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تداوم رابطه مناد و نوشــتار در هرنهای اســامی و گرافیك معارص
ایران با مترکز بر نظریه بینامتنیت ژنت
چکیده:
هنرهای اســامی گنجینهای از خط و نقش را دربر میگیرد ،نشــانههای نوشتاری
منسجم و متنوع بخشی از این مجموعه گرانبهاست .شــیوههای طراحی حروف در
این آثار را میتوان نماینده ســبك حروفنگاری ســنتی (تایپوگرافی سنتی) ایران
نامید .خوشنویسی اســامی تاثیرات غیر قابل انکاری در طراحی حروف و نوشتار در
گرافیک معاصر ایران داشته اســت .پژوهش حاضر به بررسی ارتباط نماد و نوشتار در
هنرهای دوره اســامی پرداخته و تداوم این روابط را در لوگوتایپها و حروفنگاری
معاصر ایران تحلیل کرده اســت .هدف پژوهش بیان یکــی از مجراهای همحضوری
نماد و نوشتار در نوشتهنگاری نوین ایرانی و مقایسه آن با همنشینی و جانشینی نماد
و نوشتار در خوشنویســی دوره اســامی و با اتخاذ نظریه بینامتنیت است .پژوهش
حاضر در پی پاسخ به این پرســش است که ،نشــانههای نمادین در ارتباط با نوشتار
در آثار دوره اســامی چگونه ظهور پیدا کردهاند و ظهور نماد در حروفنگاری معاصر
ایران چه ارتباطی با پیشمتن اسالمی آن دارد .روش پژوهش ،توصیفی تحلیلی است.
روش گردآوری مطالب کتابخانهای از طریق فیشبرداری و تصویرخوانی است .تجزیه
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تحلیل دادهها کیفی است .نتایج پژوهش نشــان میدهند در کتیبهنگاری و خوشنویسی دوره اســامی و حروفنگاری معاصر ،نماد به
شکل خطی و تحت نظام در زمانی در پسزمینه نوشتار یا در کنار نوشــتار قرار میگیرد که رابطه همنشینی را تداعی میکند .در مواردی
نماد با نوشتار تلفیق میشــود یا جایگزین آن میگردد که از آن میتوان به عنوان رابطه جانشینی میان نماد و نوشتار یاد کرد .آرایههای
گیاهی نماد زندگی است و در همراهی با نوشــتار به چشم میخورد .نمادهای انتزاعی هندســی نیز با حروف تلفیق شدهاند که با مفاهیم
خیر همراهند .در گرافیک معاصر ایران نمونههایی از لوگوتایپها و نوشتهنگاری فارسی ،همنشینی نماد و نوشتار را همانند پیشمتنهای
اسالمی آن تداعی میکنند و رابطه بینامتنیت از نوع پاستیش را نشان میدهند .در مواردی تلفیق نمادهای تصویری با نشانههای نوشتاری
در حروفنگاری معاصر صورت میگیرد و روابط جانشینی میان نماد و نوشتار و نیز بینامتنیت از نوع تراوسیسمان برقرار است به شکلی که
هویت سنتی و فرهنگی در کنار هویت سازمانی و نوع محصول ،فرم نوشتار را تحت تاثیر قرار داده است.
واژگان کلیدی :نماد ،هنر اسالمی ،حروفنگاری فارسی ،بینامتنیت
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مقدمه

روش پژوهش

هنر خوشنویســی ،بازتاب تحریر کالم پروردگار بر لوح محفوظ

روش پژوهش ،توصیفی تحلیلی است .گردآوری مطالب به روش

از وحی الهی نشات میگیرد ،معرف واکنش ضمیر ملل مسلمان

تحلیل دادهها کیفی اســت .ابتدا ،به توصیف ،تحلیل و مقایسه

تجلیگاهی اســت که رســالتش بیان مادی و زمینی مفاهیم

طریق رابطه همنشینی میپردازد و سپس ،نمونههایی از تلفیق

قواعد حاکم بر صورت آن ،حقیقــت معنوی وحدت در کثرت را

در دو حوزه تطبیق ،مورد مقایسه قرار میگیرند ،تا تداوم حضور

در ساحت زمینی است .خوشنویسی متن قرآن در عین حال که

نسبت به پیام الهی است (نصر .)27 :1392،خوشنویسی اسالمی
آســمانی ،برگرفته از کالم وحی اســت .آن چنــان که اصول و

کتابخانهای از طریق فیشبرداری و تصویرخوانی اســت .تجزیه
نمادهای ترکیب شده با کتیبهها و خوشنویسی دوره اسالمی از
نماد و نوشتار -که رابطه متداعی یا جانشینی را نشان می-دهند-

متعین ســاخته و کلمات و عبارات روحانی برخاسته از کتاب و

برخی از این نمادهای حروفنگاری ســنتی را در حروفنگاری

 .)113 :1396نوشــتار در خوشنویســی و کتیبهنگاری دوره

میان دو حوزه تحقیق بپردازد .تطور نمادهای گیاهی ،هندسی و

ســنت ،حکایت از حقایق ازلی و ابدی دارد (احسنت و گودرزی،

مدرن ایرانی نشان دهد و از این طریق ،به بیان رابطه بینامتنیت

اســامی دو وجه اصلی را دربر میگیرد؛ وجه اول ،کیفیتهای

تصویری در ارتباط با نوشــتار و نیز شکلگیری حروف در شاکله

نمادین و رمزپردازی اســت که محتوای اثر را تشکیل میدهد.

ارتباط نماد و نوشتار در کتیبهنگاری و خوشنویسی دوره اسالمی

صوری و ویژگیهای زیباییشناسی است و وجه دوم ،ویژگیهای
در این پژوهش ،ســعی بر این اســت که ظهور برخی نمادها در

حروفنگاری (تایپوگرافی) و خوشنویسی دوره اسالمی بیان شود

تصویری در حروفنگاری معاصر تحلیل شده و برای بیان تفاوت

با آثــار گرافیکی از نظریــه بینامتنیت ژانت به عنــوان رویکرد
تحلیلی استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق خوشنویسی

و چگونگی شــکلگیری رابطه نماد و نوشتار در این آثار از منظر

و حروفنگاری دوره اسالمی و لوگوتایپها و پوسترهای معاصر

و تداوم این ارتباط در حروفنگاری معاصر ایران بررســی شود.

سفالینهها و خوشنویسی اسالمی با  14نمونه حروفنگاری در آرم

رابطه جانشینی و همنشینی نماد و نوشتار مورد تحلیل قرار گیرد

اســت13 .نمونه از حروفنگاری سنتی اســامی در کتیبهها،

هدف پژوهش ،بیان ارتباط بینامتنیت قوی میان خوشنویسی

و پوستر مقایسه شده است که در آنها نمادهای گیاهی ،حیوانی

رابطه همنشــینی و جانشینی نماد و نوشــتار در این آثار است.

انتخابی است .نظر پژوهشگران در انتخاب نمونهها تاثیرگذار است.

و کتیبهنگاری سنتی ایران و حروفنگاری معاصر ایرانی و تحلیل

بررسی تفاوتها و شباهتهای حضور نماد و نوشتار در این آثار

و هندسی با نوشتار همنشین یا تلفیق شدهاند .روش نمونهگیری

نمونههای آماری از این جامعه به شکل هدفمند با این معیار مورد

از دیگر اهداف پژوهش است .پرســش اصلی پژوهش این است

توجه قرار گرفتهاند که رابطه نماد و نوشتار در آنها به روشنی قابل

دارند و این نــوع ارتباط در حروفنگاری معاصــر ایرانی چگونه

باشند .رابطه همنشینی و جانشینی نماد و نوشتار معیار انتخاب

که ،نشانههای نمادین و نوشتار در آثار دوره اسالمی چه ارتباطی

ظهور یافته است .پرسش دیگر ،چیستی رابطه نماد و نوشتار در

حروفنگاری معاصر ایران و چگونگی تاثیرپذیری این ارتباط از

تشخیص باشند و قابلیت مقایســه در دو حوزه تطبیق را داشته

ومقایسهنمونههاست.

حروفنگاری سنتی به عنوان اصلیترین پیشمتن آن است .بر

پیشینهپژوهش

در نوشــتهنگاری معاصر ایران بیان میشــود و با تکیه بر نظریه

این موارد به بررســی خوشنویســی در هنر ایرانی و نیز حروف

معاصر) از متن پیشــین (کتیبه نگاری و خوشنویسی اسالمی)

و حروفنگاری دوره اســامی را بر نوشــتهنگاری معاصر ایران

مبنای رابطه بینامتنیت ژنت ،تداوم حیات ارتباط نماد و نوشتار

بینامتنیت چگونگــی تاثیرپذیری متن جدیــد (حروفنگاری
مورد بررســی قرار میگیرد؛ تا جزییات طراحــی نوین حروف
درگرافیک معاصرایران و ظهور مجدد نماد در تلفیق با نوشتاردر

مواردی را به عنوان پیشــینه پژوهش حاضر میتوان بیان کرد

نگاری بــه صورت مســتقل پرداختهاند اما تاثیر خوشنویســی
با تمرکز بر تداوم نمادها و ارتباط آنها با نوشــتار مطرح نکردهاند.

تحلیل ارتباط ایــن دو حوزه با رویکــرد تطورگرایی و بینامتنت

این عرصه بیان شود .از طرفی رابطه همنشینی و جانشینی نماد

تاکنون صورت نگرفته است .افضل طوســی ( ،)1388در کتاب

قرار میگیرد.

سنتی ،به بیان توصیفی و تاریخی تحوالت خوشنویسی و سپس

و نوشتار در آثار اسالمی و آثار گرافیک معاصر ایران مورد مقایسه

«از خوشنویســی تا تایپوگرافی» ضمن بیان مبحث کالیگرافی
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ظهور آثار نقاشــیخط و طراحیهای حروف در عرصه گرافیک

نقشمایههــای تصویری-دیداری به نقشمایههای نوشــتاری

نشانهشناختی تایپوگرافی فارسی» شاخصههای نشانهشناسی

دیــداری را به نشــانههای نوشــتاری در زیورآالت بــا دیدگاه

پرداخته است .دمیرچیلو و سجودی ( ،)1390در مقاله «تحلیل
نوشتار در خط فارسی را تدوین کرده و مورد بررسی قرار داده و به

با نگاهی بــه زیورآالت معاصر ایرانی» ،اســتحاله نقشمایههای

نشانهشناسی نوشتار مورد تحلیل قرار دادهاند .نظریه بینامتنیت

این نتیجه رسیدهاند که ،حروف هم به نظام نشانهای زبانشناسی

به شکلهای متنوعی در تحلیل هنرهای ایرانی بهکار رفته است

کتاب «خالقیت در تایپوگرافی» ،به ارائه نمونههایی از تایپوگرافی

گرفته اســت .كتاب «درآمدی بر بینامتنیت نظریه و كاربردها»

و هم به نظام نشــانهای تصویری مرتبطند .چارئی ( ،)1392در
در هنرهای ایران و گرافیک معاصر پرداخته است .جاللیانفرد و

و در این زمینه بیشترین تالش توسط بهمن نامورمطلق صورت
( )1390و مقالههای «ترامتنیت مطالعه روابط یك متن با دیگر

افضل طوسی ( ،)1393در مقاله «بررسی و تحلیل نمادشناسانه

متنها» ( )1386و «رویكرد بینامتنی و ترامتنی به هنر اسالمی»

شناسایی و تحلیل نمادین خطوطی پرداختهاند كه خوشنویس

ارزشمند ایشــان اســت كه الگوهای بینامتنیت و ترامتنیت را

صورت انسان و یا اشكال جاندار و هندســی را پدید آورده است و

علمی هنر بوده است .افضل طوســی و جاللیانفرد( )1397در

خوشنویسی اسالمی (خطوط مشكل) در هیبت جانداران» ،به

حروف ،یك كلمه یا عبارت شكلی از اشــكال پرندگان ،اشجار یا

(1388ب) و «مقاله گونهشناســی بیشمتنی» ( )1391از آثار

مطرح نموده و الهام بخش بســیاری از متون علمی در مطالعات

این گونه خطوط را سرشــار از نماد دانستهاند و این نتیجه نهایی
را مطرح نمودهاند كه خطوط مشَّ َّكل جنبه تزیینی نداشته ،بلكه

بســم اهلل )» به بررســی ارتباط صورت و معنی در اشکال متنوع

معانی ژرف و عرفانی را دربر میگرفتند .نصر ( ،)1392در کتاب

پرندگان ،مرغ بســمله در آیات و روایات اســامی است و میان

دارای مفاهیم ویــژهای بوده و نیز همراه با واژههــا و آیات قرآنی،

مقاله «نمادشناســی پرندگان در فرهنگ اسالمی (کتابت مرغ

مرغ بسمله پرداخته اند .که بهنظر میرسد ریشه کاربرد نمادین

«هنر و معنویت اســامی» به بیان پیام معنوی خوشنویسی در

صورت و معنای آن ارتباط تنگاتنگی برگرفته از فرهنگ اسالمی

و کششها ،ریتم ،نقطه و نیز ماهیت خوشنویسی در این پژوهش

تحلیل هنرهای ایرانی نشان میدهند .با توجه به پیشینه مطرح

اسالم پرداخته اســت .رمزنگاری حرکتهای عمود و افق ،دورها
مورد توجه بوده است .محمدی پارســا و بلخاری قهی (،)1396

در مقاله «جایگاه حروف نزد عرفا و تاثیر آن بر هنر خوشنویسی

اسالمی» ،خوشنویسی اسالمی را در غالب ویژگیهای شكلی و
محتوایی آینهدار نمادها و آموزههای عرفانی دانستهاند و تقدس

و معنویت برای حــروف و كلمــات را متاثر از رویكــرد عرفانی

مطــرح میكننــد .شــیمل ( )1386و ( ،)1382درتالیفاتی با

و عرفانی وجود دارد .ســایر مقاالت نیز رویكــرد بینامتنی را در

شده و تحلیلهایی كه برخی پیشینهها بر ارتباط نماد و خطوط
مشَّ َّكل داشتهاند پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی ارتباط نماد

و نوشتار در حروفنگاری معاصر ایران از طریق رابطه همنشینی

و جانشــینی بپردازد و پیشــینه این ارتباط را در خوشنویسی و

کتیبهنگاریهای دوره اسالمی با تكیه بر نظریه بینامتنیت بیان
دارد .مقایسه شباهتهای فرمی نوشته-نگاری در عرصه گرافیک

عنوان «خوشنویســی -اســامی» و نیز كتاب «خوشنویسی و

با حروفنگاری اسالمی از طریق رابطه بینامتنی و نیز تطور برخی

و معناشناسی خوشنویسیاسالمی پرداخته است .البابا (،)1988
در كتاب «روح الخط العربی» ،به خطوط مشَّ َّكل اشاراتی داشته،

فرهنگی و هنری به عنوان یک پیام در الیههای معنایی آرمها و

فرهنگاسالمی» ،با نگاهی تحلیلی به بررسی جنبههای شكلی

عالوه براین داماس ( ،)1360در كتــاب «هنر خطاطی تركیه از
قرن دوازدهم» نمونههایی از خطوط مشَّ َّكل را معرفی کرده است.
استخریان و احســنت ( ،)1398در مقاله «تحلیل معناشناختی
تایپوگرافی فارسی در نسبت میان دال و مدلول» نشان میدهند

نمادها در نوشــتهنگاری معاصر بیان شده اســت .ظهور هویت
پوسترها نیز مورد توجه قرار گرفته است .این موارد در هیچ یک از

مواردپیشینهدیدهنشد.

حروف نگاری (تایپوگرافی) ۱

حروف نگاری ،پــردازش زبان بصــری برای تقویــت وضوح و

در تحلیل تایپوگرافی معاصر بــا تکیه بر چینش حروف بهعنوان

قدرت نوشتههاســت .در حروف نگاری ،تغییر در اندازه و پهنای

میتوان بــه مدلولهای مشــترک و یا متمایزی دســت یافت.

تاثیرگذارند (وی وایت .)12 :1393 ،این امکان وجود دارد که افراد

دالهای تصویری و خوانــش آنها در قالب دالهای نوشــتاری

چیتساز ،ندایی فرد و نامورمطلق ( ،)1398در مقاله «استحاله

حروف ،فواصل ،محل قرار گرفتن و سبک حروف در انتقال پیام

هنگام خواندن متن توجه بیشتری به ویژگیهای شکلی نوشتار
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کنند و نوشتار ارتباطات را تسهیل کند (&Velasco, Hyndman

 .)Spence, 2016: 6حــروف نگاری ،نه تنهــا بهعنوان مجرای
روایت کالمی ،بلکه به عنوان عنصر بصری و منبع نشانهشناختی
مورد توجه اســت (Serafini, Clausen & Loufulton, 2012:

میشود .یعنی هر آنچه که غایب است و در ذهن تداعی میشود

و یا میتواند جانشــین وضعیت فعلی شــود ،مورد تحلیل قرار
میگیرد (یزدانی.)102 :1396 ،

 .)1میتوان شکلی از مفهومگرایی را در حروفنگاری مطرح کرد

بینامتنیت

و محتوای آن مرتبط اســت .برخی بر این اعتقادند که ،تاثیرات

ادبی و هنری اســت .اصطالح بینامتنیت در دهه  1960توسط

()Cosling, 2020: 11؛ و میتوان گفت انتقال معنای تایپ با فرم

نوشــتار بیش از مالحظات زیباییشــناختی است و شکلهای
حروف به عنوان بخشی از متن اهمیت دارند و معنای کلی ترکیب
و شکل گرافیکی اثر همچون نماد است (.)Machin, 2007: 180

بینامتنیت یکی از اصطالحات رایج در حوزههای مطالعاتی نقد
ژولیا کریســتوا  ۲،برای بیان رابطه میان متنها ،خواه هنری و

خواه ادبی بهکار برده شد .پیشــگامان این نظریه روالن بارت ،
۳

لوران ژنی ، ۴مایــکل ریفاتر ۵و ژرار ژنت ۶هســتند .ژرار ژنت با

نوشــتار با ادغام تصویری انعطافپذیری خود را نشــان میدهد

گسترش دامنه مطالعاتی کریستوا هر نوع رابطه میان یک متن

ضمنی داشته باشد .ویژگیهای صریح به مفهوم مستقیم و ادبی

 .)134 :1390بینامتنیت نزد ژنت یکی از اقسام ترامتنیت است

که در زیر سطح قرار گرفتهاند و اغلب نتیجه مولفههای فرهنگی

در دو متن وجود داشته باشد ،موجب برقراری رابط ه بینامتنیت

 .)38نقــش حروفنگاری نه تنها انتقال موفق پیام اســت ،بلکه

توارد ایجاد میشود .ژنت بر قســم نخست ،یعنی تاثیر و حضور

 .)er, 2014: 14در این پژوهش ،اصطالح فارسی حروف نگاری و

1388الف .)99 :بیش متنیت یکی از اقسام ترامتنیت ژرار ژنت

رابطه همنشینی و جانشــینی :یکی از تقابلهای دوگانه که در

با الهام از دیگری شکل گرفته شــده باشد (همان.)58 :1391 ،

(وی وایت .)21 :1393 ،حــروف میتواند ویژگیهای صریح و یا

نشانه باز میگردد .ویژگیهای ضمنی ،مفاهیم عمیقتری دارند

مانند ایدهها ،ارزشها ،رفتارها و نگرشهاست (سلنتیس:1392 ،

یکپارچهسازی و ارائه یک طراحی کامل و اثر بخش است( (�Berg

نوشته نگاری به جای اصطالح تایپوگرافی به کار رفته است.

نظریه زبانشناسی ساختگرای سوســوری از اهمیت ویژهای
برخوردار اســت ،تقابل دو نوع رابطه یعنی روابط همنشینی و
روابط متداعی در زبان است .به نظر سوسور ،از یک سو ،واژهها در

گفتار ،به دلیل توالی ،روابطی را میان خود برقرار میکنند که بر
بنیاد ویژگی خطی و یک بعدی زبان استوار است .این ترکیبات

با غیر خود را بــا واژه جدید ترامتنیت نام گــذارد (نامورمطلق،

و بر روابط ســاختاری دو متن متمرکز میشود .هرگاه عنصری

میشــود .با حضور یک عنصر مشــترک ،روابط تاثیرگذاری یا
بخشی از یک متن (الف) در متن دیگر (ب) تاکید دارد (همان،

است .بیش-متنیت رابط ه میان دو متن است هنگامی که یکی
تراوسیســمان و پاســتیش دوگونه از روابط بیشمتنی ژرار
۷

۸

ژنت است .تراوسیســمان ،به معنای دگرپوشی یا تغییر لباس
یک متن در متن جدید اســت .پاســتیش ،به معنای التقاط و

اضافه کردن چند متن برای ســاختن متنی جدید است (قانی

و مهرابــی .)72 :1398 ،بنابرایــن ،دو رابطه تراوسیســمان و

را که تکیهگاهشان امتداد زمانی اســت میتوان زنجیره نامید.

پاســتیش در تحلیل اثر کاربرد دارد .پاســتیش بــا یک رابطه

مشــترک دارند ،در حافظه با یکدیگر ارتباط مییابند ،تکیهگاه

در پاســتیش تقلید در ســبک و تغییر در محتوا صورت گرفته

از ســوی دیگر ،در خارج از چارچوب گفتار ،واژههایی که وجه

افزایشی همراه است و تغییر شــکل در متن اولیه اندک است.

آنها امتداد خطی یا زمانی نیســت .اینها تشکیل دهنده بخشی

اســت .این همانندی و تقلید به این معنی نیست که دقیقا دو

روابط را متداعی مینامند .رابطه متداعــی ،عناصر غیابی را در

متذکر شد ،تفاوت تغییر در تقلید و تراگونگی در هدفمند بودن

از گنجین ه درونی انساناند که زبان هر فرد را میسازد .این نوع

یک زنجیره بالقوه ذهنی به هم میپیوندد (ســجودی:1387 ،

 .)56 -54سوسور عرصه روابط همنشــین را حضور ،مادیت و

اثر همانند یکدیگر وجود دارد (نامورمطلق .)143 :1391 ،باید

تغییر و میزان آن اســت .یعنی در تقلید ،هدف تغییر نیست و
میزان آن هم بســیار فاحش نخواهد بود (همان.)10 :1384 ،

تحقق عینی و بالفعل زبان میدانــد؛ در حالی که عرصه روابط

در مورد تراوسیســمان -که به معنی دگرپوشی یا تغییر شکل

جانشینی به دلیل اینکه به داللتهای ضمنی و دگرگونی معناها

متن جدید به طور ظاهری تغییر شکل میدهد (قانی و مهرابی،

متداعی را غیاب ،بالقوه بودن ،ذهنــی بودن میداند .در تحلیل

پرداخته میشــود ،توجه تحلیلگران از ســطح به عمق جلب

ظاهری اســت -میتوان گفت ،پیشمتن اولیه ،برای حضور در

 .)79 :1398در ایــن پژوهش پیشمتــن ،حروفنگاری دوره
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اسالمی است که مولفه نماد در تلفیق با نوشتار یا در همنشینی

که حروفنگاری اسالمی از نمادها داشته است ،الگوی طراحی

نوشــتار در گرافیک معاصر ایران آشــنایی مطلوبــی با انواع

رابطه بینامتنیت میان این آثار قابل بررسی است و همین رابطه

پیشمتنهای طراحی نوشــتار در هنر گرافیک معاصر ایران را

بر آثار حروفنگاری معاصر ایران شده اســت .در ادامه ،مطالعه

لوگوتایپها یا پوسترهایی اســت که نوشتهنگاری در آن ظهور

و مقایسه آن با نوشتهنگاری معاصر بر اساس دو الگوی کلی رابطه

با نوشتار در آن ظاهر شدهاند .به دلیل اینکه بسیاری از طراحان
خوشنویسی در هنرهای سنتی ایران دارند ،یکی از پرنفوذترین

میتوان حروفنگاری اسالمی دانست .در این پژوهش ،متن دوم
یافته است و رابطه نماد و نوشتار در آنها دیده میشود.

نماد و نوشتار در خطوط دوره اسالمی

نوشتار در عرصه گرافیک معاصر ایران قرار گرفته است .بنابراین،
موجب تداوم حضور نماد در کنار نوشــتار یا در تلفیق با نوشتار
حضور نماد و نوشتار در خوشنویسی و حروفنگاری دوره اسالمی

همنشــینی نماد و نوشتار و رابطه جانشــینی یا متداعی نماد و

نوشتار صورت میگیرد.

 )1رابطه همنشــینی نماد و نوشــتار در خطوط اسالمی و

شکلگیری خط و نوشتار در دوره اسالمی با کتابت متن مقدس

حروفنگاریمعاصرباتكیهبرنظریهبینامتنیت

خوشنویسی سنتی اسالمی حضور دارد و آن را یکی از هنرهای

سوسور ،رابطه همنشــینی یا زنجیرهای ،حضوری است .عرصه

قرآن همراه بوده اســت .ذات معنوی قــرآن در تمام جنبههای

شــاخص دوره اســامی میدانند (نصر .)29-28 :1392 ،در

دوره اسالمی خط -که جایگاه الهی پیدا کرد -زمینه و محملی
برای پذیرش نمادها و نشــانههای معنادارشد .خطوط مشَّ َّكل با

الف) همنشینی نماد گیاهی در پسزمینه نوشتار :در زبانشناسی

روابط همنشــین ،حضور ،مادیت و تحقق عینی اســت .روابط

همنشــین غالبا روابطی زنجیرهای و دارای توالی زمانی اســت؛

اما میتوان از روابط همنشــین مکانی نیز سخن گفت .سوسور

نمادهای جاندار (انسانی ،حیوانی ،گیاهی) و نیز نمادها بیجان

معتقد اســت ،نشــانههای دیداری میتوانند همزمان از بیش از

به جای نوشتار را نشان میدهند (جاللیان فرد و افضل طوسی،

را میتوان در نظامهای نشــانهای طرح ،نقاشی و عکس مشاهده

(تجریدی ،اشیاء) مزین شدهاند كه در واقع ،جانشین شدن نماد

 .)69 :1393یكی از رایجترین نمادها ،نشــانههای گیاهی است.

یک بعد بهره گیرند .چندلر مینویســد :روابط همنشین مکانی
کرد (سجودی .)57-56 :1387،در این موارد ،طراح با تمهیدهای

خطوط گذشته از شــاخ و برگ مفصل زمینه ،سرشار از نقش و

به کار رفته مخاطب خود را در خوانش اثر در مســیر مشخصی

ســاقه-ها به هم پیچیدند ،بافتهها و گرهها قابلیــت افزایش و

یکدیگرند و در اغلب موارد از نقطهای شروع شده و در نقطهای به

مفاهیم نمادین همراهند؛ به قول بورکهارت «حروف به آسانی با

ترتیب قرائت عناصر موجود در آن وجود دارد ،زنجیرهای متوالی

نگار است .تاجهای حروف به شکل اســلیمی ابتدایی درآمدند،
گســترش یافتند (پوپ و اکرمن .)1963 :1387 ،این عناصر با

هدایت میکند .یعنی خوانش روایــتوار که دارای نوعی توالی با
پایان میرسد .چنین رابطهای در یک اثر با تقدم و تاخری که در

اسلیمی و خصوصا با نقشمای ه نباتی که بدینگونه قرین رمزگری

و ســاختار خطی را فراهم میآورد و امکان بیان گذر زمان را در

 .)151 :1381نمادهای گیاهی نشــان رشــد ،حیات و زندگی

روابط همنشــینی مکانی به موضوعاتی چون بــاال /پایین ،جلو/

آســیایی درخت جهان میگردد ،ترکیب میشوند (بورکهارت،

هستند (دوبوکور .)18-9 :1387 ،اگر در نگارههای مانوی خط

خوانش متن فراهم میکند (یزدانی .)86 :1396،به نظر چندلر،
عقب ،نزدیک /دور ،چپ /راست ،شــمال /جنوب ،شرق /غرب ،و

همنشــین با نگارههای گیاهی و دیگر عالیم هندسی میشد و

درون /بیرون (مرکز و پیرامون) مربوط میشوند (چندلر:1387 ،

تلفیق نمادهای زندگیبخش با خط در دوره اســامی صورت

قابل بررسی است .در این نمونهها نوشــتار با انواعی از خطوط به

بر کتیبهها دیده میشــود .به عنوان مثال «تــاک نماد باروری،

ضخامت ،سادگی ،کشــشهای افقی و عمود در پالن اول تصویر

 .)82بنابراین ،در دوره اسالمی عالوه بر همنشینی نماد در کنار

اسلیمیها و ختاییهای گردان اســت که به عنوان نماد گیاهی

تذهیب با طال و نقره رواج داشــت (کلیم کایت،)222 :1384 ،

گرفت .تاک یکی از گیاهان نمادین است که در تلفیق با نوشتار

حیات و در برخی سنتها نماد معرفت اســت» (کوپر:1386 ،

نوشتار ،تلفیق نماد و نوشتار نیز صورت گرفته است .مطالعه آثار

حروفنگاری معاصر ایران نشان میدهد همان تاثیرپذیریهایی

 .)138ارتباط هم-نشینی مکانی در حروفنگاری دوره اسالمی
ویژه خطوط کوفی ،بُعد اول تصویر را تشکیل میدهد و به سبب

و در اولویت دیده شــدن قــرار دارد .پالن دوم ،نماد اســت و آن

پســزمینه را پر میکند .نماد گیاهی مدلولهایی همچون رشد،

حیات و رویش ،تداوم ،لطافت ،حرکت را بر پسزمینه نوشــتار
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میافزاید و همچون موســیقی متن برای بهتر دیده شدن عمل

دالهای نوشتاری ،کیفیتهای زبانی معنای مرجع آرم را تداعی

رعایت اندازه ،کادر ،فواصل ،اصول هنر خوشنویســی و خطاطی

حرکت خطوط در پسزمینه گیاهی ،دالهــای فرمی اثرند که

میکنــد؛ از این متون به عنوان متن آراســته میتــوان نام برد.
در این متون دیده میشــود .این متون روایی هســتند و نظام-

مندی ،برنامهمداری ،پایــداری بر ارزشها و شــفافیت بیان را

تداعی میکنند (شعیری .)113 :1392 ،این متن مخاطب را به

میکنند و ویژگیهای بصری شــامل نوع خــط ،ترکیببندی،

معنای ضمنی اصالــت فرهنگی را تداعی میکنند .این شــیوه

طراحی آرم روابط بینامتنیت را تداعی میکند که در آن ،شــیوه
قرارگیری در زمانی و روابط همنشینی نماد و نوشتار ،ثابت مانده

نظامی از چیدمان عناصر آشــنا میکند که پیش از این در قالب

اســت؛ اما محتوای متن جدید از طریق کاربــرد دالهای زبانی

کتیبه مزار متعلق به سده ششــم هجری را نشان میدهد (پوپ

عباسی ،خطیر ،بهشت ،و پوســتر اللهم صلعلی علی بن موسی

سنت شکل گرفته و شــناخته شده اســت .تصویر  ،1بخشی از

و اکرمن .)1994 :1387 ،همنشــینی نماد گیاهی و نوشتار در

جدید ،تغییر به هویت سازمانی نوینی را نشان میدهد .نشانه صبا
رضا المرتضی (ع) -که نشــانههای نوشــتاری و از آثار گرافیک

این کتیبه دیده میشــود .روابط نماد گیاهی و نوشتار به شکل

عصر حاضر هســتند -دارای هویت فردی و سازمانی هستند که

دلیل میتــوان از آن به عنــوان رابطه زنجیرهای ســخن گفت.

 .)6-3نوع قلم و رابطه نماد و نوشــتار ،وجه مشترک این نشانهها

نوشتاری حسی متمایز را به وجود میآورد (.)Salen, 2001:132

نامیده میشود و به معنای التقاط و اضافه کردن چند متن برای

حروف ،حس بصری استقامت و اســتحکام را به وجود میآورد و

تقلید در سبک و تغییر در محتوا صورت گرفته است .به این معنی

زنجیرهای یا خطی اســت و در طول زمان رخ میدهد .به همین
روشهایی در طراحی نوشتار به کار میرود که در آن شکل متون

در این کتیبه طراحی خط کوفی به واسطه ضخامت و کشیدگی
در اولویت دیده شدن قرار میگیرد .نمونههایی از این نوع در هنر

پیشمتن تاریخی خود را به روشنی بازنمایی میکنند (تصاویر

با پیشمتن اسالمی آن است .این سبک از بینامتنیت پاستیش
ساختن متنی جدید اســت (جدول .)1از این رو که در پاستیش

که سبک متن اول تا حدودی حفظ میشــود و به جهت تفننی

خوشنویسی و کتیبهنگاری دوره اسالمی به شکل فراوانی تکرار

بودن ،این گونه از برگرفتگی با تغییر موضوع و همینطور تغییر

تزیینات گیاهی ،کاربرد مولفه رنگ و  ...زمینه خوانش در زمانی

 .)143رابطه بینامتنیت از نوع پاســتیش ،شاکله دیداری اثر را با

شــدهاند .در این آثار اندازه حروف ،شیوه برهم نهادگی نوشتار و

و خطی نوشتار و نماد را فراهم میکند .همانگونه که چندلر در

نشانهشناســی دیداری مطرح کرد ،رابطه جلو و عقب ،نزدیک و

جزیی محتوا ،متن تازهای خلق میشــود (نامورمطلق:1391 ،
اشتراکاتی نسبت به پیشمتنهای آن نشان میدهد (جدول.)1

ب) رابطه همنشینی نماد حیوانی و نوشتار :رابطه همنشینی میان

دور نشانههای دیداری رابطه همنشینی است (سجودی:1387 ،

نمادهای حیوانی و نوشتار نیز در آثار اسالمی بهچشم میخورد و

نسبت به نمادهای گیاهی به دلیل رنگ سیاه و اندازه بزرگ قلم

نوشتار و یا سمت چپ و راست نوشــتار قرار میگیرد (تصویر.)7

 .)58بر هم نهاده شدن نوشتار و تذهیب و اولویت دیداری نوشتار
در این آثار بارز اســت .این تمهید یك الگوی ارتباطی میان نماد

آن زمانی است که پرنده یا هر نشان حیوانی دیگر در باالی و پایین

مقصود از روابط همنشینی در واقع ،شیوههای متفاوتی است که

و نوشتار را نشــان میدهد كه به عنوان پیشمتن بر متن پسین

عناصر درون متن را بههم میپیوندد .یعنی نشــانهها بر اساس

مهرهای دوره قاجار این ارتباط وجود دارد (تصویر )2بسیاری از

را تشکیل میدهند .روابط همنشــین اهمیت روابط جز به کل را

آن ،یعنی تایپوگرافی معاصر ایران تاثیر گذاشته است .در طراحی

قواعدی در کنار هم گذاشته میشــوند و سازهها و سرانجام متن

مهرها اسامی اشــخاص صاحب مهر را به خط نستعلیق در پالن

برجسته میکنند .کل وابسته به اجزا است و اجزا وابسته به کل اثر

گیاهی در پس زمینه آن قرار گرفته است .رابطه همنشینی نماد

به شکلهای مختلفی قابل بررسی است .در سفالینههای نیشابور

و آن زمانی است که طراحان گرافیک در طراحی آرمها ،نشانها

مشــاهده کرد (تصویر .)8در این تصاویر جنسیت خطوط بدنه

اول و به شکل برجسته به نمایش میگذارد؛ در حالی که نمادهای

گیاهی و نوشتار در حروفنگاری معاصر ایران به چشم میخورد

است (سجودی .)57 :1387 ،این همنشینی در آثار دوره اسالمی

تکرار کلمه برکه (برکــت) را در همراهی بــا نمادپرنده میتوان

و پوســترها کیفیتهای ارجاعی فرم به پیشینه تاریخی را مورد

پرنده ،نزدیک به طراحی حروف نوشتار اســت .تصویر  ،8کاسه

از الیههای معنایی آرم را تشــکیل میدهــد .در چنین مواردی

بالدار دیده میشود .پرنده مرکزی با بالهایی گشوده حالت پرواز

توجه قرار دادهاند و ارجاع به هویت تاریخی هنرهای سنتی ،یکی

سفالین نیشابور را نشان میدهد که در مرکز و حاشیه آن پرندهای
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جدول  .1رابطه همنشینی نمادگیاهی و نوشتار در خطوط اسالمی و گرافیک معاصر (ماخذ :نگارندگان).

رابطه همنشینی نماد گیاهی و نوشتار در هنراسالمی

رابطه همنشینی نماد گیاهی و نوشتار در حروفنگاری معاصر

بینامتنیت

تصویر -3لوگوتایپ صبا عباسی (عفراوی.)179 :1388 ،

تصویر -1بخشی از کتیبه مزار ،سنگ کندکاری شده غزنه ،سده
ششم هجری(پوپ :1387 ،لوح .)1994

تصویر -4اثر چارئی (عفراوی.)13 :1388 ،

پاستیش
تصویر -5لوگوتایپ بهشت،
طراح :مسعود نجابتی(نگارنده)1399 ،

تصویر -2مهری متعلق به ( 1287احتشامی.)82 :1383 ،

را تداعی میکند؛ همانند سفالهای ســامانی بالهای پرنده به

تصویر  -6نوشته  -نگاری با نشانههای گیاهی
در پسزمینه ،مسعود نجابتی (نگارنده.)1399 ،

ترسیم شده اســت .از آنجایی که حضور یک نشان در باال ،پایین،

شکل نخلک است (خلیلی و گروبه .)94 :1384 ،در حاشیه ظرف،

مرکز ،حاشیه ،چپ و راســت ،زمینه را برای خوانش زنجیرهای و

این نشانه گیاهی بر بدن پرنده را میتوان تصویرگری رمزگونهای

مکانی میان نشــانهها را بیان میدارد (چندلر)138 :1387 ،؛ و با

پرندههایی مصور شدهاند که دمی شبیه گیاه پیچان دارند .وجود

از یــک نیایش و یا دعــای برکت بیــان کــرد (Hilienbrand,

در زمانی نشانهها فراهم میکند و به نظر چندلر رابطه همنشینی
توجه به معانی خیر نماد پرنده در فرهنگ ایرانی ،میتوان از این

 .)2005:113پرنده نماد خوش اقبالی است (کوپر.)72 :1386 ،

مهرها به عنوان شــواهدی بر رابطه هم-نشینی نماد و نوشتار در

است ( .)Baring, 1991: 59این نشانههای تصویری خیر ،مکمل

است .مولفه اول ،اســتقالل تصویر نسبت به نوشتار و مولفه دوم،

گیاه نماد رشد اســت و پرنده نماد وحدت بخش زمین و آسمان

عبارت نوشتاری بسیاری از سفالینههای دوره اسالمی است .در

هنر اسالمی یاد کرد .همنشینی نماد و نوشتار با دو مولفه روبهرو
خوانش در زمانی و زنجیرهای نماد تصویری و نوشــتار اســت.

مهرهای دوره قاجار نیز نشــانهای تصویری عموما همنشین با

نمادها ریشه در فرهنگ و باورها و هنر ایرانی دارد و همنشینی آن

نمادین تصویری هستند که در باال یا در زیر نوشتار ترسیم شدهاند

معاصر ایران نماد پرنده به شکل همنشــین در کنار نوشتار قرار

نوشتارند .شــیر ،ماهی ،بز ،گوزن ،پرنده ،صورفلکی از نشانههای

با نوشتار موجب تقویت معنای ضمنی آن میگردد .در گرافیک

(احتشامی .)172-160 :1383 ،نمادها ،رابطه همنشینی مکانی

میگیرد و تمایز و جذابیت بصری را به متن میبخشد و در عین

باروری است (شوالیه .)203 :1385 ،پرنده جزو نمادهایی است

الحسنی ،پرنده که یک نماد آسمانی است بر کلمه یاهو نشسته

با نوشتار دارند .پرنده نماد روح ،نماد قدرت و زندگی و اغلب نماد
که همواره با درختزندگی همراه است (همان) .این نماد فرهنگی
در مهری از دوره قاجار مصور شده است (تصاویر10و  .)11در این

آثار ،دو یا یک پرنده بهعنوان یک نماد تصویری در کنار نوشــتار،

حال ارجاع به فرهنگ و هنر پیشــینه خود دارد .در پوستر اسماء

و معنای آسمانی و روحانی نوشــتار را تقویت میکند (تصویر.)9
رابطه این نوع طراحی نوشتار در گرافیک معاصر ایران را میتوان

نوعی بینامتنیت پاستیش تعریف کرد .از این رو که پرنده برگرفته

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره ،11بهار و تابستان 125 1400

از گل و مرغ ایرانی ،شــکل دیداری پیشــینیاش حفظ شده و

به سبک پاستیش است .در نگاه ابتدایی ،همنشینی تصویر پرنده

شباهتهای کلی را نســبت به خط کوفی اولیه نشان میدهد.

برهم افتادگی حروف و نشستن پرنده بر حرف «خ» ،نوعی توالی

طراحی شده گرافیکی با متون پیشین اسالمی -که هم نشینی

پرنده به جــای نقطه حرف خ ،رابطه متداعی یا جانشــینی را در

در سفالینههای نیشابور و متن به خط نستعلیق در مهرهای دوره

این تمهیدات بصری ایجاد میشود ،ارجاع نقش پرنده به هنر دوره

به لحاظ فرمی ارجاع به متن پیشــین خود دارد .نوع نوشتار نیز
هرچند تغییراتی نیز برآن ایجاد شــده اســت .اما نوع ارتباط اثر

نماد و نوشتار را نشــان میدهند همانند متنهای به خط کوفی
قاجار -ارتباط بینامتنیت از نوع تراوسیســمان را نشان میدهد.

زیرا پیشمتن اولیه ،برای حضــور در متن جدید به طور ظاهری

تغییر شکل داده اســت؛ اما ساختار همنشــینی پرنده و نوشتار

و نوشتار را به لحاظ مکانی و توالی خطی میتوان شناسایی کرد.

زنجیرهای مکانی در اثر ایجاد کرده اســت؛ اما جایگزینی نقش
قالب اســتعارهای تصویری در اثر ایجاد کرده است .معنایی که از

قاجار است که کاخ گلســتان متعلق به آن است .بنابراین ،شکل

نوشتار نماینده فرهنگ و دوره شــکلگیری آن است (وی وایت،

 .)111 :1393در لوگوی جشنواره فیلم فجر تصویر سیمرغ ،پرنده

جدول  .2رابطه همنشینی نمادهای حیوانی و نوشتار در خطوط اسالمی و گرافیک معاصر (ماخذ :نگارندگان).

همنشینی نمادهای حیوانی و نوشتار در هنر اسالمی

همنشینی نمادهای حیوانی و نوشتار در حروفنگاری معاصر

رابطهبینامتنیت

تصویر -7کاسه نیشابور ،قرن دهم م .با کتیبه برکه و
سالمه (خلیلی و گروبه.)87 :1384 ،
تصویر -9پوستر ایرانی اثر مهدی محمدی
(نگارنده.)1399 ،
تصویر  -8کاسه نیشابور ،قرن دهم و یازدهم م.
(خلیلی و گروبه.)86 :1384 ،

پاستیش
تصویر -12نشانه کاخ گلستان
(عفراوی.)225 :1388،

تصویر -10هم نشینی نماد پرنده و نوشتار در
مهری دوره قاجار (احتشامی.)164 :1383 ،

تصویر -11هم نشینی نماد پرنده و نوشتار در مهری
متعلق به 1303ه.ق( .احتشامی.)170 :1383 ،

ثابت و تقلید شده اســت .در آثار گرافیکی الگوی ارتباطی نماد و

تصویر-13لوگوی جشنواره فیلم فجر
(پهلوان.)137 :1381 ،

اسطورهای ایرانی در کنار نشانه نوشتاری ،معرف دوره جشنواره

نوشتار مطابق با متن پیشین اسالمی تداوم یافته است .رابطه نماد

به شکلی زنجیرهای مصور شده اســت .در متون ایرانی زادسپرم،

(تصویر .)12نشانههای نوشتاری در این اثر برگرفتگی از پیشمتن

بخش نهم بند  ،116کارکرد این نماد ،زندگی بخشی و گسترش

با چیدمانهای متوالی به سبک سیاه مشــق ،ایرانیبودن و دوره

بندهش سیمرغ ،گستراننده حیات و زندگی است و با باران ارتباط

پرنده و نوشتار در طراحی لوگوی کاخ گلستان نیز دیده میشود

خود را بهصراحت نشان میدهد .شیوه خطاطی حروف نستعلیق
زمانی قاجار را تداعی میکند .مرغ برگرفته از گل مرغهای دوره

فصل ســوم بند  39و ( 40تفضلی )144 :1354 ،و در بندهش،

حیات توصیف شده است (فرنبغ دادگی .)87 :1385 ،بنا بر متن

تنگاتنگ دارد .بنابراین ،توالی یک نماد اســطورهای در فرهنگ

قاجار نیز بر نشانههای نوشــتاری به همان سبک سنتی ترسیم

ایرانی و نشــانههای اصیل خطی در این اثر به چشــم میخورد.

از تقلید خالقانه از سبک هنری دوره قاجار را تداعی میکند .رابطه

شکستهنستعلیققرارگرفتهاست.نوعرابطهبینامتنیتپاستیش

شده است .بنابراین ،کیفیتهای دیداری مرغ و نوشتار ،شیوهای

بینامتنیتنوشتارباپیشمتنهایآندرهنرهایسنتی،تقلیدی

در این توالی ابتدا ،تصویر و ســپس ،نشانههای نوشتاری به خط

اســت (جدول .)2در واقع در این آثار ،همنشینی پدیدهای است
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که ســبب انتقال معنایی واحدهای همنشین با یکدیگر میشود

مانند حیات و رشــد مرتبط اســت از انتهای حروف سرچشمه

مجاور خود را دربر گیرد (صفوی.)248 -246 :1380 ،

چنان میپیچنــد که تداعیگر طرحهای هندســی هســتند.

که این انتقال میتواند به حدی برسد که یک واحد ،مفهوم واحد

میگیرد و الیههای مختلف تصویر را در مینوردد .گاهی ساقهها

 )2رابطه جانشینی نماد و نوشــتار در خطوط اسالمی و

این نوع تزیینات در انواعی از کوفی تزیینی دیده میشــود که از

تلفیق نماد گیاهی با حروف :روابط جانشینی زمانی رخ میدهد

است (زارعی .)7 :1373 ،کوفی مزهر ،کوفی گرهدار ،کوفی مورق،

رابطهای غیابی است و عناصر غیابی در یک زنجیره بالقو ه ذهنی

 .)12تصاویر  ،16-14انواعی از حضور نمادهای گیاهی در ابتدا و

گرافیکمعاصرباتكیهبرنظریهبینامتنیت

که امتداد خطی یا زمانی میان عناصر دیده نمیشود .جانشینی
بههم میپیوندند .رابطه جانشینی یا متداعی را رابطهای همزمان

تعبیرکردهاند (ســجودی .)57 :1387 ،محور جانشینی یعنی

شاهکارهای آن ،از دوره سلجوقی به شــیوه گچبری باقی مانده

کوفی موشح ،کوفی مشجر انواعی از آن است (همان-11 :1373 ،
انتهای حروف سنتی ایرانی را نشــان میدهند .مخاطب این آثار

همزمان -که در حال خوانش حروف اســت -با کیفیات دیداری

جدول .3رابطه جانشینی نماد گیاهی با نوشتار در آثار اسالمی و حروفنگاری معاصر (ماخذ :نگارندگان).

رابطه جانشینی نماد گیاهی و نوشتار در هنرهای اسالمی

رابطه جانشینی نماد گیاهی و نوشتار در گرافیک
معاصر

تصویر -14بخشی از کتیبه گچبری مسجد جامع نایین (پوپ و اکرمن.)1992 :1387 ،

تصویر -17نشانه موزه رضا عباسی مرتضی ممیز (مشکی،
.)125 :1384

تصویر -15بخشی از کتیبه مسجد امیر احمد ،تركیه (شیمل.)33 :1386 ،

تصویر  -18نشانه لوگوتایپهای ایرانی (عفراوی:1388 ،
جلد).

تصویر -16خوشنویسی اثر محمد ملک ،ایران ،قرن  13ه.ق( .خلیلی و صفوت.)176 :1379 ،

جست و جوی مجموعهای از دالها که در متن یا اثر غایب است.

بینامتنیت

پاستیش

تصویر -19نشانه نوشته شکوه ایران زمین ،طراح :مسعود
نجابتی (نگارنده.)1399 ،

آنها در همراهی با نقوش گیاهی مواجه میگــردد و این تمهید

تحلیل جانشینی شامل مقایس ه هر کدام از دالهای حاضر در متن

دالهای تصویری و زبانی در ذهن مخاطب به یکدیگر میپیوندد و

به جای دال حاضر وجود داشته اســت .در این صورت در محور

اســت .ذات حروف در این آثــار آمیخته بــه وجودهای نمادین

با دالهای غایبی است که در موقعیتی مشابه امکان انتخاب آنها

بر معناپردازی و شکلگیری مدلولهای ضمنی اثر نیز تاثیرگذار

جانشینی با مجموعههای متعددی ارتباط برقرار میشود که از هر

عناصری مانند گل برگ ،ساقه گیاه یا نشــان گل شاه عباسی و

 .)102 :1396تصویر  ،14جانشینی نشانههای گیاهی را با خط

نمادینی چون رشد (گیاه) ،باروری (شــاه عباسی) ،فره و قدرت

کدام فقط یک گزینه به داخل متن یا اثر راه یافته است (یزدانی،

بال است (تصویر .)16بنابراین ،مدلولهای ضمنی اثر با مفاهیم

کوفی در کتیبه مسجد جامع نایین نشان میدهد .این تمهید در

الهی (بال) پیوند میخورد .در واقع ،رابطه جانشینی ،رابطه موجود

دوره اسالمی ،همانند كتیبه مسجد امیر احمد در دیار بكر تركیه

و در همان ســطح ،واحد تازهای پدید میآورند (صفوی:1380 ،

کتیبه نگاریهای مسجد حیدریه قزوین و سایر تزیینات معماری

به چشــم میخورد (تصویر .)15نماد گیاهی که با مدلولهایی

بین واحدهایی به شمار میرود که بهجای هم انتخاب میشوند

حسی
 .)28حرکتهای چرخشی گیاهی در انتهای حروف معنای
ِ
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شادابی ،ســرزندگی و حرکت را به حروف میبخشد .در این آثار،

نماد باروری است (هال .)8 :1380،مارپیچ میتواند نماد استمرار

(وی وایت .)31 :1393 ،رابطه جز به کل در این آثار دیده میشود.

و نماد در این آثار معانی ضمنی و استعاری را بازتولید میکند که

نوشتار طراحی شده میتواند زبانی پیچیده یا ساده داشته باشد
کل مجموعه ویژگیهایی دارد که هر یک از اجــزا ندارند و اجزا،

و پویایی باشد (کوپر .)336 :1386 ،بر این مبنا فرم تلفیقی نوشتار

از آن میتوان به عنوان رابطه جانشینی یاد کرد؛ به عنوان مثال،

ویژگیهایی را به کل اثر تحمیل میکنند که در تولید معنا حیاتی

کتیبهای از مسجد جامع نایین ،جانشــینی نمادهای گیاهی و

با خطوط در آثار گرافیکی ایران به چشم میخورد .نشانه موزه رضا

از کاشی دوره اسالمی ،رابطه جانشینی نوشــتار با مارپیچ دیده

هستند (شعیری .)46 :1392 ،رابطه جانشینی نگارههای گیاهی
عباسی یکی از بهترین نمونههای آن اســت (تصویر .)17در این

مارپیچ یا گره را با نوشتار نشان میدهد (تصویر .)20در نمونهای

میشــود (تصویر .)21در واقع ،جانشــینی گره اسالمی به جای

نشانه کشــشهای متوالی حروف ارجاع به حرکات سیال و روان

چرخشهای حروف دیده میشــود .نمونههای معاصر بســیار

سنتی به سبک صفوی تلفیق شده که یادآور سبک هنری دوره

سنتی را به تایپ بخشیدهاند .در طراحی لوگوی «بهتر»« ،کلمه»

خط در آثار رضا عباسی دارد و انتهای نشانه با یک حرکت اسلیمی

سادهتر و به شکل هدفمندی طراحی شدهاند و در نهایت ،فضایی

رضا عباسی است .این نوع ارتباط در طراحی لوگوی شكوه ایران

و نشانهنوشته «نهج البالغه» این الگوی جانشینی به خوبی قابل

در این اثر ،معرف داللتهایی مانند اصالت و هویت در نشانه شده

در این آثار بارز اســت و نمادهای بهکار رفته در لوگوها ،ارجاع به

زمین نیز به چشم میخورد .جزیی از پیشمتن هنرهای سنتی
است .رابطه جز به کل در این آثار آشکار است و دید همزمان نماد و

نوشتار در اثر دیده میشود .این امکان وجود دارد که بیننده هنگام

خواندن متن توجه بیشتری به طراحی نوشتار داشته باشد( (�Vel

 .)asco, Hyndman &Spence, 2016: 6بنابراین ،شکل نوشتار

ویژگیهای ارجاعی به فرمهای مشــابه پیشین را به یاد میآورد.

مشاهده اســت (تصاویر .)24-22رابطه جانشــینی و استعاری

هنرهای سنتی و اصالت را تداعی میکند که از مفاهیم ضمنی و
استعاری نوشتار است .نقوش هندسی مانند چلیپا و سواستیکا،

گره بیانتها ،ستاره هشتپر نیز در آثار سنتی به جای حروف قرار

گرفتهاند (تصاویر 25و  .)26جانشینی نقش هندسی و نوشتار و
شیوههای الهام گرفته از آنها در هنر طراحی آرم به روشنی ،طرح

در نشانه نوشته لوگوتایپهای ایرانی نیز به سبب رابطه جانشینی

وارههای پیشــین را باز تولید میکنند .اگر آرم هتل نارنج با یک

اسالمی با تاکید بر دوره صفوی و نشانه گرافیکی موزه رضاعباسی

اثر اسالمی مقایسه شــود ،شباهت بی بدیل شــکلی نوشتار در

حروف با نقش اســلیمی ارجاع به دو نــوع پیشمتن هنرهای

نمونه از طراحی سنتی نوشتار با نام حضرت محمد (ص) بر یک

را دربر میگیرد (تصویر .)18عناصر تقلید شده از هنرهای سنتی

حروفنگاری ســنتی و مدرن ایرانی آشکار میگردد (تصویر 25

اسالمی تلفیق شدهاند ،پیشمتنهای خود را آشکار میکنند و در

و تولد تا رشد ،قرص کامل و غروب را نشان میدهد (Dallviella,

به شکلی که متن جدید عالوه بر القای معنا و فرم منحصر به فرد

نماد حضور الوهیت ،تعالی و ابدیت اســت (کوپر.)193: 1386 ،

مانند سرهای اسلیمی که با حروف ابداعی بر اساس خوشنویسی

عین حال ،تلفیق و ترکیب خالقانه نیز در آنها شکل گرفته است؛
بر هویت سنتی و اصالت خویش پایبند است .بنابراین ،نوع رابطه

مقایسه شود با  .)27چلیپا نماد گردش ایام و حرکت ماه از طلوع

 .)1894:15چلیپا نماد عناصر اربعه و چهار جهت اســت .ستاره
این نمادها در خوشنویســی و کتیبهنگاری سنتی ایران به شكل

بینامتنیت پاستیش است .در لوگوتایپ شــکوه ایران زمین اثر

رابطهای جانشینی با نوشتار بهکار رفتهاند و نمود آنها را میتوان

(تصویر .)19نماد گیاهی که با حرف الف یگانه شده ،عالوه بر تاثیر

بینامتنیت از نوع پاستیش را اثبات میکند (جدول.)4

مسعود نجابتی ،جانشینی نماد و نوشتار بهخوبی بهکار رفته است
مطلوب بصری ،مفهوم صعود و رشد را تداعی میکند ،این رابطه

بر حروفنــگاری عصر حاضر ایران مشــاهده کــرد .این ارتباط
)3شکلگیریشاکلهتصویریازطریقچیدمانحروف

جانشــینی یادآور ارتباط نماد گیاهی با نوشتار در کتیبهنگاری

در آثار اســامی عــاوه بر فرمهــای گیاهی و هندســی که به

جانشینی در دو حوزه تطبیق است (جدول.)3

جانشین نوشتار شدهاند ،نمادهای انسانی و حیوانی نیز در تلفیق

دوره اسالمی است .دید همزمان نماد و نوشتار در اثر معرف رابطه

شکلهای متنوعی به عنوان نماد با نوشــتار تلفیق شدهاند و یا

رابطه جانشینی نقوش هندسی و نوشــتار نیز در خوشنویسی

با خطوط بــه کار رفتهاند .جانورنگاری اصطالحی اســت که در

از پیچش ساقههای رشدیابنده حروف تشکیل میشوند .مارپیچ

با یکدیگر به شــکل جانوران مانند پرندگان بهكار میرود .آثاری

ایرانی و مدرن ایرانی قابل تحلیل است .شکلهای مارپیچ عموما

مورد آثاری به کار میرود که در آن ســاختار حروف و ارتباط آن
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جدول .4رابطه جانشینی نماد هندسی و نوشتار در آثار اسالمی و حروفنگاری معاصر(ماخذ :نگارندگان).

رابطه جانشینی نماد هندسی و نوشتار در هنرهای اسالمی

رابطه جانشینی نماد هندسی و نوشتار در گرافیک
معاصر

بینامتنیت

تصویر -22لوگوی بهتر ،طراح
چارئی (چارئی.)117 :1392 ،
جانشینی گره اسالمی بهجای
حرف هـ.
تصویر -20بخشی از نقش برجسته گچبری
مسجد جامع نایین( ،پوپ و اکرمن.)1992 :1387،
تلفیق نشانهای گیاهی و زنجیره پیچان با نوشتار.

تصویر -23لوگوی مجله
آموزشی ،طراح :احصایی
(صیفوری و مشکی:1384 ،
.)19

تصویر24الف -نشانه
نهجالبالغه ،طراح :احصایی
(صیفوری و مشكی)18: 1384،
تصویر -21بخشی از کاشی بدون لعاب ،افراسیاب،
سده ششم هجری (پوپ و اکرمن.)1982 :1387،

تصویر( -25پوپ و اکرمن) 1989 :1387،
ترکیب نوشتار با فرم ستاره هشت پر را نشان میدهد.

تصویر -26خط کوفی چهارگوش با
چهارعلی در ترکیب با صلیب شکسته
( پوپ و اکرمن.)1995 :1387،

پاستیش

تصویر24ب -نشانه ،طراح:
چارئی (عفراوی.)269 :1388،

تصویر -27نشانه هتل نارنج،
داریوش مختاری (عفراوی،
.)285 :1388

را که در آن پیکره انســانی با حروف تلفیق شدهاند ،انسان نگاری

الهی است؛ بنابراین عناصری که با زندگی و حیات مرتبط هستند،

 .)22 :1388بر اساس این سبک در هنرهای اسالمی آثاری خلق

شدهاند .كتیبهای از هرات متعلق به  559ه.ق .تلفیق نشانهای

میدانند .حروف معموال به خط نسخ و ثلث است (افضل طوسی،

به عنوان نماد در تلفیق با نوشتار ظهور مییابند و یا جانشین آن

شد که ویژگی بارز آن خلق خطوط ترکیبی از تصویر و نوشتار و نیز

نوشتاری با سرهای انسانی و حیوانی را نشان میدهد (تصویر.)28

حروف و فرمبندی نوشــتار بود .این ویژگی در دوران معاصر در

سایر کتیبهها نوشتار با نشان پرنده و یا سایر اشکال حیوانی تلفیق

شکلگیری شاکله دیداری پرنده ،شیر ،انسان ،گیاه از طریق تکرار

نوشتهنگاری ایرانی ،عربی و ترك ظهور یافته و هنرمندان از طریق

در واقع ،به جای دیدن حروف تصویر انســانی دیده میشود .در

میشود .نمونه دیگر بخشی از تزیینات ظرف مسی دوره اسالمی

وامگیری از پیشمتن خوشنویسی اسالمی ،آثاری نوین با معانی

در ایران را نشان میدهد که نمادهای تصویری انسانی و حیوانی با

گرافیک نقش مهمی در تولید آثار نوشتهمحور پیدا کرد ،انواعی از

شکلی است که تصویر در اولویت دیده شدن نسبت به نوشتار قرار

شکل گرفت .از نظر معناشناسی و شــکلگیری معنای ضمنی

اسالمی متعلق به سده هفتم هجری ،تلفیق نماد هارپی (تلفیق

قرار داد که در اسالم خط و نوشــتار جنبه قدسی دارد و موهبتی

کاظم پور .)89 :1388 ،در این کتیبه نیز هارپی با نوشتار تلفیق

جدید خلق کردهاند .در واقع ،میتوان گفت از زمانی که طراحی

صورتهای نوشتار با بهرهگیری از حروفنگاری هنرهای اسالمی
نهفته در پس خطوط نوشتاری ،میتوان این اصل را مورد توجه

حروف تلفیق شدهاند و یا جانشین نوشتار شدهاند و این تمهید به
دارد ( .)Khatibi & Sijelmass,1976: 108نمونههایــی از هنر
سر انسان و بدن پرنده) با نوشتار را نشان میدهد (عابددوست و
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شده است .نماد شیر ،کماندار در همراهی با صور پرندهسان این

پرنده ،تاج ،کشتی ،پلنگ و نیز نمادهای گیاهی به چشم میخورد

کرده است (عابددوست و کاظم پور( )101 :1387 ،تصویر .)29

این روابط باز تولید میشوند و نشانههای نوشتاری به شکل تصویر

احتمال را ایجاد میکند که اثر ،صور فلکی را به جای نوشتار مصور

(تصویر( )30فضایلی .)226،1362،در حروفنگاری معاصر ایران

در این آثار دید همزمان نوشــتار و تصویر وجود دارد .خواننده در

پرنده به کار میروند؛ به شکلی که کامال پیشمتنی اسالمی نشانه

تصویر نشانههای نوشــتاری را دریافت میکند .رابطه جانشینی

ایرانی است در پوستر اسما الحسنی اثر حسین چمنخواه همراه

نوشتار و تصویر است .با ظهور خطوط شبه طغرا ،نوشتار به هیئت

را تداعی میکند که یادآور نمونههای همانند آن در دوره اسالمی

حال خوانش نوشــتار با تصویر مواجه میگردد و در حال دیدن
و اســتعاری در این آثار بارز اســت و آن به دلیل تداعی همزمان
اشکال و نمادهای تصویری مختلف اجرا شده است .اشکالی مانند

قابل تشخیص است .نماد مرغ که نمادی خوشیمن در فرهنگ

با نوشتار بهکار رفته است در این اثر ترکیببندی نوشتار نماد مرغ
است (تصویر .)31این تمهید عالوه بر اینکه تداعیگر بار معنایی

جدول .5رابطه جانشینی نماد تصویری و نوشتار در آثار اسالمی و حروفنگاری معاصر (ماخذ :نگارندگان).

رابطه جانشینی نماد تصویری و نوشتار در هنرهای اسالمی

رابطه جانشینی نماد تصویری و نوشتار در گرافیک معاصر

بینامتنیت

پاستیش

تصویر-28کتیبه در تلفیق با نمادهای انسانی و حیوانی
(پوپ و اکرمن.)2020 :1387 ،

تصویر -31تلفیق نماد مرغ با نوشتار اسماالحسنی در اثری از حسین
چمن خواه را نشان میدهد (.)URL1

تصویر -29نقش برجسته بر یک ظرف مسی ،ایران
).(Khatibi& Sijelmassi,1976: 108

تصویر -32نشانه پرنده ،جواد سبتی (چارئی.)44 :1392 ،

تصویر  ( -30فضایلی )662 :1362 ،پرنده ،تاج ،گلدان همزمان با نوشتار.

تصویر -34نشانه نوشته مهرگان /ایرج علیخانی (عفراوی.)261 :1388 ،

تصویر 33الف -خوشنویسی ،طلسم  1263ه.ق( .خلیلی و صفوت)227 :1379 ،؛
ب -خط طغری 1687 ،م(Khatibi & Sijelmassi, 1976: 113). .
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است ،موجب خلق صورت جدیدی از نوشتار شده که با فرهنگ

ایرانی ارتباط دارد .تصویر  ،32طراحی نشــان پرنده (هدهد) با

اســتفاده از حروفنگاری سنتی را نشــان میدهد .این اثر -که
جزیی از رویکرد باززایی هنرهای سنتی در حروفنگاری معاصر

ایران است -نشان میدهد چگونه هنرهای سنتی پیشین ایران،
الهام بخش خلق متون جدید در هنر گرافیک معاصر ایران است.

تداعی تاریخی در نوشــتارهای نوین گرافیکی را به همراه داشته

باشد(جدول.)5
نتیجهگیری

در دوره اسالمی ،خوشنویســی و حروفنگاری همواره جایگاه

ویژه معنوی داشتهاند و محملی برای پذیرش نمادها و نشانههای

نمونههایی از این دست بهشكل پیشمتن در هنرهای اسالمی به

معنادار شــدهاند .این آثار دو مولفه اصلی صورت و معنا را دربر

بسمله است كه الگوی جانشینی نماد به جای نوشتار را به روشنی

این آثار است که شکل و صورت خط را تحت تاثیر قرار میدهد.

چشم میخورد .یكی از بهترین نمونههای آن خوشنویسی مرغ

اثبات میكند .در این آثار طراحی نقش كبوتر ،لكلك ،قو ،عقاب،

میگیرند .ویژگیهای نمادین و رمزپردازی ،بخشــی از معنای
یكی از این نشانهها و نمادها ،نشــانههای گیاهی است .خطوط،

خروس ،هدهد و طاووس را به عنوان نمــاد در آفرینش خطوط
مشَّ ــ َّكل میتوان یافت .این پرندگان بیشتر جنبهای افسانهای و

تاجهای حروف به شکل اســلیمی ابتدایی درآمدند ،ساقهها به

میشود ،بسماهللالرحمنالرحیم است كه مسلمانان همیشه در

نمادهای گیاهی که نشــان رشــد ،حیات و زندگی هســتند با

عرفانی دارند .بیشترین عبارتی كه در قالب پرندگان خوشنویسی

آغاز هر كاری این عبارت مقدس را به زبان می آورند (جاللیان فرد

گذشته از شاخ و برگ زمینه ،خود سرشــار از نقش و نگار است.

هم پیچیدند ،بافتهها و گرهها قابلیت افزایش و گسترش یافتند.

خطوط درآمیختند .در یک دستهبندی کلی نمادهای گیاهی،

و افضل طوسی .)75-74 :1393 ،این آثار یكی از پیشمتنهای

نمادهای هندســی ،نمادهای انســانی و حیوانــی را میتوان

سایر اشــكال نیز به عنوان نماد جایگزین نوشتارند .یک نمونه از

نوشتار و جایگزین نوشتار در آثار اسالمی بیان کرد .رابطه خطی،

بهنمایشگذاشتهاست(تصویر 33الف).نمونهدیگر،خوشنویسی

و آن زمانی است که نماد به شکل تصویری مستقل در پسزمینه

درخت سرو متصل شدهاند (تصویر 33ب) .سرو نماد سرسبزی،

چیدمان مکانی عناصر ،خوانش در زمانی را در اثر موجب میشود

اصلی حروفنگاری مــرغ در آثار گرافیك معاصر ایران اســت.

خوشنویسی اسالمی ،چیدمانی از نوشتار به شکل درخت سرو را

به شــیوه طغری را نشــان میدهد كه حروف عمودی به شكل
حیات و زندگی اســت .در ایران ســرو درخت مقدسی است که

عالمت خاص ایرانیان اســت (یاحقی .)460 :1388 ،کاربرد این

نماد فرهنگی همراه با نوشتار فارســی عالوه بر ایجاد هویت در

اصلیترین عناصر معنادار در همراهی با نوشــتار یا در تلفیق با
زنجیرهای و در زمانی در برخی از آثار اسالمی قابل تشخیص است
و یا چپ و راست ،باال و پایین نوشــتار قرار میگیرد .این رابطه و

و تقویت معنای نوشتار با حضور مستقل نماد صورت میگیرد.
رابطه جانشــینی و استعاری نماد و نوشــتار نیز در آثار اسالمی
برقرار است .دید همزمان نماد و نوشتار و شکلگیری حروف به

حس نوستالژی را برای مخاطب به
نوشتار القای مفاهیم ضمنی و ِ

شكلی كه نماد جانشین نوشــتار گردد یا خلق تصویر از طریق

قابل شناسایی است و تداعی همزمان متن و تصویر و القای معنای

به عنوان پیشمتن در نوشتهنگاری معاصر ایران تاثیرگذار است و

همراه دارد .شکل سرو در تذهیب و هم به شکل صفحهآرایی متن

نوشتهنگاری از این موارد است .این نوع روابط میان نماد و نوشتار

ضمنی تصویر در کنار پیام زبانی متن ،ویژگی جانشینی نشانهها

آن به دلیل اثرپذیری طراحان حروفنگاری ،از جلوههای بصری

ساختار بصری به واسطه کاربرد خط در قالب تصویر دیده میشود

و نوشتار به شــکل خاص با حضور نمادهای گیاهی و حیوانی به

را آشکار میکند (تصویر .)33در طراحی لوگوی مهرگان همین

و معنایی خوشنویســی اسالمی اســت .روابط همنشینی نماد

(تصویر .)34بر اساس شــواهد موجود میتوان گفت همنشینی

همان شیوه ســاختاری حروفنگاری سنتی ،در طراحی نوشتار

تداوم آن را میتوان در نوشتارهای دوره اسالمی و حروفنگاری

مشابهتهای شکلی آثار و نیز روابط ســاختاری نماد و نوشتار

و جانشینی نماد و نوشــتار از دیرباز در هنر ایران وجود داشته و
فارسی گرافیک معاصر ایران نشان داد .در حقیقت ،این رویکرد

نمادین در حروفنگاری معاصر ایــران ،ترکیب عناصر بصری و
فرمهای معنادار متعلق به دو زمان و سبک متفاوت است که عالوه

بر فراهم نمودن امکان تداوم حیات نمادهای فرهنگی ،میتواند

گرافیک معاصر ایران بازتولید شده اســت .بنابراین ،باتوجه به

در دو حــوزه پژوهش ،میتوان نــوع بینامتنیت را پاســتیش
تعریف کرد که بخشــی از نظریه بینامتنیت ژنت است .وفاداری

به پیشمتن اولیه تا رســیدن به خلق آثار نوین از طریق روابط

ترامتنیت ،در ایــن نوع بینامتنیت دیده میشــود .در این گونه
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طرحها ،نمادهای گیاهی در پسزمینه نوشــتار قرار میگیرند و

و هویت و ارجاع به فرهنگ اصیل ایرانی اســامی از اصلیترین

نیز میان نماد و نوشــتار در حروفنگاری معاصر دیده میشود و

همنشینی و جانشینی نماد و نوشــتار در آنها قابل تحلیل است.

نمادهای حیوانی همنشین نوشــتار میگردند .رابطه جانشینی
آن زمانی است که نماد جایگزین نوشتار میشود .مانند سرهای

اسلیمی که به انتهای حروف افزوده میشــود و یا طراحی مرغ

بسماهلل و نیز وفاداری به ســبک جانورنگاری اسالمی که نوعی

رابطه اســتعاری را در اثر ایجاد میکنــد .معنای ضمنی اصالت

پینوشت

الیههای معنایــی حروفنگاری معاصر ایرانی اســت که الگوی
این تمهیدات در حروفنگاری معاصر ایران ،عالوه بر ایجاد حس

هویت فرهنگیملی ،حس نوســتالژی را برای مخاطب به همراه
دارد .آنچه مسلم است نوشتار ،زمینهای برای پذیرش نمادها در

هنر ایرانی است.

1. typography.
2. Julia Kristeva.
3. Roland Barthes.
4. Laurent Jenny.
5. Michael Riffaterre.
6. Gerard Genette.
7. Travestissement.
8. Pastiche.
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inclusive term” than Intertextuality. The theory of Intertextuality can also
be introduced in visual studies. In these cases, the study focuses on identifying the relationships between a visual text and its previous texts. In this
study, the texts that have been analyzed are contemporary Iranian typography that has been compared with Islamic typography (Calligraphy) in terms
of intertextuality.
Calligraphy and inscriptions had a special spiritual status in the Islamic period and became a ground for accepting meaningful symbols and signs. These
works include two main components of form and meaning. Symbolic features are part of the meaning of these works that affect the shape and form
of the type. The most famous signs and symbols are plant signs. In addition
to the plant motifs of the background, the type is full of motifs and symbols.
At the beginning and end of the type, there are plant motifs, the stems are
twisted, the weaves and knots of stems can be increased and expanded. Plant symbols that symbolize growth, life was intertwined with types. In general classification of plant symbols, geometric symbols, human and animal symbols can be expressed as the main meaningful elements in association with type or combination with type in Islamic works. In these works,
the type is combined with a symbol, such as plant motifs that are added to the end of the type or the design of a bird in the
name of God (Morghe Besme Allah), as well as fidelity to the style of Islamic Animalgraphy, which creates a kind of metaphorical relationship in the work. Islamic art includes a set of coherent and diverse written symbols that can be referred
to as traditional Persian typography. Islamic calligraphy has undeniable effects on the type design in contemporary Iranian
graphics. This study investigates the relationship between symbol and type in the arts of the Islamic period and analyzes the
continuity of these correlations in contemporary Iranian logotypes and typography. The aim of this research is expressing
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the relationship of symbol and type design in modern Iranian typography by emphasizing the Syntagmatic and Paradigmatic
relations of symbol and type in the Islamic calligraphy by adopting an intertextual approach. The purpose of this research is
to express one of the co-occurring channels of symbol and type in modern Iranian typography with emphasis on the accompaniment and substitution of symbol and writing in Islamic calligraphy by adopting an intertextual approach. The present
study seeks to answer the question of how symbolic signs related to type design have appeared in the works of the Islamic
period and how the appearance of the symbol in contemporary Iranian typography has to do with its Islamic context.
This study is descriptive-analytical in terms of methodology. The data collection method is based on library review (i.e.,
note-taking and image analysis) and data analysis was done qualitatively. The statistical population is the study of calligraphy
and typography of the Islamic period and contemporary logotypes and posters. 13 examples of traditional Islamic calligraphy (in inscriptions, pottery and Islamic calligraphy) are compared with 14 examples of typography in logos and posters in
which plant, animal and geometric symbols are combined with the text. The sampling method is selective. The researcher’s
opinion is influential in the selection of samples. Statistical examples of this population have been purposefully considered
with the criterion that the relationship between symbol and text in them are clearly recognizable and comparable. Some
cases can be stated as the background of the present research. These cases have studied calligraphy in Iranian art as well as
typography independently, but The effect of calligraphy and typography of the Islamic period on contemporary Iranian typography with a focus on the continuity of symbols and their relationship to writing has not been discussed. The relationship
between these two areas with the evolutionist and intertextual approach has not been done so far. Comparison of similar
typographic forms in the field of graphics with Islamic typography through intertextual relations and the evolution of some
symbols in contemporary writing has not been expressed. The emergence of cultural and artistic identity as a message in the
semantic layers of logos and posters has not been considered. The results of this study suggest that in the inscription and calligraphy of the Islamic period and contemporary typography, Relation is diachronic, Symbol placed in the background of the
text or Continuously with text, which evokes the Syntagmatic relations. In some cases, the symbol is combined with the text,
which can be considered a Paradigmatic relation between the symbol and the type. The most famous symbol is the plant
motifs, the symbol of life. Then geometric abstract symbols are combined with type that is associated with good concepts.
In contemporary Iranian graphics, examples of Persian logotypes and typography evoke the accompaniment of a symbol
and a type, like its Islamic prefaces, and show the intertextual relationship of its Pastiche type. In some cases, visual symbols
are combined with written signs in contemporary typography, and there is a Paradigmatic relation between the symbol and
the type, There is also intertextuality of the pastiche type. In a way that traditional and cultural identity, along with organizational identity and product type, have influenced the form of type. Pastiche means imitation in form and change in content.
Similarity to the original preface to the creation of new works through transtextual relations can be seen in this type of intertextuality. This similarity and imitation do not mean that there are exactly two similar works. Therefore, a structural pattern,
symbol-type Syntagmatic relations and symbol-type Paradigmatic relations are common in Islamic traditional typography
and contemporary typography. Each text has unique visual features and semantic structure. The implicit meaning of originality and identity and reference to the original Iranian Islamic culture is one of the main semantic layers of contemporary Iranian typography in which the pattern of Syntagmatic and Paradigmatic relations of symbol and text can be analyzed.
These arrangements in contemporary Iranian typography, in addition to creating a sense of cultural-national identity, bring
a sense of nostalgia to the audience. What is certain is that writing is a ground for accepting symbols in the oldest and newest
Iranian arts.
Keywords: Symbol, Type, Islamic Art, Persian Typography, Intertextuality.
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