير اين جريان هاي 
فرهنگي توليد شده است. اگر دانشگاه ها را در عالي ترين 
سطح مبارزه با جهل در همة شئون بدانيم و چنين رسالتي 
را در شرح وظايف علمي ـ فرهنگي خود داشته باشند آن گاه 
مي توان انتظار داشت که بارقه هايي از اين معنا در نشانه هاي 
قرآني  آموزه هاي  در  که  آنجا  از  شود.  مشاهده  آن ها 
همواره تزکيه مقدم بر تعليم بوده است، مقاومت و پايداري 
در مسير جهل زدايي نيز يک فريضه خواهد بود. هدف از 
اين مقاله بررسي علت اقبال دانشگاه ها به نماد هايي است 
که حاوي رمزگان مقاومت است و نيز اثبات اين فرضيه 
که ميزان استقبال از هنر معماري ـ اسالمي و به طور خاص 
از طاق و گنبد عالوه بر اشارة نمادين به جايگاه مقدس 
علم آموزي معاني ضمني ديگري از جمله جهل ستيزي نيز 

مي تواند داشته باشد. 
 نظر به فراهم شدن امکان بررسي چندوجهي اين گروه 
از نشانه ها سعي شده است عالوه بر رويکرد نشانه شناسانه 
و روش هاي توصيفي از تجزيه و تحليل آماري و تجسمي 
نيز توامان بهره گيري شود. روش تجزيه و تحليل آماري در 
واقع از سويي بر کّميت ارقام حاصل از شمارش نمادهاي 
پرکاربرد تکيه دارد و از سوي ديگر بر اساس کيفيت استفاده 
از نمادهاي با مفهوم مقاومت متمرکز مي شود. با اين روش 
مي توان مفاهيم کيفي هنري را به شاخص هاي کّمي رياضي 
تبديل کرد. در جدول ١ ابتدا کيفيت و شاخص هاي نمادين 
مقاومت و پايداري از چهار نشانة متعلق به گروه شاهد 
استخراج و نمايه شده و سپس کيفيت هاي تجسمي همچون 
ايستايي، تقارن، ضرباهنگ، صالبت و برکشيدگي در پنج 
ستون بين صفر تا چهار امتياز به مقادير کّمي تبديل شده 
و مجموع امتيازات هر رديف نمايانگر ارزش کمي نشانة 
مربوطه شده و در نمودار ٢ نمايه مي شود. در اين روش 
از  استفاده  فراواني  کيفي،  تحليل  آمار کمي و  از  ترکيبي 
نمادهاي کيفي مقاومت در نشانه هاي دانشگاهي را سنجيده 

و از نتيجة آن براي پاسخ گويي دقيق به سؤاالت تحقيق 
استفاده مي شود. 

پيشينة نظري اين پژوهش را در گرافيک ايران و علم 
بخش  در  مقاله  اين  در  که  يافت  مي توان  نشانه شناسي 
چهارچوب نظري مطرح مي شود. اما در باب هنر گرافيک و 
طراحي نشانه و جست وجوي نمادهاي مقاومت چنين تحقيقي 
در مورد نشانه هاي دانشگاهي ايران به واقع موضوعي نوين 
است و مستخرج از طرح پژوهشي نگارنده است. مطالعه اي 
که بر روي بيش از ششصد نشانة دانشکاهي ايران و جهان 
انجام شده است و در اين مقاله بخش موضوعات فرهنگي، 

ملي و مربوط به نشانه هاي ايراني آن ارائه شده است. 

چارچوب نظري 
طراحي نشانه امروز شاخه اي تخصصي در رشتة گرافيک 
است که به خاطر وابستگي اش به تجويز سفارش دهندگان 
طبيعتًا تحت تأثير عوامل فرهنگي و در بستر اجتماعي  ـ    سياسي 
توليد مي شود. از سوي ديگر اين اثر هنري را منتقدان بر 
اساس نظريه هاي هنري يا با رويکرد هاي علمي، تحليل و 
از توصيف  پيرامون هر نشانة گرافيکي،  تفسير مي کنند. 
فني در حوزة هنر هاي کاربردي گرفته تا تحليل علمي و 
موضوعات نظري در علوم انساني مي تواند آن را تبديل 
به بحثي ميان رشته اي کند. بر اين اساس همواره طيفي از 
تفاسير فرهنگي و هنري خوانشي نوين مي شود. از اين رو 
طرح يک رابطة مثلثي بين اثر هنري و وجوه علمي و تفاسير 
آن  معرفتي  اليه هاي  و  براي شناخت وجوه  آن  فرهنگي 
بديهي است. از تشابه کارکرد هاي تجسمي و تلقي هاي علم 
نشانه شناسي از نشانه هاي گرافيکي درمي يابيم که هنرمندان 
به ويژه طراحان گرافيک به طور حرفه اي نشانه ساز بوده اند، 
زيرا به طور ملموس و عيني براي موفقيت در پيام رساني 
به مخاطبان و جامعة زيستة خود عمًال به توليد نشانه هاي 

تجسمي پرداخته اند. 
طراحي  به ويژه  معاصر  گرافيک  خاستگاه  عمومًا 
زيبا  هنرهاي  دانشکدة  را  ايران  در  معاصر  نشانه هاي 
مي دانند و اصطالح فرانسوي موسوم به آرم نيز دستاورد 
تدريس طراحي نشانه توسط استادان فرانسوي بوده است؛ 
هنوز هم در کنار عناويني همچون لوگو به کل نشانه ها اتالق 
مي شود درحالي که نام جامع و شامل و مورد تأييد جامعة 
متخصصين و انجمن صنفي گرافيک همان عنوان فارسي 
تخصصي  کتاب هاي  در  نشانه  طراحي  است.  «نشانه» 
مي توان  پس  مي شود.  عنوان   Sign Design عبارت  با 
طبقه بندي نشانه شناسي را با توجه به نقاط اشتراک نظري 
تطبيق  اين  البته  کرد.  منطبق  گرافيکي  طبقه بندي  بر  آنها 
قبًال هم توسط خانم پهلوان در کتاب درآمدي بر عنصر 
به ويژه  انجام شده است و  تصويري در آرم هاي دولتي 
در بخش نشانه هاي شمايلي و نمادين به خوبي مطابقت 
داده شده است. در اين مقاله نيز بر همين دو بخش نمادين 
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و شمايلي تأکيد مي شود. مفهوم نشانه هاي گرافيکي اغلب 
نمادين است. «نماد نشانه اي است که نشانگر يک انديشه، 
نماد  باشد.  مي تواند  اينها  جز  و  چگونگي  مفهوم،  شيء، 
مي تواند يک شيء مادي باشد که شکلش به طور طبيعي يا 
برپاية قرارداد با چيزي که به آن اشاره دارد پيوند داشته 
باشد (والتر اودانيک،١٣٧٩: ٣١٢). «در نمادگرايي عين و 
ذهن داراي همگوني و پويايي از پيش انگاشته است»(هال، 
هم  نشانه شناسي  علم  به  نشانه ها  تحليل  در   .(٩  :١٣٨٠

مراجعه مي شود. 
سوسور،  دو  فردينان  بيستم  قرن  دوم  دهة  در 
زبان شناس سوئيسي ،نشانه ها را به صورت دووجهي دال 
و مدلول ارائه کرد. اما اين روش براي تحليل نشانه هاي 
تجسمي امروز کافي به نظر نمي رسد، زيرا هر نشانه اي بنا 
به نظر مؤلف يا طراحش صرفًا به يک مدلول يا مفهوم مد 
نظر وي معنا نمي شود. در واقع در بررسي اين مقوله نيت 
مؤلف حذف شده است. بديهي است خوانش هاي متکثري 
که بعد از توليد يک نشانه پديد مي آيد ممکن است اصًال مد 
نظر طراح نبوده و يا برعکس مدنظر طراح و سفارش دهنده 
بوده باشد اما در فرايند توليد يا بعد از آن تحت تأثيرات 
محيط زيسته و نمادهاي فرهنگي ـ اجتمايي با تغيير يا تفسير 
معنا مواجه شود. در نتيجه مفاهيم ضمني براي نشانه ها 
توليد يا حذف مي شود. بر اين اساس طرح نشانه ها را بدون 
در نظر گرفتن مؤلف يا طراح آن به عنوان يک متن هنري در 
نظر گرفته و بدون توجه به نيت مؤلفان بازخواني خواهد 
شد. شايد يکي از علل بازسازي يا تغيير نشانة سازمان ها 
باشد.  نوين  خوانش هاي  ضرورت  همين  زمان  طول  در 
«سوسور به مفهومي تحت عنوان «ارزش» نشانه اشاره 
به ديگر نشانه هاي درون نظام  مي کند. ارزش هر نشانه 
وابسته است» (سجودي،١٣٨٣: ٢٥). اين بخش از تحقيقات 
وي هرچند به زبان شناسي و ارزش واژه ها در قياس با 
متن مربوط است اما در وادي پيام رساني هاي تجسمي و 
نوشتاري هنر گرافيک به ويژه در طراحي نشانه به تحليل هاي 
ما مدد مي رساند. زيرا رنگ ها يا اشکال نمادين يا سمبل هاي 
تصويري و نوشتاري در زمان ومکان و فضاهاي فرهنگي 
مختلف، مفاهيم متنوع يا حتي متناقضي پيدا مي کنند. در 
علم نشانه شناسي مؤلفه هاي ساختاري يک نشانه از وجوه 
چارلز  آمريکايي  فيلسوف  است.  شده  توصيف  مختلف 
با  را  نشانه شناسي  از سوسور،  مستقل  پيرس،  ساندرز 

الگويي سه وجهي معرفي مي کند: نمود، تفسير، و موضوع.
با  پيرس  الگوي  تطبيق  طريق  از  مي توان  واقع  در 
نماد بصري و شکل  را  نمود  يا  دال  گرافيکي  نشانه هاي 
تجسمي نشانه دانست، تفسير را با کيفيتي شبيه مدلول 
به تصور ذهني مخاطب از نشانه نسبت داد، و موضوع 
را مصداقي در نظر گرفت که نشانه به آن ارجاع مي دهد. 
با تالش نظريه پردازان متعددي علم نشانه شناسي بسط و 
گسترش يافته و امروزه به عنوان يکي از روش هاي بررسي 

توليد و ادراک معنا در آثار تجسمي مورد استفاده قرار 
مي گيرد. «ديدگاه هاي متفاوتي که اغلب با نام مثلث معنايي 
خوانده شده اند (گويي همه يک ديدگاه اند) متأثر از نظرية 
پيرس مطرح شده اند. مهم ترين آن ها مثلث معنايي آگدن و 
ريچاردز است، که در واقع فقط واژگان پيرسي را تغيير 
داده اند»(همان:٣١). طرح اين رابطة مثلثي تشابه تلقي هاي 
تجسمي از نشانه هاي گرافيکي را با مباحث نشانه شناسي 
تخصصي  و  عملياتي  فرايند  در  که  چرا  مي سازد،  عيان 
نشانه شناسي  نظري  بحث هاي  همانند  گرافيک  طراحي 
هنرمندان به ويژه طراحان گرافيک براي پيام رساني موفق 
به مخاطبان و جامعة زيستة خود عمًال به توليد نشانه هاي 
تجسمي در آثار هنري پرداخته اند. «پيرس در طبقه بندي 
نشانه ها از رابطة بين نشانه و ابژه سخن مي گويد، ولي ما 
در بحث زير کماکان اصطالحات سوسوري دال و مدلول 

را به کار خواهيم گرفت. 
الف) نماد: در نماد دال (نمود) مشابه مدلول (تفسير) 
نيست بلکه بر اساس رابطه اي دلبخواهي يا کامًال قراردادي 
به مدلول داللت مي کند. از جمله نشانه هاي نمادين مي توان 
به زبان به طور عام و به عالمت هاي رمزي مرس، چراغ هاي 

راهنمايي و پرچم هاي ملي و مشابه آن اشاره کرد. 
ب) شمايل: در نشانه هاي شمايلي رابطة دال (نمود) و 

مدلول (تصوير ذهني) مبتني بر تشابه است. 
ج) نمايه: دال در نشانه هاي نمايه اي دلبخواهي نيست، 
بلکه مستقيمًا به طريقي فيزيکي (عّلي) به مدلول وابسته 
است. اين رابطه را مي توان مستقيمًا مشاهده يا استنتاج 
کرد (همان:٣٣). تعاريف اخير در مورد نشانه هاي شمايلي 
مستقيم  به طور  که  مصور  نشانه هاي  طراحي  روش  با 
روش  با  نمادين  نشانه هاي  و  دارد  اشاره  موضوع  به 
غيرمستقيم و استعاري طراحي نشانه هاي مصور نمادين 
مطابقت دارد، زيرا معموًال ممکن است در طراحي نشانه هاي 
گرافيکي براي مؤسسات تجاري ، توليدي يا خدماتي با يک 
موضوع خاص، از طريق تشابه نشانه با محصول با طراحي 
يک تصوير، مشابه محصول آن مؤسسه اشاره کرد، اما در 
اغلب مؤسسات و مراکز به ويژه فرهنگي حيطة فعاليت ها 
و توليدات يا خدمات آن سازمان ها بسيار وسيع است و 

نمودار ١. مثلث معنايي آگدن و ريچاردز. اقتباس از سجودي، ١٣٨٣: ٣١ 



آنالوگ، بر مبناي شباهت، و ديجيتال، بر مبناي قرارداد، يا 
تقسيم بندي بر مبناي مجراهاي حسي مانند رمزگان ديداري 
يا شنيداري، يا تمايز ميان رمزگان کالمي يا غيرکالمي از آن 
جمله اند. بسياري از نشانه شناسان نيز زبان هاي بشري را 
به عنوان نقطة شروع انتخاب کرده و زير رمزگان هايي نظير 
پوشاک، آداب و رفتار براي آن قائل شده اند. خود چندلر نيز 
تقسيم بندي سه وجهي خود را در بافت رسانه ها، ارتباطات 
و مطالعات فرهنگي ارائه مي کند. بر طبق تقسيم بندي چندلر، 
متني  رمزگان  اجتماعي،  رمزگان  دسته  سه  به  رمزگان 
که  است  دسته بندي  قابل  تفسيري  رمزگان  نهايت  در  و 
(همان:  بر مي گيرند  را در  ثانويه اي  هرکدام رمزگان هاي 

٢٢٢و٢٢٣). 
در ساختار نظري اين مقاله به يک مثلث سازي تحقيقاتي 
زاويه اي  از  توصيفي  روش  با  ابتدا  است.  شده  پرداخته 
تجسمي به تشريح دال هاي شمايلي و شاخص هاي مقاومت 
در نشانه ها پرداخته شده (جدول ١) و سپس با روش تحليل 
نمادشناسانه عالوه بر طبقه بندي آن ها به تفسير مفاهيم 
ضمني حاصل از دال هاي ثانويه پرداخته شده است (جدول 
٢و١). در گام سوم با تطابق آنها بر مبناي رمزگان ده گانة 
اکو تبلور نمادهاي مقاومت در نشانه هاي دانشگاهي تبيين 
شده و از اين فرايند مطالعاتي سه وجهي فرضية مستتر در 

عنوان مقاله به اثبات رسيده است. 
در اين مقاله ميزان تأثيرپذيري خودآگاه يا ناخودآگاه 
نشانه ها از نمادهاي بصري با مفهوم مقاومت ارزيابي شده 
است. جامعة آماري متشکل از بيست نشانه است: چهار 
مورد در جدول ١ مربوط به مراکز فرهنگي به عنوان گروه 
شاهد و شاخص، و شانزده نمونه متعلق به مراکز آموزش 
عالي و دانشگاهي در جدول ٣ به عنوان جامعة آماري نمونه 

گزينش و مورد بررسي قرار گرفته است. 

طراحي نشانه 
طراحي نشانه يکي از شاخه هاي تخصصي در هنر گرافيک 
است و رابطة منطقي بين نماد و نشانه در اين فرايند برقرار 
مي شود. نشانه را مي توان طبق قراردادها و سليقة مشترک 
سفارش دهنده و طراح ارائه کرد، اما باور آن نيازمند زمان 
بديهي است که مفاهيم ضمني  اجتمايي است.  پذيرش  و 
نمادها قبل از نشانه هاي گرافيکي امروز در اذهان جامعه 
نقش بسته است و طراحان خبره از اين تصور ذهني در 
طراحي بهره گرفته و نمادها را بر اساس شناخت از محيط 
فرهنگي  پيام  انتقال  رموز  از  يکي  برمي گزينند.  فرهنگي 
برقراري ارتباط تصويري موفق، بهره گيري صحيح از اين 
رمزگان نهفته در حافظة جمعي و آشنايي طراح با مفاهيم 
ذهني نمادها و استفادة بجا از آنها در طراحي نشانه هاست. 
ارتباط  ايجاد  انتقال معناي نشانه ها و  توانمندي  در واقع 
بصري موجز با مخاطبان و مديريت اثربخش و هدفمند 
موفقيتي هنري محسوب  نشانه  پيام  از  اطالعات حاصل 

اشارة مستقيم با يک تصوير براي معرفي هويت سازمان 
کفايت الزم را ندارد. پس از طريق غيرمستقيم و نشانه هاي 
مصور نمادين به طراحي نشانه پرداخته مي شود. در ضمن 
بايد به اين نکته توجه داشت که نشانه هاي گرافيکي در آن 
واحد مي توانند هم نمادين و هم شمايلي باشند و از هر دو 
مقوله به نسبت هاي متنوع برخوردار باشند. در اينجا بايد 
توجه داشت که معاني ضمني نمادها در افزايش بار معنايي 
متبادر از يک نشانة گرافيکي کمک شاياني خواهند کرد، زيرا 
نشانه بايد قادر باشد هويت سازمان فرهنگي مانند دانشگاه 
را هم در ميان تعداد بي شمار مؤسسات مشابه توصيف 
کند و هم آن را از ديگران متمايز گرداند. در اينجا نمادها 
مي توانند جانشين هويتي شوند که کارويژة آن مؤسسه 
تازگي  همچنين  مي سازد.  متمايز  همکارانش  ديگر  از  را 
و ماندگاري طرح را تا چندين دهه و حتي قرن براي يک 
نشانه تضمين کند. انجمن طراحان گرافيک ايران نمايش 
هويت بصري سازماني را يکي از اصلي ترين موضوعات 
در طراحي نشانه قلمداد کرده است. طراحي هويت بصري 
با هدف «ايجاد ساختار بصري منسجم و همگون از راه 
درک اتمسفر و فضاي کسب و کار سفارش دهنده است. 
سازماني  فعاليت  گوناگوني  به  توجه  با  گرافيک  طراح 
مؤسسات، شرکت ها و رويدادهاي فرهنگي و اجتماعي و 
بنا بر تشخيص نياز سفارش دهنده و لزوم گستردگي مورد 
سفارش مجموعه اي يکپارچه از اقالم بصري را طراحي و 
خلق مي کند»(انجمن طراحان گرافيک ايران، ١٣٩٣: ٩). پس 
نشانه در عين هماهنگي کامل با تمام اسناد هويتي مؤسسه 
بايد قادر باشد آن را از رقبايش متمايز سازد. وجه تمايز و 
در عين حال توصيف هويت ويژة هر مؤسسه در «طراحي 

رمزگان» آن نهفته است. 
هر نشانه به واسطة نظام پيچيده اي تحت عنوان رمزگان 
در ذهن گيرنده معنا مي يابد. در حقيقت هيچ نشانه اي خارج 
از رمزگان وجود ندارد و معنا به واسطة آگاهي گيرنده از 
سيستم رمزگاني خاصي که نشانه در آن قرار مي گيرد 
حاصل مي شود. «رمزگان نشانه ها را به نظام هاي معنادار 
تبديل مي سازد و بدين ترتيب باعث ايجاد رابطه ميان دال 
که  است  بديهي  (چندلر،١٣٨٧: ٢٢١).  مي شود»  مدلول  و 
رمزگان در تحليل نشانه شناختي جايگاهي محوري دارد. 
تنها با بررسي نشانه هاي موجود در نظام هاي رمزگاني 
و  توليد  فرايند  از  مي توان  که  است  متون  تشکيل دهندة 
ادراک معنا در آنها آگاهي يافت و اين همان کمال مطلوب 
نشانه شناسي است. در حقيقت تحليل نشانه شناختي هر متن 
يا فرايند شامل در نظر گرفتن چندين رمزگان و روابط ميان 
آنها در متن است. هر نشانة گرافيکي داراي اجزايي است 
که کليت آن مي تواند به مثابة متن تلقي شود، همچنان که 
از رمزگان دسته بندي هاي گوناگوني با معيارهاي مختلف 
ارائه شده است. چندلر برخي از آنها را در بحث خود از 
انواع رمزگان ذکر کرده است. تقسيم  بنيادي ميان رمزگان 

مطالعة تطبيقي نمادهاي مقاومت در 
نشانه هاي دانشگاهي ايران
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

مي شود. بنابراين، با توجه به موقعيت اجتمايي و هويت 
مستقيم  روش هاي  از  نشانه  طراحي  در  سازماني  هر 
استفاده  هردو  يا  نمادين  غيرمستقيم  يا  شمايل نگارانه 
مي شود. در اين فرايند ميزان تبلور نمادهاي هنر مقاومت 
در چهارچوب شاخص هاي تجسمي منتج از مباحث نظري 
ارزيابي خواهد شد. براين مبنا، شاخص هاي سنجش در 
جدول هاي ١و٢ قابل مشاهده است. در اين سنجش اهداف 
طراح يا نيت وي مالک سنجش نيست، زيرا اين نشانه ها 
سال ها پيش طراحي شده و تاکنون مورداستفاده بوده اند 
نشانه هاي  که  نبوده  مطرح سفارش  هم مالک  احتماًال  و 
کنند.  استفاده  مقاومت  هنر  نمادهاي  از  حتمًا  دانشگاهي 
به رمزگان حسي  امتيازات کسب شده مربوط  نتيجه،  در 
پايداري فرهنگي ـ اجتماعي نظريات ذهني مبين جايگاه علم و 

توسعه و توانمندي حاصل از دانش افزايي و نمايانگر ميزان 
معاني  با  نمادهاي  از  دانشگاهي  نشانه هاي  تأثيرپذيري 

ضمني مقاومت بوده است. 

نمادهاي هنر مقاومت 
براي مشاهدة نشانه هاي هنر مقاومت بهتر است به فرايند 
تبديل رمزگان فرهنگي و ادبي به تجسمي اشاره شود. در 
فرهنگ معين، واژة مقاومت برابر با ايستادگي و پايداري 
معني شده است. مشاهدة شمايل هاي تجسمي مبين رمزگان 
کالمي مقاومت است که از وراي ترکيب تصاوير شمايلي 
و نمادهاي شاخص تجسمي قابل حصول و مشاهده است. 
مطالعه و تحليل گرافيکي نشانه ها با رويکرد نشانه شناسي 
حول محور معناي پايداري و استواري و توسعة علمي در 

شاخص هاي تجسمي و نمادين نوع نشانهشناسة نشانه
هنر مقاومت  در طراحي نشانه
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جدول ١. شاخص هاي نمادين هنر مقاومت و کاربرد آن ها در طراحي نشانه هاي فرهنگي جامعة آماري



اين پژوهش به روش تلفيقي و تبديل از نظام نشانه هاي ادبي 
به زبان بصري انجام شده است. در اين راستا، ترجمان 
بصري واژة ايستادگي به عناصر هنر تجسمي در طراحي 
نشانه رخ مي نمايد. در واقع، واژة ايستادگي و پايداري به 
کيفيات شاخص تجسمي تبديل شده که نمايانگر مفاهيم و 

معاني زير است:
و  ايستادگي  از  حاکي  بصري  نماد  يا  ايستايي  الف) 

پايداري و مقاومت در برابر سلطة جهل؛
ب) تقارن يا مفهوم بصري از برقراري تعادل و توسعة 

متناسب همه جانبه در جزئيات؛
در  استمرار  و  تداوم  بصري  معناي  يا  ضرباهنگ،  ج) 

پايداري؛
د) صالبت و برکشيدگي، دورنمايي از آينده و رشديافتگي 
علمي و فرهنگي که نتيجة تالش مستمر در همة ابعاد و 
جهل زدايي  راه  در  پايداري  از  حاصل  تعالي  و  بالندگي 

است.
در تحليل بصري موارد فوق ابتدا نشانة نهادهايي که 
بنا بر هويت سازماني و شرح وظايف آنها به طور ويژه 
متولي توسعة فرهنگ مقاومت بوده اند به عنوان گروه شاهد 
بررسي مي شوند و سپس نشانه هاي دانشگاه ها را در قياس 

با آنها تحليل مي شوند. 
در جدول ١ نمونه هايي شاخص از مراکز فرهنگي و 
البته  که  گردآوري شده  مقدس  دفاع  با  مرتبط  بنيادهاي 
هويت سازماني خود را مستقيمًا يا با واسطه از موضوع 
در  گرفته اند.  دشمنان  تجاوز  و  تعدي  برابر  در  مقاومت 
و  نمادين  نشانه هاي  شامل  چهارگانه  مجموعة  اين  واقع 
شمايلي هستند که به لحاظ هويت سازماني و مسئوليت هاي 
قانوني شان طبيعتًا از شاخص هاي نمادين و رمزگان هنر 
هنر  نماد هاي  پس  باشند.  برخوردار  مي بايستي  مقاومت 
مقاومت از اين گروه استخراج و معنا مي شود و سپس اين 
اشکال مالک تشخيص نمادهاي مقاومت در ديگر نشانه هاي 

جامعة آماري خواهد بود. 
 در جدول ١ ضمن طبقه بندي نوع شمايلي و نمادين و 
ترکيب دو نوع اخير با نوشتار به ميزان بهره گيري از هر نوع 
از ٠ تا ٤ امتياز داده شده است؛ همچنين در بخش سنجش 
مقاومت در طراحي  نمادين هنر  شاخص هاي تجسمي و 
کيفيت هاي  و  نمادين  اشکال  و  شده اند  ارزيابي  نشانه ها 
تجسمي مبين مقاومت در بخش هاي مختلف بين ٠ تا ٤ امتياز 
را کسب کرده اند که حداکثر امتياز کسب شده از اين بخش 
تجسمي برابر ٢٠ است. چيدمان مراکز فرهنگي ـ اجتمايي 
نيز به ترتيب اولويت و ميزان ارتباط تخصصي آنان با هنر 
مقاومت و امتياز کسب شده در نمودار ٢ به ترتيب امتياز هاي 
تجسمي کسب شده رديف شده است. در اين ارزيابي اوليه 
ارتباط مستقيم و البته بديهي پايداري و ايستادگي با دفاع 
از ارزش ها و نيز نمادهاي مصور و رمزگان آن مشخص 

مي شود. 

عالوه بر امتيازات کسب شده به لحاظ تمهيدات تجسمي 
به صورت  متنوع  اشکال  در  مقاومت  مفهوم  با  نماد هايي 
نشانه هاي  نمونه  از  تجسمي  سطوح  يا  خطي  طرح هاي 
چهارگانة جدول ١ استخراج شده و در جدول ٢ فهرست 
شش  در  تجسمي  شمايل هاي  نمادين  وجوه  است.  شده 
سپس  و  شده  توصيف  آنها  معناي  و  طبقه بندي  گروه 
به صورت اجمالي با رمزگان ده گانة امبرتو اکو تطبيق داده 
شده است. اين تطبيق به صورت کلي بوده و نتيجه آن در 
و  توصيفي  به روش  اينجا  در  است.  شده  درج   ٢ جدول 
تحليلي نمادهاي شمايلي و تجريدي مستخرج از نشانه هاي 
شاخص با مفاهيم رمزي است که امبرتو اکو در ده گروه 

معرفي کرده است. 

نشانه هاي دانشگاهي و تبلور نمادهاي مقاومت 
نمونه   ١٦ ايران،  دانشگاهي  مراکز  نشانة  ميان٧٤  از 
مشترک  وجه  است.  شده  گردآوري  گزينشي  به صورت 
همة اين نمونه ها بهره مندي نسبي آنان از نمادهاي مقاومت 
است. در واقع، حجم نمونه هاي انتخابي برابر ۲۱/۶درصد از 
کل نشانه هاي دانشگاهي مورد مطالعه را تشکيل مي دهد، به 
اين معنا که در يک پنجم جامعة آماري نشانه هاي دانشگاهي 
مفهوم ضمني نمادهاي مقاومت به اشکال گوناگون مشاهده 
شده است. اين نشانه ها عبارت اند از: دانشگاه الزهرا (س)، 
ايالم،  دانشگاه  (ع)،  امام حسين  دانشگاه  دانشگاه شاهد، 
دانشگاه تبريز، دانشگاه بوعلي سينا، دانشگاه تربيت مدرس، 
دانشگاه تربيت معلم، دانشگاه جامع علمي کاربردي، دانشگاه 
صنعتي شاهرود، دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشگاه شهيد 
چمران اهواز، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه قم، دانشگاه 

يزد و پژوهشکدة حوزه ودانشگاه. 

بررسي تطبيقي رمزگان تصويري نشانه هاي شاخص 
با نشانه هاي دانشگاهي با تأکيد بر رمزگان اکو

رمزپردازي الهام بخش همة تجليات رواني آدمي است، و 
به تمام شاخه هاي دانش انسان مربوط مي شود، انديشه اي 
که با تصاوير خيال و رمز واقعيت تحقق مي يابد از طريق 
نمادهايي متفاوت به ديگران منتقل مي شود. (الفورگ،١٣٧٤: 

 .(١٥
هويت  از  تصويري  به مثابة  دانشگاهي  نشانه هاي 
سازماني داراي رمزگاني تصويري هستند. اولين گروه بندي 
که احمدي (١٣٧٥) آن را در پيوند با نقاشي و سينما کارآمد 
رمزگان  فرهنگي،  «رمزگان  سه گانة  تقسيم بندي  مي داند 
نوع  دو  همچنين  او  است.  رمزگان سبکي»  و  تخصصي 
را  پل سيمون  ژان  توسط  طرح شده  تصويري  رمزگان 
نيز در کتاب خود تبيين کرده است: يکي رمزگان «فني» 
مي شوند  خوانده  «انسان شناسيک»  که  کدهايي  دوم  و 

(احمدي،١٣٧٥: ٧٤-١٢٨). 
يکي از کامل ترين دسته بندي ها از رمزگان تصويري که 

مطالعة تطبيقي نمادهاي مقاومت در 
نشانه هاي دانشگاهي ايران



شماره۳۰  تابستان۹۳
۸۹
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امکانات بي نظيري را در تحليل متون تصويري در اختيار 
منتقد هنري قرار مي دهد دسته بندي ده گانة اکو از رمزگان 
تصويري،  متن  نقد  در  دسته بندي  اين  است.  تصويري 
چنان که خواهيم ديد، به کلية وجوه تشکيل دهندة تصوير 
اين وجوه  از  خواهد پرداخت و داللت هاي ضمني هريک 
را در کنار معاني صريح و اوليه بررسي خواهد کرد. ده 
عبارت اند  دسته بندي  اين  در  ارائه شده  رمزگان  از  گروه 
رمزگان  ٣ـ  شناسايي  رمزگان  ٢ـ  حسي  رمزگان  ١ـ  از: 
رمزگان  ٦ـ  شمايلي  لحن ٥-رمزگان  رمزگان  ٤ـ  انتقالي 
شمايل شناسانه ٧ـ رمزگان سليقه و حساسيت ٨ـ رمزگان 
به سبک ١٠ـ  مربوط  رمزگان  بيان ٩ـ  نظرية  به  مربوط 
رمزگان ناآگاهي. هريک از اين رمزگان در ادامه تعريف و 

تبيين خواهند شد. 

١) رمزگان حسي
 اين نوع رمزگان وابسته به روان شناسي ادراک هستند و با 
توجه به آن بررسي مي شوند. اين دسته از رمزگان شرايط 
تأثيرپذيري حسي را ايجاد مي کنند. از آن جمله مي توان 
به کيفياتي چون رنگ ، اندازه  و در مواردي جنس اشيا يا 
ميزان نور در يک تصوير اشاره کرد (همان:١٢٨). رمزگان 
حسي موجود در بيست نشانة مورد بحث را مي توان در 
موارد زير دريافت کرد. در بسياري از نظريه پردازي هاي 
خطي  طراحي  همواره  امروز  تا  باستان  ادوار  از  هنري 
نماد خرد و عقالنيت و رنگ آميزي نماينده و برانگيزانندة 
احساسات بوده است. طراحي نشانة گرافيکي نيز پيرو اين 
قاعدة خردورزانه است و معموًال با ايده پردازي و اتود هاي 
خطي سياه و سفيد آغاز و با تأکيدات احساسي و رنگي 

جدول٢. طبقه بندي توصيفي و تحليل و تطبيق نمادهاي مستخرج از نشانه هاي شاخص با مفاهيم رمزي
قابليت هاي رمزگاني بر مبناي رمزگان اکونمادشناسي موضوعيرديف

الف) 

اعضاي بدن 
انسان

مشت گره کرده  به معناي 
مبارزة جدي و ارادة مستحکم مقاومت 

 نيروي انساني غيرمسلح 

۱) رمزگان حسي:
ايجاد تأثيرپذيري حسي 

۲) رمزگان شناسايي:
رمزگان تبديل شرايط ادراک حسي به واحدهاي 

نشانه اي (شمايل  يا تصوير)، شامل کلية نشانه هاي 
ياري رسان به شناسايي عناصر تصوير از سوي 

مخاطب 
 ۳) رمزگان انتقالي:

رمزگان فراهم کنندة شرايط اصلي براي ادراک 
حسي، متضمن بافت يا زمينه اي که تصوير بر آن 

يا به واسطة آن ايجاد مي شود. 
 ۴) رمزگان لحن:

رمزگان آفريننده تّصور (مثل تصور 
سنگيني،حماسي) که در نظام داللت هاي ضمني نيز 

جاي مي گيرد. 
۵-رمزگان شمايلي:

رمزگاني شامل واحدهاي نشانه اي که تصوير يا 
نشانة شمايلي ناميده مي شوند، توصيف شمايلي

 ۶-رمزگان شمايل نگارانه:
رمزگان ايجاکنندة واحدهاي نشانه اي فرهنگي تر 

شمايل نگاري (معرفي موضوع)
۷) رمزگان سليقه و و حساسيت:

رمزگان مرتبط با مجازهاي نظرية بيان
۸) رمزگان نظرية بيان:

رمزگان موجد واکنش يا آگاهي در مخاطب به 
هريک از شکل هاي شمايلي، شمايل  نگاري يا نظرية 

بياني
۹) رمزگان سبک:

رمزگان ويژة يک ژانر، مکتب  يا مؤلف: يافته هاي 
تحقيق نشان مي دهد  دو سبک يا جريان در 

طراحي نشانه هاي دانشگاهي  به کاررفته،در اين 
نشانه ها دو جريان عمده مشاهده شده است:

الف) ترکيب شمايلي 
ب) ترکيب تجريدي 

۱۰) رمزگان ناآگاهي: رمزگان موجد واکنش يا 
آگاهي در مخاطب به هريک از شکل هاي شمايلي، 

شمايل  نگارانه يا نظرية بياني
 

ب) 

اشکال 
حيواني :

پرنده سفيد : به معناي پاکي روح شهيداني است که در راه خدا استقامت 
ورزيدند. نماد ي از آزادگي و وسعت پرواز روح انها به ويژه پس ازشهادت 

هنگامي که به درجات عالي صعود مي کنند

ج) 

اشکال 
گياهي :

گل اللة سرخ به معناي خون رزمندگان و جواناني که در راه دفاع از ارزش هاي 
اسالمي و آزادي ايران از يوغ استبداد و حراست از قاموس ميهن در خون 
غلتيده اند. يادآور شعر مشهوِر «از خون جوانان وطن الله دميده» که در 

دورة مشروطه خواهي در ايران سروده شده و يادمان خون جواناني است که 
براي پايداري و استقرار اصول انساني در ايراني بيش از يک قرن تا پاي جان 
استقامت کردند و از اين رهگذر مشاهده مي شود که چگونه مفهوم مقاومت و 
پايداري از نماد اشعار و متون ادبي و لحن حماسي به نماد هاي تجسمي انتقال 

مي يابد. 
د) 

اشکال 
معماري 

محراب: محل به جا آوردن فرايض ديني به تعبيري محل حرب با دشمنان 
خدا. اين مطلب به نقش اساسي مساجد صدر اسالم اشاره دارد که محراب و 
مسجد در اصل مرکز عبادي سياسي وآموزشي و نيز مقر تصميم سازي هاي 
علمي و فرهنگي اجتمايي براي مقاومت در برابر جهل و گمراهي کافران بوده 

است. 
طاق: يادآور معماري مساجد بوده و بنايي مستحکم را مي نمايد که 

ستون هايش نماد ايستايي و طاقش سرپناه مؤمنين از صدر اسالم تا دورة 
معاصر بوده است. خاطرة مسجد جامع خرمشهر در دوران جنگ تحميلي و 

اين واقعيت تاريخي که مساجد به مثابة پايگاه مقاومت مردمي و مرکز دفاع و 
پشتيباني از شهر ها بر عليه دشمن اشغالگر بوده اند.

گنبد: نمادي از طاق آسمان بر سر دنيا و نمادي از قدرت معنوي و روحاني

ه) 

اشيائ دفاع 
مقدس 

پوکة فشنگ: نماد دفاع از حريم شخصي، ملي و مذهبي و نشانة ابزار 
مقاومت در مقابل حمالت متجاوزان 

پرچم در اهتزاز: ابزاري نمادين از مقاومت پايدار و اتحاد ملي ملت 
يا اتحاد فرهنگي امت در لواي يک پرچم

و) 

رنگهاي 
نمادين: 

سه رنگ پرچم جمهوري اسالمي ايران، سبز وسفيد و قرمز
رنگ قرمز: نمادي از سرخي خون شهيدان مقاومت 
رنگ سبز: نماد زمين و اسالم و اماکن مقدس همانند

قبة الصخره، قبلة اول مسلمانان که همواره براي حفظ آن استقامت شده است. 
رنگ سفيد: نمادي از تفکر صلح جويانه و استقرار صلح پايدار



به سرانجام مي رسد. مشاهدة کاربرد وافر رنگ هاي سبز، 
سفيد و قرمز در اين نشانه ها دال بر مفهوم نمادين رنگ هاي 
پرچم و رمزگاني است که حس مليت ايراني را برمي انگيزد. 
به طور کلي، زمينة همة نشانه ها سفيد است و رنگ مياني 
پرچم ايران هم در بين رنگ سبز در باال و قرمز در پايين 
عالوه بر ايجاد موازنه و تعادل تجسمي در ميان دو رنگ 
متضاد مفاهيم نمادين فرامليتي نيز دارد. «سفيد اغلب نشان 
از پاکي و معصوميت است» (سان، ١٣٧٨: ١٣٣). سفيد رمز 
شادي و طهارت در باور عبريان و نماد روح مطهر، شادي 
و پاکي و بکارت و زندگي مقدس در باور مسيحيان است و 
رمز شعور ناب، تنوير خود، حرکت به باال، تجلي و اشراق 
در باور هندوان است (کوپر، ١٣٧٩: ٧٩-٩٠). تأکيد بر رنگ 
پرچم مفاهيم حس آميزي چون رنگ سبز بر پيشاني سفيد، 
رمزي براي تعامالت صلح جويانة جهاني و رنگ قرمز در 
زير مبين راز ماندگاري تاريخي و فرهنگي ملت ايران است 
که ريشة مقاومت تا پاي جان را از زبان کالمي به رمزگاني 

تجسمي براي ملل ديگر تذکر مي دهد. 
در  به ويژه  و   ١ جدول  شاخص  نشانه هاي  اغلب  در 
نشانة دانشگاه شاهد سه رنگ نمادين سبز و سفيد و قرمز 
استفاده شده است، رنگ هايي که نمايانگر رمزگان حسي 
و نماد مليت در پرچم ايران هستند. در نشانة بنياد شهيد، 
عالوه بر زمينه، کرة زمين در باال به رنگ سبز و کبوتر 
به رنگ سفيد است و رنگ سرخ در الله اي که براي کبوتر 
حيات  آب  نوشيدن  و  جام  از  نمادي  است  شده  طراحي 
جاودانه است. مطابق با آن در نشانة دانشگاه شاهد هم سه 
رنگ پرچم ايران حاکي از رمزگان حسي ملت ايران است. 
نمايش کتاب سرخ،  با  پاي جان،  تا  به عبارتي، استقامت 
اشاره به مکتب شهادت و به گفتار نيک است. معصوميت، 
پاکي ضمير و راستي با زمينة سپيد، نمايندة پايداري پندار 
نيک، و طاق و گنبدي سبز، رمزگان جايگاه رشد و توسعة 
نشانه  رنگين  عناصر  همة  است.  اسالم  مکتب  در  علمي 
به گونه اي محسوس و ملموس رمزگان پايداري را نمايان 
مي سازند. اين رنگ هاي نمادين با احساسي قوي و پايدار 
در تمامي هنرهاي ايراني به «رمزگان پايداري مليت ايران» 

و به «رمزگان استواري اعتقاد به اسالم» تأکيد مي ورزد. 

٢) رمزگان شناسايي
برخي از شرايط ادراک حسي که در پيوند با رمزگان حسي 
همچون  مي شوند،  تبديل  نشانه اي  واحدهاي  به  هستند 
رمزگان  از  دسته  اين  مشکي.  لباسي  بر  سفيد  عالمتي 
همواره با ارجاع به مجموعة شرايط ادراک حسي سنجيده 
مي شوند. شناخت اين  کدها وابسته به روان شناسي هوش 
و خاطره است (احمدي،١٣٧٥: ١٢٨). اين دسته از رمزگان 
در طرح نشانه ها مي تواند بر کلية عوامل و نشانه هايي که به 
شناساندن فضا، ساختمان و پيکرها به مخاطب کمک مي کند 
داللت داشته باشد. همانند رنگ نمادين آبي تيره و طاق 

اغلب جناقي ايران براي شناسايي جايگاه رفيع دانش در 
٨١/٢٥درصد از نمونه هاي جامعة آماري جدول٣ را تشکيل 
مي دهد و پايگاه تزکيه و تعليم را، آن گونه که در نشانة 
دانشگاه تبريز مشاهده مي شود، مستقيمًا متني نوشتاري 
پرهيزگاري و مقاومت  با  که  دانشي  در آن درج شده و 
در برابر جهل و استقامت و خودباوري قائم به هوش و 
زکاوت ايراني کسب مي شود، به مثابة رمزگان شناسايي 
مفهوم پايداري در تمام دانشگاه ها تلقي شده است. مشت 
گره کرده يا فرم طاق نيز به موضوع مقاومت اشاره دارد. 
و  به محل  نشانه هاي مذکور  از ٨١درصد  بيش  در  طاق 
مکان استقرار و هويت مقدس جايگاه علم اشاره دارد. در 
پژوهش حاضر، به تبلور معناي ضمني طاق به مثابة جايگاه 
جهاد علمي و سپري مقاوم و مقدس در برابر جهل معنا 

مي شود. 
وضعيت قرارگيري عناصر نشانه: جايگيري عناصر در 
ترکيب بندي نشانه مي تواند همچون کليدي براي شناسايي 
آنها عمل کند. براي مثال، قرارگيري قبةالصخره، درست در 
پايين و مرکز نشانة موزة هنر معاصر فلسطين و همچنين 
جاي گيري فرم قاب آثار هنري در مرکز و مثلث سبز در 
باالترين نقطه از نشانة موزة معاصر فلسطين ضمن معرفي 
هويت ملي آن کشور به کارکرد ويژه و هويتي موزه هم 
اشاره دارد. اين موضوع را در نشانة دانشگاه شاهد هم 
مي توان مشاهده کرد: کتاب سرخ و طاق و گنبد سبز. کتاب 
نشانه اي مأنوس و کاربردي براي تمام مراکز دانشگاهي 
است. پس نوعي رمزگان شناسايي است که در بيش از 
٥٦درصد از جامعة آماري نشانه هاي دانشگاهي در جدول 

٢ به طريق شمايلي و نمادين رخ نموده است. 

٣)رمزگان انتقالي
رمزگاني هستند که زمينة الزم را براي ادراک حسي تصوير 
فراهم مي کنند، يا زمينه اي تلقي مي شود که تصوير بر آن يا 
به واسطة آن ايجاد مي شود. بافت بر کيفيت پيام اثر مي گذارد 
و توليد لحن مي کند اگر بافتي بر کيفيت تصوير تأثيرگذار 
باشد و لحن خاصي ايجاد کند، داللت هاي ضمني واسطه اي 
براي انتقال معنا خواهند بود (همان). حدود ٧٠درصد از 
نمونه هاي جدول ٣ جامعة آماري نشانه هاي دانشگاهي با 
استفاده از بافت يا لحن خردگرا و اغلب با بهره گيري وجهة 
تجسمي و نمادين خطوط ايستا و انتظام فضاي معماري و 
با ضرباهنگ موزون طاق هاي برکشيده طراحي شده اند. در 
واقع، مشاهدة طراحي خطي و موازي عمودي يا غيرعمودي 
اما با کيفيت صعودي، بيانگر رشد، توسعه فناوري و نماد 
ايستادگي، برکشيدگي و استعالي تحقيقات بر پاية دانش 
اين  اقتدار علمي است. شاهد  بومي يعني هنر مقاومت و 
مدعا طراحي گرافيکي نشانه هاي دانشگاه ها با بهره گيري از 
لحن خطوط ايستا و اغلب عمودي و بافت موازي است که 
کيفيت توسعة صعودي و استواري و برکشيدگي را نمايش 
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مي دهند. همانند نشانه هاي دانشگاه هاي ايالم، امام حسين، 
تربيت معلم، جامع علمي کاربردي، صنعتي شاهرود، شاهد، 
عالمه طباطبايي، قم، يزد و پژوهشکدة حوزه و دانشگاه، 
پژوهشکدة حوزه و دانشگاه و نيز دانشگاه هاي فردوسي 
مشهد و تبريز با تأکيد بر ارتفاع خطوط ايستا و موازي 
کلمة «ال» نماد مقاومت و استقالل در برابر شرق و غرب 
به واقع نشانه هايي از هنر مقاومت هستند. حتي در طراحي 
نشانة دانشگاه تربيت مدرس که بافت آن با ترام افقي کار 
شده کيفيت صعودي ترام در نمايش طاق جناقي و قلم در 
مرکز آن کامًال محسوس است. تمامي اين مشاهدات حاکي 

از رمزگان انتقال معناي استواري است. 

٤) رمزگان لحن
کدهايي آفرينندة تصورات و احساسات هستند مانند تصور 
سنگيني. اين رمزگان در نظام داللت هاي ضمني نيز جاي 
مي گيرند. اين احساس ها و تصورها همچون اجزايي مکمل 
با  (همان).  مي رسانند  ياري  شمايلي  نشانه هاي  درک  به 
شهيد  معلم،  تربيت  الزهرا،  دانشگاه  نشانه هاي  مشاهدة 
قبيل  از  تصوراتي  قم  و  کاربردي  علمي  اهواز،  چمران 
سنگيني و صالبت در عين استواري و برکشيدگي در ذهن 
شکل مي گيرد. اين معاني ضمني از نماد مقاومت در رمزگان 
انتقالي و لحن توامان معنا مي شود و با کاربست نقوش 
راست خط و ترکيب بندي متقارن تقويت شده  و ترکيب بندي 
متوازن تصوير نيز در ايجاد اين لحن پرقدرت مقاومت مؤثر 
است. تقارن توازن متضمن معاني چون ثبات، استحکام و 
ايستايي و پايداري است. در اينجا، رمزگان توليدکنندة لحن 

به خوبي صالبت و ثبات را نمايان مي سازد. 

٥) رمزگان شمايلي
يا  ادراک  انتقالي  رمزگان  طريق  از  که  هستند  رمزگاني 
احساس مي شوند. از مهم ترين رمزگان شمايلي واحدهاي 
ناميده   تصوير  متداول  کاربرد  در  که  هستند  نشانه اي 

شده اند. 
معادلي  به عنوان  مي توان  را  شمايلي  نشانه هاي  عبارت 
دقيق تر براي واحدهاي نشانه اي در نظر گرفت. نکته هاي 
اصلي و مرکزي در پيام تصويري به واسطة همين واحدهاي 
نشانه  يا نشانه هاي شمايلي منتقل مي  شوند (همان). نتيجة 
از  دو جدول ١و ٣ حاکي  هر  نشانه هاي  تطبيقي  مطالعة 
مشاهدة بهره گيري در حد ٨٠درصد رمزگان شمايلي براي 
نشانه هاست. اين گروه از رمزگان از منظر نشانه شناسي 
نشانه هاي مصوري هستند که به اعتبار دارا بودن برخي 
از  در ٩٠درصد  منسوب اند.  خود  موضوع  به  شباهت ها 
با  اسالمي  بناهاي  معماري  از  آماري  جامعة  نشانه هاي 
استفاده از شکل ساده شدة طاق و گنبد بهره گرفته شده 
و از شمايل اشيايي مانند کتاب ٥٠درصد و قلم با فراواني 

٤٠درصد استفاده شده است. 

٦) رمزگان شمايل نگارانه
 اين گونه رمزگان مدلول هاي رمزگان شمايلي يا نشانه هاي 
شمايلي را به دال تبديل مي کنند و هدفشان اين است که 
واحدهاي نشانه اي پيچيده تر و فرهنگي تري بسازند (همان). 
اين نوع رمزگان شمايلي در اکثر مواقع نشانه هاي شمايلي 
و نمادين را در يک موضع مشترک قرار مي دهد و به عبارت 
جدول  در  مطالعه  مورد  نشانه هاي  از  نيمي  حدود  ديگر 
١و٢ تداعي گر آکادمي باستاني سپس کليساهايي است که 
مسئوليت آموزش علمي و فرهنگي را عهده دار بودند و پس 
از آن به مساجدي که حوزه هاي علميه و مراکز تحصيل 
و  طاق  عناصر  مي کنند.  اشاره  اسالمي  دورة  در  علوم 
ستون و گنبد و محراب، شمايلي نمادين از جايگاه مقدس 
مواقع  در  که  است  دانش پژوهان  استعداد  رشد  محل  و 
جنگ و درگيري هم پايگاه مقاومت مردمي و محل استقرار 
مدافعان شهر ها و قلعه ها مي شد. در خاطرات دفاع مقدس 
هم از مسجد جامع خرمشهر به عنوان يک پايگاه مقاومت 
ياد مي کنند. پس شمايل گنبد و طاق هاي معماري به گونه اي 
هويت  بيان  با  هماهنگ  که  است  شمايل نگارانه  رمزگان 
سازماني خاص هر دانشگاه با نمايش واحدهاي نشانه اي 
پيچيده تر و فرهنگي تري همانند نمادهاي عام مقاومت همراه 
نشانه هاي  در  مقاومت  هنر  نماد هاي  نمايش  به  و  کرده 

دانشگاهي مي پردازد. 

٧) رمزگان سليقه و حساسيت
 رمزگاني است که داللت هاي ضمني برآمده از واحدهاي 
مي کند  تثبيت  را  شمايلي  نشانه هاي  يا  پيشين  نشانه اي 
(همان:١٢٩). نشانه هاي شمايلي و در عين حال نمادين را 
مي توان در اين پژوهش در شش گروه عمده تقسيم کرد: 
حيواني(پرنده)، ٣- (مشت)، ٢-  انسان  بدن  اعضاي   -١

گياهي(الله)، ٤-معماري (گنبد و طاق)، ٥- شيء (کتاب و 
قلم)، ٦-کالمي (ال، تعليم و تزکيه). در اين نشانه ها به ويژه 
و سطوح  خطوط  با  (مکان)  معماري  فضاي  طراحي  در 
مستقيم الخط و يا منحني و اشيايي همچون قلم و کتاب به 
يک رمزگان سليقه يا ترجيح طراحان گرافيک براي نمايش 
جايگاه دانش و دانشگاهي تبديل شده است و براي مخاطب 
اين شمايل هاي  ديدار  در  به يک حساسيت رمزگاني  هم 
کد هاي  اولين  مشاهدة  به محض  که  دارد  وجود  نمادين 
ذهني دربارة دانش و جايگاه مقدس آن به مخيلة انسان 
خطور مي کند؛ البته معناي ضمني اقتدار و پايگاه فناوري و 

پژوهش را نيز توليد مي کنند. 

٨) رمزگان مربوط به نظرية بيان 
اين رمزگان «نخست بنا به قراردادهايي تازه شکل مي گيرند، 
سپس کاربرد اجتماعي مي يابند، درست همچون مجازهاي 
نظرية بيان»(همان). در نشانه هاي مورد مطالعه، بعضي 
از عناصر القاگر معنايي مجازي هستند. همان گونه که در 
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ابتداي مقاله ترجمان بصري واژة «مقاومت» با عبور از 
معنا شد  استواري  و  ايستايي  به  ادبي  و  زباني  ساختار 
سپس به کيفيت هاي تجسمي «ايستايي، تقارن، ضرباهنگ، 
صالبت و برکشيدگي» تبديل شد يک نوع رمزگان مجازي 
نمادين با واسطه براي جست وجوي نشانه هاي هنر مقاومت 
به دست آمد و در بررسي  نشانه هاي شاخص و دانشگاهي 
جامعة  در  پس  قرارداده شد  مقاله  نظري  چهارچوب  در 
آماري هم مي بايستي به دنبال كشف رمزگان مجازي نظرية 
بيان تجسمي مقاومت سعي مي شد. بر اين معنا عناصر 
قرارداري  رمزگان  همان  گروه  در شش  يادشده  نمادين 
و نظرية بيان معاني هنر مقاومت تلقي خواهد شد. در اين 
راستا، طراحان از استعارات و مجازهاي ادبي ـ در توافق 
با نوع رسانهـ  بهره مند مي شوند. از نشانه هاي ادبي در اين 
نشانه ها مي توان به اين موارد اشاره کرد: مشت گره کرده، 
کنايه از تنها صالح دفاعي انسان غيرمسلح؛ پرنده در اشاره 
به معصوميت، پاکي و آزادگي؛ الله اشاره به خون ناحق 
ريخته شده و ايستادگي وي تا پاي جان؛ طاق به پناهگاه 
مقدس و حافظ و حايلي معنوي؛ محراب به معناي معمارانه 
و محل عبادتي اثربخش و اجتماعي که رافع ظلم و تعدي 
دشمن باشد؛ گنبد به مثابة قبلة اول مسلمانان؛ قبةالصخره، 
جايگاهي  الهي،  عرش  به  زمين  از  معنوي  عروج  پايگاه 
مقدس، جاودان و طاق آسمان يا واسطة عروج انسان به 
عالم باقي؛ کتاب و قلم ابزاري مقدس که در قرآن به آن قسم 
ياد شده است.متن هاي نوشتاري: در اين نشانه ها نوشتار 
در حکم مقدمه اي براي ورود به موضوع است. نوشته در 
الية زباني متن قابل بحث است چرا که از طريق رمزگان 
زبان و ادب فارسي توليد معنا مي کنند. بالطبع، مخاطب آشنا 

با اين رمزگان مي تواند معنا را دريابد. 

٩) رمزگان مربوط به سبک
 رمزگاني دال بر مختصات ويژة يک ژانر و يا دست خط 
شخصي يک هنرمند هستند. (همان) نشانه هاي جامعه آماري 
در اين مرحله در دو سطح مورد بررسي قرار مي گيرد. 
يکي مختصات سبکي طراح و ديگري ويژگي هاي سبکي هر 
دوره از طراحي نشانه. از آنجا که ذکر نام طراحان صرفه 
نظر شده از سبک شخصي هم صرفه نظر مي شود واشاره 

به روش طراحي يا دو سبک اشاره مي شود. 

ـ شمايلي» با رويکرد سنتي  الف) سبک «ترکيبي 
 متعلق به سليقه هاي شبيه به ژانر يا جريان هاي مبتدي 
در اوايل انقالب و دهة ١٣٦٠ است که اغلب نشانه ها پر از 
عناصر تجسمي و با رمزگان شمايل گرايانه و نوشتاري 
و بياني بيشتر نقاشانه طراحي شدند همانند دو نمونه از 
جدول ١ نشانه هاي شاخص، مربوط به بنياد شهيد و بنياد 
از جدول ٢  آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس، و  حفظ 
تصوير نشانه هاي دانشگاهي مثل دانشگاه فردوسي مشهد 

و دانشگاه تبريز، که طرح به صورت ترکيبي کالژگونه از 
ترکيب شمايل هاي گنبد و کتاب و قلم و متن نوشته آکنده 
است و اذهان جامعه را براي پذيرش نشانه هاي تجريد ي و 

مدرن تر آماده مي سازد. 

ـ تجريدي» با رويکرد مدرن  ب) سبک يا جريان «تحليلي 
ژانر يا جرياني متأثر از هنر مدرن موسوم به بين المللي در 
هنر تجسمي که اوايل قرن بيستم حاکم بود و در طراحي 
نشانه هاي گرافيکي نيز قابل مشاهده و پيگيري است. اين 
دانشگاهي  دروس  در  و٨٠   ٧٠ سال هاي  در  اکثراً  سبک 
توسط استادان گرافيک آموزش داده شد و شاخص هاي 
تخصصي طراحي گرافيک به نام ارتباط تصويري استقالل 
تخصصي پيدا کرد، چنان که ديگر شاخه اي از نقاشي تلقي 
نمي شد و طراحي نشانه در واقع از شيوة ترکيب شلوغ 
کالژهاي شمايلي و نمادين به سوي طراحي هاي تجريدي 
طرح هاي  کرد،  حرکت  دقيق  مفهومي  ساده سازي هاي  و 
صيقل خورده و جواهرگوني که از ايده هاي ناب برخوردار 
بودند و با انديشه و روش گرافيکي خلق مي شدند. آغاز 
عزيمت در طراحي اين نشانه ها با پرش از سکوي شمايلي 
به سکويي نمادين بود، يعني از ارائة دال هايي که مستقيمًا به 
مدلولي شمايلي مي رسيد عبور کردند و با استفاده از نشانگي 
ضمني مدلول ها به طرح نشانه هاي تجريدي پرداختند که 
وجه تفسيري و تصور ذهني و ايده پردازي آن غالب تر بود. 
در واقع نشانه هاي طراحي شده با «ترکيب تجريدي مدرن» 
ضمن اينکه بيانگر هويت سازمان هستند سعي در تبلور 
نمادهايي دارند که در بستر فرهنگ ملي، اجتماعي و مذهبي 
که  مي شود  مشاهده  لذا  شناخته شده اند.  رمزگاني  ايران 
اغلب نشانه ها مطابق با «ترکيب تجريدي مدرن» طراحي 
دانشگاه  (س)،  الزهرا  دانشگاه  جمله:  از  شده اند،  اجرا  و 
شاهد، دانشگاه امام حسين، دانشگاه ايالم، دانشگاه جامع 
علمي کاربردي، دانشگاه صنعتي شاهرود، دانشگاه عالمه 
طباطبايي، دانشگاه شهيد چمران اهواز و پژوهشکدة حوزه 

و دانشگاه. 

١٠) رمزگان ناآگاهي
اين رمزگان مي تواند در هريک از اشکال شمايلي، شمايل نگارانه 
يا نظرية بياني وجود داشته باشد و، بنا به قرارداد انگيزش، 
آگاهي يا واکنشي را در مخاطب ايجاد کند. اين دسته از رمزگان، 
مانند داللت ضمني، معنايي جز معناي صريح ابتدايي حاصل 
مي کنند (همان)، چنان که در تحليل نشانه ها عناصر به کاررفته 
رمزگاني تلقي مي شوند که نهادينه شده اند و حتي ناخوداگاه 
سليقة سفارش دهندگان و طراحان را تحت الشعاع قرار  داده اند. 
به طور منطقي پذيرش اجتماعي و همگامي فرهنگي مي تواند 
طراحي نشانه ها را به سوي بهره گيري از نمادهاي مقاومت 
ناخودآگاه  هدفشان  و  رمزگان  که  نشانه هايي  دهد،  سوق 
هم  راستا با معاني ضمني و رمزگان مقاومت معنا مي شود. 
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جدول ٣. شاخص هاي نمادين هنر مقاومت و کاربرد آنها در طراحي نشانه هاي جامعة آماري دانشگاه ها و مراکز پژوهشي وزارت 
علوم تحقيقات و فناوري

شاخص هاي تجسمي و نمادين هنر مقاومت در طراحي نشانهنوع نشانهشناسة نشانه
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نتيجه
در اين مقاله ميزان تأثيرپذيري نشانه ها، خودآگاه يا ناخودآگاه، از نمادهاي بصري با مفهوم مقاومت 
اثبات شد. پيام فرهنگي «هنر مقاومت» از وراي تمهيدات تجسمي و زبان و بيان بصري و با استفاده از 
اشکال تجريدي و ساده شده در پنج گروه نمادين دريافت مي شود که شاخص ترين آنها رمزگان شمايلي 
و تجريدي طاق و گنبد است و برگرفته از نمادهاي معماري ايراني ـ اسالمي است. بر طبق نتايج آماري 
نشانه ها بيشتر از هنر معماري اسالمي و به طور خاص از طاق و گنبد تأثير پذيرفته اند که در نشانه ها 
نماد مقاومت در برابر جهل هستند و حايلي و پناهگاهي براي تشنگان حقيقت و نشانه اي بارز از فرهنگ 
اسالمي دانش اندوزي است که همواره مسجد و مدرسه، و تزکيه و تعليم را در کنار هم نگه داشته و 

توصية اکيد به علم آموزي داشته تاحدي که آن را در مقام جهاد علمي دانسته است. 

مطالعة تطبيقي نمادهاي مقاومت در 
نشانه هاي دانشگاهي ايران
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براي پاسخ به پرسش هاي مطرح شده با تمرکز بر سه محور عمده ساختار مثلثي تحقيق ارائه شد:
الف) توصيف تجسمي شمايل ها؛  تجزيه و تحليل گرافيکي و نشانه شناسانة نمادها و آمارها؛ 

ب) تفسير تطبيقي رمزگان بر اساس رمزگان امبرتو اکو؛ 
ج) مطالعة تطبيقي يافته هاي پژوهشي و مشاهدة نمونه ها و آمار آنها. 

با استناد به يافته هاي تحقيق به نظر مي رسد که نماد هاي مقاومت ملهم از جريان هاي فرهنگي جامعه با 
نمادهاي مشاهده شده در نشانه هاي دانشگاهي داراي رابطة معناداري هستند. لحن پايداري در طراحي 
نشانه ها (ارائة کيفيت هاي تجسمي ايستايي، تقارن، ضرباهنگ، صالبت و برکشيدگي)، شمايل هايي 
ذهن آشنا و اشکال تجريدي، رنگ هاي نمادين و فنون مختلف تجسمي همگي با مفهوم مقاومت مطابقت 
دارند. به ويژه، با در نظر گرفتن رمزگان تصويري اکو، تحليل  جوانب گوناگون نشانه ها در توليد رمزگان 
«پايداري و ايستايي» اين نتيجه را تأييد مي کند. به اين ترتيب، از طريق تفسير نمادهاي شمايلي و 
تجريدي موجود در نشانه هاي دانشگاهي با اينکه در بسياري موارد در معناسازي هم پوشاني دارند 
در هر دو سبک ترکيب شمايلي و ترکيب تجريدي مدرن نماد هاي مقاومت تعميم يافته اند؛ بر اين اساس 
«نماد هاي هنر مقاومت» در نشانه هاي دانشگاهي به وضوح متبلور شده اند و فرضية مقاله به اثبات 

مي رسد. 
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Have the symbols of “resistance” been used in the contemporary university signs?
Basically, what Imagery the issue of resistance can have in the cultural environment of 
university?
University signs in addition to displaying corporate identity in a visual language should 
reflect the mission against ignorance. In fact the resistance against non-cultural assaults has 
been a substantial and ongoing task of scientific and academic centers.The purpose of this 
paper is to identify the symbols of “resistance” in university signs if Iran in the last three 
decades.In this research based on library sources and web-based data,20 samples of signs 
have been selected and comparatively studied in two groups.First 4 cases of the signs of 
social cultural institutions with corporate responsibility related to the resistance issue have 
been selected and the visual characteristics of resistance have been extracted from them. 
Then following the selection of 17 university signs containing resistance symbols from a 
Statistical population of more than 74 university signs they were studied.This article uses 
a descriptive method, statistical analysis and comparison of visual codes in two groups 
to identify the symbols of resistance. Findings indicate the use of resistance symbols is 
university signs; so that the most significant symbols of resistance are inspired by the 
architecture of Iranian Islamic art. The other notable result is the introduction of two major 
graphical styles in the design of the contemporary signs of Iran, in both of which, the 
symbols of “resistance” are illustrated in the studied signs with a visual code.
A-A“compound- iconic”style with a traditional approach
B- An “analytical-abstract” style or movement with modern approach 

Key words: Code,University Signs, Symbol, Resistance Culture, Identity, Iran, Islam.
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