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Abstract  
The present article studies semiotic reading of writing motifs in Iranian Contemporary Painting. The study of how new 

sign of “writing motif” is produced in Iranian Contemporary Painting, based on Laclau and Mouffe’s Discourse Theory 

and methodology of analysis in this research is based on Stratificational Semiotics Theory. To study the formation of 

visual signifier of “writing motif” the analysis of the concerned period was made based on Laclau and Mouffe’s 

discourse theory; then two works by Faramarz Pilaram were analyzed using the methodology of Sojoodi’s 

stratificational semiotics and writing different levels of signification were studied. Modernism in Iran was an imported 

concept based on aesthetic studies and European modern art technical principles. After first Tehran Biennale (1958) and 

officially recognition of modern Painting, some artists used motifs taken from Iranian traditional arts. These 

developments led to a new discursive challenge about the identity of this type of painting. Establishment of College of 

Fine Arts created proper context for expansion of measures taken for formation of Iranian Modernist Painting and a new 

discursive articulation was formed based on teaching methods of the said college and state policies as well. The New 

Traditionalism was formed based on the necessity of using sources of Iranian Traditional Arts in Modern Painting, 

which led to production of a new signified for the signifier of visual traditions. Meanwhile, a new discourse named 

“Saqqakhaneh School” was introduced in Tehran 4th Biennale formed around the nodal signifier of “Iranian Motifs”. 

One of the signifiers that were changed to “moment” in this discourse was “Writing Motif”. Writing was changed to 

motif and calligraphy as a form of writing which has the characteristics of the aesthetic code found its way to painting 

accordingly. This process of transformation of writing to a motif is clearly seen in works of artists like Hossein 

Zendehrudi and Faramarz Pilaram. Signifier of “writing motif” was changed to a moment in this new discourse and 

together with other signifiers including “modern painting style”, traditional Iranian patterns”, “folk art”, “religious 

themes”, and “decorative trends”, around the nodal point of “Iranian motifs” established the articulation of 

Saqqakhaneh School. When “writing motif” transformed to a moment in this discourse, calligraphy as a form of writing 

with aesthetic values found its way to painting and calligraphy-painting (naqashi-khat) was introduced to this discourse. 

Study of the way signifiers establish in various discursive articulations in the discursive field of painting, shows a 

network of processes through which meanings are formed.  

The works studied in this research clearly show the process of transformation of writing to a painting motif. In 

Faramarz Pilaram’s works, a case Study, writing motifs refer to language as a whole through a metonymic signification. 

Writing significations are formed not by linguistic code but through visual potentials of writing referring to language as 

its signifier, where language as a whole and not this or that word, is in fact “sacred”, and such inscriptions again in a 

metonymic signification refer to a sacred place.   
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 چکیده 
ی نقشمایه"ی نوظهور ی تولید نشانهی حاضر است. بررسی چگونگی مقالهایران ، مورد مطالعه معاصر های نوشتاری در نقاشیشناختی نقشمایهخوانش نشانه

ای انجام گرفته است. به این شناسی الیهی گفتمان الکال و موفه و روش تحلیل متون در این تحقیق برطبق نشانهدر نقاشی معاصر ایران، براساس نظریه "نوشتاری

ی گفتمان الکال و موفه ی مورد نظر براساس نظریهشناختی از دورهانهتحلیلی نش "ی نوشتارینقشمایه"گیری دال تصویری ترتیب که برای بررسی چگونگی شکل

آرام پرداخته و سطوح اثر از فرامرز پیل دوای به تحلیل شناسی الیهها مدنظر قرار گرفت. سپس براساس نشانهارائه شد؛ در این راستا، طرح نمودار استعاری گفتمان

ای شناختی و اصول فنی هنر مدرن اروپا به عنوان مقولهی مفاهیم زیباییی قرار گرفت.  نوگرایی در ایران با مطالعههای نوشتاری در این متون، مورد بررسداللت

 "ایرانی"هـ ش( و به رسمیت شناختن هنر نوگرا، برخی هنرمندان در جهت 1337ینال تهران )ی هنر ایران گشت. با برگزاری نخستین بیوارداتی وارد عرصه

ی هنرهای تزیینی این اقدامات ای درباب هویت این نقاشی شکل گرفت و با تأسیس هنرکدهن از منابع سنتی بهره گرفتند. سپس چالش گفتمانی تازهبودن آثارشا

ک مکتب ی هنرهای تزئینی و سیاست دولت وقت براساس ایجاد یهنرکدهی آموزشی در در پی شیوهدر جهت ایجاد مکتب نقاشی ایرانی نوگرا گسترش یافت؛ 

گیری نقاشی نوگرا از منابع سنتی هنر ایران، شکل گرفت مبنی بر لزوم بهره "نو سنتگرایی"ای شکل گرفت. به این ترتیب، هویت بندیِ تازهمفصلهنری ایرانی، 

در جهت تولید آثار نوگرای ایرانی  "سقاخانهمکتب "با عنوان گفتمان  های تصویری شد. در این میان گفتمانی تازهکه منجر به تولید مدلول تازه برای دال سنت

های هـ ش( ، مورد تأیید قرار گرفت. در این گفتمان، در پی استفاده از نقشمایه1343ینال چهارم تهران )به تثبیت رسید و در بی  "ی ایرانینقشمایه"حول دال 

رودی و فرامرز ین گفتمان شد و در آثار برخی از این هنرمندان همچون حسین زندهبندی اایرانی و رجوع به پیوستار فرهنگی و هنری ایران، نوشتار وارد مفصل

بندی به وقته تبدیل شد و پس ازآن خوشنویسی نیز به عنوان صورتی از نوشتار که در این مفصل "ی نوشتارینقشمایه"آرام به نقشمایه استحاله یافت. دال پیل

 "خطنقاشی"بندی گفتمان ی انتصاب معانی تازه، در مفصلدر نتیجه، "ی نوشتارینقشمایه"دالدر ادامه،  نقاشی شد.  شناختی است وارد آثارواجد رمزگان زیبایی

ای از فرایندهایی را ی گفتمانگونگی نقاشی، شبکهها، در حوزههای متعدد گفتمانبندیها در مفصلبررسی چگونگی تثبیت دال گاه این گفتمان قرار گرفت.گره

در آثار فرامرز  "های نوشتارینقشمایه"متنی متنی و رمزگان برونهای رمزگان دروندر بررسی موردی آثار، داللتشود. معنا درون آن خلق میدهد که مینشان 

سطح غیرزبانی صورت پذیرفته  ها درهای نوشتار، در آنکند. داللتدهد و از طریق مجاز مرسل داللت بر حضور زبان میآرام ما را در ساحت زبان قرار میپیل

مقدس است و حضور  "کالم"کند جایی که زبان در واقع اش داللت بر حضور زبان میوجه دیداری یکه به واسطه کامال وابسته به امکانات تصویری نوشتار استو

 گر ساحت کالم است.  هایی داللت بر حضور در مکانی مقدس دارد و تداعیچنین کتیبه

       

  ای، تحلیل گفتمان.شناسی الیهنقاشی ایرانی، نوشتار، نقشمایه، نشانه کلیدی: های واژه      
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 مقدمه 
بودن  "ایرانی"هـ ش( و به رسمیت شناختن هنر نوگرا، برخی هنرمندان در جهت 1337ینال تهران )با برگزاری نخستین بی

هنرهای تزیینی این اقدامات در جهت ایجاد مکتب نقاشی ایرانی نوگرا  یآثارشان از منابع سنتی بهره گرفتند. با تأسیس هنرکده

هـ ش( 1343ینال چهارم تهران )گسترش یافت؛ در این میان، مکتب سقاخانه، برخوردی تازه با سنت را در نقاشی، طرح کرد و در بی

کوشیدند پلی ر گروهی از هنرمندان ایرانی که مینیز مورد تأیید قرار گرفت. کریم امامی نخستین بار این اصطالح را برای توصیف آثا

آرام به نقشمایه رودی و فرامرز پیلکار برد. نوشتار در آثار برخی از این هنرمندان همچون حسین زندهمیان سنت و نو بنا کنند، به

 استحاله یافت.

ی یری نقشمایه های نوشتاری در اواخر دههگکوشد تا با اتخاذ رویکرد تحلیل گفتمان به بازخوانی و بررسی شکلاین پژوهش می

اما  تاریخی بسیار مورد توجه قرار گرفته -اگرچه تاکنون تحوالت نقاشی ایران از ابعاد توصیفی بپردازد. ی چهل شمسیسی و اوایل دهه

آثار نقاشی به صورت از منظر تحلیل گفتمان کمتر بررسی شده است. نیز با توجه به آن که در برخی پژوهش های اخیر به خوانش 

رسد نیاز به انتخاب شود؛ به نظر میی موردی اغلب بدون در نظر گرفتن تحوالت تاریخی منجر به تولید آن آثار، پرداخته میمطالعه

ت بپردازد، ضروری به نظر ی متون حاصل از این تحوالرویکردی که در پرتو آن به تحوالت تاریخی و در عین حال به آثار به مثابه

ی مورد نظر براساس شناختی از دورهتحلیلی نشانه "ی نوشتارینقشمایه"گیری دال تصویری بررسی چگونگی شکلبرای  رسد.می

ها را مدنظر قرارخواهیم داد. سپس براساس شود؛ در این راستا، طرح نمودار استعاری گفتمانی گفتمان الکال و موفه ارائه مینظریه

های نوشتاری را در این متون، مورد آرام خواهیم پرداخت و سطوح داللتر فرامرز پیلاثآ نمونه هایی از تحلیلای به شناسی الیهنشانه

 دهیم. بررسی قرار می

 شناسی تحقیقروش
های خاص یا غرض و ثابت نیستند، بلکه ما پیوسته با رمزگانهای کلی، بیها نظامها هستند. رمزگانمتون حاصل عملکرد رمزگان

رسد های تولید معنا هستند و در واقع به لحاظ نظری به نظر میها نظامرمزگذاری شده روبرو هستیم. گفتمانهای فرعی بیشزگانرم

دار که در جهت تثبیت معنا عمل می رمزگذاری شده یا به عبارتی نشانهای فرعی بیشبینیم؛ رمزگانها میها را همچون رمزگانآن

سو با روابط بینارمزگانی روبرو هستیم که تأثیر متقابل بین (. بنابراین، از یک180 ،1387)سجودی، ک می کنند ها را هژمونیکنند وآن

رمزگانی، که نظام های متفاوت دخیل در تولید متن و از سوی دیگر با روابط درونها را در پی دارد؛ در نتیجه تأثیر گفتمانرمزگان

شود، متغیر است و همچنین روابط های متنی که تولید میکند و پیوسته متأثر از الیهن میهای هر رمزگان را تعییارزشی نشانه

های متنی بر یکدیگر کند و روابط بینامتنی که بیانگر تأثیر متقابل الیهای از متن را تعریف میمتنی که ساختار درونی هر الیهدرون

 دهند.ها ارجاع میها از طریق  بینامتنیت، به آنگفتمانایم که هایی از متن مواجهاست، بدین ترتیب با الیه

به تحلیل چگونگی ساخته شدن و تغییر  (Chantal Mouffe)و شانتال موفه (Ernesto Laclau) ی گفتمان ارنستو الکالنظریه

ها حول مبارزه بر سر تعریف نشانه شناختی است کهها مانند نظام نشانهی اجتماع از نظر آنپردازد. حوزهساختارها در قالب گفتمان می

ی و به واسطه )Moment(ای در قالب یک وقتهگردد. گفتمان کلیتی است که در آن هر نشانهها میو تالش برای تثبیت معنای آن

ست داشته توانمی تمامی سایر معناهایی که نشانه (Exclusion)ها تثبیت شده است. این عمل از طریق طرداش با سایر نشانهرابطه

ها با یکدیگر داشته باشند. گفتمان تالشی است برای ی دیگر روابطی که ممکن است نشانهگیرد؛ به عبارت دیگر کلیهباشد، انجام می

 (.1389،57ها از جایگاهشان نسبت به یکدیگر و در نتیجه خلق یک نظام واحد معنایی )یورگنسن و فیلیپس، ممانعت از لغزش نشانه

  کنند:گونه تعریف میه مفصل بندی را اینالکال و موف

کند، به نحوی که ها تثبیت میای را میان مؤلفهشمار خواهیم آورد که رابطهرا هرگونه عملی به  (Nodal point)بندیما مفصل

مان خواهیم بندی را گفتبندی دستخوش تغییر شود. آن کلیت ساختاریافته ناشی از عمل مفصلی عمل مفصلشان در نتیجههویت

بندی شده باشند وقته خواهیم را تا زمانی که در قالب یک گفتمان مفصل (Differential positions)  خواند. مواضع مبتنی بر تفاوت
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(. 56)همان، نام خواهیم نهاد   )Element(بندی نشده باشد عنصرنامید. در مقابل، هر تفاوتی را که به شکل گفتمانی مفصل

در یابند. دال شناور: ها حول آن معنا میدهد و سایر دالی اصلی یک گفتمان را تشکیل میگاه هستهگره (Nodal point)گاهگره

هایی هستند که های شناور نشانههای شناور نام دارند و دالی گفتمان، عنصرهایی که به روی انتصاب معانی گوناگون بازند، دالنظریه

 ی گفتمانگونگیحوزه. (1384،60)سلطانی، ی خاص خودشان معنا بخشندا به آنها به شیوهکنند تهای مختلف تالش میگفتمان

(Field of discursivity) ای که یک ای است که از یک گفتمان سرریز می شوند؛ یعنی معانیی گفتمانگونگی در واقع معانیحوزه

اند تا یک دستی معنایی در آن گفتمان نظر حذف و طرد شدهنشانه در گفتمان دیگری دارد و یا داشته است، ولی از گفتمان مورد 

دارد؛ به معنی تسلطی  Gramsci) (های گرامشی: مفهوم هژمونی که ریشه در اندیشه )Hegmony(هژمونی (78حاصل شود )همان، 

ا اعمال هژمونیک می شود. تالش برای تثبیت گفتمان های محدود و معین ررضایتمندی و اجماع حاصل می است که از طریق احساس

نامد. این اعمال دو شرط دارند: اول وجود خصومت و نیروهای متخاصم و دوم بی ثباتی مرزهایی که این نیروها را متمایز می کند 

 (. 1383زاده، )حسینی

که متاثر از های متعدد متن ای در نظر گرفته خواهد شد و برای بررسی الیهشناسی الیهدر این مقاله، متن از منظر نشانه

ی گفتمان الکال و موفه بهره گرفته دار است و نیاز به تحلیل گفتمان دارد از مفاهیم نظریهرمزگذاری شده و نشانهای بیشرمزگان

گیریم و شناسی نوشتار بهره میرو از نشانهدیداری نوشتار نیز، مورد توجه است؛ از این در تحقیق حاضر، کیفیتخواهد شد. 

 دهیم.های نظام نوشتار را در سطوح رمزگان زبان و رمزگان تصویر، مورد بررسی قرار می، داللتترتیببدین

ای مربوط به قلمرو بیان کند. در سطح زبانی نوشتار یک نظام نشانهنوشتار در سه سطح زبانی، پیرازبانی و غیر زبانی عمل می

های آورد. سطح دوم داللتمتن را براساس رمزگان زبان به وجود میای است که امکان تولید و دریافت است؛ یعنی نظامی نشانه

گیرند که وابسته سجاوندی و گروه دوم ترفندهایی را در بر می هایکند؛ گروه اول، نشانهپیرازبانی نوشتار است که در دو گروه عمل می

یرزبانی است. این سطح از داللت کامال وابسته به امکانات تصویری های غهای دیداری هستند. سطح سوم داللت، سطح داللتبه جنبه

بندی مکانی و نظام دخیل در این سطح نظامی است افتراقی از تمایزهای شکلی مربوط به خط، رنگ، اندازه و ترکیب"نوشتار است. 

ها و ادبیات، و صوص در مورد نوشتار در رسانههای فرهنگی به معنای عام کلمه، بخهای( درگیر در این سطح عبارتند از رمزگانرمزگان)

 (.303 ،1388)سجودی،  "شناختی در مورد خوشنویسیرمزگان زیبایی

 

  "ی نوشتارینقشمایه"گیری دال تصویری شکل
ی آثار مدرن اروپا صورت گرفت. مفاهیم ی تجسمیِ رنگ و خط از طریق مطالعهنوگرایی در ایران با آزمودن امکاناتِ تازه

ی وارد عرصهی هنر ایران گشت. در این راستا هنرجویان ای وارداتی وارد عرصهشناختی و اصول فنی هنر مدرن به عنوان مقولهباییزی

تثبیت شد.  "نوگرایی"، حول دال "نوگرانقاشی" گفتمانساز نوگرایی یا مدرنیسم ایرانی بود. ای از تجربیات هنری شدند که زمینهتازه

 "کوبیسم"و  "اکسپرسیونیسم"،  "امپرسیونیسمپست"، "امپرسیونیسم"هایی چون گاه این گفتمان است و دالگره "رایینوگ"بنابراین 

 دهند. های این گفتمان را تشکیل میوقته

تصویری تبدیل شدند؛ درواقع ی گفتمانگونگی نقاشی به سنتهای دیگر در حوزه، گفتمان"نقاشی نوگرا"گیری گفتمان با شکل

شکل  "گراییسنت"بندی تازه حول دال این ترتیب، مفصل؛ بهشدهای این گفتمان محسوب میتصویری مدلولی تازه، برای دالنتس

خوبی شاهد هستیم؛ باشگاه مهرگان هـ ش به 1330م/ 1950ی ی دههباشگاه مهرگان، در میانه گیرد. این واقعیت را در فعالیتهایمی

 در واقع (.554 ،1381الملک و نگارگران سنتی بود )پاکباز، ی هواداران نقاشی جدید با پیروان کمالبلهی مقاها عرصهدر آن سال

 است.  "گرانقاشی سنت"و گفتمان  "نقاشی نوگرا"ی چالش گفتمانی میان گفتمان باشگاه مهرگان عرصه

نقاشی "های دو گفتمان تشکل بود از دالبود، مبه تثبیت رسیده "گراییسنت"که حول دال   "گرانقاشی سنت"گفتمان  

ها بود. نمودار های تصویری وجه اشتراک آنی سنتطور که اشاره کردیم، اینک مدلول تازهکه همان "نگارگری جدید"و  "آکادمیک

 ها به قرار زیر است: فضای استعاری این گفتمان
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 هـ ش 1330های نقاشی در دهه بندی گفتمانمفصل -1نمودار 

در تأیید جنبش نوگرایی وقت هـ ش( مهم ترین اقدام رسمی دولت 1337م/ 1958ینال تهران )ه اندازی نخستین نمایشگاه بیرا

ی هژمونیک زمانی موفق است که جایی که پیش از آن مداخلههژمونیک است؛ ای (؛ در واقع این اقدام مداخله592بود )همان،

بنابراین  (.91 ،1389)یورگنسن و فیلیپس،شود م شود، در این صورت تخاصم رفع میکشمکش حاکم بود یک گفتمان به تنهایی حاک

ی هژمونیک موفق هستیم، چراکه با گردآوری و معرفی آثار نوپردازان در یک شاهد یک مداخلهینال تهران با برگزاری نخستین بی

   شد.            به رسمیت شناخته "نقاشی نوگرا"نمایشگاه بزرگ، گفتمان 

ای یافتند و زمینه برای های تازهها، مدلولهای تهران رویکردهای متمایزی شکل گرفت، در واقع برخی دالینالاز متن بی

شناختند. ولی او به پور را مدافع سرسخت کوبیسم و رهبر نقاشان نوپرداز میدر آن زمان ضیاءگیری یک گفتمان تازه فراهم شد. شکل

سازی شکلها به روش استادانی چون آندره لت و کاربست این روش را یافت، که اساساً کوششی بود در سادهی شخصی خود زودی شیوه

پور را باید از جمله نخستین (. در واقع ضیاء1های ملهم از هنر دوران قاجار و هنر قومی و روستایی)تصویردر موضوعها و نقشمایه

را به کار گرفتند، به شمار آورد. در همان سالها، ناصر اویسی، ژازه طباطبایی و چند نوپردازانی که عناصری از سنتهای تصویری قدیم 

 (. 592 ،1381دادند )پاکباز، نقاش دیگر نیز چنین گرایشهایی را در کارشان نشان می

های سلجوقی و نقاش شهزادگان سوار بر اسب و شاهزاده خانمهای غنوده در مایه"نویسد:( در مورد ناصر اویسی می1356امامی)

رود، با خطوطی محکم و رنگهایی زنده. و گاه با اویسی به این راه می -و شاید هم زودتر –صفوی و قاجار از بینال سوم به این طرف 

بیتی خط خوش معلق در فضا. سیر کارش از سادگی به سوی آراستگی بیشتر بوده است و همین از پاکی طرحها و تیزی خطوطش نیم

دال از مدلول پیشین خود، شکل گرفت؛ با جدایی  "های تصویریسنت"ای برای دال های تازهترتیب مدلولبدین (،2ویر)تص "کاهدمی

بیتی خط خوش معلق در گاه با نیم"خوانیم:ماند. در شرح امامی، از آثار ناصر اویسی، میجا برای ابهام و چندگانگی معنایی باز می

هایی است که نوشتار در اثر فارق از تعلق به رمزگان زبان، به کاررفته است؛ درواقع نوشتار فاقد نه، این نمونه از نخستین نمو"فضا

  Motif 1)) نقشمایهشود و متعلق به رمزگان تصویر است اما هنوز، نوشتار به عنوان کارکرد خوانده شدن است، در اینجا نوشتار دیده می

کاهد؛ در می "پاکی طرحها"شود که از ، نوعی تزیین محسوب می "خط"، این استفاده از طور که در نقد امامیمطرح نشده است. همان

 داند. را نقشی افزوده در آثار اویسی می "نوشتار"رسد، منتقد، نظر میاینجا به

                                                          

 
 (175 ،1385موزه هنرهای معاصر، هـ ش)1337، جلیل ضیاءپور، ای امیر ای امیر -1تصویر 

 

                                                 
 .(598 ،1381 پاکباز،. )است هنری اثر یک در اصلی یمایه نقشمایه،  .1 
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 (Issa، 2001:،16هـ ش ) 1339 بدون عنوان]بخشی از اثر[، ناصر اویسی، -2تصویر

 

های غربی روی آوردند تا با تحوالت هنر جهانی همگام شوند. برخی از هنر آموختگان شماری دیگر، شتابان به جدیدترین پدیده

های هنر بصری آغاز ی عرصهسابقه در همهاین ترتیب، حرکتی وسیع و بیاین دو جریان پیوستند. بهی هنرهای زیبا نیز به دانشکده

 شد. 

هـ ش( به قصد تربیت کارشناسانی در  1340م/ 1961ی هنرهای تزیینی )یکی از رویدادهای بااهمیت این دوره تأسیس هنرکده

وجود آورد، بلکه با ایجاد التحصیالن هنرستانها بهی تحصیل فارغبرای ادامه ی هنرهای کاربردی بود. این هنرکده نه فقط امکانیزمینه

ساز و طراح نوپرداز زیر نظر معلمان ایرانی و های جدید بخشی از نیازهای آموزشی نسل جدید را پاسخ داد. دهها نقاش و مجسمهرشته

این ترتیب، حرکتی وسیع و هنر معاصر تأثیر گذاشتند.  به  این هنرکده پرورش یافتند که با فعالیتشان  بر تحوالت بعدیخارجی

آمیز، هـ ش، به رغم آمیختگی فعالیتهای جدی و تفنن 1340م/ 1960ی های هنر بصری آغاز شد. در دههی عرصهسابقه در همهبی

 (.893 ،1381هنرنو مجال شکوفایی یافت)پاکباز، 

گرفتند؛ بنابراین این دال ای یافت و نوپردازان از هنرهای سنتی در آثارشان مایه میمدلول تازه "سنت تصویری"گفتیم دال 

و در پی  "نقاشی نوگرا "بندی گفتمانقرار گرفته بود، با واسازی مفصل "نقاشی نوگرا "ی گفتمانگونگیِ گفتمانهشناور که در حوز

ی آثار های سنتی، دستمایهترتیب نقشمایهتازه یافت و بدین بندیتزیینی مجالی برای ورود به یک مفصلی هنرهای اقدامات هنرکده

ی ی ایران بودند، اینک مدلولی تازه یافته بودند. با تأسیس هنرکدههایی که برگرفته از هنرهای سنتی گذشتهنوظهور گشت. نقشمایه

هایی چون به تثبیت رسید. دال "ی سنتینقشمایه"حول دال "سنتگرایی نو"، گفتمان هنرهای تزیینی و سیاستهایی که اشاره کردیم

اسلوب نقاشی "، "هنر قومی"، "باستانهای ایراننقشمایه"، "گراییتزیین"، "دستیهای صنایعنقشمایه"، "ی ایراننقاشی گذشته"

 .دهندرا تشکیل می "نوسنتگرایی"بندی گفتمان های مفصل، وقته"مدرن

 
 نوگراییبندی گفتمان سنتمفصل  -2نمودار 

 "گراییتزیین"هایی چون های آن شامل دالرسد که وقتهبه تثبیت می "ی ایرانینقشمایه"ای حول دال بندی تازهمفصل

این ند. هست "ی نوشتارینقشمایه"، "های مذهبیمضمون"، "هنر عامیانه"و  "نقوش سنتی هنر ایران"، "اسلوب نقاشی مدرن"و

برای توصیف  -نگار و منتقدمترجم، روزنامه–که نخستین بار توسط کریم امامی شناسیم. نامیمی "مکتب سقاخانه"با نام  گفتمان را

 ،1381پاکباز ) (. 1341م/ 1962کوشیدند پلی میان سنت و نو بنا کنند، به کار برده شد )آثار گروهی از هنرمندان ایرانی که می

، تنی چند از بینندگان را به یاد حال و هوای 1340ظهور خط در نقاشی، در آغاز دهۀ " نویسد:از کریم امامی می( به نقل 307

که در  -سازچه نقاش و چه مجسمه -سقاخانه انداخت. این واژه به کار رفت، و گرفت. و بعد، استفاده از آن تعمیم یافت، و به هنرمندانی

کردند )و نه فقط آنها که با خط فارسی سر و کار ی خام استفاده میی شروع و مادهران به عنوان نقطههای سنتی هنر ایکار خود از فرم
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آرام، پرویز تناولی، مسعود عربشاهی، منصور قندریز، صادق تبریزی، ناصر اویسی و رودی، فرامرز پیل. حسین زنده"داشتند(، اطالق شد

 چنین عنوانی بودند.ژازه طباطبایی جزو نخستین هنرمندان مشمول 

و  ی شباهت نقوش این متون با حالها شده بودند، به واسطههای فوق وارد داللتهای رمزگانی آنکریم امامی به متونی که دال

متنی این متون وابسته به یک متنی و رمزگان برونی این است که رمزگان درونگذاری نشانهها  اطالق کرد؛ همین نام"سقاخانه"هوای 

ی دالی جانشین مدلول به مثابه "نوشتار"ترتیب رمزگان فرهنگی است، رمزگانی که ریشه در گفتمان مذهبی مردم ایران دارد. بدین

ای شناختی ویژهزیبایینیز که واجد رمزگان "خوشنویسی"، دال "نقشمایه"شد ودر پی استحاله یافتن آن به  "پیوستار فرهنگی ایران"

 تمانگونگی نقاشی معاصر شد. ی گفاست وارد حوزه

 
مکتب سقاخانه بندی گفتمانمفصل -3نمودار  

 انتصاب معانی تازه
و نیز در پی آن استفاده از رمزگان خوشنویسی به  "نوشتار"با  نقشمایه شدن نوشتار  و در واقع تولید معنای تازه برای دال 

یا به عبارت دیگر، تولید معنای تازه برای دال  "ی نوشتارینقشمایه "ل ی رمزگانی افزوده در جهت تولید معانی بیشتر برای دامثابه

دهد. این گفتمان را با عنوان ی گفتمانگونگی نقاشی معاصر ایران را شکل میبندی گفتمانی دیگر در حوزه، مفصل"خوشنویسی"

، "خوشنویسی"هایی چون . دالتثبیت شد "ی نوشتارینقشمایه"حول دال  "خطنقاشی"شناسیم. گفتمان می "خطنقاشی"

 دهند. های این گفتمان را تشکیل میوقته "اسلوب نقاشی مدرن"،  "گراییانتزاع"

 
 خطبندی گفتمان نقاشیمفصل  -4نمودار 

ها، در درون این ساختار هایی برای سوژه، موقعیت"خوشنویسی"ی انتصاب مدلول تازه به دال ، به واسطه  "خطنقاشی"گفتمان 

ای به این شیوه روی ترتیب، برخی از خوشنویسان  همچون محمد احصایی، رضا مافی، نصراهلل افجهفتمانی ایجاد کرده است؛ بدینگ

 اند. آورده

 آرامهایی از آثار فرامرز پیلی موردی: نمونهمطالعه

بندی حاصل از انتزاعی و نوع ترکیب هایی فضایی قدسی است، استفاده از فرمبندی کل اثر تداعی کنندهترکیب -3در تصویر 

های کند. مستطیلی بزرگ به رنگ طالیی، فضایی گنبدوار را تداعی میشناختی نقاشی مدرن است. دال تصویریِ دایرهرمزگان زیبایی

ذکرشده با فضای های تصویری ها هستند؛ درواقع دالگر حضور منارهاند، تداعیای قرار گرفتهعمودی که هر کدام در امتداد دایره

اند، تصویرِ دو قدسی مسجد که دارای گنبد و مناره است نسبت بینامتنی دارد. در انتهای دو مستطیل عمودی که روی دایره قرار گرفته
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و دیگری  "پرنده"دست قرارگرفته است، این دال تصویری یک جناس تصویری است که به طور همزمان دو مدلول دارد یکی مدلول 

 اینجا هنرمند از هر دو مدلول در یک دال تصویری بهره گرفته است. ، در "دست"

کوچکِ ها، مجموعًا، پنج مستطیلاست که بر روی آن دایرهشود، متشکل از دو نیمای که پایین کادر متن دیده میدال تصویری

ناپذیر ار گرفته که این جام، عضو جداییعمودی و موازیِ هم قرار گرفته است، طرح انتزاعی از جامی است که درون آن یک دست قر

های های بال گشوده نیز هستند، در همنشینی با دال تصویری جام، داللت بر دستها که همزمان پرندهها است، تصویرِ دستسقاخانه

ی بزرگ قرار ی عاشورا است. دو مستطیل عمودی که روی دایرهالسالم و شهادت ایشان در واقعهی حضرت ابوالفضل علیهبریده

و همنشینی با دایره، که داللت به  -کنندتر گفتیم داللت بر حضور مناره میکه پیش-های دیگر اند در همنشینی با مستطیلگرفته

های بال هایی که پرندهاست و در همنشینی با دست "به تعالی رسیدن"و  "پرواز کردن"، "به اوج رفتن"های گنبد دارد، واجد داللت

ای نیز دیده خانهالسالم دارد. تصویرِ پرنده در آثار نقاشان قهوهیز هستند، داللت بر به تعالی رسیدن حضرت ابوالفضل علیهگشوده ن

السالم ها، به ویژه در کنار حرم امام رضا علیهها در کنار امامزادهی گنبدوار به حضور پرندهتصویرِ پرنده در همنشینی با دایرهشود. می

های دست، داللت ضمنی یکی دیگر از داللت بخشد.د؛ درواقع این تصویر به حضور پرنده در کنار گنبد و مناره، بار قدسی میداللت دار

 است.   "پنج تن"به 

های نوشتاری  ما وارِ این تصویر است که از طریق داللتها، ارتباط انسجامی دارد، مربع کتیبهای که با این داللتاما دال تصویری

های نوشتاری که فقط کند؛ به دلیل اینکه نوشتن و فرمدهد و از طریق مجاز مرسل داللت بر حضور زبان میدر ساحت زبان قرار میرا 

داللت کامال پذیرد و برد، در اینجا خوانش در سطح غیرزبانی صورت میافتد، ما را به فضای حضور زبان میدر زبان نوشتاری اتفاق می

کند بر کل زبان، از طریق داللت به زبان، یک نشانه شبه نوشتاری داللت مجاز مرسلی می تصویری نوشتار است. وابسته به امکانات

ها در معماری  کارکردهای تعالی گرایانه و قدسی زبان، جایگاه نوشتار در فضای بر کارکردهای زبان دارد، همچون کتیبه داللت ضمنی

ها اغلب قابل خواندن هستند اما دارند، این کتیبه "نوشتار"ها که همگی ها و سقاخانههدینی یا فضای قدسی مثل مساجد امامزاد

ها وابسته به اند؛ بلکه وجه دیداری آنها خوانش  در سطح زبان نیست، با هدف خوانده شدن در آن مکان قرار نگرفتهکارکرد اصلی آن

هایی مقدس است و حضور چنین کتیبه "کالم"د جایی که زبان در واقع کننداللت بر حضور زبان میامکانات تصویری نوشتار است و 

اش،  داللت بر ساحت کالم دارد. در وجه دیداری یها، به واسطهداللت بر حضور در مکانی مقدس دارد مکانی که نوشتار در کتیبه

از قرآن خود داللت کارکرد خوانش  تفادههمین مکان مقدس حضور قرآن، داللت بر اهمیت نوشتار و ساحت قدسی نوشتار دارد و اس

ها با وجود قابلیت خوانش، داللت بر این کارکرد ندارد، کند؛ بنابراین حضور کتیبهنوشتار متعالی و قدسی را به این کتاب منسوب می

 گرایانه یا قدسی است.ای تعالیبلکه داللت ضمنی بر زبان به عنوان نشانه

ویژه  به سبب حضور ها و فضاهای گنبدوار و فضاهای شبه سقاخانه، بهویری دیگر همچون دستهای تصها با الیهاین داللت

شود و در کنار همدیگر یک بیان تصویری نو، و در واقع مدرنیستی جناس تصویری دست و پرنده، با فضاهای شبه امامزاده، همنشین می

بندی داللت بر فضای قدسی و دینی دارد. زبان با این کل این ترکیب کنند؛ به عبارت دیگر داللت ضمنیاز یک فضای دینی ارائه می

کند ها را تقویت می، این داللت"نوشتار"گر فضای قدسی و دینی هستند، زبان، در واقع ها  ارتباط انسجامی دارد و همگی تداعیداللت

ر قرارگرفتن در فضای قدسی که کالم در آن مقدس است کند و به طور ضمنی داللت باما خود، داللت بر قرار گرفتن در محضر زبان می

ها، داللت ی متنی است که در همنشینی با دیگر الیهبودن تصویر نیز خود، یک الیه "عنوانبی"است.  "کالم"ی دین و در واقع معجزه

 عنوانی برای آن، دارد. و بی "ساحت کالم"بر عظمت 

دال، در سمت راست و پایین تصویر قرار گرفته است و متشکل است از حروف  امضاء نقاش با نوشتار شکل گرفته است. این

اند. انتزاع این حروف یک اند، به نقوش هندسی تبدیل شده، در یک دایره قرار گرفتهکه به طور انتزاعی تصویر شده "آرامپیل"یواژه

ی بزرگِ گنبدوار، داللت بر کمال ه در همنشینی  با دایرهی انسجامی با کل فضای قدسیِ تصویر دارد. تبدیل شدن واژه به دایررابطه

گی شود؛ درواقع، داللت سوژهی سوژه بودن خود نقاش در این فضا و در واقع در این گفتمان دینی حاصل میواسطهدارد. کمالی که به

و  "کالم"ت از حضور زبان و در واقع مجازی اس "واژه"شود. حضور متنیِ تصویر میمتنی وارد رمزگان دروناز طریق رمزگان برون

 دارد.      "کالم"در ساحت داللت بر سوژه بودن و بخشی از گفتمان دینی بودن و در نهایت قرار گرفتن 
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 (1356هـ ش )امامی،1341گواش روی کاغذ، ،عنوان، فرامرز پیالرامبی -3تصویر 

های آن در سطوح مختلف رمزگان شود و داللته خوانده نمیکل فضا از طریق نوشتار خلق شده است، نوشتاری ک -4در تصویر

در اینجا یک وحدت یکپارچه از نوشتاری که خوانده ها وابسته به وجود نوشتار است. گیرد. درواقع موجودیت دالمی تصویر شکل

هم تنیده شده، به ارِ یکپارچه و بهشکل گرفته است، هرچه نوشت -که داللت بر کل دارد- شود و کارکرد دیداری دارد در یک دایرهنمی

ای عرفانی یک فض گر تر شده و داللت بر حضور نور دارد. حرکت از تاریکی به سوی نور تداعیشود، فضا روشنتر میمرکز دایره نزدیک

                 است.است، در اینجا ساحت نوشتار و تقدس کالم، کل هستی را شکل داده

 
 (228، 1385موزه هنرهای معاصر ،)هـ ش1348آرام، فرامرز پیل ،کالیگرافی -4تصویر 

 گیرینتیجه
ای از فرایندهایی را ی گفتمانگونگی نقاشی، شبکهها، در حوزههای متعدد گفتمانبندیها در مفصلبررسی چگونگی تثبیت دال

ها، متمایزی شکل گرفت، در واقع برخی دال های تهران رویکردهایینالاز متن بیشود. معنا درون آن خلق میدهد که نشان می

منجر به  "نقاشی نوگرا"ای که گفتمانگیری یک گفتمان تازه فراهم شد. در رابطه با معانیای یافتند و زمینه، برای شکلهای تازهمدلول

های نوگرایی تازه برای دال هاییبندی تازه سعی در ایجاد مدلولشکل گرفت؛ درواقع این مفصل "گرایی نوسنت"تولید آن شد هویت 

نباید صرفاً به تقلید از مدرنیسم اروپایی بیانجامد و بر  "نقاشی نوگرا"که ای شکل گرفت مبنی بر اینبود؛ بنابراین چالش گفتمانی تازه

 "ی سنتینقشمایه" حول دال - "نوگراییسنت"-بندی تازه سان مفصلاین اساس الزم است از منابع سنتی هنر ایران بهره ببرد؛ بدین

 "گرایی نوسنت"هـ ش بود. گفتمان 1340ی هنرهای تزئینی در ترین اقدام برای این مهم، تأسیس هنرکدهبه تثبیت رسید که مهم

ها در خود جای داده ی پیوستار غنیِ سنت تصویری در هنر ایران با تبدیل به وقته کردن این دالها را به واسطهطیف وسیعی از دال

  و به این ترتیب تجربیات متنوعی در این گفتمان شکل گرفت.بود 

بندیِ مفصلی هنرهای تزئینی و سیاست دولت وقت براساس ایجاد یک مکتب هنری ایرانی، هنرکدهی آموزشی در در پی شیوه

این گفتمان، در پی استفاده  در تثبیت شد. "ی ایرانینقشمایه"حول دال   "مکتب سقاخانه"ای شکل گرفت؛ به این ترتیب گفتمان تازه

 "ی نوشتارینقشمایه"بندی این گفتمان شد دال های ایرانی و رجوع به پیوستار فرهنگی و هنری ایران، نوشتار وارد مفصلاز نقشمایه

، "امیانههنر ع"،  "نقوش سنتی هنر ایران"، "اسلوب نقاشی مدرن"هایی چون بندی به وقته تبدیل شد و همراه با دالدر این مفصل

تثبیت شد. سپس این دال در  "مکتب سقاخانه"بندی در مفصل "ی ایرانینقشمایه"حول دال  "گراییتزیین"و  "های مذهبیمضمون"

 گاه این گفتمان قرار گرفت.گره "خطنقاشی"بندی گفتمان ی انتصاب معانی تازه، در مفصلنتیجه
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های در اثر نخست، که مورد بررسی قرار دادیم، معانی تولید شده از طریق دال متنیمتنی و رمزگان برونهای رمزگان درونداللت

های دال گرفته شده استبهره  "اسلوب نقاشی مدرن"از در آن در حالی که  به روشنی مشهود است؛ "مکتب سقاخانه"گفتمان 

و  "نقوش سنتی هنر ایران"و  "های مذهبیمضمون"و  "هنر عامیانه" ازدارند و  "گراییتزیین"های ، جنبهتصویری و ارجاعات مدلولی

نقاشی "گفتمان مربوط به که تصویر بعد،  در .شده استبهره گرفته اثر در  "ی ایرانینقشمایه"در جهت ایجاد  "ی نوشتارینقشمایه"

که  اثریجهت تولید  را در "گراییانتزاع"و  "خوشنویسی"های تصویری دال "اسلوب نقاشی مدرن"گیری از با بهره است، "خط

دهد و از طریق آثار ، ما را در ساحت زبان قرار می این در "های نوشتارینقشمایه". شودمشاهده می، هستند "نوشتار"های آن نقشمایه

 کند. مجاز مرسل داللت بر حضور زبان می

ی ، به واسطه"خطنقاشی"گفتمان اشاره کردیم که  شود؛های آتی ارائه میهای تحقیق، برای پژوهشدر پایان پیشنهادی براساس یافته

ترتیب، بدین ؛ها، در درون این ساختار گفتمانی ایجاد کرده استهایی برای سوژه، موقعیت"خوشنویسی"انتصاب مدلول تازه به دال 

های تواند موضوع پژوهشمی "خوشنویسی"در رابطه با  "خطنقاشی"اند؛ چالش گفتمانی برخی از خوشنویسان به این شیوه روی آورده

  آتی قرار بگیرد.
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