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چکیده
نقش  اصلی  پوســتر،  انتقال  پیام  به  مخاطب  اســت  که  غالبًا  توســط  فضای  مثبت  انجام   شود؛  حال  آنکه  فضای  منفی  که  عمدتًا 
 نقــش  پس  زمینــه  در  پوســتر  را  ایفــا  می  کنــد  نیــز  می  توانــد  در  انتقال  پیــام  به  مخاطــب،  نقش  آفرینی  کنــد.  بر این اســاس، هدف 
مقالــه حاضــر، شناســایی روش های انتقال پیام به مخاطبان پوســتر از طریق فضای منفی اســت.  روش  این  تحقیق  کاربردی 
کی  از  گــردآوری  اطالعات    با  اســتفاده  از  منابع  کتابخانه  ای  انجام  شــده  اســت.  نتایج  حاصــل،  حا و  توصیفــی-  تحلیلــی  بــوده  و 
 آن  اســت  کــه  فضــای  منفــی  توانایی  آن  را  دارد  که  از  طریق »گســتردگی«  و  یا » محدودیت«  آن  در  پوســتر، »رنگ«، »فرم نهفته«و 
کنــد.  بدین  گونه،  توجه  مخاطب  به  فضای  منفی  پوســتر  معطوف و ســبب  » خطــای  بصــری« ، مفهومــی را بــه مخاطب منتقل 
که در پیش  زمینه و   تاثیر  بیشتر  پیام  در  ذهن  وی  می  شود.  همچنین  شیوه  ی  خطای  بصری  در  فضای  منفی، به علت ابهامی 
پس  زمینه بودن عناصر به وجود می آورد،  بیشترین  غافلگیری  را  برای  مخاطب  به  همراه  دارد. هر یک از روش های بیان شده 
به همراه نمونه پوســترهایی از سراســر جهان توضیح داده شــده اســت. بنابراین روش های ذکر شــده، نقش موثری در انتقال 

پیام به مخاطب از طریق فضای منفی را دارند.                          
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مقدمه
گرافیکی معمواًل  از  فضای  مثبت  و  منفی  تشکیل  شده  است.  هر اثر 
 بطــور  کلی  فضــای  خالی  و  نیز  پس  زمینه  ای  که  اشــکال  مثبت  بر  آن  قرار 
 گرفته  اند  را،  فضای  منفی  می  نامند.  این  فضا  به  عنوان  یک  عنصر  مهم 
 در  آثار  گرافیکی  به  ویژه  در  پوستر،  نقش آفرینی می کند.  برخی طراحان 
پوســتر، از فضــای منفــی، تنهــا بــه عنــوان پــس زمینــه، فضایــی برای 
که  کیدی بر فضای مثبت بهره می برند.  در حالی  استراحت چشم و تا
برخی دیگر، هوشــمندانه از قدرت پیام رسانی  این فضا در جهت معنا 
که به سبب هماهنگی فضای منفی  و مضمون پوستر سود می جویند 
با مضمون، تاثیرگذاری اثر بر بیننده بیشــتر می شــود. بنابراین در این 
مقاله، به مطالعه ی فضای منفی و شناســایی شیوه های انتقال پیام 
که  بــه مخاطبــان پوســتر از طریق این فضــا پرداخته می شــود.  از آنجا 
در طراحــی پوســتر، غالبًا توجه اصلی معطوف به فضای مثبت اســت 

کمتری برخوردار است، پی بردن به  و فضای منفی از اهمیت و توجه 
پتانســیل های این فضا و ویژگی های نهفته در آن، ضروری می نماید. 
 پرســش  های  اصلی  پژوهش  حاضر  این  اســت  که  در  طراحی  پوســتر،  از 
 چه  روش  هایی  می  توان  پیامی  را  از  طریق  فضای  منفی،  به  مخاطبان 
 منتقــل  کــرد؟  و  کــدام  روش،  غافلگیــری  بیشــتری  را  بــرای  مخاطب  به 
که   همــراه  دارد؟ برای پاســخ به این پرســش ها، باید ابتــدا روش هایی 
فضای منفی می تواند به یاری آنها حاوی پیامی باشــد، بررســی شــود 
کدام روش، غافلگیری بیشــتری را به همراه  و ســپس مشــاهده شــود 
خواهد داشــت؟ در این راستا، ُنه  نمونه  پوستر  از  مجموعه  ی  دهمین 
 دوســاالنه  جهانی  پوســتر  تهران  که  دارای  ویژگی  پیام رســانی  از  طریق 
 فضای  منفی  می  باشد،  بررسی خواهد  شد.  پوسترهای  این  مجموعه، 

 شامل  موضوعات  فرهنگی  و  اجتماعی است. 

پیشینه  پژوهش 

کی  از  آن  اســت  که  بررســی  پیشــینه ی  موضوع  تحقیــق  حاضر،  حا
 مطالعــات  اندکــی  در  خصوص  فضای  منفی  از  منظــر  ارتباط تصویری 
 انجــام  گرفتــه  اســت  و  هنــوز  کمبــود پژوهش هــای  عملــی  و  نظــری  در 
 ارتبــاط با  این  موضوع،  کاماًل  مشــهود  اســت.  در  این  حــوزه،  تحقیقی 
 از  کامــران  افشــار  مهاجــر  بــا  عنــوان  »فضــای  منفــی  در  گرافیــک«  در 
ک   پژوهشــنامه  هنرهــای  دیــداری  به  چاپ  رســیده  که  به  اصــول  ادرا
 دیــداری  گشــتالت،  اصــول  طراحــی  ویلیامــز  و  ارتبــاط  آنهــا  بــا  فضــای 
 منفــی  پرداختــه  شــده  اســت )افشــار مهاجــر،1390(. پژوهــش  دانگ 
 هیــون  لی1 نیز با  عنوان: »اســتفاده  موثر  از  فضــای  منفی  در  گرافیک«، 
 بــه  شناســایی  روش  های  موثــر  در  به  کارگیری  فضــای  منفی  در  جهت 
 بهبود  خوانایی  متن  و  نیز  کنترل  سلسله  مراتب  بصری  پرداخته  شده 
 اســت)Lee, 2007(.  همچنین در پژوهشــی،  فضای  منفی  در  ساختار 
 ترکیب  بندی  پوســتر مورد توجه قرارگرفته )ضرابی،13۸9(  و  حســینی 
نیــز  بــه  بررســی  فضای  منفــی  پوســترهای  فرهنگــی  ایران  بــا  توجه  به 

 تئوری  گشتالت  پرداخته  است )حسینی، 1391(.
در  بررســی  پیشــینه ی  پژوهش هــای  انجــام  شــده  در  ایــن  حــوزه، 
 پژوهشــی  در  زمینــه  ی  توانایــی پیام رســانی   فضــای  منفــی  در  پوســتر 
 مشــاهده  نشــده  اســت.  همین  نکته،  ضرورت  پژوهش  در  این  زمینه 

 را  دو چندان  می  کند. 

فضای  منفی  در  پوستر   

فضای  منفی،  عنصری  اســت  که  طراح  پوســتر،  چه  بخواهد  و  چه 
 نخواهــد  آن  را  در  کار  خــود  خلق  می  کند  و  توســط  بینندگان  مشــاهده 
 می  شــود؛  بنابرایــن،  بــرای  یــک  طــراح  حیاتی  اســت  کــه  بیامــوزد،  هر 
 عنصری  را،  به  عنوان  یک فرم  و  همچنین  یک  دال  معنا  ببیند.  زمانی 

کــه فضــای  منفــی  بــه  عنوان  یــک  عنصر  بصــری  ماهرانــه  بــه  کار  گرفته 
 شــود،  موجب  جلب  توجه  بیشــتر  ســوژه  اصلی  می شــود.  این  فضا،  با 
 تعریف  شــیء  و  با  ایجاد  تعادل  در  منظره  بصری،  به  عنوان  یک  عنصر 

 کلیدی  در  ترکیب  بندی  استفاده  می شود. 
فضــای  منفــی  اســامی  دیگــری  نیــز  دارد  کــه  عبارتنــد  از :»فضــای 
 ســفید2« ، »فضــای  داخل  حــروف«3 ،  »فضای  باقیمانــده«4 ،  »فضای 
که  اشــاره  به  فضای  احاطه  شــده  توسط  عناصر  دیگر   به  دام  افتاده 5« 
 دارد.  اصطــالح »ســفید  خوانــی«  در  طراحــی  گرافیک  نیز  کــه  به  معنی 
ح  می  باشد،  اشاره  به  فضای   حضور  سطح  سفید  غیر  از  حاشیه  در  طر
 منفــی  دارد. ایــن  مهم  آن  اســت  که  نباید  صفحات  از  تصویر  و  نوشــته 
 کامــاًل  پــر  شــوند  و  ســفیدی  نداشــته  باشــند.  همچنیــن  تقســیم  ایــن 
 سفیدی  ها  در  صفحات  باید  به  درک  مفهوم  و  سهولت  خوانده  شدن 

 اثر  نیز،  یاری  رساند )افشار  مهاجر،13۸1، ۸6(.
به  طور  کلی  فضای  منفی  در  پوستر  می  تواند  به  عنوان  پس  زمینه، 
 حاشــیه،  فضایی  برای  استراحت  چشم،  عاملی  جهت  توقف  یا  پایان 
کید  و  جلب  توجه  و  یا  حتی  بیان  کننده ی  معنا  و  مضمونی   ارتبــاط،  تا
 به  کار  گرفته  شود.  گایل  دیبلر  فینک  نیز  معتقد  است  که  فضای  منفی 
 می  توانــد  بــه  عنــوان  ارائــه  دهنده ی  مفهــوم  با  نشــان  دادن  حاالت  و 
.)Finke, 2001,13( همچنین  انتقال  معانی  سمبلیک  استفاده  شود 
بایــد  توجــه  داشــت  که  فضای  منفــی  را  نباید  فقط  یــک  پس  زمینه 
 ســاده  انگاشــت.  بدین  معنی  که  وقتی  فضای  منفی  زیرکانه  استفاده 
 شود،  می  تواند  خود  را  به  پیش  زمینه  کشانده  و  دیگر  حکم  پس  زمینه 
گاهی  و  دانش  ســاخته  شــده  باشــد،  گــر  زمینه  با  آ  را  نداشــته  باشــد.  ا
 کل  طراحــی  به  ســرعت  و  بــه  گونه  ای  موفق  دارای  وضوح  خواهد  شــد 
 و  گویــی  فضای  منفی  به  مثبت  تبدیل  می  شــود.  » فضای  منفی،  یک 
 محیط  تغییر  پذیر  اســت  که  طراح  با  دانش  بصری  خود  می  تواند  آن  را 
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 تحت  کنترل  خویش  در آورد«  ) افشار  مهاجر،1390، 25(. 
که بیشتر مورد توجه این پژوهش  تعریفی از فضای مثبت و منفی 
است، از منظر وسیوس ونگ می باشد. وی بر این باور است که فضا یا 
خالی است )فضای منفی( یا اشغال شده )فضای مثبت( و هر یک از 
دو فضا، فرمی را در پوستر ایجاد می کنند )ونگ،1392، 45(.  فضای 
 منفــی  پوســتر  می  تواند با  کمک  گرفتن  از روش هــا و  عواملی در  انتقال 
 پیــام  بــه  مخاطــب  یاری  رســاند  که  در  زیر  به  آنها  اشــاره  شــده  اســت. 

وسعت  فضای  مثبت  و  منفی  در  پوستر  

که از طریق مشــاهده مســتقیم  در طی پژوهش حاضر، اطالعاتی 
کی از آن است  فضای مثبت و منفی در پوسترها به دست می آید، حا
که رابطه این دو فضا، به سه شکل می تواند مشاهده شود. 1- غلبه 
فضای منفی، 2-غلبه فضای مثبت و 3- توازن بین فضای مثبت و 

که هر یک نقش و تاثیری متفاوت دارند. منفی، 
عوامل فراوانی نظیر میزان وسعت، مکان قرارگیری و رنگ فضای 
مثبــت و منفــی و نیــز ســوژه ی تصویــر، تاثیــر آن بــر مخاطــب و میزان 
تحریك شــبکیه چشــم ایــن دو فضا،  می تواند بر غلبــه فضای منفی و 

بالعکس و نیز توازن این دو فضا تاثیرگذار باشد. 
غلبه  ی  فضای  منفی از نظر وسعت  به  این  مفهوم  است  که  عناصر 
 مثبــت  بصــری  اعــم  از  نوشــتار  و  تصویــر،  ســطح  کمتــری  را  نســبت  بــه 
کمیت  ســطح   فضــای  منفی ) زمینه(  بــه  خود  اختصاص  می  دهد.  حا
کید  و  جلب  توجه   وســیع  زمینه  در  این  گونه  پوســترها،  یا  به  ســبب  تا
 بیشــتر  مخاطــب  بــه  ســوژه  ی  اصلــی  و  یا  به  ســبب  یــاری  رســاندن  به 

 مفهوم  و  معنای  پوستر  است.
کــه  فضــای  منفــی  وســیع،  می  توانــد  به  گفــت   در تفســیر می تــوان 
که  برخی  طراحان  با  در  نظر  گرفتن  این  مفاهیم،  لت  کند   مفاهیمی  دال
 از  فضای  منفی  گســترده  در  راستای  پیام  پوستر  سود  می  جویند.  این 
کره،  ســاخته  کی،  مخلوط  نشــده،  با  مفاهیــم  عبارتنــد  از: خلــوص،  پا
 نشــده،  دســت  نخــورده،  شســته  شــده/  بهشــت،  آمــرزش،  تقدس/ 

 وســعت،  فراوانــی/  آزادی،  رهایــی/  بــاز  بــودن،  فاصلــه،  تنهایــی، 
 انفعــال/  آرامــش  بــی  نهایــت،  متانــت/  روز،  آســمان،  زمیــن،  ســطح 
 زیرکشت/  دریا،  رودخانه،  برف،  یخ/  کیفیت،  ثروت،  لوکس،  اسراف، 
 انحصــاری/  از  دســت  رفتــه،  گمشــده،  بــه  ســرقت  رفتــه،  نابود  شــده 
 )White, 2011, 51(. به  عنوان  مثال  در  پوســتر  لکس  دروینســکی6  از 
 کشــور  آلمــان  با  عنــوان  موزیــکال  تایتانیک،  فضای  منفی  در  راســتای 
که وسعت و مکان قرارگیری  کارگرفته شده   پیام  و  مضمون  پوستر به 

کادر،  تداعی  کننده  ی  دریا  است )تصویر1(. آن در 
گی  اســت  که  غلبــه  فضــای  مثبــت از نظــر وســعت،  بیانگر  ایــن  ویژ
 فضای  منفی  نســبت  به  عناصر  مثبت  بصری،  سطح  کمتری  از  پوستر 
 را  به  خود  اختصاص  داده  است.  در  این  حالت،  عناصر  مثبت  بصری، 
 فضای  بیشــتری  را  اشــغال  کرده  و  فضای  آزاد  و  تنفس  کمتری  در  کادر 
گاهانه  و  در  جهــت  موضوع  و  مضمون  گر  ایــن  نکته  آ  باقــی  می  مانــد.  ا
 پوســتر  به  کار  گرفته  شــود،  به  بیان  معنایی  آن  یاری  رســانده  و  ســبب 

.)White, 2011, 51( تاثیرگذاری  بیشتر  پیام  بر  مخاطب  می  شود 
کار رفتن فضای تهی محدود  که به   در تحلیل می توان بیان نمود 
در پوستر، مفاهیمی  همانند  ازدحام،   فشار،  خفقان،  شلوغی،  آلودگی 
 و ...  را در ذهن مخاطب تداعی می کند. تصویر 2،  پوســتر  فیلم  »دل 
 خون«  اثر  حیدر  رضایی  است  که  در  آن،  غلبه  فضای  مثبت  بر  فضای 
 منفــی  در  راســتای  مفهــوم  پوســتر  به  کار  گرفته  شــده  اســت و اینگونه 
که محدودیت فضای منفی پوســتر،  فشار  روحی  اســتنباط می شــود 
کــم  بــر  شــخصیت  اصلــی  فیلــم را نشــان می دهــد. بر این اســاس،   حا
که غلبه فضای منفــی و یا غلبه فضای مثبت  می تــوان اظهار داشــت 
گر در  کــه ســبب محدودیــت فضــای تنفــس و تهی پوســتر می شــود، ا

راستای مضمون باشد، توانایی پیام رسانی دارد.
تــوازن  فضــای  مثبــت  و  منفــی  زمانــی  به  وجــود  می  آید  کــه  فضای 
 منفــی،  هم  انــدازه یا هم  وزن  با  دیگــر  عناصر  بصــری  درون  کادر،  ظاهر 
 می  شــود.  در  واقــع  فواصــل  و  فضــای  منفــی  در  کنار  فرم  هــای  مثبت، 
 ســبب  ایجاد  تعادل  و  گردش  چشــم  در  صفحه  شــده  که  به  توازن  بین 
 فضــای  مثبــت  و  منفــی  منجر  می  شــود.  در  ایــن  حالت،  غالبــًا  فضای 

تصویر1-  موزیکال  تایتانیک،  طراح:  لکس  دروینسکی.
ماخذ: ) موسسه  توسعه  هنرهای  تجسمی  معاصر، 1388، 60(

 تصویر2- دل  خون،  طراح:  حیدر  رضایی.
ماخــذ: ) موسســه  توســعه  هنرهــای  تجســمی  معاصــر، 

 )83 ،1388

 تصویر3- حرف  و  کلمه، طراح:  بارتوش  لوکاشونک7.
ماخذ: )موسســه  توســعه  هنرهای  تجســمی  معاصر، 

)۴8 ،1388
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کیدی  داشــته  و  تعادلی  کــه  در  کل  ایجاد  می  کند،  مورد   منفــی  نقش  تا
 اهمیت  واقع  می شود )تصویر3(.

جــدول1، میزان وســعت فضای منفی و مــکان قرارگیری این فضا 
در پوســترهای 2،1 و 3 بــه همــراه تفکیک فضای مثبــت و منفی آنها 
)رنــگ ســیاه نشــان از فضــای مثبــت و رنــگ ســفید نشــان از فضای 

کرده است.  منفی( بر مبنای تجسمی، توصیف 
گاهــی  مخاطبــان  در  قضــاوت  مســاحت  فضای  مثبــت  و  منفی  در 
 کادر  دچــار  خطــای  تناســب  می  شــوند؛  چــرا  کــه  مــکان  قرارگیــری  این 
 فضاهــا  در  کادر،  هماننــد  وســعت  آنهــا  می  توانــد  در  غلبــه  یــک  فضا  بر 
 دیگــری  تاثیر  گــذار  باشــد.   طبق  پژوهش  خطای  تناســب  میلــز  تنکر۸، 
 استاد  دانشکده  روان شناسی  دانشگاه  مینسوتا  در  آمریکا،  مخاطبان 
درصــد  از  کادر  توســط  ســطح  ســیاه   75 تصویــر4،  گمــان  می  کننــد 
 پوشــیده  شــده  اســت؛  در  صورتی  که  هر  دو  ســطح  ســفید  و  ســیاه 50 
درصد  از  مساحت  کادر  را  اشغال  کرده  اند )Lee, 2007, 5( . این  خطای 
 تناســب،  بدون  شــک  در  قضاوت  بیننده  درباره ی  مســاحت  اشــغال 
 شــده  در  برگــه،  اثر  می گــذارد.  این  نمونــه ی  تصویری  نشــان  می  دهد 
 که  ســطح  مرکزی  در  ارتباط  با  کل  ســطح  کادر،  بیشتر  برآورد  می شود  و 
 تفاوتی  میان  سیاه  یا  سفید  بودن  منطقه  مرکزی  کادر  ندارد.  بنابراین 
 می  تــوان  نتیجــه  گرفت  که  تنها  مســاحت  در  تعیین  تســلط  یک  عامل 
 بــر  دیگری  تعیین  کننده نیســت،  بلکه  مکان  قرارگیــری  آن  نیز  اهمیت 
 دارد.  همچنیــن  بایــد  خاطــر  نشــان  کــرد  کــه موقعیت  محوری  شــکل 

 مثبــت،  بــه  طــور  قابــل  توجــه  ای  فضــای  منفــی  را  تحت  الشــعاع  قــرار 
 می  دهــد. بــا  قــرار  دادن  عناصــر  مثبــت  ترکیب  بندی  به  ســمت  یکی  از 
 کناره  های  کادر،  فضای  پس  زمینه  به  صورت  بهینه  اســتفاده  می  شود 
 و  ترکیب  بندی،  از  لحاظ  بصری  بزرگ  تر  و  گســترده  تر  به  نظر  می  رســد، 

.)Lee, 2007, 6( گر  قسمت  بزرگی  تهی  بماند  به  خصوص  ا

فرم  در  فضای  منفی  پوستر 

امیــل  وایــس  9می  گویــد:  » یــک  پوســتر  بایــد  دو  چیــز  را  بــه  خوبــی 
 انجــام  دهــد؛  اول  توجه  بیننــده  را  جلب  نماید  و  دوم  اینکــه  به  اندازه 
 کافــی  توجــه  را  بــر  روی  خود  نگه  داشــته  و  طوالنی  کند  تــا  مخاطب  به 
 خوبــی  پیــام  را  دریافــت  نمایــد«  )White, 2011, 63( . یکــی از عوامــل 
کــه ســبب طوالنی  تر شــدن ارتبــاط مخاطــب با اثر می شــود،  مهمــی 

جدول1- توصیف میزان  وسعت  فضای  منفی  پوسترهای 2،1و 3  بر مبنای تجسمی.

کشور تفکیک فضای مثبت و منفی عنوان پوستر/ 
پیام رسانی از طریق فضای مثبت مکان قرارگیری فضای منفیوسعت فضای مثبت و منفیدر پوستر

و منفی

تصویر1- موزیکال 
کادرغلبه فضای منفیتایتانیک/ آلمان گستردگی فضای منفی، تداعی دریالب به  لب پایین 

تصویر2- دل خون/ 
کادرغلبه فضای مثبتایران محدودیت فضای منفی، انتقال حس لب به لب باالی 

فشار روحی

تصویر3- حرف و 
کادرتوازن دو فضاکلمه/ لهستان کنده در تمام  عدم پیام رسانی از نظر میزان وسعتپرا

 تصویر ۴-  خطای  تناسب. 
)Lee, 2007, 5(
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وجود فرمی آشــنا در فضای منفی اســت. زیــرا توجه مخاطب، عالوه 
بــر فضای مثبت، بــه فضای منفــی پس  زمینه نیز معطوف می شــود. 
گر  فرم،  اشــغال  کننده  فضا    فضایی  را  اشــغال  می  کند.  ا

ً
»فــرم«   معموال

گر  فرم  فضای  تهی  باشــد   در  نظــر  گرفتــه  شــود،  آن  را  » فــرم  مثبــت«   و  ا
 کــه  فضایــی  اشغال  شــده  آن  را  احاطه  کرده  باشــد،  آن  را  » فــرم  منفی«  
که می دانیم تصویر و  گونه   می نامنــد )ونــگ،1392، 45-49(.  همان 
که اطالعات و پیام هایی را به مخاطب منتقل  فرم توانایی آن را دارد 
گرفته باشــد نیــز، باز  گــر ایــن فــرم در فضــای منفــی قــرار  کنــد. حــال ا
توانایی انتقال پیام را دارد.  فرم  می  تواند  به  دو  شیوه  ی  »فرم نهفته«  

 و  یا  » خطای  بصری«   در  فضای  منفی  پوستر  به  کارگرفته  شود.
الــف.  فــرم نهفتــه  در  فضــای  منفــی  پوســترهای ۵ و 6 : در  ایــن 
 حالت،  بخشــی  از  فضای  منفی  پوســتر  در  قالب  یک  تصویر  یا  نوشــته 
 بــروز  کرده  و  به  شــکل  یــک  فرم  در  فضــای  منفی  خود  نمایــی  می  کند. 
 عناصر  مثبت  در  صفحه  به  گونه  ای  در  کنار  یکدیگر  قرار  می گیرند  که  این 
 تلقی  در  ذهن  بیننده  ایجاد  می  شود  که  در  فضای  منفی،  فرمی  نهفته 
 وجــود  دارد؛  اما  تعویضی  بین  فضــای  مثبت  و  منفی  صورت  نمی گیرد 
ح  »فاقد  ابهام«   می  باشد.   تقابل  بین  فرم  و  فضای  منفی،  سبب   و  طر
 تلقــی  فــرم  از  فضــا  می  شــود.  در  واقع  در  ایــن  گونه  آثار،  تمــام  تالش  در 
 جهــت  ارائــه  ی  یــک  فــرم  از  فضــا  اســت.  ایــن  نکته  ســبب  پویا  شــدن 
 فضــای  منفی  و  انتقــال  پیام  از  طریق  این  فضا  به  مخاطب  می  شــود. 
گونی  فــرم  نهفتــه  در  فضــای  منفــی،  می توانــد  بــه  شــیوه  های  گونا
 در  پوســتر  مشــاهده  شــود.  یکی  به  شــیوه  ی  فرم  بصری  کامل  با  خط 
 کناره  نمای  مشــخص  و  دیگری  فرم  بصری  ناتمام  با  خط  کناره  نمای 
 تکمیل  نشــده  اســت. فرم  بصری  کامل  در  فضای  منفی،  شکلی  کامل 
و یکپارچــه  می  باشــد  که  دور  آن  را  شــکل  یا  اشــکال  مثبت  بــه  گونه  ای 
 در  بر گرفته انــد  کــه  فضــای  منفــی  درون  آن  یا  بیــن  آنها،  خــود  یک  فرم 
 بصــری  معنــاداری  را  تشــکیل  می دهــد.  بــه  عنــوان  مثــال  در  پوســتر 
 S , I ,  R « نمایشــگاه  »خطاطــی  چینــی«  در  آلمان،  حــروف  کرم  رنــگ 
 » R, A«فرم هــای نهفتــه در فضــای منفــی هســتند  که  دو  حــرف «, A

به  شــکل  یک  فرم  بســته  شده  و  کامل  که  توسط  فضای  مثبت  محاط 
 شده  است  مشاهده  می  شود.  دو  حرف » S , I« نیز  به  شکل  فرم  بسته 

 نشده ای  هستند  که  به  فضای  نامحدود  زمینه  راه  دارند )تصویر 5(.
روش  دیگــر  نمایــش  فرمــی  نهفتــه  در  فضــای  منفــی،  فــرم  بصــری 
 ناتمــام  بــا  خــط  کنــاره  نمای  تکمیل  نشــده  اســت  کــه  در  آن  از »عامل 
 یکپارچگی«  بهره  گرفته  شده  است. یکپارچگی،  رفتار  خود  به  خودی 
 انســان  اســت  کــه  در  آن  مغــز،  شــکل  ناتمــام  را  کامل  می  کنــد  و  به  طور 
 غریزی  یک  خط  فرضی  محیطی،  حول  تصویر  ناتمام  رسم  می  نماید.  
در  ایــن  حالــت،  فرم  منفی  ناتمام،  بخشــی  از  فضــای  نامحدود  زمینه 
 اســت. بــه  عنوان  مثال،  تصویر 6،  یک  پوســتر  تئاتر  بــا  عنوان  »زندگی 
 یک  رویاســت«  از  کشــور  کرواســی  می  باشــد  که  ســر  و  گردن  مردی  که  بر 
 صندلــی  نشســته  و  تاجــی  بر  ســر  دارد،  فرمــی نهفته  در  فضــای  منفی 
 اســت.  این فرم  یک  شــکل بسته  نشده  است  که  امتداد  آن  به  فضای 

 وسیع  پس  زمینه  می  رسد. 
غ  از  وجود  خط  کنــاره  نمای  همچنیــن  بایــد  خاطر  نشــان  کــرد،  فــار
 کامــل  یــا  ناتمام  حول  فرم هــای  نهفته  در  فضای  منفی،  ایــن  فرم ها،  یا 
 یک  شکل  مستقل است ) تصویر 5(  و  یا  به  عنوان  بخشی  از  فرم  مثبت 
 مشــاهده  می  شــود  و  تکمیل  کننــده  آن  هســتند ) ادغــام  فــرم  منفــی  بــا 
 فــرم  مثبــت(؛  کــه  در  این  صــورت،  دو  فضای  مثبت  و  منفــی  در  تکمیل 
 فــرم  مــورد  نظــر  نقش  دارنــد )تصویــر 6(. فــرم نهفته در فضــای منفی، 
استقالل آن و عامل یکپارچگی به همراه تفکیک فضای مثبت و منفی 

پوسترهای 5 و 6 در جدول 2، نشان داده شده است.
 بــا توجــه بــه روش هــای نمایــش فرمــی نهفتــه در فضــای منفی، 
که  اشــکال  ناتمام نســبت به اشــکال  می تــوان این  گونه تحلیل نمود 
کامل،  بیننده  را بیشتر  درگیر  خود می کنند؛  زیرا  می  توانند  کامل  دیده 
 شوند  و  تمایل  طبیعی  بیننده  نیز،  سعی  در  تکمیل  فرم  ناتمام  دارد. 
 ایــن  عامــل،  ســبب  پویا  شــدن  فضــای  منفــی  و  مشــارکت  بیننــده  در 
 جهت  تکمیل  تصویر  و  در  نتیجه  دریافت  پیام  شده،  که  خود  موجب 

 جذابیت  بیشتر  اثر  می  شود.

 تصویر ۵-  خطاطی  چینی،  طراح:  هونگ  ژانگ10.
ماخذ: )موسسه  توسعه  هنرهای  تجسمی  معاصر، 1388، ۵0(

تصویر 6-  زندگی  یک  رویاست، طراح:  وان  کوکولیچ11.
ماخذ: )موسسه  توسعه  هنرهای  تجسمی  معاصر، 1388، ۵۵(

پیام رسانی  فضای  منفی  در  پوستر
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ب. خطای  بصری  در  فضای  منفی  پوسترهای 8 ، 9 و 10
گاهــی  فــرم  موجــود  در  فضــای  منفــی  بــه  گونه  ای  اســت  که  ســبب 
 خطای  بصری  در  فضای  منفی  پوســتر  می  شــود.  این  خطای  بصری، 
 از  طریــق  تداخــل  فضــای  مثبــت  و  منفــی  در  یکدیگــر  و  نیــز  حضــور 
 قدرتمنــد  خــط  کنــاره  نمای  مشــترک  یا  بــه  عبارتی  دیگر  مرز  مشــترک 
 میــان  فرم هــای  مثبــت  و  منفــی  بــه  وجود  می  آیــد.  این  مرز  مشــترک، 
 بیننده  را  در  تشــخیص  این  که  کدام  فرم  بر  دیگری  غالب  اســت،  دچار 
 ســردرگمی  می  کند.  چشــم  و  مغز  در  تشــخیص  این  که  مرز  مشترک  به 
 کــدام  یــک  از  فرم  هــا  تعلــق  دارد،  دچــار  دوگانگی  و  ابهام  شــده،  بدین 
 Wallschaeger,1992,( ترتیــب  خطــای  بصــری  ایجــاد  خواهــد  شــد 
349( . در  چنیــن  حالتــی،  برای  مشــاهده  فرم  منفی،  بایــد  فرم  مثبت 
 را  بــه  پــس  زمینــه  کشــاند  و  بالعکــس. در  واقع  هــر  دو  فضــای  مثبت  و 
 منفی  به  صورت  همزمان،  هم  نقش  شــکل  و  هم  نقش  زمینه  را  بازی 
 می  کنند  و  با  یکدیگر  تعویض  می شوند؛  بنابراین  تعیین  شکل  و  زمینه 
 در  آنهــا  دشــوار  اســت  و  تقریبــًا  هر  دو  از  نظــر  بصری  به  یک  انــدازه  پویا 
 هستند. نمونه بسیار عالی و معروف در این زمینه، تصویر دو پهلوی 
که  خ"  ادگار  روبین12، روان  شــناس دانمارکی اســت  " گلــدان و دو نیم ر

کتاب ها را درخصوص پدیده ی شکل-  اولین و از جمله بنیادی  ترین 
زمینــه، به نگارش در آورده اســت. در این تصویــر، فرم مثبت و منفی 
در هم تداخل داشــته و تحریك شــبکیه چشم در هر دو فضا به وجود 
ح  ها،  به  دلیل  جا  به  جایی  می آید )تصویر 7(. در  نمایش  این  گونه  طر
 دو  فضا  و  گیج  شدن  بیننده  در  پیش  زمینه  و  پس  زمینه  بودن  عناصر، 
 که  یک  تکنیک  بصری  تحریک  کننده  اســت،  سبب  غافلگیری  و  جلب 

ح  می  شود.                                                                                                                       توجه  بیشتر  بیننده  به  طر
عامــل  یکپارچگــی  نیز  در  خطــای  بصری  در  فضای  منفی  پوســتر، 
ح  می شود.  همچنین  این  خطای  بصری  از  طریق   سبب  جذابیت  طر
 حضور  »یک  فرم«  ،  »تکرار  یک  فرم«  یا  »چند  فرم  متفاوت«  در  فضای 
 منفــی  می  توانــد  بــه  وجود  آید.  به  عنــوان  مثال تصویر ۸،  پوســتری  با 
 عنوان »محیط  زیســت«  از  کشور  تایوان است  که  در  فضای  منفی  آن، 
 تنهــا  یک  فرم  که  ســر  پرنده  ای  اســت،  مشــاهده  می  شــود.  خط  کناره 
 نمای  این  پرنده،  با  تصویر  دســت  انســانی  که  در  فضای  مثبت  پوستر 
 قرارگرفتــه،  مشــترک  اســت  که  ســبب  جــا  به  جایــی  دو  فضا  بــا  یکدیگر 
 می  شــود.  بنابراین  در  این  پوستر،  »یک  فرم«  در  فضای  منفی،  سبب 
 خطــای  بصــری  شــده  اســت. تصویــر 9،  پوســتر  نمایشــگاه  مردودین 

جدول2- توصیف  فرم نهفته  در  فضای  منفی  پوسترهای  ۵ و 6 بر مبنای تجسمی.

خ، اثر: ادگار روبین. گلدان و دو نیم ر تصویر7- 
ماخذ: )داندیس، 1388، 66(

کشور تفکیک فضای مثبت و منفی   عنوان پوستر/ 
در پوستر

فرم نهفته در 
استقالل فرم در عامل یکپارچگیفضای منفی

فضای منفی

تصویر ۵- خطاطی 
چینی/ آلمان.

فرم نوشتاری
)S , I , R , A حروف(S , I مستقل از حروف S , I , R , A حروف

فرم مثبت

تصویر6- زندگی یک 
کرواسی. رویاست/ 

فرم تصویری )سر و 
گردن مرد نشستهگردن مرد نشسته( سر و 

گردن بخشی از  سر و 
پیکره مرد نشسته 
)تکمیل  کننده فرم مثبت(

طــراح:  8-  محیــط  زیســت،  تصویــر 
کو13.  جفرسون 

)موسســه  توســعه  هنرهــای  ماخــذ: 
 تجســمی  معاصر، 1388  ،109(  

هفتمیــن  مردودیــن  نمایشــگاه   -9 تصویــر 
 دوساالنه نقاشی معاصر، طراح:  نفیسه  مفیدی.
) موسســه  توســعه  هنرهای تجســمی  ماخــذ: 

معاصر،  1388، 70(

طــراح:  10-  محیــط  زیســت،  تصویــر    
سامس النی1۴.

)موسســه  توســعه  هنرهــای  ماخــذ: 
 تجسمی  معاصر، 1388، 116(
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کشور تفکیک فضای مثبت و منفی عنوان پوستر/ 
تعداد فرم خطای بصری در عامل یکپارچگیخطلی بصری در فضای منفیدر پوستر

فضای منفی

تصویر 8- محیط زیست/ 
تایوان.

خطای بصری تصویری
یک فرمپرنده)سر پرنده(

تصویر 9- نمایشگاه مردودین 
هفتمین دوساالنه نقاشی 

معاصر/ ایران.

خطای بصری تصویری
)سر انسان و پرنده ای 

در حال پرواز (
تکرار یک فرمسر انسان

تصویر 10- محیط زیست/ 
آمریکا.

خطای بصری تصویری
)پرندگان، حشرات و حیوانات 

گون( گونا
چند فرم متفاوت-

جدول3- توصیف  خطای  بصری  در  فضای  منفی  پوسترهای 8، 9 و 10 بر مبنای تجسمی.

 هفتمیــن  دوســاالنه  نقاشــی  معاصــر  از  کشــور  ایران  اســت  کــه  خطای 
خ  ســر   بصــری  در  فضــای  منفــی  آن  از  طریــق  »تکــرار  یــک  فــرم« ) نیم  ر
 انســان  و  پرنــده  ی  در  حال  پرواز(  به  وجود  آمده  اســت. تصویر 10  نیز، 
 پوستری  با  عنوان » محیط  زیست«  از  کشور  آمریکا  است  که  »چند  فرم 
گون(  در  فضای  منفی   متفاوت« )پرندگان،  حشــرات  و  حیوانــات  گونا

 آن  مشاهده  می  شود  که  سبب  خطای  بصری  شده  اند. 

در جــدول 3، خطــای بصــری در فضای منفی و نحــوه ارائه آن در 
پوســترهای ۸ ، 9 و 10 بررســی و توصیــف شــده اســت. اطالعــات بــه 
که ایــن روش، توانایی نشــان دادن  کــی از آن اســت  دســت آمــده حا
که به واســطه آن پیامی منتقل شــود را دارد.  فرمــی در فضای منفی 
که در فضای مثبت و منفی ایجاد می کند،  این روش به سبب ابهامی 

غافلگیری بیشتری را برای مخاطبان به همراه دارد.

رنگ

 رنگ  یک  عنصر  بصری  مهم  در  طراحی  پوســتر  اســت  که  می  تواند 
گاهی  فضای  منفی  در  پوستر،  از   معانی  را  در  ذهن  بیننده  تداعی  کند.  
 طریــق  رنگی  که  طراح  به  آن  اختصاص  می  دهد،  بیان  کننده  مفهومی 
اســت  و  در  انتقال  پیام  اصلی  پوســتر  به  مخاطب  یاری  می  رســاند.  به 
 عنــوان  نمونــه تصویــر 11،  پوســتری  با  موضــوع  پیشــگیری  از  بیماری 
ک«  از  کشور  اوکراین است.  مطابق  ک،  خون  پا  ایدز،  با  شعار »عشق  پا
 با  مضمون  پوســتر،  رنگ  فضای  منفی،  ســفید  انتخاب  شــده  اســت. 
ک  اشــاره  کی  اســت  که  به  عشــق  پا رنــگ  ســفید  در  اینجــا  به  مفهوم  پا
 دارد  کــه  در  نتیجــه  آن،  خــون  از  آلوده  شــدن  به  بیمــاری  ایدز  در  امان 
ک  باقی  می  ماند.  بنابراین  رنگ  ســفید  در  این  پوســتر،  در  انتقال   و  پا

 پیام  به  مخاطب  یاری  رسانده  است. 

       )الف(                          )ب(
ک.  طراح:  اولنا  استرانچوک1۵؛ ماخذ: )موسسه  توسعه  ک،  خون  پا تصویر 11- )الف( : عشــق  پا

 هنرهای  تجسمی  معاصر، 1388، 71(، 
)ب(: تفکیک فضای مثبت و منفی شکل الف.

پیام رسانی  فضای  منفی  در  پوستر
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نتیجه
 ارتبــاط  بصری،  متکی  بر  ایجــاد  ارتباط  با  مخاطبان  اســت.   بنابراین 
 باید  توجه  داشــت  که  تمام  عناصر  درون  پوســتر،  بــه  ویژه  فضای  منفی، 
 بــه  شــیوه  ای  به  کار  گرفته  شــود  که  عالوه  بر  جلــب  توجه  مخاطب،  مدت 
 زمان  ارتباط  وی  با  پوستر  را  بیشتر  کند  تا  پیام  در  ذهن  ماندگارتر  شود.   در 
 طراحی  پوستر،  غالبًا  پیام  در  فضای  مثبت  قرار  گرفته  و  به  بیننده  منتقل 
 می  شود.  بنابراین  دریافت  پیام  از  طریق  این فضا  برای  مخاطبان به  عادت 
 تبدیل شده  و  به  راحتی  از  کنار  آن  می  گذرند. در نتیجه  یک روش موثر در 
جلب توجه بیشتر مخاطبان، پیام رسانی از طریق فضای منفی است.
با  توجه  به  بررسی های  پژوهش  حاضر،  روش  های  بهره  گیری  از  قدرت 
 پیام  رسانی  فضای  منفی  در  ُنه پوستر  انتخابی  از  مجموعه  ی  »دهمین 
 دوساالنه  جهانی  پوستر  تهران«،  که  از  هفت  کشور  مختلف  جهان است، 
 در  جدول  هــای  2،1 و 3 بــر مبنــای اصــول تجســمی،  توصیــف  و  تحلیل 
 شده  است. نتایج حاصل از جدول ها نشان می دهد که فضای منفی با 
کید بر سوژه اصلی  استفاده از روش هایی می  تواند فراتر از پس  زمینه و یا تا
در پوستر عمل کند. این فضا توانایی آن را دارد که از طریق»گستردگی« و 
یا »محدودیت« آن در پوستر، »رنگ«، »فرم نهفته« و »خطای بصری« 
که در راســتای موضوع و مضمون پوستر انتخاب شده باشد، به عنوان 
یــك عنصــر بصــری قدرتمنــد در انتقــال پیام بــه مخاطــب نقش آفرینی 
که این فضا، معانی را درون  گفت  کند. با تحلیل فضای منفی می توان 
که با وســعت و یا محدودیــت آن و نیز مکان قرارگیری و نحوه  خــود دارد 
ترکیب بندی آن در راســتای مضمون پوســتر، معانی مورد نظر در ذهن 
بیننــده تداعــی می شــود. همچنیــن انتخــاب رنگ مناســب بــرای این 
گاهی از  فضــا نیــز، توانایــی انتقــال مفاهیــم متفاوتــی را دارد. بنابرایــن آ
ایــن معانــی برای طراح پوســتر ضــروری می نماید تا با اســتفاده نا به جا 

از این فضا، به پیام پوســتر خدشــه ای وارد نشــود. عالوه بر این، وجود 
فرمــی نهفته در فضای منفی اعم از نوشــته و تصویــر و یا خطای بصری 
در ایــن فضا، می تواند با ویژگی های متفاوتــی، نگاه مخاطب را به خود 
کند. فــرم نهفته و خطای بصری  کــرده و پیامی را به وی منتقل  جلــب 
کامل نمایان شود  در فضای منفی می تواند به شــیوه ی یك فرم بصری 
که بــا بهره گیری از عامل یکپارچگی ، ســبب  و یــا یــك فرم بصــری ناتمام 
مشــارکت بیننده در راســتای دریافت پیام می شود. همچنین این فرم 
که در این حالت دو فضای  می تواند بخشــی از فرم مثبت بصری باشد؛ 
مثبــت و منفــی در تکمیل فرم مورد نظر نقــش دارند همچنین خطای 
کــه از طریق »یک  فرم«  ، »تکــرار  یک  فرم« و  یا  بصــری توانایــی آن را دارد 
 »چنــد  فرم  متفــاوت«  در فضای منفی به وجود آیــد. بهره گیری از عامل 
یکپارچگی در این شــیوه نیز بر جذابیت بیشــتر فرم  ها ،تاثیرگذار است.
در میــان روش هــای بیــان شــده، وجــود فرمــی در فضــای منفــی 
که ســبب ابهــام در پس ــزمینه و  بــه ویــژه بــه شــیوه ی خطای بصــری 
پیش زمینه تصاویر می شــود، جلب توجه و شــوك بصری بیشــتری را 
بــرای مخاطب بــه همراه دارد. زیــرا مخاطبان غالبًا انتظار مشــاهده 
گیج  فرمــی در پس  زمینــه را نداشــته و جــا بــه جایــی دو فضا، ســبب 
شــدن و جلب توجه بیشــتر آنها می شــود. بنابراین با توجه به نتایج 
حاصــل، ســواالت مقالــه مبنــی بــر روش هــای پیام رســانی از طریــق 
کدام روش است؛ پاسخ  فضای منفی و اینکه بیشترین غافلگیری در 
گاهانــه از ایــن روش ها در راســتای  داده شــده اســت. بــا بهره گیــری آ
پیــام اصلــی پوســتر، توجــه مخاطبــان به فضــای پس  زمینــه جلب و 
ارتباط آنان با این فضا بیشــتر می شــود، زیرا مضامینی را از طریق آن 

که سبب ماندگاری پیام در ذهن آنها می شود. دریافت می کنند 

پی  نوشت ها

1   1  Dong Hyun Lee.
2   White Space.
3   Counterform.
4   Leftover Space.
5   Trapped Space.
6   lex drewinski)1951(.
7   Bartosz Lukaszonek)1978(.
8  Miles Tinker)1893-1977(.
9   Emil Weiss )1896-1965(.
10   Hong Zhang.
11   Vanja Cuculic.
12   Edgar Rubin.
13   Jeferson ku.
14   Sommese Lanny.
15   Olena Staranchuk.
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