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نسبت سراسطوره با گفتمان های سیاسی در دوساالنه های هشتم و دهم پوستر تهران
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چکیده

مناسبات  تنها  پرداخته شود،  دهم  و  هشتم  دوساالنه های  گرافیکِی  آفریده های  دیداری  شاکلة  به  آن که  بدون  مقاله،  این  در 
میان اسطوره ای در دو وضعیت چیره بر دوساالنه های هشتم و دهم، تحلیل خواهدشد. چارچوب نظری و روش شناسی آن نیز 
تحلیل گفتمان الکالئو است که البته از نظریة سراطوره نیز با آن درمی آمیزد. بر پایه این چارچوب نظری برای سنجش اثرگذاری 
گفتمان های سیاسی بر حوزۀ هنری، نیاز به آن است که حوزۀ هنری از دو جنبة »تخیل ورزی زیباشناختی« و »سوژمندِی هنرمندان« 
درنظر گرفته  شود و دو مدل آنتاگونیستی و آگونیستی برای سنجِش آن، تدوین شود. یافته های این مقاله نشان می دهد که دوساالنه 
دهم، هم خوانی بیشتری با مدل آنتاگونیستی دارد تا دوساالنه هشتم با مدل آگونیستی. چرا که وضعیت گفتمانی در زمان برگزاری 
دوساالنه هشتم آگونیستی نبود و حتی گفتمانی برتر، دیگر گفتمان ها را از میدان سیاست کنار زده بود و جایگاهی چیره داشت. 
حتی این گفتمان در حوزۀ هنری نیز وارد شده بود و رابطه های آنتاگونیستی خود را به این حوزه )البته تنها در ساحت سوژه سازی 
هنرمندان( گسترش داده بود. ولی با وجود گسترش آنتاگونیسم در سطح »سوژه شدگی هنرمندان«، زنجیرۀ هم-ارزی گفتمان غالب 

در تولید معنا، به حوزه هنری گسترش نیافت است.
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مقدمه
در این مقاله، بدون آن  که به شاکلة دیداری- نشانه  شناختی آفریده  های 
رابطه  های  رهگذر  از  و  توجه  دهم  و  هشتم  دوساالنه  های  گرافیکِی 
میان  متنی، این بافت معنائی تفسیر شود؛ تنها سامان مناسبات میان  اسطوره  ای 
در دو وضعیت حاکم بر دوساالنه  های هشتم و دهم خواهیم ارزیابی 
خواهد شد. سامانی که در اثرپذیری از برآیند ستیزهای گفتمانی در میداِن 
سیاست پدید می  آید. بنابراین تنها با برشمردِن هم  سانی  ها و ناهم  سانی  های 
این مناسباِت تعّین  بخش در حوزه فرهنگی- هنری )در دوساالنة هشتم و 
دهم(، کوشش می  شود با نسبت دادن تفاوت  های این دو وضعیت به ستیز 
گفتمان  های موجود در میداِن سیاسی، تفاوت وضعیت گفتمانی حاکم بر 
دوساالنة هشتم و دهم تبیین شود. به  گفته  ای دیگر، گفتمان  های میدان 
سیاسی با نقش  آفرینی در به  سامان  سازِی مناسباِت میان  اسطوره  ای، متغّیری 
اثرگذاری  گر در پیوند میاِن این مناسبات با شاکلة دیداری- نشانه  شناختی 

آفریده  های گرافیکی در دوساالنه  های هشتم و دهم، فرض می  شوند.
در این چارچوب، پیوند دوسویة مناسباِت میان  اسطوره  ای با شاکلة 
دیدارِی پوسترهای نمایش  داده  شده نیز از هم نشینی با حوزۀ سیاسی تأثیر 
می  پذیرد و گفتمان  های موجود در میدان سیاسی، پیوند دوسویة دو حوزۀ 
فرهنگی و زیباشناختی را شکل می  دهند. بنابراین با توجه به اینکه در 
زمان برگزاری این دوساالنه  ها دو گفتمانی متفاوت در حال ستیز بر میدان 
سیاست حاکم بوده، موجب شده است در دو فضای گفتمانی متفاوت، 

آفریده  های گرافیکی متفاوتی در این دو وضعیت عرضه شود.
این اثرگذاری گفتماِن حاکم بر میدان سیاسی بر آفریده  های گرافیکی 
نمایش  داده  شده به سه شیوه انجام شده است: شیوۀ نخست، تأثیری است 
که کنشگراِن میداِن سیاست، از رهگذر مدیریت ساحِت فرهنگی- 
برجای    دهم،  و  هشتم  دوساالنة  برگزارکنندگاِن  بر  جامعه،  هنری 
از  که  بازمی  گردد  خِطّ  مشی  ای  به  اثرگذاری،  دوم  شیوۀ  گذاشته  اند. 
سوِی برگزارکنندگان تعیین می  شود. شیوۀ سوم تأثیرگذاری در سطحی 
گسترده  تر، آن  گونه خواهد بود که چیرگِی یک گفتمان در میداِن سیاسی 
می  تواند واکنشی از جنِس مقاومت یا انفعال را در حوزۀ هنری برانگیزاند 
نشانه  های  کاربسِت  رهگذرِ  از  )چه  هنرمندان  عملکردِ  ازاین رو  و 
دیدارِی داراِی داللِت سیاسی در آفریدۀ گرافیکِی خود و چه در پرهیز 
از نمایش و ارائة آفریدۀ خود در دوساالنه  ای خاص برای القای پیامی 
خاص( می  تواند چونان کارگفتی دارای خواسته  های سیاسی پدیدار شود 
که می  توان آن را نمود و حّتی نمایندۀ ستیِز گفتمان  های میداِن سیاسی، در 
حوزۀ فرهنگی-   زیباشناختی برشمرد که یا با پذیرش خّط  مشی تعیین  شده 
از سوی کارگزاراِن گفتماِن حاکم، رویه  ای منفعل درپیش می  گیرند و 
سازوکارهای تعیین  شده برای   نمایش دادن آفریده  های هنری را طبیعی و 
پذیرفته  شده می  انگارند و یا شیوه  های برگزاری دوساالنه  ها را با اقتضاهای 
طبیعی و معمول برای نمایش آفریده  های گرافیکی، هم  خوان نمی  دانند و 
مقاومت می  کنند. این مقاومت یا با کاربسِت نشانه  های دیداری خاص 
در آفریده  های هنری انجام می  شود )این نشانه  ها منطِق هم  ارزسازی در 
گفتماِن حاکم را به  چالش می  کشند( یا با پرهیز از به  نمایش درآوردِن 

آفریده  های هنری، مقاومت خود را نشان می  دهند. در هر دو صورت این 
عملکردِ هنرمندان، کارگفتی گفتمانی در فضای فرهنگی- هنری است و 

در ادامه ستیزهای میداِن سیاسی انجام می  شود.
در این مقاله بر پایة بنیادهاِی مفهومی مربوط به نقش گفتماِن حاکم 
در پیوند دوسویة مناسباِت میان  اسطوره  ای با شاکلة دیدارِی پوسترهای 
به  نمایش  درآمده، این اثرگذاری )استوار بر ابزارهای رهنمونِی برگرفته  شده 
از چارچوِب نظرِی سراسطوره( در قالبی انضمامی و عینی نمایان خواهد 
شد و با نگاه به تفاوت وضعیِت گفتمانی در زماِن برگزارِی دوساالنه  های 

هشتم و دهم، سیمایی انضمامی  تر و مشخص  تر پیدا خواهد کرد. 
و  می  شود  آغاز  نظری-   مفهومی  بنیادهای  از  این روند که  پایه  بر 
به داده  های انضمامی- عینی می  انجامد، این نوشتار دربردارنده سه گام 
خواهد بود: گام نخست به برشمردِن بنیادهای نظری-   مفهومِی مربوط 
به اثرگذاری  گرِی مناسباِت گفتمانی )در پیونِد دوسویه میاِن مناسباِت 
میان  اسطوره  ای با شاکلة دیدارِی پوسترهای دوساالنه  های هشتم و دهم( 
اختصاص دارد؛ در گام دوم به شیوه  های این اثرگذاری   در دوساالنه  های 
پیش از دوساالنه هشتم توجه و در گامِ سوم نیز به  صورتی انضمامی  تر 
این اثرگذاری  ها در بستر گفتمانی زمان برگزارِی این دوساالنه هشتم، 
نمایانده می  شود و در گام چهارم نیز به تغییر وضعیت گفتمانی در سال 
1382 خواهیم ارزیابی و پیامد آن بر دوساالنه نهم و به  ویژه دهم، بررسی 

خواهد شد.

روش پژوهش
همان  گونه که در مقدمة مقاله گفته   شد، در گام نخست، باید به مبانی 
نظری و روش انجام پژوهش، توجه شود. نکتة قابل  تأمل در این مقاله این 
است که هم مبانی نظری و هم روش گردآوری داده و تحلیل آن، تحلیل 
گفتمان است؛ چراکه تحلیل گفتمان به  مثابِه یک گفتمان جامع، هم زمان 

مبانی یا چارچوب نظری و روش پژوهش را در اختیار ما قرار می  دهد.

پیشینه پژوهش
در این مقاله شاکلة دیداری طرح  های گرافیکی، که سرشتی غیرکالمی 
نظر الکالئو  دارند، موضوع پژوهش است و به  کارگیری تحلیل گفتماِن مِدّ
و موف، بر موضوع  هایی که غیرکالمی از قبیل آفریده  های هنری )اعم از 
نقاشی و طراحی گرافیک( هستند، دست  کم در زبان فارسی، انگشت  شمار 
هستند. در پایان  نامه  کارشناسی ارشدی با عنوان »خوانش گفتمانی آثار 
گرافیکی رضا عابدینی« که در سال 1391 دفاع شده کوشش شده است 
تا نظام نشانگانی و داللت  های معنائِی مندرج در آفریده  های گرافیکی 
آن،  عنوان  به  رغم  پایان  نامه  این  البته  کند.  مکشوف  را  عابدینی  رضا 
روش نشانه  شناسی را به  کاربسته است )فتاحی سده، 1391(. در مقاله ای 
چاپ شده در شماره 14 فصلنامه علمی مطالعات میان  فرهنگی با عنوان 
»تحلیل گفتمان نقاشی  های دفاع مقدس« که در آن تحلیل گفتمان الکالئو 
و موف، به  کاربسته شده بود یافتة آن نشان داد: »گفتمان نقاشی انقالب 
در طی گذار به گفتمان جنگ تحت تأثیر عوامل سیاسی-   اجتماعی و 
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آن گفتمان از میدان سیاست نیز توان تعّین  بخشی و تأثیرگذاری یک 
سراسطوره را در آفرینش  های هنری می  کاهد و یا به  هیچ می  رساند و دیگر 
تفسیر آفریده  های هنری به یافتن پیوند  های میان  متنی میان آن و متن  های 

مربوط به آن سراسطوره، وابسته نخواهد بود. 
این تالش گفتمان حاکم برای حفظ چیرگی خود، با تثبیت زنجیرۀ 
هم  ارز دال  ها و پایدارسازی پیوند میان دال و مدلول و از رهگذر اثرگذاری 
بر حوزه فرهنگی- هنری جامعه، از این امر ریشه می  گیرد که معنای هر 
دال با ارجاع به واقعیتی عینی پدید نمی  آید، بلکه در چارچوب همین 
زنجیرۀ هم  ارزی در درون گفتمان ایجاد می  شود. در نتیجه، رابطه دال و 
مدلول، مشروط به اقتضاءهای خاصی می  شود و چنان  چه این اقتضاءها 
حوزۀ  در  دوباره  بگسلند؛  هم  ارزی1  زنجیرۀ  از  دال  ها  و  برود  ازمیان 
گفتمان  گونگی سرگردان می  شوند و با داشتن معناهای چندگانه، محتمل 
و پرشمار، دگربار موضوعی برای ستیز گفتمان  های رقیب خواهند بود تا 
با مفصل  بندی آنان در یک زنجیرۀ تازه، معنایی خاص از میان معناهای 
محتمل و پرشمار، برجستگی پیدا کند )یورگنسن و فیلیپس، 1390: 34-

38(. ولی تا زمانی که چنین زنجیره  ای پابرجا باشد، گفتمان حاکم خواهد 
بود و خواهد کوشید تا برای تعّین  بخشی منحصربه  فرد سراسطوره هم سو 
با خود )در حوزه فرهنگی- هنری جامعه(، زمینه  سازی کند )سلطانی، 

.)83 :1384
تعّین  بخشی  به  نگاه غیرگفتمانی  نمایان است که هرگونه  یکسره 
سراسطوره  ها در حوزه هنری، بی  گمان به تقلیل  گرایی خواهد انجامید. 
چراکه تنها با اثرگذاری یک گفتمان حاکم است که پیوندها و مناسبات 
چندسویه میان  متنی )میان شاکلة دیدارِی آفریده  های هنری با متن  های 
به  سامان می  شود. حتی می  توان گفت  به سراسطوره  ای خاص(  مربوط 
که عینیِت فضای هنری جامعه با این اثرگذاری است که چونان یک 
سازۀ گفتمانی برساخته می  شود )یورگنسن و فیلیپس، 1390: 41-38(. 
اثرگذاری گفتمان حاکم در حوزه هنری نیز تنها محدود به سامان  بخشِی 
این  با  پیوندهای میان  متنی نمی  شود و در واقع فضای فرهنگی- هنری 
اثرگذاری، چونان پدیده  ای عینی، وانموده می  شود و مواد خام آفرینش  های 
هنری و شیوه  های فراوری آن )به لحاظ مضمونی( که برآمده از این فضا 
طّراح گرافیک  ذهنیت  بر  نیاندیشیده   شده،  الزام  هایی  است، همچون 

تحمیل می  شود. 
 این فرایند گفتمانی سوژه  سازی، تنها به سویه  های احساسی- ذهنیتی 
هنرمند که وی را در آفرینش  های هنری راهبری می  کند؛ محدود نیست و 
سویه  های اجتماعی هویت گروهی طراحان گرافیک را نیز دربر می  گیرد 

و به تثبیت تولید معناهای استوارساز رابطه  های قدرت می  انجامد. 
این برساخته شدن هویت گروهی- نهادی هنرمندان و سویة ذهنیتی- 
احساسی آنان در آفرینش آفریده  های گرافیکی )و حتی تا اندازه  ای سبک 
شخصی آنان( در چارچوب اثرگذاری گفتمان حاکم بر حوزه هنری انجام 
می  شود و با تثبیت پیوندهای چندسویة میان  متنی )میان آفریده  های هنری 
و سراسطوره  ها( هم زمان روی می  دهد و نشان از عینی شدن فضای هنری 
جامعه و به  ثمر نشستن و کامیابی اثرگذاری گفتمان برتر در فضای هنری 

جابجایی روابط قدرت با تحوالت بنیادینی در شیوه بازنمایاندن جنگ 
و پیرامون آن مواجه است«. در این پژوهش به  طور مشخص، اشاره  ای 
دفاع  نقاشی  های  در  قدرت  رابطه  های  و  بازنمائی جنگ  به  انضمامی 
مقدس نشده است )مبینی پور، شریف  زاده و خبری، 1398(. در مقاله   
چاپ شده دیگری در شماره 16 مجلة باغ نظر با عنوان »تحلیل گفتمان 
نقاشی جنگ در  با  نقاشی دفاع مقدس در دوران جنگ )در مقایسه 
شوروی(« نشان داده شد که با وجود دستیابی به یافته  های تأمل  برانگیز، 
به  مثابه یک  تحلیل گفتمان،  از  برگرفته  اکتشافی مشخصی  ابزارهای 
پارادایم ندارد )ربیعی پورسلیمی و افشارمهاجر، 1398(. در مقاله ای در 
شماره 62 مجله مطالعات انقالب اسالمی با عنوان »تأثیر مبانی کالمی 
امام خمینی بر تکوین خرده  گفتمان گرافیک انقالب« نشان داده شد 
که با وجود یافته  های قابل  توجه و کاربست تحلیل گفتمان الکالئوئی 
بر آفریده  های گرافیکی، دارای تشریح مناسبی از تحلیل گفتمان، به  عنوان 
پارادایمی که می  توان بر شاکلة دیداری آفریده  های هنری به  کارگرفت، 
نیست )محمدزاده، خزائی و باقرزادۀ آتش  چی، 1399(. در مقاله  ای دیگر 
در شماره 16  مجله نامه هنرهای تجسمی و کاربردی با عنوان »بررسی 
تکوین هویت ایرانی در گرافیک معاصر ایران با رویکرد تحلیل گفتمان« 
نوشته شده که تحلیل گفتمان را بر آفریده  های گرافیکی پیش از انقالب 
)مرندی،  دارد  استواری  بنیاد روش  شناسانة  و  به  کاربسته است  اسالمی 
معنوی  راد و ساسانی، 1394(. در نهایت نیز پایان  نامه کارشناسی ارشدی 
با عنوان »تحلیل گفتمان پوسترهای دوساالنه  های گرافیک سال  های 84-

92« تنها پژوهشی است که به  لحاظ حیطة موضوعی، بیشترین هم  پوشانی 
را با مقالة پیش رو دارد )ارغوانی، شیوا، 1394(.

مبانی نظری پژوهش
در این قسمت مبانی نظری مقاله تشریح می  شود؛ یعنی باید پایه  های 
نظری-  مفهومی برشمرده شود که تبیین اثرگذارِی »گفتمان  های حاکم در 
میدان سیاسی« بر »حوزۀ هنری به  طور عام و دوساالنه  ها به  طور خاص«، 
بر آن استوار می  شود. پایه  های نظری-  مفهومِی تحلیل در این مقاله، تحلیل 

گفتمان است.
شاکلة  با  فرهنگی  دو حوزه  میان  میان  متنِی  پیوند  نوشتار  این  در 
دیداری- نشانه  شناختی پوسترهای دوساالنه هشتم و دهم را از لحاظ 
تأثیری که از ستیز گفتمان  های فضای سیاسی می  پذیرد؛ ارزیابی می  شود. 
مناسبات میان  اسطوره  ای با حوزۀ فرهنگی، نسبت این  همانی دارد. البته 
نباید این  همانی مناسبات میان  اسطوره  ای با حوزه فرهنگی مطلق درنظر 
گرفته   و تعّین  بخش بودن سراسطوره در حوزه فرهنگی- هنری، یک  سویه 

فرض شود )نامورمطلق، 1392: 592(. 
مسئلة مهم این است که سراسطوره در چه صورت با گفتمان  های 
که  آرمانی  سیمای  اگر  که  گفت  باید  بود.  خواهند  متناسب  سیاسی 
یک سراسطوره از جامعه ترسیم می  کند با هدف  های یک گفتمان در 
میدان سیاست هم  خوان باشد، میانشان اقترانی گزینشی )به تعبیر ماکس 
وبر( پدید می  آید و حاکم شدن گفتمان، با گسترش ضریب نفوذ یک 
سراسطوره در حوزه فرهنگی- هنری همراه می  شود. همچنین کناررفتن 

نسبت سراسطوره با گفتمان های سیاسی در دوساالنه های هشتم و دهم پوستر تهران
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موقعیت  هایی که یک گفتمان برای آن تعریف می  کند برساخته می  شود 
تا نقش  های مختلفی را به اقتضاء رابطه  های آنتاگونیستی با گفتمان رقیب، 
برتری  و  ناپایدار هستند  آنتاگونیستی  رابطه  های  این  بیافریند و چون 
فرایندهای  بنابراین  اقتضاهای خاصی است؛  به  یک گفتمان، مشروط 
سوژه  سازی در جامعه نیز متناسب با آن ناپایدار خواهند بود )یورگنسن 

و فیلیپس، 1391: 71(. 
گفتمان حاکم برای گسترش نفوذ خود، زنجیرۀ هم  ارزی را بر گرد 
نقطة مرکزی را که برآیند مفصل  بندی دال  های شناور است، به حوزۀ 
هنری تحمیل می  کند، تا آفرینش  های هنری )از شمار پوسترهای گرافیکی( 
به تولید و بازتولید معنایی برای حفظ رابطه  های قدرت دست بزنند. 
بنابراین با گسترش زنجیرۀ هم  ارزی گفتمان به حوزۀ هنری است که این 
حوزه وارد رابطه  های آنتاگونیستی قدرت می  شود. این گسترش هم  چنین 
موقعیت  هایی نیز برای بازسوژه  شدگی هنرمندان پدید می  آورد. به  گونه  ای 
که تولید و بازتولید معنا باید در چارچوب موقعیت  های سوژه  ای انجام 
شود که در بافت گفتمان وجود دارد. یعنی با گسترش زنجیره هم  ارزی 
موجود در گفتمان چیره به حوزه هنری، که با به  سامان شدن پیوندهای 
میان  متنی هم زمان است، هم، آفرینش کارهای گرافیکی و هم، خوانش 

آنان، به سراسطوره  ای خاص وابسته می  شود.
در این چارچوب، بدون آن  که رابطه  های قدرت پیشامدرن باشد که 
در آن فرد به انجام خط  مشی خاص واداشته شود )بر پایه نگاه فوکویی(، 
وی چونان یک سوژه، آفریده می  شود )هیندس، 1380: 58-60( تا خود 
از سر اراده  ای که برساخته موقعیت  های موجود در بافت گفتمان است، 
هم، به تولید و بازتولید معناهای هم  خوان با زنجیره هم  ارزی گفتمان 
دست بزند و هم، کنش وی در چارچوب تثبیت برتری گفتمانی باشد 
که در چارچوب آن به خودآگاهی رسیده است. به  گفته  ای دیگر، بدون 
آن  که ساخت قدرت پیشامدرن و شبانی باشد، گفتمان حاکم با اثرگذاری 
و  آزاد  سوژۀ  یک  به  مثابِه  را  خود  دلخواه  هنرمند  هنری،  حوزۀ  در 
گزینش  گر )در ساحت کنش گروهی و تخّیل  ورزی زیباشناختی( می  سازد. 
این سوژۀ آزاد و گزینش  گر، بدون آن  که عاملی بیرونی وی را وادار کند، 
کنِش گروهی و تخّیل هنری  اش را با گفتمان چیره هم  داستان و با یک 
سراسطوره آرمانی خاص که با گفتمان چیره تناسب دارد، هویت  یابی 
خواهد کرد. در واقع هویت سوژه نیز در چارچوب یک زنجیره هم  ارزی 
شکل می  گیرد )سلطانی، 1384: 91( و گفتمان  های مختلف می  کوشند با 
گسترش زنجیرۀ هم  ارزی خود خود به حوزۀ هنری، هنرمند را نیز چونان 
یک دال شناوری که ظرفیت  های چندگانه  ای برای هویت  یابی سیاسی و 
زیباشناختی دارد، در این زنجیره، مفصل  بندی کنند و هم  سو با اقتضاهای 
رابطه  های قدرت، رسالت ویژه  ای برای وی مشّخص کنند. برای نمونه این 
امر که دال هنرمند و هنر )از جمله طراحی گرافیک( با دال  هایی چون 
ایمان مذهبی و تعهد به ارزش  ها هم  ارز یا برابر شود و با دال  هایی چون 
نقد سّنت؛ دو بازنمایی متفاوت از هنر و هنرمند و دو سوژه متفاوت پدید 
خواهند آمد که هرکدام کنش و تخّیل  ورزی زیباشناختی ویژه  ای خواهند 
داشت که بر پایة سراسطوره  ای خواهد بود که با گفتمان مورد هویت  یابی 

جامعه دارد )این وضعیت را می  توان برابرنهاد مرحله  ای از دگرگونی 
در تاریخ علم دانست که توماس کوهن آن را علم طبیعی پارادایم   بنیاد 
می  نامد. بنابراین می  توانیم بگوییم که با اثرگذاری گفتمان حاکم در حوزه 
هنری و عینت یافتن این حوزه، پاردایمی بر این فضا حاکم می  شود که هم 
بیشینة هنرمندان در پس ذهن با آن هم  داستان هستند و هم هدایت  کننده 
و الگودهندۀ آفرینش  های گرافیکی آنان می  شود( )چالمرز، 1378: 98-

    .)112
گفتمان  ها تنها برای مفصل  بندی دال  های شناور در حوزه گفتمان  گونگی 
با هم نمی  ستیزند و چون این مفصل  بندی با عینیت  یافتگی جامعه همراه 
می  شود، ستیز آن  ها در واقع بر سر چگونگی سازمان  دهی جامعه است. 
بنابراین هرگونه عینیت  یافتگی در جامعه و برتری کنش و اندیشة خاصی 
در میان کارگزاران اجتماعی در حوزه  های مختلف مانند حوزه هنری، 
برآیند ستیز گفتمان  ها و پایان این ستیز است که با چیرگی یکی از آن  ها 
بر دیگران همراه می  شود )سلطانی، 1384: 86( و در نتیجه آن سراسطوره 

متناسب با آن در حوزه هنری برتری می  یابد.
به  طور خاص، اثرگذاری گفتمان حاکم در حوزه هنری نیز تنها با 
تثبیت پیوندهای میان  متنی و هم  ارز شدن دال  هایی خاص در زنجیره  ای 
نمی  شود؛  همراه  می  گیرد،  جای  آن  بطن  در  خاص  سراسطوره  ای  که 
بلکه به سوژه  سازی هنرمندان و نهادینه  شدن کنش جمعی آنان نیز )در 
معنای فوکویی آن( می  انجامد )دریفوس و رابینو، 1379: 343-344(. در 
این شرایط است که جایگاه انحصاری و تعّین  بخش سراسطورۀ حاکم 
در حوزه هنری تثبیت و احتمال به  پرسش  گرفتن جایگاه آن غیرممکن 
می  شود. همچنین در این شرایط، هم زمان با فرو خفتن ستیزهای گفتمانی 
یک  چیره  شدن  و  به  حاشیه  رفته    گفتمان  های  به   درشدن  میدان  از  و 
سراسطوره، دیگر سراسطوره  های رقیب از حوزۀ هنری کنار می  روند 
)البته می  توان وضعیتی را متصور شد که گفتمان  ها و سراسطوره  های 
متناسب با آنان به جای نفی مطلق یکدیگر و داشتن رابطه  ای آنتاگونیستی، 
یکدیگر را شناسایی کنند و رابطه  ای آگونیستی با هم داشته باشند. این 
وضعیت مطلوب سفارش  شده از سوی الکالئو و موفه دموکراسی رادیکال 

.)Mouffe. 1996: 245-255( )نام دارد
باید توجه داشت که این سوژه  شدگی طراحان گرافیک و سازمان  دهی 
عینی حوزۀ زیباشناختی جامعه که با پیروزی )به نسبت کامل( گفتمان 
می  دهد،  سراسطوره  یک  به  ویژه  جایگاهی  و  می  شود  همراه  حاکم 
وضعیتی پایدار نیست و هرآن ممکن است که با پایان یافتن برتری گفتماِن 
حاکم، گفتمانی دیگر به اثرگذاری در حوزه هنری دست بزند و گونه  ای 
دیگر از سوژه  مندی طراحان گرافیک و سازمان  دهی عینی حوزۀ هنری 
را پدید آورد و پس از مدتی نیز این سوژه  مندی و سازمان  دهی پذیرفته، 

مناقشه  ناپذیر شناخته و مورد اجماع بیشینة طراحان گرافیک شود.
به طورکلی نه  تنها طراحان گرافیک، بلکه هرگونه هویتی، چه به 
لحاظ سازه  های ذهنیتی و چه در سطح کنش اجتماعی، در موقعیت  هایی 
پدید می  آید که یک ساخت گفتمانی برای آن درنظر می  گیرد )سلطانی، 
1384: 89(. به  گفته  ای دیگر سوژۀ کنش و شناسا، خودآئین نیست و در 

علی صالحی فارسانی و همکار
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که دیگر یک گفتمان حاکم و همه  چیزخواه به  میان نخواهد بود که 
گفتمان  های رقیب را به حاشیه ببرد و همة رویکردها در ایجاد زنجیرۀ 
هم  ارزی ویژه خود فرصتی یکسان خواهند داشت و جامعه، گزینه  های 
پرشماری برای سوژه  شدگی و هویت  یابی هنرمندان در اختیار قرار دهد، 
دیگر اثرگذاری تعیین  کنندگی نیز در حوزه هنری )برای گسترش زنجیره 
هم  ارزی خاصی و هم  چنین گسترش رویکرد دگرستیزانة خاصی به شاکلة 
آفریده  های هنری و سوگیری هویت گروهی هنرمندان( انجام نمی  شود. 
هم  چنین در این وضعیت آگونیستی دیگر سراسطوره متناسب با گفتمان 
دیداری-  شاکلة  به  تعّین  بخشی  برای  انحصاری  جایگاهی  نیز  حاکم 
نوشتاری آفریده  های گرافیکی نخواهد داشت و در این حالت، هنرمندان 
خواهند توانست با هر گفتمان و سراسطوره هم  خوان باآنکه بخواهند 
هویت  خواهی کنند و سراسطوره  های تعّین  بخش در حوزه هنری چندگانه 

خواهند بود.
مسئلة اصلی در این مقاله این است که گفتمان  های حاکم، در زمان 
برگزاری دوساالنه هشتم و دهم، چگونه بر حوزۀ هنری اثر گذاشته  اند و 
آیا فضای آنتاگونیستی در میدان سیاسی را به این حوزه کشانده  اند )حوزۀ 
هنری در نگاه گفتمانی دو ساحت تخّیل  ورزی زیباشناختی و کنش و 
این  که میدان سیاسی در زمان  یا  برمی گیرد.( و  هویت گروهی را در 
برگزاری این دوساالنه  ها، به نسبت، آگونیستی بوده است و در حوزۀ 
هنری جامعه )دست  کم در یکی از دو ساحت مورد اشاره( اثرگذاری   

صورت نگرفته است.
در ادامه مبانی نظرِی تشریح  شده، بر دوساالنة هشتم و دهم به  کاربسته 

خواهد شد:

به  کارگیری مبانی نظرِی تحلیل گفتمان بر دوساالنة هشتم
وضعیت گفتمانی هم  چون زمینه  ای است که تعّین  بخشی سراسطوره  ها 
بر پایة آن انجام می  شود. وضعیت گفتمانی در زمان برگزاری دوساالنه 
هشتم را می  توان هم  چون نقطة عطفی در تکامل روندی برشمرد که 
با گسترش آنتاگونیسم به حوزۀ هنری )البته تنها در ساحت هویت و 
سوژه  شدگی طراحان گرافیک( و آگونیستی شدن وضعیت سراسطوره  های 
تعّین  بخش آفریده  های گرافیکی، از سال 1376 و با دوساالنه پنجم آغاز 
غیریت  سازی  های  با  هنرمندان  خودآگاهی  که  بود  زمان  این  در  شد. 
این  آن  که  بدون  بود،  همراه  سیاست  میدان  گفتمان  های  از  برخواسته 
آنتاگونیسم با گسترش برتری زنجیرۀ هم  ارزی گفتمان حاکم به حوزۀ 
با  پوسترها  دیداری  شاکلة  در  موجود  دال  های  و  باشد  همراه  هنری 

مفصل  بندی آن گفتمان هم  آئین شود.
هیچ  و  بود  حاکم  آگونیسمی  چنین  به راستی  هشتم،  دوساالنه  در 
جایگاهی  پوسترها  دیداری  شاکلة  در  تعّین  بخشی  برای  سراسطوره  ای 
انحصاری نداشت. این دوگانة آنتاگونیسم در ساحت هویت و سوژه  مندی 
دیداری  شاکلة  در  سراسطوره  ها  تعّین  بخشی  وضعیت  در  آگونیسم  و 
پوسترها، ریشه از این امر می  گیرد که استوار شدن پیوند دال و مدلول، 
از رهگذر مفصل  بندی دال  های شناور و مشّخص شدن هویت گروهی، 
هم زمان با تشکیل زنجیره هم  ارزی روی می  دهد و هریک، دوسویه از 

قرارگرفته، تناسب دارد.
با وجود آن  که این سوژه  شدگی در ساحت ذهنیت طراحان گرافیک 
بنیادی خواهد بود برای  انجام می  شود، ولی  و تخّیل  ورزی هنری آنان 
گردهم  آیی  های صنفی آنان تا ساخت  مندی اجتماعی شان، هم  سو با گفتمانی 
که برایشان موقعیت سوژه  شدگی فراهم کرده است، دارای جهت  گیری 
خاصی شود. این امر به آن   می  انجامد که همة کسانی که در این موقعیت 
جای می  گیرند، احساس یکی بودن بکنند و در برابر، همة کسانی را که در 
این موقعیت نیستند و حتی به لحاظ هویتی، دیگرِی برسازندۀ آنان هستند، 
بیگانه یا دشمن بپندارند. بدین صورت که نقطة مشترکشان برجستگی 
می  یابد و همه تفاوت  هایی که میانشان وجود دارد، فراموش می  شود. در 
تحلیل گفتمان به این رویکرد برسازندۀ گروه، منطق هم  ارزی می  گویند. 
البته رویکرد برسازندۀ دیگری وجود دارد که روی دیگر سّکه است و 
منطق تفاوت نام دارد. بر پایه آن همه افراد گروه تفاوتشان را با گروهی 
که با آن سر ستیز دارند، برجسته می  کنند و همانندی  های پرشمار خود با 

آن گروه را پررنگ می  نمایند )حسینی  زاده، 1386: 21-20(.
بنابراین آفریدۀ گرافیکی نمی  تواند فراسوی رابطه  های آنتاگونیستی در 
میدان گفتمان  ها شکل گیرد و حتی تخّیل  ورزی زیباشناختی نیز نمی  تواند 
بی  اعتنا به این رابطه  ها، به تولید و بازتولید معنا در جامعه بپردازد. این  جا 
است که انگارۀ اولویت سیاست در نگاه گفتمانی به پدیده  های فرهنگی- 
هنری مطرح می  شود )همان: 29(. آن  گونه که در این نگاه، تعیین  کنندگِی 
گفتمان حاکم در حوزه هنری، گسترش زنجیره هم  ارزی خود و رویکردِ 
برنتافتن دیگری به این حوزه، بنیادهای اجتماعی- شناختِی تخّیل  ورزی در 

طراحی گرافیک را می  سازد. 
بر پایة انگاره اولویت سیاست است که سراسطوره  ها نیز استوار بر 
همین رابطه  های آنتاگونیستی، در حوزه هنری نقش-آفرینی می  کنند و 
هریک می  کوشند با یکدیگر بر سر این  که فضای فرهنگی- هنری جامعه 
چگونه به  سامان شود، باهم رقابت کنند. ولی زمانی که یک گفتمان 
اثرگذاری  به  می  کند،  به  در  میدان  از  را  رقیب خود  و  حاکم می  شود 
تا  اثرگذاری به آن  جا می  انجامد  این  در حوزه هنری دست می  زند و 
سراسطوره  ای که با گفتمان حاکم تناسب دارد، در حوزۀ هنری جایگاهی 

انحصاری پیدا کند. 
البته همان  گونه که پیش ازاین نیز گفته شد، می  توان حالتی دیگر را 
ممکن برشمرد که هم، در میدان سیاسی، و هم، در حوزه فرهنگی- 
فضای  باز شدن  با  و  شود  دیده  آگونیسم  آنتاگونیسم،  به جای  هنری، 
گفتمان  گونگی جامعه در چارچوب یک دموکراسی رادیکال، گفتمانی 
جایگاهی برتر و انحصاری در میدان سیاست نداشته باشد و ازاین رو 
تمامیت  خواهی گفتمان  ها در بازنمایی همه سویه  ها و بخش  های جامعه، 
ازمیان برود و هر گفتمانی، گفتمانی را که زمان دشمن سوگندخورده 
و  کند  شناسایی  هویتی خود(  مرزهای  با حفظ  )هم زمان  است؛  بوده 
در قالِب بازی عادالنه،  گفتمان  ها بر سر مفصل  بندی دال  های شناور با 
هم رقابت کنند و فرصتی برابر حتی برای گفتمان  هایی فراهم شود که 
پیش ازاین برتافته نمی  شدند )Mouffe. 1996: 245-255(.. در این شرایط 

نسبت سراسطوره با گفتمان های سیاسی در دوساالنه های هشتم و دهم پوستر تهران
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شین ماتسوناگا )ژاپن( و آیدین آغداشلو و مرتضی ممیز از ایران، گزینش 
که  پدرسن  مارتین  داشتند.  برعهده  را  دوساالنه  این  برتر  آفریده  های 
سردبیری مجله گرافیست را برعهده داشت، در خصوص شاخص  های 
داوری در این دوساالنه، ایده  های ناب، بیان بصری خوب و اجرای قوی 
را از معیارهای گزینش آفریده  های برتر دانست. وی در مورد چگونگی 
جمع  آوری و ارائة آثار گفته است: »در قضاوت نهایی هفت اثر بررسی 
شدند و به ترتیب ضعیف  ترین آن  ها کنار گذاشته شد تا به برگزیدگان 
رسیدیم و ملیت صاحبان آثار در پایان داوری مشخص شد« )حقیقی، 

.)1382
توجه به این جزئیات مربوط به برگزاری دوساالنه هشتم بیش از 
هرچیزی جهان  روایی برخواسته از گفتمان اصالحات و زمینه  سازی برای 
افزایش رقابت  پذیری بر سر آفرینش فرمی را نمایان می  کند. این افزایش 
شرکت  کننده  طراحان  و  ارزیابی  کننده  داوران  سطح  در  رقابت  پذیری 
خارجی نمایان است. این ویژگی دوساالنة هشتم که برآمده از وضعیت 
آغداشلو  آیدین  در سخنان  از هرچیزی  بیش  است  زمان  آن  گفتمانی 
بازتاب می  یابد که در اشاره به مشکالت پیش روی طراحان گرافیک از 
برجسته شدن سویة فنی بر سویة هنری در گرافیک ایران گالیه می  کند و 
برآن می  شود که چالشی که از آغاز ورود گرافیک در ایران گریبان  گیر 
آن بود و تا امروز نیز ادامه دارد )از حیث موضوع، نحوه کار و غیره( 
در خصوص  حتی  وی  است.  آن  جهانی بودن  غالب  با  داشتن  سروکار 
تأثیر افزایش رقابت  پذیری دوساالنه بر باالرفتن جایگاه گرافیک ایران 
می  گوید: »من شخصًا گمان نمی  کردم بخش عمدۀ آثار منتخب از میان 
آثار ایرانی باشد و این نشان  دهنده جایگاه گرافیک کنونی ایران در غالب 

جهان می باشد« )رضائی، 1394: 105(.
برگزیدگان هشتمین دوساالنه جهانی پوستر تهران در روز 28 بهمن 
1382، در مراسمی با حضور وزیر ارشاد، رئیس مرکز هنرهای تجسمی 
و شماری از هنرمندان در موزه هنرهای معاصر معرفی شدند. در این 
آن  داشتند. جایزۀ نخست  برجستة جهان حضور  دوساالنه 27 طراح 
به رضا علوی برای طراحی پوستر »پرچم جدید عراق« اهدا شد. آنته 
دوم  جایزۀ  »تئاتر«  پوستر  طراحی  برای  فرانسه  از  پروت  لنزوینست 
به  طور  تهران جایزه سوم را  به  دست آورد. همچنین داوران پوستر  را 
مشترک، به فیروز شافعی برای طراحی پوستر بزرگداشت صادق هدایت 
آبی  آسمان  کودکانمان  »برای  پوستر  طراحی  برای  تشکری  پریسا  و 

بسازیم« اهدا کرد )همانجا(.

به  کارگیری مبانی نظری تحلیل گفتمان بر دوساالنة دهم
وضعیت گفتمانی حاکم در زمان برگزاری دوساالنة دهم، یعنی در 
سال 1388، در نتیجة یک چرخش در وضعیت گفتمانی جامعه روی 
داد. این چرخش با انتخابات 3 خرداد 1384 تکمیل نشد و روی کارآمدن 
گفتمان جدید با اثرگذاری آن در حوزه هنری همراه نبود. برای نمایاندن 
سیمای این چرخش گفتمانی بهتر است آغاز روایت را کارزار انتخاباتی 3 

خرداد 1384 قرار دهیم.
وضعیتی که در دوساالنه  های پنجم، ششم و هفتم حاکم بود و در 

یک چیز است.
یا  دگرستیزانه  گروه  بندی  هشتم،  دوساالنه  برگزاری  زمان  در 
آنتاگونیستی طراحان گرافیک، با مفصل  بندی داِل شناورِ هنر و هنرمند، 
با پیچیدگی و نوآورِی فرمِی آفریده  ها همراه بود و بر پایة این برداشت از 
هنر بود که کارهای به  نمایش  درآمده، داوری می  شد. این زنجیرۀ هم  ارزی، 
با پافشاری بر مؤلفة فرم و رقابت  پذیری حداکثری دوساالنه، بر سر ارتقاء 
آن، فضایی آگونیستی و چندگانه در میان سراسطوره  های حوزۀ هنری 
حاکم کرده بود که می  توانستند در اثرگذاری بر شاکلة دیداری پوسترها 
در این دوساالنه نقشی بیافرینند. چراکه در این زنجیرۀ هم  ارزی، تنها 
شاخص داوری و ارزش  گذاری، کیفیت فرمِی آفریده  های گرافیکی بود و 
همة سراسطوره  ها فرصتی برابر برای رقابت داشتند و ناگزیر از شناسایی 

یکدیگر بودند.
این دوساالنه دارای ویژگی  هایی تمایزبخش نسبت به گذشته بود. از 
شمار این ویژگی  ها می  توان اشاره کرد که این دوساالنه، برای نخستین  بار 
بود که در سطح جهانی برگزار می  شد و جایزۀ برگزیدگان آن نیز به یورو 
)واحد پول اتحادیه اروپا( پرداخت شد )هم  راستا با مؤلفه جهان  روایی 
گفتمان حاکم که از شعار گفتگوی تمّدن  ها ریشه می  گرفت(. همچنین 
در برابر دوساالنه  های پیشین به صورت انحصاری، تنها به طراحی پوستر 
اختصاص یافته بود و دیگر کردارهای گرافیکی چون طراحی جلدهای 
کتاب و یا مسائل مربوط به طراحی  های دیجیتالی از دامنه آن خارج شد 
و نمایشگاه  های تخصصی مربوط به آن   رشته، بدان می  پرداخت )شیوا، 

.)1381
 با نگاه به جزئیات مربوط به برگزاری این دوساالنه می  توان دوگانه 

آنتاگونیستی- آگونیستی آن را در دو ساحت نامبرده دریافت.
312 اثر از طراحان گرافیک 32 کشور در این دوساالنه که نخستین 
دوساالنة جهانی پوستر تهران بود؛ در گالری خیال به  نمایش درآمد. در 
این دوساالنه، با برپایی 5 بخش جنبی در 5 گالری و تاالر تهران آغاز 
شد. به  گفته برگزارکنندگان آن، طراحان گرافیک جوان ایرانی از آن 
استقبال چشمگیری کردند و برای برگزاری آن در سطح جهانی، از 3500 
طراح به دوساالنه فراخوانده شد. همچنین در شبکة اینترنتی ای  جی  ای به 
شکل عمومی، فراخوان شرکت در این نمایشگاه، از سوی انجمن طراحان 
گرافیک ایران اعالم شد. همچنین محل برپایی نمایشگاه اسناد و قباله  های 
ایرانی و پوسترهای فرهنگ ایرانی را در کاخ نیاوران، نمایشگاه 100+3 
علمی  کارگاه  نمایشگاه  نیاوران،  فرهنگسرای  در  را  سوئیس  طراحان 
طراحان جوان سوئیس را در گالری سینما فلسطین و هشتمین نمایشگاه 
دوساالنة جهانی پوستر را در نگارخانه خیال فرهنگستان هنر اعالم شد. 
دکتر سمیع آذر، رئیس مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد برآن بود که 
این سطح از رقابت  پذیری باعث پیشرفت گرافیک ایران در سال  های آینده 
و فرصتی برای عرضة طراحی گرافیک ایران در سطح جهان خواهد بود 

)حقیقی، 1382(. 
و  دوساالنه  این  داوران  هیأت  آمریکایی  رئیس  پدرسن  مارتین 
رزماری تی  سی )سوئیس(. لیندا فو )استرالیا(، مارتا گرانادوس )کلمبیا(، 

علی صالحی فارسانی و همکار
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داخل از خارج نشان از دگرگونی وضعیت گفتمانی و پس پشت نهادن 
گام  به  گام جهان  روایی بود که از گفتمان غالب پیشین ریشه می  گرفت. 
همچنین گفتمان برتر در زمان برگزاری آن، چندان رویکرد هم  دالنه  ای 
با کار هنری و پیچیدگی  ها و نوآوری  های فرمی نداشت و ازاین رو به 
دلیل پشتیبانی دیرهنگام دولت از آن، با یک   سال دیرکرد، در سال 1386 
برگزار شد. البته این تأثیرگذاری  ها تنها از جنس تنگناآفرینی بیرونی 
به  شمار می  رود و اثرگذاری  ای تعیین  کننده  ای برای آفرینش فضای هنری، 
نبود و نمی  توان آن را چونان گسترش آنتاگونیسم گفتمان برتر به حوزۀ 
هنری پنداشت. چراکه هنوز بازنمایی هنر و هنرمند، همچون چهار 
دوساالنه پیشین، در چارچوب زنجیره  ای از دال  های هم  ارز انجام می  شد 
که هنرمند و آفریده  های هنری را با نوآوری  های هنری و پیچیدگی  های 
فرمی هم  ارز و برابر فرض می  کرد و برای مقوله  هایی چون درون  مایه 
بنابراین  نبود.  قائل  اولویتی  هنرمند،  التزام  و  تعهد  ایمان،  و  آفریده  ها 
پوسترهای گرافیکی به  نمایش  درآمده در این وضعیت گفتمانی، تنها بر پایة 
این دریافت از هنر و هنرمند، مورد ارزیابی ارزش  گذارانه قرار می  گرفتند 
و به هیچ  روی درون  مایة آنان شاخص داوری نبود و ازاین رو سراسطوره  ها، 
همچون چهار دوساالنة پیشین، فرصتی برابر برای تعین  بخشی داشتند. حتی 
می  توان گفت که در دوساالنة نهم رقابت میان طراحان گرافیک، بیش 
از دوساالنة هشتم، مهم و هم  چون امری مسئله  برانگیز نگریسته می  شود 
و تحقق رقابت  پذیری برای آفرینش نوآورانة گرافیکی در فرم، بیش از 
درون  مایه اهمیت داشت )همانند چهار دوساالنة پیشین به ویژه هشتم(. 
در این دوساالنه حتی کوشش شد آفریده  های هنری تنها به پوستر محدود 
نشود و دیگر گرایش  های گرافیکی نیز در آن سهیم شوند و گزینش 
آفریده  ها نیز نسبت به دوساالنه هشتم، به صورتی دموکراتیک  تر انجام 
شد. این امر انگیزۀ طراحان را برای ارائة کارهای خود را دوچندان کرد 
و حتی این مسئله نیز از سوی برخی از طرح شد که چرا باید طراحی 

پوستر در انحصار طراحان کهنه  کار باقی بماند )فانی، 1386(
اگر در این زمان گفتمان غالب جدید نتوانسته بود در حوزۀ هنری 
که  داشت  امر  این  در  ریشه  باشد،  داشته  تعیین  کننده  ای  اثرگذارِی 
این گفتمان حاکم جدید نتوانسته بود به  طور کامل در جامعه، عینیتی 
اجتماعی پدید آورد. در چنین شرایطی نه منطق هم  ارزی همانندی  ها را 
برجسته می  کند و نه منطق تفاوتی به  میان است که مرزبندی خودآگاهی 
و دیگرآگاهی را به  طور دقیق نمایان کند. چراکه هنوز زنجیرۀ هم  ارزی 
در گفتمان برای مفصل  بندی دال  های شناور و تبدیل آن به سویه شکل 
نگرفته بود و موقعیت  های سوژه  مندی نیز برای تعریف دقیق ویژگی  های 
ذهنیتی )برای تخّیل  ورزی هنری( و گروهی هنرمندان وجود نداشت. در 
این شرایط )یعنی تا پیش از دوساالنة دهم( سوژه  ها یا کارگزاران دچار 

وضعیت ازجاکندگی بودند )حسینی  زاده، 1384: 33(.
هنوز  که  گفتمانی  که  می  نماید  طبیعی  یکسره  شرایطی  در چنین 
تثبیت  شده نیست، نتواند اثرگذاری   تعیین  کننده  ای در حوزۀ هنری داشته 
باشد و فرایند تولید معنا و فرایند سوژه  سازی را آن  گونه دگرگون کند 
تا زمینه  ساز استوار و پابرجاشدن جایگاه خود باشد. با توجه به این  که 
هویت و کنش گروهی طراحان گرافیک و هم  چنین تولید معنا در حوزۀ 

دوساالنه هشتم به  اوج رسید، در نتیجة برتری گفتمان خاص در جامعه 
بود. این برتری در نتیجة انتخابات 3 خرداد 1384، ازمیان  رفت و ازاین پس 
گفتمان دیگری حاکم شد. در این وضعیت تا پیش از رویدادهای سال 
1388، آرایش تازۀ نیروهای سیاسی تأثیرگذار به  گونه  ای بود که مرزبندی 
ستیزه  جویانه کارگزاران گفتمان جدید، چندان دقیق تعریف نشده بود. 
چراکه در این انتخابات، گروه  های بسیاری توانستند پس از انتخابات، 
سویه  های  قالب  در  را  خود  چندگانة  چشم  داشت  های  و  خواسته  ها 
استعاره  ای و مبهم گفتمان حاکم جدید، این  همان بپندارند و میان این 
گروه  های متفاوت احساس یگانگی شکننده در برابر دشمنی مشترک، 

شکل بگیرد. 
با توجه به نقش دیگری برسازنده در دقیق شدن مرزبندی هویت 
وضعیت  که  کرد  پافشاری  امر  این  بر  باید  سوژه  سازی،  و  گروهی 
گفتمانی در این بازه زمانی )3 خرداد 1384 تا 22 خرداد 1388، یعنی 
در زمان بروز رویدادهای سال 1388(، این  گونه بود که دیگری برسازندۀ 
گفتمان جدید، ناتوان بود و حتی پیش از 3 خرداد، برتری خود را در 
ساحت  های مختلف جامعه ازدست داده بود و این امر موجب شد که 
ضرورتی برای یگانگی اصولگرایان، چونان نیرویی سیاسی، به  میان نباشد 
و آنان تنها بر سر گزاره  هایی استعاره  بنیاد، هم  داستان باشند و برتریشان 
به  لحاظ دقیق شدن پیوند دال  ها و مدلول  ها و تولید معنا، لغزنده و به لحاظ 
دقیق شدن مرزبندی هویت گروهی و سوژه  مندی، پابرجا نباشند )رضائی، 

.)107 :1394
این ناتوانی گفتمانی به آن  جا انجامید که گفتمان برتر در این شرایط، 
حوزه هنری را رها کند و توان تعیین  کنندگی در این حوزه نداشته باشد 
تا با آن هم، بر فرایند تولید معنا اثر بگذارد و زنجیره هم  ارزی جدید را 
به آفرینش  های هنری )چه از رهگذر نشانه  های نوشتاری- زبانی و چه 
از رهگذر نشانه  های دیداری( گسترش دهد تا تولید معنا با گفتمان تازه 
متناسب شود و هم، فرایندهای ایجاد سوژه  مندی و هویت گروهی را که 
با گفتمان غالب پیشین وابستگی داشت، دگرگون کند. این امر به آن  جا 
انجامید که دوساالنة نهم که در این بازۀ زمانی، یعنی در سال 1386، 
برگزار شد، چندان از گفتمان حاکم جدید، اثر نپذیرد و در ادامة فرایندی 

باشد که پیش ازاین موجود بود.
همان  گونه که گفته شد این امر ازآن رو بود که گفتمان جدید نوبنیاد 
بود و زنجیرۀ هم  ارزی استواری در ساحت هویت و پیوند دال و مدلول 
نداشت و همین امر موجب شد تا دوساالنة نهم تداوم دوساالنة هشتم 
باشد و همان هویت گروهی هنرمندان و همان زنجیرۀ هم  ارزی برای 
بازنمایی دال  های هنر و هنرمند تداوم یابد که به اولویت پیداکردن فرم 
بر درون  مایه، به  عنوان شاخص داوری آفریده  های گرافیکی انجامیده بود. 
نگاهی کلی به جزئیات مربوط به برگزاری این دوساالنه درستی چنین 

گزاره  ای را تائید می  کند.
این دوساالنه برای نخستین  بار در دو بخش مّلی و بین  المللی به صورت 
هم زمان برگزار شد. البته با وجود نبود تعیین  کننده نبودن گفتمان حاکم، 
برگزاری آن نمی  توانست بدون اثرپذیری از دگرگونی گفتمانی در آرایش 
نیروهای سیاسی در جامعه باشد. همین دوبخشی کردن دوساالنه و جدایی 

نسبت سراسطوره با گفتمان های سیاسی در دوساالنه های هشتم و دهم پوستر تهران
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یک گفتمان برتر، خود را تثبیت کند. 
با توجه به تشدید رابطة آنتاگونیستی برآمده از قطبی شدن آرایش 
نیروها و گسترش آن به حوزه  های مختلف جامعه، گفتمان غالب توانست 
در بسیج نیروهای اجتماعی- سیاسی، نسبت به گفتمان رقیب، کامیاب  تر 
باشد. چرا این گفتمان توانست تصورهای اجتماعی خود را، که ریشه در 
باورهای بیشینه افراد جامعه داشتند، به انگاره  هایی همگان  روا و پذیرفتنی 
از سوی جامعه تبدیل کنند و به جامعه عینیت )در معنای الکالئوئی، 
یعنی برآمدن از آفرینش یک گفتمان( و ثبات دهد. افزون بر این، با 
توجه به این  که همة گزینه  ها و جایگزین های گفتمان رقیب نیز در نگاه 
بیشینه افراد جامعه، از لحاظ اخالقی و قانونی پذیرفتنی نبود، این گفتمان 
توانست در جامعه رسوب کند )در معنای الکالئوئی آن( و در نگاه افراد، 
عینی، طبیعی و هم  خوان با عقل سلیم به  نظر رسد. دوساالنة دهم در چنین 

شرایطی برگزار شد.
در این شرایط که گفتمان غالب توانسته بود، تصورهای اجتماعی 
همگان  روایی پدید آورد و مرزبندی خود را در دو ساحت معنا و هویت، 
به  روشنی تعریف کند، زمینه فراهم شده بود تا اثرگذاری تعیین  کننده 
و  هنرمندان  سوژه  شدگی  روند  دگرگون  سازی  برای  هنری  حوزۀ  در 

سازوکارهای تولید معنا از سوی آنان به  کار گرفته شود. 
امر  این  از  زمانی،  برهة  این  در  هنرمندان  این  که  به  توجه  با 
ناخشنود بودند، محتمل بود که از دو رهگذر کنش گروهی )با توجه 
به سوژه  شدگی ناهم  خوان آنان با گفتمان غالب جدید( و تولید معناهای 
ناسازه، نسبت به زنجیره هم  ارزی گفتمان اصول  گرایی، برتری این گفتمان 
را به  پرسش بگیرند. این همین  رو بود که انجمن صنفی طراحان گرافیک 
از جریان برگزاری این دوساالنه کنار گذاشته شد و مسئولیت برگزاری 
آن بر دوش گروهی دیگر گذاشته شد. درپی آن، بخشی مهم از هنرمندان 
گرافیک  کار شناخته  شده از هم  کاری با برگزارکنندگان تازه  وارد، سرباز 
زدند و برخی از اعضای شورای سیاست  گذاری نیز استعفا دادند. آنان با این 
کنش گروهی برآمده از سوژه  شدگی هم  سو با گفتمان رقیب، می  خواستند 
با کاستن از اعتبار دوساالنة دهم، برتری آن در حوزۀ هنری را به  چالش 
بکشند. هرچند امکان به  چالش کشیدن این برتری از رهگذر گنجاندن 
یا  و  نداشت  وجود  برتر  گفتمان  به  نسبت  ناسازه  دیداری  نشانه  های 

دست  کم طراحان گرافیک   چنین اقدامی را کارآمد ندانستند.
حتی  تحریم  کنندگان،  این  که  بود  اعتبارزدایی  همین  راستای  در 
نامه  هایی نیز به طراحان به  نام بیگانه نوشتند و آن  ها را به هم  کاری 
نکردن با دوساالنه دهم فراخواندند. نکتة قابل  تأمل این است که این 
تحریم  کنندگان که شمارشان به 650 نفر می  رسید، آشکارا کنش گروهی 
به  چالش  با گفتمان غالب جدید می  دانستند و درپی  خود را در ستیز 
کشیدن برتری اش در آن برهة زمانی بودند )صادقی، 1388(. این امر با 
تحلیل گفتمان نامه نوشته  شده از سوی آن  ها برای گرافیک  کاران خارجی، 

به  روشنی نمایان می  شود.
هنر،  ساحت  در  وقت  غالب  گفتمان  تعیین  کنندۀ  اثرگذاری  این 
تنها  و  بود  ناگزیر  آن،  اجتماعی  تصورهای  همگان  روایی  به  توجه  با 

هنری به  گونه  ای سامان یافته بود که بیشتر با گفتمان رقیِب این گفتمان 
هم  خوانی داشت و در واقع روند سوژه  سازی در آن به  گونه  ای بود که 
بیشتر به پادگفتمان آن تعلق داشتند، انگیزه برای اثرگذاری این گفتمان 
برتر در حوزه هنری وجود داشت ولی امکان آن فراهم نبود. این امکان 

در زمان برگزاری دوساالنة دهم، یعنی در سال 1388 فراهم شد.
بروز رویدادهای سال 1388 با کارزار انتخاباتی 22 خرداد 1388، 
پایانی برای این وضعیت بود. در این زمان گفتمان غالب، برای رویارویی با 
دیگرِی نیرومندشده و یگانه  شده خود، توانمندتر شد و فرایند تولید معنا 
در آفرینش هنری و سوژه مندی هنرمندان را به حوزۀ هنری گسترش 
داد. این اثرگذاری تعیین  کننده در حوزۀ هنری که عینیت فضای هنری را 
بازآفرینی کرد، با بخشیدن جایگاهی انحصاری به سراسطوره اسالمی و 
ایرانی و به  حاشیه  رانی سراسطوره فرنگی در تعّین  بخشی به شاکلة دیداری 
پوسترها و بازمفصل  بندی دال  های شناور هنر و هنرمند در گفتمان غالِب 
وقت، همراه بود که با آنتاگونیستی شدن بازتولید معنا و سوژه  شدگی، 
هم  خوان با زنجیره هم  ارزی این گفتمان همراه شد. دوساالنة دهم در این 

وضعیت گفتمانی برگزار شد.
انتخابات 22 خرداد 1388، این امکان را فراهم کرد تا گفتمان برتر 
جدید، بر نابه  سامانی و ازجاکندگی سوژه  های خود چیره شود. چراکه در 
این انتخابات، نیروهای رقیب  نیز منسجم شدند و موقعیت  های سوژه  مندی 
در گفتمان خود و زنجیره هم  ارزی را هم در سطح هویت گروهی و هم 
در سطح تولید معنا را به  دقت تعریف کردند و در نتیجه، آرایش نیروهای 
سیاسی در جامعه در آن برهة زمانی، یکسره دوقطبی شد. به  ویژه آن  که 
پس از اعالم نتیجه انتخابات، رقیبان آنان که گرد پادگفتمانشان هویت 
یافته بودند، ناخشنود بودند. ناخشنودی طراحان گرافیک نیز موجب 
شد تا رابطه  های آنتاگونیستی در این وضعیت دوقطبی، بیش از هر زمانی 
باشد و هر دو گفتمان رقیب انگاره  های همگان  روایی را به  کارگیرند تا 
نه  تنها بتوانند همة خواسته  ها و چشم  داشت  های چندگانة کارگزاران و 
وابستگان خود را پوشش دهند؛ بلکه بتوانند به صورتی استعاری قشرهای 
زیادی از مردم را در ستیز گفتمانی خود بسیج کنند. در چنین شرایطی 
است که گفتمان از سطح خواسته   ویژۀ یک گروه یا یک قشر که بخشی 
از جامعه را نمایندگی می  کند فراتر می  رود و گونه  ای از تصویرسازی 
اجتماعی )در معنای الکالئویی آن( پدید می  آورد که بخش  های مختلف 
جامعه می  توانند با آن هویت  یابی کنند و در راستای چشم  انداز ویژه  ای 
که ترسیم می  کند، برای تحقق هدف  های کارگزاران سیاسی بسیج شوند 

)حسینی  زاده، 1384: 35(.
 در این شرایط هر دو گفتمان، همة ظرفیت خود را به  کار بستند تا به 
 جایگاهی برتر دست یابند. به  گونه  ای که هر دو جبهة گفتمانی کوشیدند 
دو رژیم حقیقت یکسره مطلقی برای نفی و نامطلوب  نمایی دیگری )در دو 
ساحت اخالق و کارآمدی( پدید آورند. ولی در پایان با توجه به این  که 
راهبران گفتمان رقیب ادعاهایشان از لحاظ قانونی و اخالقی به  هیچ  روی 
برای بیشینة مردم، پذیرفتنی و قابل توجیه نبود و در هر صورتی گفتمان 
غالب پیروز قانونی کارزار انتخاباتی بود، این گفتمان توانست به  عنوان 

علی صالحی فارسانی و همکار
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به  یک  اندازه در یک تحلیل گفتمان اهمیت دارد )سلطانی، 1384: 86(. 
در نتیجه کنش گروهی اعتراضی گرافیک  کاران و نگارش نامه از سوی 
آنان، هم  سنگ روندهای تولید معنا در شاکلة دیداری پوسترها برشمرده 
می  شود و هر سه دربردارنده واحدهای معنایی گسترده  ای هستند که با 

آنتاگونیسم حاکم بر میدان سیاست هم  سو است.
به  می  توان  دارد  آنتاگوییسم  این  بر  داللت  که  جزییاتی  شمار  از 
بیانیه  هایی اشاره کرد که در کتاب دهمین دوساالنة جهانی پوستر تهران 
آمده است. نخستین بیانیة کتاب متن مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت 
ارشاد و رئیس شورای سیاست  گذاری محمود شالویی است. در این بیانیه، 
به  صراحت به ارزش  گزاری  ها اشاره شده است و همچنین هدف مرکز 
هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، که برگزارکننده 
دهمین دوساالنه پوستر است، بررسی رشد همه  جانبة پوستر و پدیده  های 
وارداتی اثرپذیرفته از آن به ایران، بومی  سازی و مطابقت یافتن با عالیق 
و سالیق بصری مخاطبان ایرانی، محک زدن بر آثار گروهای مختلف 
پوسترسازان، رقابت سالم، نشان دادن جایگاه پوستر ایران و تأثیرهای مهم 
آموزش در آن، ایجاد انگیزه برای هنرمندان کشور تا خود را به معیارهای 
جهانی در این عرصه نزدیک تر کنند )کتاب دوساالنه دهم( .همچنین 
دبیر این دوساالنه، محمد خزایی در کتاب دوساالنه دهم اشاره به وجود 
عناصر و الگوهای کهن در عین حال توجه به هنر مدرن که در فرهنگ 
معاصر رسوخ کرده و ارزش  ها و سنت  های بومی و نمادگرایی و توجه 
به شناخت و زبان و بیان هنر نو  را از مهم  ترین ضرورت برگزاری 
بر  داللت  از هرچیزی  بیش  امر  این  )همانجا(.  دانست  دهم  دوساالنه 
برانگیخته شدن دغدغة برگزارکنندگان نسبت به دورن  مایه آفریده  های 
هنری دارد و ضرورت توجه آفریده  های هنری به ارزش  ها و سنت  های 
بومی، جایگاهی انحصاری به سراسطوره  های اسالمی و ایرانی می  دهد و 

به طرد سراسطوره فرنگی می  انجامد.
البته در این دوساالنه کوشش  هایی نیز انجام شد تا با فراخواندن داوران 
و شرکت  کندگان خارجی، هم این فرایند برجسته  سازی و به  حاشیه  رانی و 
هم کنش اعتراضی تحریم  کنندگان، نادیده گرفته شود. در خصوص داوران 
آن باید گفت که سه داور و دو مهمان خارجی، دهمین دوساالنه پوستر 

تهران آفریده  های به  نمایش  درآمده را داوری کردند. 
باید  فراخواندن خارجیان،  برای  برگزارکنندگان  افزون بر کوشش 
به بهادادن به گرافیک  کاران حاضر در شهرستان  ها اشاره کرد که این 
بیشترشان  اعتراضی طراحان گرافیکی که  برای خنثی  سازی کنش  نیز 
در تهران بودند، انجام شد و بخشی از اثرگذاری تعیین  کنندۀ گفتمان 
غالب برای گسترش آنتاگونیسم به دوساالنة دهم، بود. البته این گسترش 
تعیین  کنندگی در ساحِت کنش بود ولی باید توجه داشت که برگزیدگان 
به صورت اعالنی می  کوشیدند گسترش آنتاگونیسم را در قالب گزاره  های 
بیانیه  هیأت  این امر به  ویژه در متن   بپوشانند.  غیرحساسیت  برانگیز، 
داوران دهمین دوساالنه ی جهانی پوستر تهران نمود دارد. در متن آمده 

است:
دهمین دوساالنه جهانی پوستر تهران، برآیندی است از اتفاقات، 
ایده ها و پدیده های نوین هنر پوسترسازی، در ایران و جهان، این 

و  نشد  محدود  دوساالنه  برگزارکنندگان  ترکیب  دگرگون  سازی  به 
حتی کوشش شد درون  مایة نشانه  شناختی آفرینش  های گرافیکی نیز بر 
سوگیری خاصی استوار شود. این سوگیری در گام نخست برای تعین  بخشی 
موضوعی  تعین  رهگذر  )از  می  کرد  تنگناآفرینی  فرنگی  سراسطوره 
زیست  محیطی به منظور سیاست  زدایی از آفریده  های هنری و راهبری آنان 
به موضوع  هایی که به  لحاظ سیاسی حساسیت برانگیز نیستند( و در گام 
دوم از رهگذر سازوکارهای تشویقی می  کوشید درون  مایه آفریده  های 
این  کند.  نزدیک  اسالمی  سراسطوره  به  بیشتر  هرچه  را  گرافیکی 
اثرگذاری هنر و هنرمند را در چارچوب گفتمان وقت، بازمفصل  بندی 
می  کرد و اهمیت فرم را به عنوان شاخص داوری آفرینش هنری، کنار 

می  گذاشت. 
آمیزش  و  هنرمندان  سوژه  سازی  روند  هم  اثرگذاری  این  بنابراین 
و سرشت کنش گروهی آنان را دگرگون کرد و هم زنجیرۀ هم  ارزی 
گفتمان خود را به ساحِت هنر گسترش داد تا شاکلة دیداری پوسترهای 
هنری، آن  گونه، معنا تولید و دال  های شناور دیداری را هم  ردیف کند 
که زمینه  ساز سامان  یابی رابطه  های قدرت تازه   استقرار یافته باشد و یا 
دست  کم آن را به  پرسش نگیرد. این گسترش زنجیرۀ هم  ارزی بر داللت 
معنایی هنر و هنرمند نیز تأثیرگذار بود و آن  ها را با دال  هایی چون ایمان، 

التزام و تعهد، هم  ارز و برابر فرض می  کرد.
آفریده  های  داوری  شاخص  که  انجامید  آن  جا  به  اثرگذاری  این 
نباشد  هشتم  دوساالنة  به  ویژه  پیشین،  دوساالنه  های  مانند  گرافیکی 
چراکه  شود.  هم  خوان  آنتاگونیستی  مدل  با  آن  گفتمانی  وضعیت  و 
آنتاگونیسم شّدت  یافته در میدان سیاسی که با دوقطبی شدن آرایش نیروها 
در جامعه همراه بود، به شاکلة دیداری آفریده  های هنری گسترش یافت 
و این گسترش با اثرگذاری گفتمان برتر در آن زمان، انجام شده و تولید 

معنا را متناسب با زنجیرۀ هم  ارزی گفتمان خود کرده بود.
دیگر هم  چون دوساالنه هشتم،  این دگرگونی،  با  بود که  ازاین رو 
پیچیدگی  ها و نوآوری  های فرمی در اولویت نبود و به  جای آن درون  مایه 
برشمرده می  شد.  مهم تر  آن،  معنایی  پوسترها و داللت  دیداری  شاکلة 
همچنین در نتیجة این تعیین  کنندگی بوده است که سراسطورۀ اسالمی، 
دیداری-  نشانه  شناختی  شاکلة  به  تعّین  بخشی  در  انحصاری  جایگاهی 
پوسترها به  دست آورد و دیگر سراسطوره  ها که نه  تنها تناسبی با گفتمان 

برتر نداشتند، بلکه با آن در ستیز بودند، به حاشیه رفتند. 
البته باید توجه داشت که پایداری آنان در ساحت کنش گروهی 
و نگارش نامه بود. نه  آن  که در چارچوب نشانه  های دیداری بخواهند 
زنجیرۀ داللتی را بگسالنند که با رابطه  های قدرت نامطلوبشان پیوند دارد. 
حتی بیشینة آنان خود به تحریم این دوساالنه دست زدند. باید توجه داشت 
که در رویکردی که گفتمان را مستقل، خودبنیاد و دارای منطقی درونی 
انگاشته می  شود، آن  گونه که نمی  توان گمان کرد که چیزی را در جامعه 
وجود داشته باشد که بیرون از گفتمان معنادار باشد. بنابراین نمی  توان 
میان امر نوشتاری )نامه هنرمندان(، امر کرداری )تحریم دوساالنه( و امر 
دیداری )شاکلة دیداری آفریده  ها(، تمایز درنظر گرفت. چون  که همه 

نسبت سراسطوره با گفتمان های سیاسی در دوساالنه های هشتم و دهم پوستر تهران
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در حوزه هنری جامعه دست بزند و از آنتاگونیسم موجود در میدان 
سیاست فارغ باشد. ازاین رو این آمیزش می  تواند سیمایی انضمامی  تر به 

نظریه سراسطوره بدهد.
برآیند آمیزش نظریه-   روش سراسطوره با نظریه تحلیل گفتمان دو 
برتر،  بود. در مدل آگونیستی، گفتمان  آنتاگونیستی  مدل آگونیستی و 
وجود ندارد و همه گفتمان  های از سوی یکدیگر در چارچوب یک 
دموکراسی رادیکال شناسایی می  شوند، و یا اگر هم وجود دارد زنجیرۀ 
هم  ارزی را به حوزه هنری گسترش نمی  دهد. هرچند ممکن است به 
)در  برتر  گفتمان  اثرگذاری  ای  تنها  و  بیانجامد  هنرمندان  سوژه  سازی 
صورت وجود داشتن( انجام می  دهد در ساحت اجتماعی )نه در ساحت 
این  در  می  دهد.  شکل  را  هنرمندان  هویت  زیباشناختی(  تخیل  ورزی 
خواهند  برابر  فرصتی  سیاسی  میدان  مختلف  گفتمان  های  ناب،  سنخ 
داشت تا برای تعّین  بخشی سراسطوره متناسب با خود در حوزه هنری 
آنتاگونیسم میدان سیاسی،  این وضعیت  جامعه، زمینه  سازی کنند. در 
دست  کم در ساحت تخیل  ورزی، به ساحت هنر وارد نمی  شود و دیگر 
در حوزه فرهنگی- هنری، سراسطوره  ای تمامیت  خواه وجود ندارد که 
جایگاه انحصاری در تعّین  بخشی آفریده  های هنری داشته باشد و دیگر 
سراسطوره  های طردشده به پایداری در برابر آن دست بزنند و آفرینش 
هنری و گردهم  آیی  های صنفی خود را برای به  پرسش گرفتن تعیین  کنندگِی 
برابر، رابطه  های  آنتاگونیستی در  به  کار گیرند. در مدل  برتر  گفتمان 
آنتاگونیستی میدان سیاست در دوساحت کنش و تخیل  ورزی، به حوزه 
هنری راه  می  یابد و آفرینش هنری از سازوکارهای الگودهی موجود در 
سراسطوره چیره  شده، تأثیر می  پذیرد و دیگر سراسطوره  ها که با گفتمان 
برتر میانه  ای ندارند به حاشیه می  روند و در همان حاشیه به پایداری در 

برابر تعین  بخشی سراسطوره چیره  شده می  پردازند.
کاربست این دو مدل یا سنخ ناب در معنای وبری آن برای تحلیل 
داده  های مربوط به دوساالنه  های هشتم و دهم نشان از هم  خوانی وضعیت 
گفتمانی دوساالنه هشتم با مدل آگونیستی و هم  خوانی وضعیت گفتمانی 

دوساالنه دهم با مدل آنتاگونیستی دارد. 
البته در خصوص هم  خوانی مدل یا سنخ ناب )در معنای وبری( با 
واقعیت، باید بر این امر پای  فشرد که این هم  خوانی مطلق نیست. مدل تنها 
چونان نقشه  ای ما را از سردرگمی در واقعیت درهم  تنیده می  رهاند و مدل 
تنها سازه  ای منطقی- ریاضیاتی نابی است که در بنیاد در واقعیت وجود 

ندارد و تنها به کار راهنمایی ذهن در برخورد با واقعیت پیچیده می  آید.
یافته  های این مقاله نشان می  دهد که دوساالنه دهم، هم  خوانی بیشتری 
با مدل آنتاگونیستی دارد تا دوساالنه هشتم با مدل آگونیستی. چراکه 
وضعیت گفتمانی در زمان برگزاری دوساالنه هشتم آگونیستی نبود و 
حتی گفتمانی برتر دیگر گفتمان  ها را از میدان سیاست کنار زده بود 
نیز وارد  این گفتمان در حوزۀ هنری  و جایگاهی چیره داشت. حتی 
شده بود و رابطه  های آنتاگونیستی خود را به این حوزه )البته تنها در 
ساحت سوژه  سازی هنرمندان( گسترش داده بود. ولی با وجود گسترش 
آنتاگونیسم در سطح سوژه  شدگی هنرمندان، زنجیرۀ هم  ارزی گفتمان 

برآیند، نشان می دهد که هنرمندان امروز با تمام تنوعات جغرافیایی، 
فرهنگی، اجتماعی و ذهنی می توانند در یک گستره متنوع و در 
عین حال همگن، به زبان تصویر با هم سخن بگویند. این دوساالنه، 
تجلی این گفت وگوی فرهنگی است و بیانگر این که احساس، تخیل 
و نبوغ هنرمندانه، ریشه و زمینه مشترکی داشته و می توانند بدون 
واسطه از مرزها بگذرند. از همین منظر می توان به این رویداد 
به عنوان یک کارگاه علمی و عملی نگاه کرد تا مخاطبان نیک 
بنگرند که همه تنوع و تکثرها از زاویه دید یک هنرمند چگونه 
در محملی به نام پوستر به هم گره می خورد و جهانی می شود. از 
سوی دیگر، دهمین دوساالنه جهانی پوستر تهران، نشانگر این بود 
که هنگام طرح یک موضوع حیاتی برای بشریت همچون »انسان 
معاصر و محیط زیست«، همه هنرمندان تمام توانمندی و نبوغ 
خود را به کار می بندند، تا به زبان بین المللی تصویر، در بیداری 
وجدان و هوشیاری روح ملل و اقوام مختلف کره خاکی مؤثر واقع 
شده و اوضاع ویژه جهان معاصر را یادآور شوند. هیأت   داوران 
دهمین دوساالنه جهانی پوستر تهران با درنظرگرفتن تمامی جهات 
و جوانب و توجه به معیارها و اصول بین المللی داوری آثار، طی 
بحث و تبادل نظر  براساس ویژگی های هنری، فرهنگی، تصویری، 
زیبایی شناسی و عنایت به اصول ارتباطی و پیام رسانی و نگاه نوین 
به پدیده ها، نفرات برگزیده هر بخش را انتخاب و معرفی کرد. 
همچنین هیأت داوران ضمن سپاس از شورای برگزاری دوساالنه و 
تشکر از متولیان برگزاری جشنواره ها و رویدادهای بین المللی که 
عالوه بر ارتقای سطح فرهنگ و هنر، پیوندهای انسان دوستانه ای 
را هم در قالب تبادالت فرهنگی و هنری فراهم می آورند، تقدیر 
ویژه خود را به تمام هنرمندانی نثار می کند که با ارسال آثارشان 

در رونق بخشی این دوساالنه یاری رساندند.
حتی انتخاب موضوع زیست  محیطی نیز به منظور      پوشاندن آنتاگونیسم 
هدف  با  انتخاب  این  چراکه  است.  شده  انجام  چیرگی  آفرینی  و 

سیاست  زدایی از درون  مایة پوسترها انجام شد.

نتیجه گیری   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دو  در  میان  اسطوره  ای  مناسبات  سامان  ارزیابی  درپی  فصل  این  در 
در  که  سامانی  بودیم.  دهم  و  هشتم  دوساالنه  های  بر  چیره  وضعیِت 
اثرپذیری از برآیند ستیزهای گفتمانی در میداِن سیاست پدید می  آید. 
همچنین با برشمردِن هم  سانی  ها و ناهم  سانی  های این مناسبات تعّین  بخش 
در حوزه فرهنگی- هنری، کوشش شد با نسبت دادن تفاوت  های این دو 
وضعیت به ستیز گفتمان  های موجود در میداِن سیاسی، به تبیین این تفاوت 

دست بزنیم.
برای این منظور دو مدل یا دو سنخ ناب در معنای وبری آن طراحی شد 
تا چونان ابزاری نظری- اکتشافی ما را در تحلیل گفتمانی داده  های مربوط 
به برگزاری دوساالنه  های هشتم و دهم یاری کند. طراحی این دو مدل 
استوار بر نظریه- روش سراسطوره بود. همچنین با آمیزش این چارچوب 
نظری با تحلیل گفتمان الکالئو و موف، رویکردی پساساختارگرایانه به 
سراسطوره و به طورکلی پدیده  های فرهنگی- هنری، درپیش گرفته شد 
که بر پایة آن سراسطوره نمی  تواند به صورت خودبنیاد به تعّین  بخشی 

علی صالحی فارسانی و همکار
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