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 چکیده
های تصویری، دربرگیرنده مایهبر نقش در پیکره خود عالوه زیورآالت معاصر در جایگاه هنر عینی و کاربردی،

های کالمی مثابة بوم نقاشی به بازتاب روایت که پیکره زیورآالت به های نوشتاری است، چنانمایهنقش
ی از عناصری از گیرهبهران و یراسنتی هنر ش نقور به دنبال استفاده از نوشتان شدمایه  نقش پردازد. می

معاصر ایرانی با تأکید فراوانی در  زیورآالت طراحاناز توسط برخی و تایپوگرافی نی ایرامة فرهنگ عا
یابی حضور ای به بررسی علترو با نگاهی بینارشتهاست. مطالعه پیشهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته  دهه
گیری از روش ار با بهرهجستاین پردازد.  های نوظهور نوشتاری در رمزگان زیورآالت این عصر میمایه نقش

سی ربرو نی اخوزبه باشناسی نوشتار، ن الکلو و موف و نشانهتحلیل گفتماد یکرذ روتخاو ا  توصیفی ـ تحلیلی
است. این پژوهش به دنبال طراحی زیورآالت پرداخته یخ  معاصر رتااز مقطعی ت زیورسازی، در تحوالاز یکی 
مایه در زیورآالت  نقشخوشنویسی به ر و نوشتالة ستحاای موجب ملاچه عوگویی به این سؤال است که،  پاسخ

است. رهاشدن از قیود کارکردهای سنتی و صرفاً تزیینی زیورآالت، تأکید بر اهمیت معاصر ایرانی شده 
های مایه، عامل اصلی استحالة نقشمحتوای متون و انتقال پیام به مخاطب و تبدیل شدن زیورآالت به رسانه

 است.های نوشتاری در پیکره زیورآالت معاصر شده مایهدیداری به نقش ــــــتصویری 
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مقدمه  .1  

منظور انتقال پیام و معنای مورد نظر  هنر همواره در پی ایجاد ارتباط با مخاطب خود به
یکی از هنرهای اصیل که انتقال پیام در آن  است. زیورآالت ایرانی نیز،خویش بوده 

گیرد از این قاعده دهندة آن صورت میها، رنگ و ...( تشکیلمایه واسطه عناصر )فرم، نقش به
و گاه کاربردی تزئینی دة ستفاامینهها به مة زهاست. هنر ایرانی ـ اسالمی در مستثنی نبوده 

، بر کتابتوهخوشنویسی عالاع نواز امتشکل ری نوشتات قع تزئینا؛ در وادهبوف خط معطواز 
ش و فرت، منسوجاب، چوری روی کاهکند، کاشی، سفالیی و فلزوف ظرن همچوری ثاآبر 

. از قرن سوم و چهارم (1391)کیا شمشکی،  ستاشته د دابررکاری معماری در کتیبهنگا
رفت وفی که برای کتابت قرآن بکار میهجری قمری شاهد کاربرد انواع خط به جزء خط ک

به بعد با ی هجرم سون قراز خط کوفی ت . تزئینا(1390)صفری، ها هستیم بر روی پارچه
رفته رفته نوشتار سفالی پاگرفت. وف بر ظرر نیشابوو لنهر وراءامادر عهد سامانی لگران سفا

ار مشتمل بر آیات قرآنی های کاربرد نوشتترین نمونهدر هنر فرش نیز تجلی یافت و قدیمی
در  خوشنویسی. خط و (38: 1388)افضل طوسی، گردد در فرش به قرن سوم هجری باز می

هر تزئین از عنصر تزئینی بیش ان بهعنوم ادوار تاریخی هنر ایرانی ـ اسالمی تماری معما
 . هنر زیورآالت(1391)حلیمی،  ستافته بکار رها نساختمااع نوابه دادن شکل، در یگرد

ترین هنرهای صناعی ایران حامل خوشنویسی و نگارش عنوان یکی از قدیمی ایرانی نیز به
های کاربرد نوشتار با خط پهلوی بر روی ترین نمونهاست. قدیمی حروف بر پیکره خود بوده

های دوران آغازین اسالمی؛ متضمن نام حاکم، عنوان یا آرمان و شعار وی بوده مهرانگشتری
ن شدمایه  نقش .(1388زاده،  )محمدی استدولت کاربرد داشته  هر رسمیو به صورت م

مة فرهنگ عای از عناصری از گیرهبهران و یراسنتی هنر ش نقوده از ستفااپی ر در نوشتا
های از طراحان زیورآالت ایرانی با تأکید فراوانی در دههخوشنویسی توسط برخی و نی ایرا

گزینش شعر یا متن نوشتاری که در این پژوهش، جایگاه است. اخیر مورد استفاده قرار گرفته 
مایه شده را دارا است در کمپوزسیون اثر نقش مستقیم دارد. همچنین نوع فرم نقش

قرارگیری خط یا نوشته به لحاظ موقعیت مکانی و رابطه آن با کادر و تلفیق آن با سایر 
ای هدفمند، در راستای انتقال مثابه مؤلفه بهشناسانه اثر  ییعناصر تصویری، در جهت وجه زیبا

زه هایی تا نشانهن، شدمایه  طة نقشسواخوشنویسی هریك به ر و نوشتا است.پیام بکار رفته 
گیری رویکرد و سبکی تازه در و به این ترتیب منجر به شکل ن زیورآالت آفریدهمزگارا در ر

ظام نوشتاری و خوشنویسی در طراحی است. کاربرد گسترده ن طراحی زیورآالت معاصر شده
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سی ربررد جامعهشناختی موه یدگااز دنیز و فلسفی ه یدگاتوان از دو ساخت زیورآالت را می
م قع توجه به نظاوف و در واحرفرم به ه یژوست توجه اینجا مطمح نظر در انچه آما ار داد؛ اقر

ان گفتمانی در سطح وسیع گیری یك جریمایه است که منجر به شکلمثابة نقشری بهنوشتا
جستار  است. و تا کنون در امور پژوهشی مغفول مانده در تاریخ طراحی زیورآالت ایران شده

شناسی نوشتار ( و نشانه2)الکلو و موف 1نتحلیل گفتماد یکرذ روتخااکوشد تا با می رو پیش
ده از ستفاا سازی؛ت زیورتحوالاز سی یکی ربرو نی اخوزبه باتحلیل متون زیورآالت(،  برای)

طراحی یخ  معاصر رتااز مقطعی ساخت زیورآالت در  ر و تایپوگرافی در طراحی ونوشتا
های بین گفتمانی واسطه این نظریه، مفهوم گفتمان و چالش به بپردازد.ایرانی  زیورآالت

گفتمان شود. نظریه شناختی از تحوالت زیورآالت معاصر ایران میسر می تحلیل کالن نشانه
های متعدد گفتمانی در حوزة بندیها در مفصلکلو و موف بررسی چگونگی تثبیت دالال

ای از فرایندهایی را که معنا گفتمانی زیورآالت را فراهم کرده و به این ترتیب شبکه میدان
کند. گونگی تجلی یافته، مشخص و بررسی میگفتمان شود و در این حوزهدرون آن خلق می
گونگی  ها بر سر تثبیت معنا در حوزة گفتمانچگونگی جریان کشمکشدر نهایت تحلیل 

گویی به دنبال پاسخ رو به با ذکر این مقدمه، پژوهش پیششود. طراحی زیورآالت مقدور می
های تصویری ـ دیداری در مایهلة نقشستحااملی موجب اچه عواست که،  تاین سؤاال
نی ایرنوشتاری در گفتمان زیورآالت معاصر ا هایمایههای سنتی زیورآالت به نقشگفتمان
ت زیورآالت تحوالی در ثیرتأچه های معاصر ر در گفتماننوشتان شد مایه است؟  نقششده
 است؟ های اخیر بر جای گذاشته ههان در دیرا

در این پژوهش نگارندگان برآنند که به سیر تحوالت گفتمانی در زیورآالت ایرانی و 
های های نوشتاری در گفتمانهای تصویری ـ دیداری به موتیفمایهچگونگی استحالة نقش

های نوشتار در رمزگان زیورآالت این عصر مایهزیورآالت عصر حاضر و واکاوی حضور نقش
 بپردازند. 

پژوهش پیشینه  .2  
است که های متعددی صورت گرفته مورد نظام ساختاری و نقوش زیورآالت پژوهش در

زیورآالت را مدنظر داشته و گاه به « سی ساختار نقوش و نوع ساخت تجسمیبرر»عمده آنها 

                                                           
1. Discourse 

2. Laclau & Mouffe 
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ای با عنوان است. ریحانه راعی در مقالهو تحلیل فرمی این مصنوعات پرداخته  یشناساییزیب
بر  2013، به سال «الگوهای سنتی و مدرن طراحی زیور ایرانی )از پیش از مادها تا کنون(»

یورآالت در هر دورة تاریخی دارای الگوی خاص خود بوده و این این باور است که طراحی ز
است. شهروز  های حاکم بر هر دوره بوده ها، اعتقادات و در نهایت گفتمانالگوها تابع اندیشه

تغییرات روند مد زیورآالت طال و جواهر ایرانی در نیم قرن »ای با عنوان پور در مقاله باباعلی
تغییر مد در طراحی زیورآالت ایرانی را مدنظر قرار داده و براساس در همان سال روند « اخیر

درخصوص تحلیل گفتمان الکلو  است. بندی دست یافتهاین تغییرات به یك تفکیك و دسته
ای به منصه ظهور رسیده که نزدیکترین مدل به روش ها و مقاالت گستردهنامهو موف پایان

به قلم سعید زاهد و مهدی کاوه در « ملی در ایرانهای پوشش گفتمان»این پژوهش، مقاله 
است. در این پژوهش ضمن بررسی پوشش در سه دورة تاریخی بر ورود فرهنگ  2012سال 

های حاکم بر این ادوار و تأثیرات آنها بر و گفتمان غربی دربارة پوشش به ایران تکیه شده
توان به یفی در حوزة گفتمان میاست. از دیگر مقاالت تألپوشش مورد تحلیل قرار گرفته 

کرد.  اشاره« های مختلف تاریخ معاصر ایرانبررسی تطبیقی جایگاه زن در گفتمان»مقاله 
توسط سیدعبدالعلی قوام و مشکات اسدی تألیف شده و براساس  2014این مقاله در سال 

و  پرداخته های الکلو و موف به بررسی جدال بین دو گفتمان سنت و تجدد در ایرانآموزه
ترین متن در مرتبط است. نگاه این دو گفتمان را نسبت به مسأله زنان مورد واکاوی قرار داده

لو و فرزان سجودی با عنوان شناسی نوشتار مربوط به مقاله هدی دمیرچیحوزه تحلیل نشانه
 انجام 2011است. در این پژوهش که به سال « شناختی تایپوگرافی فارسی تحلیل نشانه»

نگاری فارسی را تدوین و  شناسی نوشتار محقق در خطهای نشانه، نگارندگان شاخصهشده
عنوان ن پژوهش، مقاله زهرا کیاشمشکی بانزدیکترین عنوان به ایاند. مورد بررسی قرار داده

« های نوشتاری در نقاشی معاصر ایرانمایهگیری نقششناختی چگونگی شکلتحلیل نشانه»
هنر، معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط »المللی در کنفرانس بین 2015 است که در سال

های تصویری را مایه. وی در این مقاله سیر تبدیل نقشارائه شده است، «های آیندهزیست، افق
بسیار تأمل برانگیز خواهد بود اگر گفته شود تاکنون  است. به نوشتار در نقاشی معاصر مطرس کرده

های نوشتاری در زیورآالت معاصر گیری و تطور موتیفای در خصوص شکلمطالعهگونه هی 
های متفاوت زیورآالت، نوشتار و خوشنویسی، اگرچه در حوزه است.صورت نپذیرفته 

، امّا پژوهش جامع که ای انجام شدههای گسترده شناسی و گفتمان مطالعات و پژوهش نشانه
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های تصویری به نوشتار در زیورآالت را مورد لة موتیفارتباط و کاربست نوشتار و استحا
 است.بررسی قرار دهد، هنوز انجام نشده 

 

 مباني نظري  .3

. (47: 1375)عضدانلو،  تأکید بر فرایندهای اجتماعی دارد که مولد معناست ،مفهوم گفتمان
همواره ها ، بر این باور است که گفتمان؛ متضمن چیزی بیش از زبان است، گفتمان1گی

گذاری، باور داشتن، احساس، متضمن هماهنگ کردن زبان با شیوة عمل، تعامل، ارزش
)زاهد و  هستندها، زمان و مکان ها، نمادهای غیرزبانی، اشیاء، ابزار، فناوریها، لباس بدن

آید، به های تولید معنا به میان میوقتی سخن از گفتمان به مثابة نظام(. 51: 1391کاوه، 
. (1393)سجودی، بینیم  می 2هارسد به لحاظ نظری، آنها را همچون رمزگان ینظر م
دار که ساز رمزگذاری شده یا به عبارتی نشانهای خاص و بیشها رمزگانند، رمزگانگفتمان

مثابة حقیقت،  و کارهای تولید معنا و ارزش را در جهت تثبیت قدرت، تولید باورهای جمعی به
کنند های رقیب حمایت میکنندة قدرت، از موضع گفتمانتثبیتتولید دانش و همچنین 

 .(175: 1393)سجودی، 
شناختی از امور اجتماعی است ریة گفتمان الکلو و موف یك تحلیل کالن نشانهظن

های گفتمانی قابل درک مثابة ساخت . از دیدگاه این نظریه، امور اجتماعی به(1384)سلطانی، 
آید که معنا درون آن ای از فرایندها به حساب میاجتماعی شبکههستنند. پس کل حوزة امر 

ویژگی بارز نظریة گفتمان الکلو و  .(53 - 54: 1394)یورگنسن و فیلیپس، شود میخلق 
شناسی به عالم سیاست و اجتماع کشیده و از موف این است که آنها گفتمان را از حوزة زبان

(. از منظر الکال 95: 1390اند )مقدمی، یل استفاده کردهمثابة ابزاری نیرومند برای تحل آن به
دانند که ای میای برای معنادار شدن باید گفتمانی باشد و گفتمان را حوزهو موف هر پدیده

شود. آیند و معنایشان تثبیت میای در میصورت شبکه ها در آن به ای از نشانهمجموعه
ن میاطة بل(، و را)مدلوا محتوم )دال( و یا فررت صو، نداهبخش تشکیل شداز دو  3نشانهها

                                                           
1. Paul Gee  

ای مطرس است. رمزگان معموالً واجد یك نظام فراگیر و اجتماعی از قراردادهایی است که در هر حوزه نشانه. رمزگان؛  2

کنند که در چارچوب آنها میان دال و مدلول نوعی همبستگی تشکیل های معنادار تبدیل می ها را به سیستمنشانه

 شود. می

شود. رابطة بین دال و مدلول فرایند ل به مدلول نتیجه میدر الگوی سوسور نشانه یك کل است که از اتصال دا . 3

 داللت نام دارد. در دیدگاه گفتمانی داللت بر رابطة دال و مدلول مبتنی نیست، بلکه دوسطح بیان و محتوا در ابژه مورد
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واسطة عمل  شود بهای میای که وارد این حوزة شبکههر نشانهست. اه البخودبخش دو ین ا
شود و تبدیل به یك وقته خواهد شد. عمل های دیگر وارد تعامل میبا نشانه 1بندی مفصل
ر است که به شکل طبیعی در کنار یکدیگر ها در کنار یکدیگبندی؛ قراردادن پدیدهمفصل

که با قرارگرفتن در است بندی؛ تلفیقی از عناصری تر مفصلقرار ندارند و به زبان ساده
رو هویت یك  . از این(179: 1397)صدرایی و صادقی، یابند مجموعة جدید، هویتی تازه می

آید ر گوناگون پدید میبندی میان عناص ای که از طریق عمل مفصلگفتمان، بر اثر رابطه
های هستند ها یا نشانه؛ دال2ها(. وقته98: 1390گیرد )مقدمی، )هویت ارتباطی( شکل می

واسطه تفاوتشان با یکدیگر  ها بهکوشد به آن معنا دهد. معنای این دالکه هر گفتمان می
ستند که هایی هنشانه 3شود. عناصردرون گفتمان حول دال برتر به طور جزئی تثبیت می

معنایشان در درون یك گفتمان هنوز تثبیت نشده، بلکه دارای معانی متعددی هستند 
 (.56 - 59: 1394)یورگنسن و فیلیپس، 

یابد و های دیگر در سایه آن نظم میهای برجسته و ممتازی است که دال؛ دال 4گاهگره
یت نسبی معنا حول شود. الکلو و موف ظهور یك گفتمان را از طریق تثببندی میمفصل
تثبیت هرنشانه درون گفتمان با طرد دیگر  (.1390)مقدمی: دانند های خاص میگاهگره

ها را که از گفتمان طرد شده شود. معانی احتمالی نشانهمعانی احتمالی آن نشانه معنا می
گونگی معانی است که از یك حوزه  نامند. حوزه گفتمانمی 5گونگی است حوزة گفتمان

است ولی از ای در گفتمان دیگر داشته شوند، یعنی معانی که نشانهمان سرریز میگفت
شود تا یکدستی معنایی در آن گفتمان حاصل شود. لذا گفتمان گفتمان مورد نظر حذف می

ها با تقلیل چندگانگی معناییشان به معنای کامالً تثبیت تالشی برای تبدیل عناصر به وقته
در  6در رویکرد الکلو، هژمونی(. Jorgensen, & Philips, 2002: 25-58) استشده 

سرتاسر جامعه حضور دارد. این مفهوم ناظر بر این است که کدام نیروی سیاسی دربارة شکل 

                                                                                                                                  
گیرد و میگیرد که براساس آن مرزهای معنایی پیوسته از طریق کنشگر گفتمانی مورد بازنگری قرار  بررسی شکل می

 (.50: 1388همواره دارای قابلیت جابجایی است )شعیری، 

1. Articulation 

2. Moments 

3. Elements 

4. Nodal Points 

5. The Field of  Discursivity 

هژمونی؛ از منظر گرامشی، سازماندهی رضایت است، فرایندی که در آن آگاهی فرمانبردار بدون توسل به خشونت یا  . 6

 پژوهش منت  از نظریات الکلو و موف است.این (. هژمونی در 65: 1394شود )یورگنسن و فیلیپس، اجبار ساخته می
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مسلط رفتاری در جامعه تصمیم خواهدگرفت. چنانچه افکار عمومی معنایی را برای یك دال 
ها به شود. هژمونیك شدن دالهژمونیك میهرچند موقت بپذیرد، در آن صورت آن دال 

 شود. معنای هژمونیك شدن کل نظام معنایی و نهایتاً گفتمان می
نوشتار کنشی است که به واسطة آن بیان ناپایدار و گریزان زبانی به بیانی پایدار، دارای 

د و کنگردد. نوشتارنظام گفتاری را به نظام دیداری تبدیل میثبات و مستحکم تبدیل می
. آثار و ردپای 2سازی، . گزینش و برجسته1هایی است که عبارتند از: دارای استراتژی

)شعیری، . ثبت و رجوع به آن )مستند بودن( 4. امکان ترکیب با ژانری دیگر، 3پرداز،  گفته
 به نوشتارعنوان یك رمزگان مبین بصری برای گفتار است.  به . نوشتار(125 - 124: 1392

نوشتار شود. می شامل را آن صوری هایویژگی از قسمتی رسانة دیداری، از بخشی عنوان
هایی هستند نمادین که از ترکیب آنها معانی مختلف و نشانه از ترکیب حروف تشکیل شده

شوند.کنش نوشتاری نوعی فرآیند است که در آن حضور با تمام شرایط ساخته می
ای است که ناشی از کیفیت تصویری آن داللتیافتد و واجد امکان گیری اتفاق می شکل

و  1390)دمیرچی لو و سجودی،  ورزداست و از همین منظر به معناپردازی مبادرت می
 (.  125: 1392شعیری، 

شناختی نوشتار، داللت در نوشتار (، در ارائه الگوی تحلیل نشانه1393سجودی )
است. در سطح نخست  زبانی مطرس کردهتایپوگرافیك را در سه سطح زبانی، پیرازبانی و غیر

ای است که ای مربوط به قلمرو بیان است؛ یعنی نظام نشانه)سطح زبانی(، یك نظام نشانه
آورد. مضاف بر گفتار، نوشتار وجود می امکان تولید و دریافت متن براساس رمزگان زبان را به

های متنی محدود به این نیز یك امکان بیانی برای رمزگان زبان است ولی همة داللت
های و نوشتار تنها ابزار بیان است و ویژگی 1سطح نیست. در این سطح از داللت، تایپوگرافی

های پیرازبانی نوشتار است واجد بصری تأثیری در دریافت معنا ندارد. سطح دوم که داللت
گیرد که می های سجاوندی و گروه دوم ترفندهای تایپوگرافی را در بردوگروه است: نشانه

هایی است که برای تأکید بر بخش خاصی وابسته به جنبة دیداری است، این سطح تکنیك
رود و وابسته به نمود بصری نوشتار است. مثالً استفاده از کار میوشتاری باز متن ن

                                                           
ها و حروف یك فیسبه خلق فونت، تایپ شناسی است که منجرای از تلفیق نوشتار و اصل زیباییتایپوگرافی گونه .1

گیرد؛ تایپوگرافی این کار را با استفاده از شود که با هدف تسهیل و تسریع ارسال پیام و برقراری ارتباط انجام میزبان می

تایپوگرافی در کند. های بصری حروف در جهت بیان مفهوم استفاده میدهد و از ارزشوجوه بصری نوشتار انجام می

 (.1390لو و سجودی،  )دمیرچی شناسی استوار استابتدا بر اصل خوانایی و در مرحله بعد بر بنیان زیبایی
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وار و طبیعی دارد. سطح سوم، سطح های گرد داللت بر ویژگی اندامفیسی با گوشه تایپ
نظام دخیل در »رزبانی است و کامالً وابسته به امکانات تصویری نوشتار است. های غیداللت

بندی مکانی و  این سطح حاصل تمایزهای افتراقی شکلی مربوط به رنگ، اندازه و ترکیب
های فرهنگی در ها عبارتند از رمزگانهای درگیر در این سطح است. این رمزگانرمزگان

)سجودی،  «شناختی در خوشنویسیو رمزگان زیبایی یاتها و ادبمورد نوشتار در رسانه
ی تصویریة الد عملکراز ناشی ر، ثاآین در االلت ص دخای یژگیها. و(303: 1388

و گاه در ند اسیریباییشناختی قابل بری زهانمزگاوی رقلمرگاه در ست که اخوشنویسی 
ر، نوشتار ثاآرخی باند. در ی فرهنگیهانمزگای رهازهحودر ضمنی رات شال دارای اعین حا
گیری از مادة نوشتار در جهت تصویرنگاری، قلمروهایی از داللت را  موتیف دارد. بهرهنقش 

های های غیرزبانی از جمله رمزگانکنند که برای دریافتشان دسترسی به رمزگانفراهم می
نوشتاری بر محتوای  آوردن خط در درون اثر عالوه شناختی ضروری است. فرهنگی و زیبایی

بندی و طراحی  شناختی نیز به خود بگیرد. این مقوله در ترکیبتواند وجه فرمی و زیباییمی
است. عمل استفاده از نوشتار و  نواز قابل مشاهدهای چشمگونه های اخیر بهزیورآالت دهه

های دهد که بیانخط در قالب تایپوگرافی در پیکره زیورآالت این امکان را به طراس می
های گوناگون به نوشتار تبدیل کند و در این راستا از امکانات گفتاری متفاوتی را با روش

متنوعی نظیر آرایش، اندازة حروف، فاصلة میان حروف، کلمات، خطوط، ضخامت و رنگ 
 بهره گیرد.

 

 روش پژوهش  .4

پژوهشی کیفی و از این تحقیق که با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه تاریخی انجام شده، 
های تصویری به مایهکوشد خاستگاه و سیر استحالة نقشاست که مینظر هدف بنیادین 

هی  ابهامی بیان نماید و  های نوشتاری را به صورت خاص در زیورآالت ایرانی بیمایه نقش
وهش، دیدگاهی تازه جهت خلق آثار جدید در حوزة زیورآالت مطرس نماید. از آنجا که تحقیق و پژ

انتخاب  های نوشتاری تمرکز کرده، تحقیقی موردی است. بنابراین، مایه تنها بر زیورآالت با نقش
ها به روش هدفمند بر روی آثار هنرمندانی متمرکز شده که در آثارشان از نوشتار و نمونه

ها به بررسی اند و از میان خیل گسترده نمونهکرده طراحی استفاده برایتایپوگرافی 
حاصل تالش زوج هنرمند بهرام « باغ ایرانی»و زیورآالت « مریم خزعلی»ورآالت برند زی

زیورآالت و مطالعه زیورآالت  نژاد و تکتم فاضل اکتفا شده است. برای تحلیل گفتماندشتی
های نوشتاری، نظریه گفتمان الکلو موف، ابزارهای تحلیلی و مایهمعاصر ملهم از نقش



 45 ║ ...های تصویری ـ دیداری مایهاستحالة نقش 

 

║ 
ل 
سا

هل
 چ
رة
ما
 ش
م،
ست
بی

  
ن 
ستا
تاب
 ، 
شم
 ش
و

13
98

 

شناسی نوشتار و مفاهیم بکار کند، به همین منظور از مفاهیم نشانهه نمیکاربردی چندانی ارائ
شود، رفته در این حوزه نظیر متن، رمزگان بهره گرفته و یك چارچوب منسجم ارائه می

های موردی، به تأثیر متقابل بین رمزگان و متن و روابط درون متنی و بنابراین، در تحلیل
پژوهش  این پردازیم. در اجتماعی میهای تاریخی ـ داللت ارتباط آنها با حوزه گفتمان و

های مایهمایه مورد خوانش قرار گرفته لذا برای تحلیل و بررسی نقشمثابة نقش نوشتار به
های نظام نوشتار را در سطوس و داللت شناسی نوشتار استفاده شدهنوشتاری از رویکرد نشانه

پژوهش از زمان ظهور این زمانی  ةباز دهیم.قرار میرمزگان زبان و تصویر، مورد بررسی 
معاصر است، که نوشتار  ةتا دور های اسالمی در ایران و رواج نوشتار در زیورآالتحکومت

 است.زیورآالت حاضر شده ةدر پیکر مایهعنوان نقش هب
نی متهای موردی، به تأثیر متقابل بین متن کالمی، متن تصویری، روابط دروندر تحلیل

پردازیم. هدف ورود اجتماعی آنها می ــــــهای تاریخی  و ارتباط آنها با حوزه گفتمان و داللت
شناسی به ساحت هنر زیورآالت، امکان خوانش مجدد اثر هنری به منظور رمزگشایی نشانه

های های تصویری براساس پژوهشدادههای زیرین معنا در آن است. آن و رسیدن به الیه
جستجو در  ،برداری از زیورآالت معاصر در بازارهای طال و جواهر ردآورنده و عکسمیدانی گ

های متنی نیز به شیوه اسنادی، داده است. یمجاز یها و شبکه ینترنتیا یها یتوبسا
 است. آوری شده  برداری و مصاحبه نگارندگان با طراحان زیورآالت معاصر جمع فیش

زيورآالتهاي موجود در حوزة گفتمان .1-4  

یابند و مثابه نوعی از پوشش در ساختارهای اجتماعی وجود دارند، حقیقت می زیورآالت به
شوند پس در بافت اجتماع مورد خوانش و کنندگان با قواعد گوناگون عرضه میتوسط استفاده
 کند و در آن، آنچهپردازی می گیرد. گفتمان زیورآالت، عملیاتی است که گفتهتحلیل قرار می

عنوان نظامی متشکل از  (. زیورآالت به60: 1388شود )شعیری، که معناساز است خلق می
شود. در تبیین گفتمان ها معنادار میواسطة این نشانه ها است که بهها و رمزگاننشانه

کنند، این نظام واجد های اجتماعی بروز میها در جریان گفتمانزیورآالت، معانی و داللت
بر آن ساخت معنا متوقف نشده و توسط افراد )طراحان و  گردد و عالوهمیمعانی متکثر 

تواند به یك هر سبکی از زیورآالت می مخاطبان(، در جوامع همواره جریان دارد.  در نتیجه
ها هستند و دارای نظام نشانگی است، تعلق ای از ارزشدسته از قواعد که راجع به مجموعه

ها و همه باورهای نهفته در آن، همراه همة پیامزیورآالت بهباشد و هر سبکی از  داشته
با توجه به موضوع پژوهش که ظهور  «.گفتمان زیورآالت»دهد به نام گفتمانی را تشکیل می
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، گفتمان زیورآالت از دادههای نوشتاری در پیکره زیورآالت را مورد بررسی قرار مایه نقش
 های نوشتاری در این هنر مورد کاووش قرار گرفتههمای حضور اسالم در ایران و ظهور نقش

های اسالمی گیری تمدندر دوران آغاز شکل« اسالمی زیورسازی ایرانی ـ»گفتمان است. 
بندی  گاه در مفصلتدری  در دوران سلجوقیان به هژمونی دست یافت. گرهوجود آمد که به  هب

های تصویری  سنت»ین گفتمان نیز های اشکل گرفت. وقته« تزیین»این گفتمان حول دال 
بود. در این ادوار شاهد خلق زیورآالتی « تصویرگرایی»و « فرهنگ بومی و محلی»، «باستان
(. در این دوره 1392های شبیه به زیورآالت عصر ساسانی هستیم )راعی،  مایه با نقش

ا ثبات یافتن رفته بهای پیشین در طرس زیورآالت هستند. رفتههنرمندان درصدد احیای سنت
وجود  هب« زیورسازی اسالمی»گیری الگوهای اسالمی، گفتمان های اسالمی و شکلحکومت

گاه در تدری  در دوران تیموریان و صفویان واجد هویتی مستقل شد. گرهآمد که به
مایه حول به علت ممانعت استفاده از تصویر و نقش« زیورسازی اسالمی»بندی  مفصل

های روایت»، «عقاید»، «مذهب»هایی همچون شکل گرفت و دال« یاسلیم»و « نوشتار»
« اسلیمی»و « نوشتار»بندی هستند که حول دال های این مفصل وقته« احادیث»، «دینی

اند. با مطالعة متون حاصل از این گفتمان شاهد نمایش یك پیوستار تاریخیِ تثبیت شده
اعتقادات و »ها، برای دال داللت مذهبی ـ ملی هستیم. مدلولی که از طریق همنشینی

ها تحت ذکر نام گیری این داللتتوان با شکلاست، را میشکل گرفته « مشروعیت دین
ها و سایر زیورآالت ارزیابی کرد )غیبی، ائمه و تذکارهای مذهبی بر روی مهرانگشتری

اهد حضور اسامی ائمه مجازی است بر دین. در این گفتمان ش های مذهبی و(. روایت1391
دوره نوشتار در در پیکره زیورآالت هستیم. در این « های باستانیمایه نقش»های شناوردال

کار رفته و به یك هژمونی در گفتمان زیورسازی ایرانی اسالمی دست پیکره زیورآالت ب
  (.1است )شکل  یافته

     
.  تصویر سمت راست و تصویر وسط زیورآالت گفتمان زیور سازی ایرانی ـ اسالمی و تصویر سمت 1شکل 

 (www.met musuem.orgچپ گفتمان زیورسازی اسالمی )مأخذ: 
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با گسترش ارتباط با دول اروپایی و آغاز مراودات اقتصادی و  زمان همدر دوران قاجار 
در گرگونی و دتغییر واسطه  ای جدید از هنرها هستیم که بهگیری شیوهفرهنگی شاهد شکل

بط زش، رواموو آفرهنگ ، معیشت، ندگیع زنوو جتماعی ی االیههات و طبقای گیرشکل
ی ی  به سوربه تدو گرفت رت صون شهرنشینان میاو در شهرها در عمدتاً و ... جی رخا
، به فرنگه لدین شااناصرت فرتا مسار قاجا(. از ابتدای دوره 2)شکل فت رپیش ن شدرن مد

   (. 46: 1393باشد )رهگذر، همیت میاحائز ب یك با غردیی نزرویارونخستین ان بهعنو
که با تأسی به هنر اروپایی پدید آمد و زیورآالت نیز همگام  گرایشات هنری در این دوره

ها به ژهسو، یگرن دیا به بیابا سایر هنرها در این تأثیرپذیری همراه شد. سازندگان زیورآالت 
هنر ی نیانظیر د»ای زهتاهای افقشدند. ه نداخوافرطراحان اروپایی یگر تحت تأثیر دگفتمانی 

را در آنها سنتی د قیون از ها شدرکه فکر د بووری شنای ها، دال«دیگری برتر»و پا« ارو
ند که دمتخاصمی بوی هاونیرر مذکوور شنای ها(. دال89: 1394 د )کیاشمشکی،میکرار بید
گفتمان »گیری  و منجر به شکلبه چالش میکشید را « گفتمان زیورسازی اسالمی»

ن گفتماگونگی  نگفتمازة حودر « که یسنت تصویرء حیاا»ور شناشد. دال « مآبیفرنگی
ای قت برولتِ دوسیاست  پیِ، در شتار داقردر طراحی و ساخت زیورآالت « مآبیفرنگی»

نوسازی »بنابراین  .ن صنایع طال و زیورآالت مطرس شدگفتمادر فرهنگی« زی »نوسا
دیگر »، «فرنگی بودگی»های چون گاه این گفتمان جدید شد و دالگره« تقلید»و« فرهنگی
مآبی، به های این گفتمان شدند. گفتمان فرنگیوقته« برتربودگی غربی»، «شدگی

های پردازد به این ترتیب که دال موتیفگاه گفتمان رقیب و به طرد آن میگره ساختارشکنی
کند. در نتیجه مصنوعات تولید شده های ایرانی را به شیوه خود معنی میمایهسنتی و نقش

اغلب با توسل به شگردهای سنتی در جهت ایجاد تحول در سنت در گفتمان جدید، 
  .(1392باباعلیپور، )زیورسازی و طالآرایی ایرانی است 

    
 (1391غیبی، )مأخذ:  . زیورآالت گفتمان فرنگی مآبی2شکل 
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مختصر اری برقره، ضاشاری ربرکناان و یراجنگ جهانی به  ش دامنةبا گسترن مازهم
ای مستقیمتر با مظاهر فرهنگ غربی مجالی برس همچنین تما، جتماعیهای ا آزادی

و فنی هنر ل صوو ایباییشناختی زمفاهیم پهلوی دوم آمد. در دورة  پدیدی نوجویی هنر
ن ستا هنرجویاراین در اگشت. ان یراهنر  صةعروارد تی ای واردامقولهان عنو هبطراحی مد، 
زه و ناشناخته از تاان، وارد حوزة یرسنتی اپی نفی هنر در پایی ارونیسم رمداز به تأسی 

د. گفتمان نی بوایرزیورآالت ایسم نریی یا مدانوگرز مینهسازشدند که ی هنرت تجربیا
(. بنابراین، 3تثبیت شد )شکل « تجددگرایی ایرانی»حول دال « زیورآالت معاصر ایرانی»
، «به روز بودن»هایی چون گاه این گفتمان است و دالگره« تجددگرایی ایرانی»
است. داده های این گفتمان را تشکیل وقته« ایجاد تمایز»و « لوکس بودن»، «گرایی کمینه»

و « زیورسازی اسالمی»های ، گفتمان«زیورآالت معاصر ایرانی»گیری گفتمان با شکل
های این گفتمان به یك سنت تصویری بدل شدند و مدلولی تازه، برای دال« مآبیفرنگی»

دهد.  ها )سازندگان( از دست میآید و اجماع و پذیرش خود را در میان سوژهبه حساب می
های ایرانی جانوری و گیاهی ازجمله ارجاعات بینامتنی بکار رفته در پیکرة وتیفاستفاده از م

زیورآالت معاصر است که به نوعی درصدد مشروعیت بخشیدن به گفتمان رای  در سنت 
، فعالیت «زیورآالت معاصر ایرانی»طراحی زیورآالت است. با هژمونیك شدن گفتمان 

های گذشته در طراحی زیورآالت  استفاده از سنتطراحان معاصر افزایش یافت. گرایش به 

رفته زیورآالت سنتی ایرانی جانی تازه یافت. رفته ــــــــهای ملی معاصر با احیا و بازنمایی موتیف
گیرد و در راستای انتقال پیام طراس گام در عصر جدید از کاربرد صرف تزیین فاصله می

کند هایی را مطرس میورسازی معاصر ایرانی دالدارد. این گفتمان جدید در گفتمان زیبرمی
های گذشته نیست و قصد مطرس کردن مفاهیمی جدید را در عرصه که درصدد یافتن مدلول

های تصویری رای  در ای برای دال سنتهای تازهروابط انسانی دارد. به تدری  مدلول
ی ابهام و چندگانگی زیورآالت شکل گرفت، با جدایی دال از مدلول پیشین خود راه برا

 شود. معنایی باز می

  
 (. زیورآالت گفتمان معاصر ایرانی)مأخذ: آرشیو موزه جواهرات3شکل 
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تدری  شاهد تایپوگرافی نوشتار در پیکرة زیورآالت هستیم. گاه اشعار شاعران کهن ایرانی  به
دیگر مفاهیم و مضامین نشیند، از سویی و گاه ابیاتی از شعرای معاصر بر پیکره زیورآالت می

یابد. رای  در بستر مراودات انسانی نظیر صلح، عشق و .... در فرم زیورآالت جانی تازه می
زیورسازی معاصر »های گفتمان مفاهیمی که تنها در قالب نوشتار در پی واسازی سنت

های آورد که شامل برخی دالبندی جدیدی را پدید میگیرد، مفصلشکل می« ایرانی
و « مضامین اساطیری»، «نقوش سنتی ایرانی»، «گراییتزیین»های گذشته مانند  تسن
های نوشتاری را مایهاند و نقشواسطة این گفتمان معنا یافته است که به« مفاهیم انسانی»

ی قع تولید معنار و در وانوشتان شدمایه  نقشبا  کند. تثبیت می« مایه ایرانینقش»حول دال 
وده فزامزگانی بة رمثا خوشنویسی بهن مزگاده از رستفاو بدنبال آن ا« ر»نوشتا ای دالبرزه تا
در یگر دگفتمانی ی « مفصلبندرینوشتامایة  نقش»ای دال جهت تولید معانی بیشتر بردر 
گیرد. این گفتمان با عنوان میان شکل یرطراحی زیورآالت انگی گو نگفتمای زهحو
نوشتار، تایپوگرافی »مایه نوشتاری تثبیت شد.  دال نقشحول « ای زیورآالتگفتمان رسانه»

عواطف »، «خوشنویسی»چون  هایهای این گفتمان جدید بودند. دالگاهگره« و پیام
نوشتار در این دهند. های این گفتمان را تشکیل میوقته« های ایرانیموتیف»و  «انسانی

مایه نوشتاری،  نقشبه تصویری  مایهنقشستحاله یافتن اپی رسانه جدید ظاهر شده و در 
، 1در ادامه در جدول شماره . (4)شکل  سته امعاصر شدگونگی زیورآالت  زة گفتمانحووارد 

 صورت مختصر ارائه شدههای موجود در زیورآالت ایرانی از آغاز تا عصر حاضر به گفتمان
 است.

   
 ای. زیورآالت گفتمان رسانه4ل شک

 هنرمندان طراس در اینستاگرام(می مأخذ: صفحه رس) 
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 های رای  در زیورآالت ایران )مأخذ: نگارندگان(. گفتمان1جدول 

 های شناوردال وقته گاهگره عنوان گفتمان ردیف
گیری و زمان شکل
 تداوم

1 
زیورسازی ایرانی 

 اسالمی -
 تزیین

 سنت تصویر باستان

 ملی –فرهنگی بومی 
 تصویرگرایی

 نقوش ایرانی پیش از
 اسالم

های آغاز تمدن
اسالمی )سامانیان، 
صفاریان و ...( تا 
 دوره سلجوقیان

 زیورسازی اسالمی 2
 نوشتار
 اسلیمی

 مذهب/ عقاید
های دینی / روایت

 احادیث

های مایهنقش
تصویری پرتکرار 
ایرانی )گیاهی/ 
 حیوانی( 

دوران ایلخانی تا 
 صفویان 

3 
گفتمان 
 مآبی فرنگی

نوسازی 
 فرهنگی
 تقلید

 بودگیفرنگی
 دیگرشدگی
 برتربودگی

 
 احیاء سنت تصویری

 هنر اروپایی

از اواسط صفویان تا 
 اواخر قاجار

4 
زیورآالت معاصر 

 ایرانی
 تجددگرایی

 مد بودن
 گراییکمینه

 لوکس بودن
 ایجاد تمایز

 های ملیمایهنقش
پهلوی اول تا 

های آغازین بعد  سال
 از جنگ 

 ای زیورآالترسانه 5

مایه نقش
 نوشتاری
 تایپوگرافی
 پیام

 خوشنویسی
عواطف و مفاهیم 

 انسانی
 های ایرانیموتیف

 مضامین اساطیری

 دو دهه اخیر گراییتزیین

 

های حاکم در طورکه مطمح نظر قرار گرفت، در واکاوی سیر تاریخی گفتمانهمان
های مایهمثابة نقش های اصیل ایرانی بهمایهزیورآالت ایرانی، شاهد حضور همیشگی نقش

های ثابت در پیکرة زیورآالت ها در حکم رمزگانمایهتصویری ـ دیداری هستیم. این نقش
های زیورآالت ایرانی همواره در تمام ادوار نمود نوعی هویت فرهنگی و ملی است. گفتمان

الت های سنتی زیورآایران نمایشی از حضور یك پیوستار تاریخی ـ فرهنگی است در گفتمان
مآبی(، )گفتمان زیورسازی اسالمی، گفتمان زیورسازی ایرانی ـ اسالمی، گفتمان فرنگی

عنوان رمزگان در پیکره زیورآالت در  های تصویری بهمایهتمرکز بر عنصر تصویر بود، نقش
است. اسالم نقش  راستای کارکردهای تزیینی و گاهاً هویتی به منصه ظهور رسیده

ها تصویری در آن منجر به و ممانعت هی به گفتمان زیورآالت داشتهدتأثیرگذاری در شکل
 است.  های نوشتاری شده مایه ظهور نقش
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ای زیورآالت(، نوشتار های متأخر نظیر )زیورآالت معاصر ایرانی و  گفتمان رسانهدر گفتمان
انتقال پیام مبادرت  عنوان رمزگان آشنا برای کاربر به صورت مستقیم به مایه شده بهنقش

، این مصنوعات در جریان ارتباط خود با فرهنگ نه «ای زیورآالترسانه گفتمان»ورزیده. در 
که درصدد تغییر ساختارهای  مسیر ارتباطی که فراتر از آن به اصل پیام بدل شدهبه تنها 

سازی فکری و رفتاری است. فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و برقراری نوعی همسان
و به  ، پیام را به ابژه تبدیل کردهمثابة رسانه ، زیورآالت به«ای زیورآالتگفتمان رسانه»رد

است که چگونگی کند. ابژه ساختن پیام، این قابلیت را به رسانه دادهمخاطب عرضه می
 انتقال مضامین انتخاب کند. برایتوصیف پیام را تعیین و رمزگان آشنا را 

 هاي باغ ايرانيزيورآالت مريم خزعلي و زيورآرايه. پیکره مطالعاتي 2- 4

که در « گفتمان زیورسازی معاصر»بر خلق آثار توسط طراحان در در دورة معاصر عالوه
های ایرانی مایهگرایی را از تلفیق نقشهایی نظیر تجددگرایی و کمینهبندی خود وقتهمفصل

نیز با گرایش به تجریدگرایی و استفاده از آفریند، تعدادی از هنرمندان با پیکرة زیورآالت می
اند که شده« ای زیورآالترسانه»گیری گفتمان سنت نوشتار در زیورآالت منجر به شکل

های اصیل ایرانی، عواطف انسانی، خوشنویسی و ... است و حول مایههای آن نقشوقته
گیرد مورد بررسی قرار میهایی که در جستار حاضر یابد. نمونهسازمان می« نوشتار»گاه گره

ین  ر اثاب آنتخااست. اخلق شده« ای زیورآالترسانه»زیورآالتی است که در گفتمان
ای برزه مدلولی تاای، هیژوت و ومتفاة به شیواز آنها ست که هریك این ابه سبب ، انهنرمند
های ایهمینند و در هر دو فضای خلق زیورآالت، نقشفرآ« میرینوشتاهای  مایه نقش»دال 

  نوشتاری دخیل است.
ها آموختة رشته گرافیك و سالدر تهران است. وی دانش 1359مریم خزعلی متولد   

ها کار گوید پس از سالاست. وی میفعالیت او تصویرگری کتاب کودک و تبلیغات بوده
را احساس و مهاجرت خواهردوقلوی خود به امریکا نیاز داشتم تا فعالیت هنری  تبلیغات بی

آغاز کنم که نه تنها در تماس مستقیم احساسی و هنری با خودم باشم بلکه غم دوری 
مریم »خواهرم را کمتر احساس کنم. وی فعالیت در حوزه طراحی و ساخت زیورآالت با برند 

نمایشگاه انفرادی و گروهی  30آغاز نموده و تاکنون بیش از  1387سال  ازرا « خزعلی
یورآالت را فارغ از مفهوم زیبایی حامل مفهوم و انرژی خاصی برای است. وی زبرگزار کرده

داند. آثار این هنرمند دارای ماهیت تصویری منحصر بفرد است. مریم  کننده میمصرف
خزعلی جزء نخستین هنرمندان طراس است که در زیورآالت فضایی تصویرسازی گونه لحاظ 



 مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ║ 52

 

║ 
ل 
سا

هل
 چ
رة
ما
 ش
م،
ست
بی

  
ن 
ستا
تاب
 ، 
شم
 ش
و

13
98

 

. نوشتار در کارهای وی شامل اشعار شاعران است برده های نوشتاری بهرهکرده و از المان
برجسته، جمالتی اندرزگونه مرتبط با گفتمان حاکم در جامعه مانند گفتمان ارتباطات انسانی 

 است. است که در قالب تایپوگرافی بر پیکرة کارهای وی نقش بسته

ر دو این ( دو نمونه از زیورآالت با محوریت یك موضوع گفتمانی است. در ه5اثر اول )شکل
 است:آثار از شعر معروف حافظ استفاده شده

 از کیمیای مهر تو زر گشت روی من            آری به یمن لطف شما خاک زر شود 
استفاده از یك مصرع از این شعر حافظ در دو اثر تأکید بر اهمیت این موضوع در ذهن   

فیسی منحصر بفرد است حاوی تایپنگارنده دارد. در هر دو نمونه پیکره نوشتار تایپوگرافی و 
که توسط هنرمند طراحی شده. در طرس خزعلی تصویر به فضایی برای میزبانی از متن 

است همانگونه که متن کالمی میزبانی برای تصویر است. کتیبه هر دو کالمی تبدیل شده
استفاده از دایره شود. می نمونه دایره شکل است و تأکید بر المان پرنده در هر دو اثر دیده

تواند نمادی از حلقه عشق و ازدواج باشد که نماد تعهد و عشق ابدی است. در نمونة اول می
ها نماد عاشق و معشوق را دارند و وجود یکی وابسته به حضور دیگری رسد پرندهنظر میبه 

اثر بر است. تأکید هنرمند در این است. در نمونه اول بیت شعر بصورت کامل بکار رفته 
حضور عاشق و معشوق است. اما هر پرنده بصورت جداگانه در یك جفت گوشواره قرار 

است. این به معنای نوعی غیاب معشوق است. در این تصویر پرنده در حال پرواز است. گرفته
کند را یادآوری می« تعالی رسیدن»و به « به اوج رفتن»داللت پرنده در حال پرواز  

(. بحران روابط انسانی حاکم در جامعة امروز یکی از 67: 1392سورشجانی، )حیدری
بحران عشق است که در  ،هاهای ذهنی مریم خزعلی است. یکی از این بحراندرگیری

است. هنرمند در نمونة سمت چپ، مصرع دوم را حذف کرده اما هر  جامعه امروز پررنگ شده
ر این نمونه، دیگر معشوق غایب نیست است. ددو پرنده را در یك جفت گوشواره قرار داده
شود. این نوع نگاه پرنده به پرندة دیگر نوعی بلکه حاضر است و با نگاه عاشق معنی می

یابد و واسطه نوشتار معنا می همراه دارد. در این نمونه فضای اثر بهمضامین عرفانی را نیز به 
نده در اینجا یك جناس شود. تصویر پرواسطه دال نوشتار حاضر می مدلول عشق، به

دو مدلول دارد. یکی مدلول عاشق و دیگری مدلول  زمان همصورت  تصویری است که به
است. خزعلی، با عارف و هنرمند در اینجا از دو مدلول در یك دال تصویری بهره گرفته 

ای با گیری از سنت تجریدگرایی در آثارش اشعار ایرانی را در فضایی بینارسانهبهره
گیری از اشعار در آثار زیورآالت مریم است. این بهره های ایرانی ترکیب کردهمایه نقش
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خزعلی به گفتة وی متأثر از فضای گفتمانی حاکم بر زندگی وی در دوران کودکی و 
های نوجوانی است، پدر وی استاد آواز ایرانی و مادرش دبیر ادبیات است. مریم خزعلی دوره

 های آواز ایرانی است. ه و فضای شعری آثارش ملهم از گوشهآواز ایرانی را گذراند

  
 . نمونه اثر مریم خزعلی با محوریت از کیمیای مهر تو زر گشت روی من5شکل 

 )مأخذ: صفحه شخصی مریم خزعلی در اینستاگرام(
 

دهنده اثر تایپوگرافی دیگر از مریم خزعلی بر پیکره زیورآالت است. در نشان 6شکل 
از صدای سخن عشق ندیدیم خوشتر/ یادگاری که در »نیز هنرمند مصرعی از شعر  این اثر

 حافظ را در پیکره اثر با تایپوگرافی خاص بیان کرده است. « این گنبد دوار بماند
هایی گیری از همان گفتمان تایپوگرافیك و استفاده از دالمریم در این نمونه با بهره   

کند. صدای زیباتر از عاشقان را به شور و مستی دعوت می اندهای دیگر یافتهکه مدلول
. چرا صدای عشق سراغ ندارم و این یادگاری است که تا ابد در عالم هستی باقی خواهد ماند

 .گرددپیچد و آن صدا اگرصدای عشق باشد ماندگارتر میکه در زیرگنبد دوّار پژواک ِصدا می
داند که تنها بر محور خزعلی در تعریف عشق افالطونی این عشق را عشقی یك طرفه می

گردد و هی  رابطه عینی و واقعی بین عاشق و معشوق وجود ندارد. میمتجلی خیال عاشق 
طور چشمگیری در  توان بهپردازی را میعشق افالطونی یعنی گرایش به دنیای خیال و خیال

های افالطونی و گسترش آن در عصر امروز مشاهده کرد. این عشق های ارتباط جمعیشبکه
معاصر ذهن هنرمند را در فضای زیورآالت درگیر کرده و درصدد آن است تا با بکار بردن 

های دیداری بر پیکرة زیورآالت که یکی مایهواسطة تلفیق دال نوشتار و نقش این مسایل به
ست، این بحران حاکم در جامعه را به مردم گوشزد ترین اشیای درگیر با انسان ااز نزدیك

کند. ترکیب متن شعر در درون المان گنبدی شکل وارونه شکل گرفته است. این گنبد شاید 
ای است مجاز از همان گنبد گیتی است که منظور حافظ است. یك جفت گوشواره نیز پرنده
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د بانوی باروری است و تصویر که نگاهش به سوی ماه است. ماه در اینجا مجاز از همان ایز
(. تصویر 133 – 134: 1394)غیبی و ویسی،  هگر شدعنوان نماد ایزدبانوی آناهیتا جلوه ماه به

گر نماد زنانه است و این درست همان تأکید مریم خزعلی بر زنانگی در کارهایش ماه تداعی
ی و پرنده دالی برای است. شاید بتوان چنین استنباط کرد که ماه دالی برای مدلول زنانگ

مدلول مردانگی است که در کنار هم تجلی عشقی است که مصرعی از آن در جفت دیگر 
رسد که پرنده بکار رفته در پیکره اثر بلبل است، بلبل به نظر می گوشواره نقش بسته است.

پرنده اند. این یا عندلیب، نماد صلح و دوستی است. بلبل را غالب شاعران، پرندة عشق نامیده
شماری در آثار سفالین، فرش و سایر هنرهای ایران است. عدم تقارن های بیدارای بینامتن

طور تقریبی در آثار وی مشهود است و  از ویژگی بارز دیگر آثار مریم خزعلی است که به
 حاکی از نوعی عدم تعادل در گفتمان جامعه معاصر است.

     
 

 محوریت از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر. نمونه اثر مریم خزعلی با 6شکل 
 )مأخذ: صفحه شخصی مریم خزعلی در اینستاگرام( 

تصویر اناری است که در درون آن عبارت نوشتاری آتشی که نمیرد همیشه در  7شکل 
حافظ است و بیت کامل شعر  22است. این بیت برگرفته از غزل  دل ماست نقش بسته

 ست از:ا عبارت
 نمیرد همیشه در دل ماستکه دارند          که آتشی مغانم عزیز میاز آن به دیر 

آتش در این شعر جناس تام دارد با آتش عشق و آتشی که در دیر مغان برای پرستش 
اهورامزدا همیشه روشن است. در اینجا هنرمند مؤلف منظور از آتش را همان آتش عشق 

وجود بیاید همواره روشن خواهد  افراد بهواسطه عشق در دل  قلمداد کرده، آتشی که اگر به
ماند. در اینجا تایپوگرافی اثر طراحی خود هنرمند است و خوانایی آن ما را با متن زبانی 



 55 ║ ...های تصویری ـ دیداری مایهاستحالة نقش 

 

║ 
ل 
سا

هل
 چ
رة
ما
 ش
م،
ست
بی

  
ن 
ستا
تاب
 ، 
شم
 ش
و

13
98

 

است به کند، گرافیك و تصویرسازی در طراحی آثار کمك بسیاری به مریم نموده درگیر می
متن در درون انار توخالی که  ها کامالً منحصربفرد است. از سوی دیگرنحوی که تایپوگرافی

دارای ارجاعات بینامتنی با متن زیورآالت باستانی ایران است، قرار گرفته. انار از حالت 
حجمی به دِسَن خطی تبدیل شده تا به قابی برای متن کالمی تبدیل شود. انگار که حضور 

میوة انار در نزد خود انار وامدار متن نوشتاری و مضمون آن است. انار مجاز از عشق است، 
همچنین  (.49: 1394)مبینی، شافعی، است قدیمیان سمبل تولید مثل و عشق بحساب آمده

عنوان بیدارکنندة غریزة جنسی و نماد ازدواج پایدار در این اثر همنشین متن نوشتاری  انار به
نار تأکید شده تا در محور جانشینی غیاب واژة عشق را پر کند. حساسیت مریم در استفاده از ا

واسطه رنگ آن اشاره به عشق دارد. بحران  بر مدلول زنانگی است. سنگ لعل قرمز نیز به
های طراس است و یکی از مسایل دخیل در های زودگذر و جدایی، یکی از دغدغهعشق

 است. سازی آن در پیکره زیورآالت سوق دادهگفتمان معاصر که هنرمند را به سمت پیاده

 
 اثر مریم خزعلی با محوریت . نمونه7شکل 

 دارند /  که آتشی نمیرد همیشه در دل ماستاز آن به دیر مغانم عزیز می 
 )مأخذ: صفحه شخصی مریم خزعلی در اینستاگرام( 

برای مطالعه موردی دوم از زیورآالت باغ ایرانی با طراحی و اجرای تکتم فاضل و بهرام 
التحصیل طراحی صحنه است و از هشت سال  است. تکتم فاضل فارغشدهنژاد استفاده دشتی

پیش کار طراحی زیورآالت را آغاز نموده است و دشتی نژاد همسر او در رشته مهندسی برق 
ادامه تحصیل داده و عالقه به مینیاتور ایرانی او را به این سمت هدایت نموده است. این زوج 

ه انفرادی و دو نمایشگاه گروهی را در کارنامه خود هنرمند تا کنون شرکت در هفت نمایشگا
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های باغ ایرانی براساس اشعارکهن پارسی حافظ، موالنا ، عطار و سنایی، المان .دارند
 است. معماری و باورهای کهن ایرانی خلق شده

 
 . نمونه اثر باغ ایرانی با محوریت سیمرغ عشق8شکل 
 اگرام(مأخذ: صفحه شخصی باغ ایرانی در اینست) 

، نام اثری از مجموعه باغ ایرانی است. در این اثر هنرمند از گفتمان 8سیمرغ عشق؛ شکل 
های ایرانی، خوشنویسی، مایهاست. نقشتجریدگرایی در راستای خلق اثر استفاده کرده 

شود.  می بندی گفتمانی بودند در این اثر دیدههای این مفصلگرایی که وقتهنوشتار و کمینه
 الطیر عطار مایه گرفته که عبارتست از:سیمرغ عشق از یکی از ابیات شعر منطق

 گر همه چل مرغ و گرسی مرغ بود        هر چه دیدی سایه سیمرغ بود
 ای را به نمایش گذاشتهاین اثر در ترکیب با رسانه شعری عطار یك ترکیب بینارسانه

های انسانی ترسیم شده و در ندام و با ویژگیدر اوستا سیمرغ نیرومند، درشت ا»است. 
ای از ایزد منان دارد و نمادی از عارف یا انسان کامل است. در عرفان اسالمی ایران جلوه

)دستغیب و  «گرا داردشود که بیشتر حالتی واقعهای اسالمی سیمرغی جدید خلق می دوره
سیمرغ نمادی پُر معناست و نامی است ، . » در ادبیات عرفانی فارسی(110: 1394ظفرمند، 

که به دستهای از پرندگان افسانهای داده میشود و در اوستا با نام »س نه« آمدهاست. مفاهیم 
پیچیده و نمادین سیمرغ آن را بدل به یکی از مهمترین نشانههای فرهنگ هنری ایران 

خود را در آینة تجلی طق الطیر چون مرغان کثرت عتقاد عطار در مناچنانکه به ، کرده
. سیمرغ در (1395)ایرانی ارباطی و خزایی، حضرت حق دیدند، به سیمرغ پیوستند 

الطیر عطار نماد سی پرنده است که در پی یافتن پاسخ سؤاالت عرفانی خود در مسیر  منطق
یابند رسند، در میدهند و چون به حضرت سیمرغ می شناخت، تَن به سفری دور و دراز می

در . که طالب و مطلوب یکی است زیرا آنها سی مرغ طالب بودند که مطلوبشان سیمرغ بود
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های سرگشته معاصر است که در طلب مطلوب در دیگری به جا سیمرغ نمادی از انساناین
)کفشچیان دانند که مطلوبشان چیست همواره سرگردانند گردند و چون نمیدنبال آن می

. استفاده از تزیینات گیاهی در بدن پرنده به عهد ساسانیان باز (1390و یاحقی، مقدم 
بندی کل اثر در اند، ترکیبها و بدن پرنده بکار رفتهگردد. این تزیینات در نقش دُم، بال می

 آثار این زوج حاکی از نوعی فضای قدسی است.

است، تایپوگرافی اثر به خط پهلوی و ای دیگر از آثار زیورآالت باغ ایرانی ، نمونه9شکل     
با مضمون سه پند: گفتار نیك، کردار نیك، پندار نیك است. تایپوگرافی اثر در این نوشتار 

، اللتهادین اکه با ای یتصویردال ما ا فاقد خوانایی به لحاظ کاربرد زبان پهلوی است.
را ما ری نوشتای اللتهادق طریاز ست که این تصویر وارِ امربع کتیبهدارد، نسجامی ط اتباار
لیل دبه ؛ میکندن بار زاللت بر حضودمرسل ز طریق مجاو از هد دمیار قرن بازساحت در 
ی به فضارا ما ، فتدامیق تفاری انوشتان بادر زکه فقط ری نوشتای هامفرو ینکه نوشتن ا

اللت کامالً د و دمیپذیررت بانی صوزسطح غیردر نش اینجا خود، در امیبرن بار زحضو
است، نوشتاری که فضا از طریق نوشتار خلق شده ست.ر انوشتای تصویرت مکاناابسته به او

گیرد. در واقع های آن در سطوس رمزگان تصویر شکل می قابل خوانده شدن نیست و داللت
های نوشتاری بر موتیف ها وابسته به وجود نوشتار است. در تصویر فوق عالوهموجودیت دال

ها عبارتند از پرنده، گل لوتوس. گل مایهری نیز حاکم است. این نقشهای تصویمایهنقش
تواند دالی برای مدلول گفتمان آیین هایی است که میمایهترین نقشلوتوس یکی از ایرانی

 است. زرتشتی باشد که در ادوار هخامنشی و ساسانی رواج داشته

 
 . نمونه اثر باغ ایرانی با محوریت سه پند 9شکل 

 )مأخذ: صفحه شخصی باغ ایرانی در اینستاگرام(
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 . نمونه اثر باغ ایرانی با محوریت انسانم آرزوست 10شکل

 )مأخذ: صفحه شخصی باغ ایرانی در اینستاگرام(

های ، در فضای کل اثر جنبة تزیینی حاکم است، این جنبة تزیینی با دال10در شکل 
شود شکل شتاری که به سختی خوانده میهای تصویری و نومایهای همچون نقشتصویری
های تزیینی با اشکال و نوشتاری که در تعویذها بکار رفته به لحاظ اند؛ این دالگرفته

های دال نوشتار تزیینی بودن است. تایپوگرافی تصویری نسبت بینامتنی دارد. یکی از داللت
ند. این تایپوگرافی کاین اثر به نحوی است که مخاطب را درگیر فضای خوانش اثر می

 برگرفته از شعر انسانم آرزوست موالنا است. بیت:
 بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست          بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

اهمیت ادراک بیش از پیش مقام انسان و انسانیت در عصر ما و ضرورت پر کردن    
جامعه از دریاى فکرى موالنا در این باره خالءهاى ناشى از عدم رعایت مسایل اخالقی، در 

مورد بررسى قرار مى گیرد. منظور موالنا از این بیت، اشاره به قصه پر غصه بحران هویت در 
صاحب مثنوى در تفسیر  جامعه جهانى و سقوط تدریجى انسان از جایگاه رفیع خود است.

داند و در هاى رسیدن به حق میشناسى و کمال انسان را از جمله راه این آیه شریفه، شناخت
کند. مولوى با ابیات فوق در پى جستجوى انسان کامل، پله پله تا مالقات خدا طى طریق می

کند، انسانى کسى است که به معناى کامل کلمه انسان باشد، زیرا انسان، انسان را درک می
وى موالنا است، کدام باید دید انسانى که آرز« ایم ما نشود، جسته  یافت می»که گفته اند،

یقین یك انسان معمولى نیست، بلکه انسانى که موالنا مراد به انسان است؟ این انسان، 
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کند، یك انسان متعالی و برجسته است. انسانى که بتواند نیمه پنهان انسان را پیدا کند.  می
پردازد و  یموالنا براى انتقال درد و رن  خود از خلوت خواص و محضر عوام، به شرس فراق م

ها، از فقدان انسانى که بتواند خالء انسان دیگر را پر کند، شکایت با بیان عمق تنهایی
ا، مهاجرت، درد هکند. توجه این زوج هنرمند به بحران تنهایی و جدایی عاطفی انسان می

رو حاصل شده از مسایلی است که در گفتمان معاصر بیش از پیش با آن روبه عشق و فراق
است. این زوج در پی تذکر به صاحبان  ای در جامعه انسانی هژمونیك شدهگونه و به هستیم

آنها این انسان متعالی را به یاد آورند. پرنده به کار  ناثر زیورآالت هستند تا با آویزان کرد
رفته در گوشه چپ کادر همان سیمرغ، یا انسان متعالی است که در عصر حاضر به انزوا 

درخت سرو در این تصویر کاربردی نمادین دارد. این زوج هنرمند بارها در  .است شده کشیده
اند که در آثار زیورآالتشان ملهم از مینیاتورهای ایرانی بودند. سرو هایشان بیان داشتهمصاحبه

در این آثار نیز ملهم از مینیاتورهای شاهنامه است. در مینیاتورهای شاهنامه سرو نمادی 
این نمونه نیز نماد انسانی است که یا دچار بحران فراق و تنهایی است و یا انسانی است. در 

است. سرو در این اثر همچنین  مجاز از انسان واالیی است که در متن شعر موالنا بکار رفته
پایان و سرگردانی آدمی در این جهان پرماجرا و پراندوه قلمداد نماد سوگواری و غم بی

 های شاهنامه دارد.رو نسبت بینامتنی عمیقی با نگارهشود. فضای پرنده و س می

 
 راز ی ه یمزنم با کس نگو تن. نمونه اثر باغ ایرانی با محوریت 11شکل 

 )مأخذ: صفحه شخصی باغ ایرانی در اینستاگرام(
مایه ، نمونه دیگری از زیورآالت باغ ایرانی با محوریت نقش11آویز شکل شماره 

نوشتاری است. در پیکرة این آویز مصرعی از بیت شعر عطار چون نبینم محرمی سالی دراز/ 
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واسطة ایجاد یك فضای عرفانی با  رسد بهتن زنم با کس نگویم هی  راز، است. به نظر می
متنی ادبیات عرفانی است. واسطة حضور زبان متن واجد رمزگان برون های تصویری و بهدال

های غافلی است که هر شاره به حکایت بلبل دارد. در این حکایت بلبل نماد انساناین آویز ا
اعتمادی و محرم نبودن دهد. این بیت شعر نیز اشاره به وضعیت بیشان میبچیزی سریع فری

اعتمادی طراحان دهنده بیها برای یکدیگر دارد. استفاده از این بیت در زیورآالت نشانانسان
برند و این آثار دارد. هنرمندان طراس از بحران کپی شدن آثار همواره رن  میو سازندگان 

. بلبلی که به پشت نشسته حکایت از بلبل ماجرای عطار اند دادهاعتمادی را در اثر نشان بی
کند اما در اینجا نمایشگر است که در پاسخ به هدهد این مصرع معروف را بیان می

 است.اعتمادی به خودش پناه بردهاست که از سر بی گیری و انزوای انسانی گوشه

 هاي پژوهشيافته .6

توان چنین استدالل کرد شد، می های آثار این هنرمندان اشارهطور که در تحلیل نمونههمان
اند. هر ای زیورآالت به خلق اثر مبادرت ورزیدهکه هر دو گروه هنرمندان در گفتمان رسانه

اند. کردهرا به انتزاعی از وحدت خط و رنگ نزدیك« نقشمایه شدن نوشتار»دو در آثارشان 
 ـای نوشتاری های نشانهنشینی تصویر و نوشتار بر نظامدر زیورآالت مورد بررسی ضمن هم

است. نوشتار به کار رفته در متون زیورآالت حاوی مضامین  کالمی تأکید بیشتری شده
 است.صویری قابل بیان و ارائه شدههای تمحتوایی است که با موتیف

های تزیینی نوشتار توجه بیشتری دارد و در ادامه به نمایش نوعی آثار خزعلی به داللت  
های انتزاعی و بندیپردازد. خزعلی در ترکیب می« مایه شدن نوشتارنقش»ریتم از طریق 

ها، خط و ند موتیفانتزاعی تمایلی آشکار به استفاده از عناصر سنتی ایرانی ماننیمه
ای دارد. در مریم خزعلی، گفته های موزون دارد. در آثار وی بیان هنری اهمیت ویژه منحنی

خواند تا با شود؛ بلکه فقط اشکال روایی موجود را فرا میدیگر به روایت شعری خالصه نمی
خزعلی با نوعی های متکثر دارد. در آثار زدایی از آنها دال جدید را بیافریند که مدلولشکل

رو هستیم، هم نظام خطی در متون کالمی و هم نظام نظام خطی در طراحی زیورآالت روبه
خطی در متون تصویری. در نظام خطی، متن هنری در استقالل کامل و خودمختاری تام، 

ای را تقویت کند. خط در زیورآالت مریم حس المسهجدای از مخاطب خود معناسازی می
دانیم )هشدارها و مضامینی که خطی زیورآالت وی آمده تا آنچه را از قبل میکند، نظام می
صورت نوشتار در پیکره زیورآالت تصویر شده( به شکلی متفاوت یادآوری نماید و  هب

تردیدهای احتمالی را ازمیان بردارد. این استفاده از نوشتار تایپوگرافیك، همان سطح سوم 
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است که سجودی آن را وابسته به امکانات بصری نوشتار شناسی نوشتار داللت در نشانه
 های تصویری است.مایهداند که همانا تلفیق عناصر نوشتار با نقش می

های گرایانه زیورآالت مدرن و دالهای کمینهگیری از ویژگیبرند باغ ایرانی، با بهره  
د آثاری که در جهت تولی« گراییعانتزا»و « های اصیل ایرانیموتیف»تصویری 

مایه شدن نوشتار در آثار فاضل و است. نقش هستند گام برداشته« نوشتار»های آن  مایه نقش
دهد و از طریق مجاز نژاد )برند باغ ایرانی( تا حدودی ما را در ساحت زبان قرار می دشتی

مشاهده توان چنین مرسل داللت بر حضور زبان دارد. در تحلیل آثار زیورآالت باغ ایرانی، می
نگاری خالق در عرصه زیورآالت به ساختاری انتزاعی و پویا کرد که تالش در جهت خط

است های نوشتاری و تصویری منت  شده نشانه واسطه ریتم، حرکت و درهم تنیدگی به
اند و توان دید که عناصر بیانی درهم تنیده(. با اندکی تسامح می1394لر، )کاکاوند و موسوی

های  گردد. به همین دلیل خوانشتنیدگی عناصر منجر به تکثّر زاویة دید میهمین درهم 
تواند از مرکز به حاشیه، از چپ به راست، از باال به پایین و از گیرد که میمتکثری شکل می

های پیچیده، بندیواسطه دستیابی به ترکیب عمق به سطح باشد. این زوج هنرمند به
های ها و سنگاسر سطح زیور را با انبوهی از کلمات و موتیفیافته، سرغیرمتمرکز و وحدت

 اند. فضای آثار باغ ایرانی تبدیل به نظامی حجمی شدهرنگی به طرزی سنجیده پخش کرده
است. در این نظام حس ناپذیر تبدیل کردههنری را به یك کل تفکیك است، که کل اثر

رو هستیم که راین، با یك تصویری روبهدهد. بنابای جای خود را به حس دیداری میالمسه
بیننده نیز در خوانش آن دخیل است. در نظام حجمی زیورآالت باغ ایرانی بیننده به کشف 

 گردد.معناهای جدید و نه بازبینی معناهای از قبل دریافت شده دعوت می
 

 گیريبحث و نتیجه  .7

برداشتی صادقانه از طبیعت متنوع ایران های بکار رفته در زیورهای ایرانی، نه تنها مایهنقش
کرد. های هنری آن کمك میبود، بلکه مذهب، ادبیات، آداب و سنن ایران به خلق جنبه

ها، اساطیر، نمادها و آنچه به مذهب، اعتقادات وی ها از افسانهطراس زیور ایرانی در اکثر دوره
وش دیداری و نوشتاری شده برای انتخاب نقدر عصر حاکم بر روس دوران مربوط می

 است.  کردهزیورآالت استفاده 
شناختی از تحوالت گیری از نظریه گفتمان الکلو و موف، امکان تحلیل کالن نشانهبهره

ها، های متعدد گفتمانبندیها در مفصلزیورآالت معاصر ایران و بررسی چگونگی تثبیت دال
ای از م کرد و به این ترتیب شبکهدر حوزة میدان گفتمانی طراحی زیورآالت را فراه
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گونگی بررسی و مشاهده  گفتمان فرایندهایی را که معنا درون آن خلق شده، در این حوزه
 قرار گرفت.

گرایش به انتقال پیام و رهاشدن از قیود کارکردهای سنتی و صرفاً تزیینی و تبدیل   
های تصویری ـ دیداری به یهمادر زیورآالت عامل اصلی استحالة نقش شدن آنها به رسانه

شدن نوشتار سبب است. نقشمایه های نوشتاری در پیکره زیورآالت معاصر شدهمایهنقش
های مختلف هنری با هم و تالش گسترش استفاده از منابع هنر سنتی ایران، ترکیب رسانه

اصر های روز جامعه در قالب رسانه زیورآالت مع برای نمایش معضالت اجتماعی و بحران
مایه شدن نوشتار تولید گفتمان جدید در عرصه طراحی  است. از پیامدهای دیگر نقش شده

های شناختی نوگرا در گفتماناست. در نظام زیبایی« ایگفتمان رسانه»زیورآالت با عنوان 
، رابطة دال و مدلول از قبل «ای زیورآالتگفتمان رسانه»و « زیور سازی معاصر ایرانی»

طور که مدلول نیز با  نیست، دال امکان سبقت از مدلول خود را دارد. همانتعریف شده 
 کنشی بیننده قابل کشف است.همراهی و هم

های عمیق با های نمادین برای رساندن پیامای از رمزگانزیورآالت معاصر مجموعه  
های ونهباشد. با بررسی نمای، اجتماعی را در خود دارا میمعنای بزرگ فرهنگی، اسطوره

یابیم که بسته به موضوع زیورآالتی که در پیکره آنها از متون نوشتاری استفاده شده، درمی
است. ترکیب  اثر، گزینش و استفاده از خط در آثار با توجه به کارکرد و نقش آن متفاوت بوده

کیفیات بصری از قبیل حالت، کادر نوشتار و بافت خط از جمله مواردی هستند که در 
است.  بندی اثر و در نتیجه تعامل بصری میان مخاطب و اثر تأثیر بسزایی گذاشتهیبترک

های حاکم بر جامعه و اهمیت محتوای پیام نوشتاری بازتابی از باورها، اعتقادات، بحران
وی جمتنی نوشتاری و جستبعضی مسایل نزد انسان عصر حاضر است. تجزیة کلیه اجزا درون

ها و ها منجر به دستیابی به پیام اثر از منظر تغییر نشانهبینامتن عناصر مرتبط بیرونی و
مایة نوشتاری، تأکید مایه نوشتار در آثار شد. علت استفاده از نقشهای تصویر به نقشرمزگان

بر اهمیت محتوای متون و انتقال پیام به مخاطب است که زیورآالت را در قالب نوعی رسانه 
زیورآالت در ارتباط خود با نوشتار و متون کالمی، نه تنها به مسیر  نماید. رسانهمعرفی می

است پیامی که درصدد تغییر ساختارهای  ارتباطی، که فراتر از آن به اصل پیام بدل شده
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است. در بررسی معناکاوانه متون الیة ضمنی متن نیز مورد 

بر هشدار به وضعیت گفتمان حاکم بر  شعار عالوهخوانش قرار گرفت. علت تأکید بر برخی ا
ها، عدم صراحت و دروغ، جامعه، تکرار خطاهای انسانی مشابه در روابط انسانی نظیر جدایی
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های مایهاز بین رفتن عشق حقیقی است. متون نوشتاری در این آثار کاربردی فراتر از نقش
ی اطالعات و انتقال پیام به بیننده بندتزیینی دارد. برخورد تخصصی با زیورآالت و دسته

های ضمنی پیام منوط نشان از اهمیت این متون در راستای معناکاوی داشته و دریافت الیه
ای نوشتار است. ارتباط میان مضامین نوشتاری و پردازی نظام نشانهبه خوانش و درک داللت

بر سعی در حفظ  تصویری عالوه ـــــهای دیداری ـ تصویری، انتخاب طرس و کاربست موتیف
ها به محتوای پیام مایهشناسی قصد بر تمرکززدایی دید مخاطب از تزیینات و نقشزیبایی

پسندی یاست. زیرا تأکید طراس سازنده، بیش از ارضاء حس زیبای این رسانه را داشته
 ت. هاسهای حاکم و هشدار به انسان مخاطب، درک پیام پندآموز، تأکید بر بحران
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