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شناسی در الگوی نشانه. وون استفاده شده استیل شناسی اجتماعی کرس و ونالگوی نشانه
ها درجهت بالندگی و ها و حرکت نور و آفرینش حجمتنها بررسی خطوط، رنگنه ،اجتماعی

های خارج از تصویر شوند، بلکه به اثرات و جریانکار گرفته میهای معنایی بهتفسیر داللت
شود. بر این مانند بافت فرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی دوران آفرینش اثر نیز پرداخته می
بر تخت »ة اساس، پژوهش حاضر وجود دگرسانی میان متن تصویری با متن ادبی را در نگار

تالش هنرمند برای استقالل در خلق نگاره و تبدیل اثر هنری به  ةمثاب، به«اسکندر نشستن
   داند.خویشتن می ةزمانافکار از بازنمودی 

 ة بزرگشاهنامشناسی اجتماعی، ، نشانهاسکندر شناسی، نگاره،روایت :کلیدی هایهواژ
 .  ، دگرسانیایلخانی

  . مقدمه1

 چارچوب در ایرانی نقاشی تحلیل و ایران نگارگریتاریخ ةحوز در تحقیقات ترینعمده
 حول بیشتر مطالعات عبارتیبه. است گرفته صورت گارهن با ادبیات تطبیق یا همخوانی
 بوده ادبی متن از نقاشی پذیریاثر و شباهت باب از ادبی متون با هانگاره نقد و بررسی
 بوده ادبی متن یا شعر خدمت در نگاره که فرضپیش این با هاپژوهش این غالب. است
 مقالة .کنندمی لقیت محض پیرو راگر گارهن رو این از و اندشده نگاشته و طرح است،
 و بررسی دنبالبه سپس و نگریسته تفاوت ةمقول به ابتدا ،هاپژوهش این برخالف ،حاضر
 اثبات درصدد ،دیگر سخن به. است بوده ایران هنر تاریخ ةبدن در گارهن جایگاه کشف
 تصویرگر یا دمقلِ یک فقط ،خود هنری زندگی در گارگرن آیا که است جریان این

 اعتقادات، ها،انگیزه از خود و هبود ادبی متون یا شاعران شعر خدمت در محض
 . است بوده تهی تمایالت و هامشیخط
 تفاوت اصل پیدایی و 8دگرسانی منظر از «اسکندر نشستن تخت بر» ةنگار بررسی 
 برای است مجالی ،دیگر سوی از ادبی متن و سو یک از گارگرن نسبت و انگیزه میان

 استقالل بیان برای تالش و جامعه بر آنان اثرگذاری و گارگرانن نیت و انگیزه کشف
 ،اساس این بر .خود ةزمان افکار از بازنمودی به هنری اثر تبدیل و نگاره خلق و هنرمند
 تلفیق از ، در این پژوهشادبی متن با گارهن دگرسانی بیشتر هرچه گشودن رخ برای

   . ایمکرده استفاده 3ماعیاجت شناسینشانهروش  و 1شناسیروایت رویکرد
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روایت  ارساخت در بررسیروشمند  یا دستور زبان روایت رویکردیشناسی روایت 
 کوشد به نظام معنایی فراتر از متن برسد.است. این رویکرد با بررسی فرم اثر ادبی می

دهد و ها را نشان میشناسی ساختارهای مشابه و یکسان و گاه تکراری روایتروایت
ای از حوادث سلسله بازآفرینیروایت نهد. ل اساسی در متن را دربرابر مخاطب میعوام

 آمده باشد. سر هم نیست که پشت
جایگاهی درخور توجه دارد. متن « دگرسانی»متن،  4در حوزة نشانه ـ معناشناسیِ 

ها اغلب در طی فرایندهای زمانی های خاص خود است که این نشانهادبی دارای نشانه
شود. دریافت نگام انتقال معنا، از متن ادبی به متن تصویری، دچار دگرسانی میو ه
شناختی نگارگر در فرایند بازآفرینی عناصر روایی در متن تصویری، با دریافت نشانه
هایی شناختی آفرینندة متن ادبی متفاوت است و چه بسا به استقالل بازتاب نشانهنشانه

توان نوعی مذاکره بین رابطة متن و تصویر را می یابد.خاص در آفرینش نگاره دست می
افتد. اگرچه متن و متن و تصویر دانست که براساس آن، فرایند معناسازی اتفاق می

)نظامی از روابط دالی( متن هستند، رابطة « صورت بیان»دلیل استفاده از تصویر هر دو به
شود، آنچه روابط نظام دالی خوانده می کند؛ زیراها با یکدیگر این نگاه را پیچیده میآن

گردد. درواقع وقتی متن و تصویر در ارتباط با به فرایند نشانه ـ معنایی تبدیل می
شود؛ چون دیگر متن های ساختاری متن برداشته میگیرند، محدودیتیکدیگر قرار می

ر ای دیگری قرافقط در خدمت متن بودن خود نیست؛ بلکه در خدمت نظام نشانه
 . های چنین نظامی را نادیده انگاردها و داشتهتواند خواستهگیرد که نمیمی
های تصویری از یک سو با حوزة تحلیل های متنی به نشانهتحلیل دگرسانیِ نشانه 

ساختار روایت سروکار دارد؛ چراکه متن تصویری نیز از این منظر یک روایت است و 
شناسی اجتماعی تصویر ویژه الگوی نشانهناسی بهاز سوی دیگر با حوزة نشانه ـ معناش
تفهیم چگونگی  توصیف وبنای کار خود را بر  در پیوند است؛ یعنی الگویی که

 اجتماعیهای در قلمرو معناپذیری و نهایتاً انتقال گذاری و سنتآفرینش، سنت
ها و سنت( و هر محیط پایبند به سازنشانه)خانواده، جامعه، محیط کار و هر قلمروی 

    .گذاردگریز میقراردادهای اجتماعی و حتی سنت
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های نقاشی نخستینجزو « 5دموت»موسوم به  شاهنامة بزرگ ایلخانیهای نگاره 
گزند در حوادث روزگار و  هاکه بسیاری از آن استفردوسی  ةشاهناممتن  ةایرانی برپای

ورت پراکنده در سراسر دنیا صبه نگاره از این مجموعه 51ازمیان رفته و فقط  دوران
هایی از دگرسانی گونهبا طراحی،  ةها براساس زمان و دوراین نگاره .باقی مانده است

شناسی بررسی و تحلیل این آثار از دیدگاه نشانه اند.رو شدهروبهصوری و محتوایی 
متنی تصویری و چگونه در گذر زمان به  نوشتاریمتن  هککند اجتماعی آشکار می

ای های نشانهدگرسانیشود که هریک دارای های تصویری جدیدی بازنمایی مینهگو
متن روایی  راوی هدفدر کنار بیان  یتصویرهای متنهستند. هریک از نگارگران این 

بالغت تصویری نیز  یخویش در قلمرو هایهدف( به بیان یعنی فردوسی) شاهنامه
رایند آفرینش متن تصویری و بازآفرینی متن فهنگام تفسیر  رهگذر،اند. از این پرداخته

آن دوران  ةنزد بینند نگارهتوانیم معنایی را که می پیشینیان هنرادبی در چارچوب بیان 
توانیم به تحلیل گونه که میهمان بیابیم؛ است، داشتهدر دریافت نشانه ـ معناشناسی 

ی شاهنامهاز طرفی  در زمان حاضر و برای خوانشگر امروزی بپردازیم. متنمعنای 
ها و زوایای هنری، اساطیری، حماسی، تاریخی و فرهنگی است فردوسی دارای جلوه

شود. شگردهای داستانی شدت احساس میکه ضرورت تحقیق و پژوهش در آن به
های سویه در تحلیل و ارزیابی داستانانگیز است که نگاه یکچنان شگفتآن شاهنامه

 دارای اگرچه شاهنامه. کندمحروم و دور میاش گستردة هنری هایآن، ما را از زیبایی

های پهناور نشانه ـ معناشناسی این دلیل ظرفیتاست، به بسیاری نوشتاری هاینشانه
 سراغبه های نگارگری ایرانی،گیری مکتبشکل آغاز از ایرانی متن ادبی، نگارگران

بخش  که جایی تا اند؛رفته شاهنامه هایداستان براساس گوناگون هایتصویرسازی
   .گیردمی این اثر سترگ سرچشمه از ایرانی تصویرگری هنر عظیمی از

ها کیفی و استداللی ای است و روش تحلیل دادهروش گردآوری اطالعات کتابخانه
 شناختیاز نوع روش استقرائی )از جزء به کل(. در این تحقیق، به تحلیل روایت

های تصویری در فرایند تبدیل متن داستان جلوس به نشانه های زبانیدگرسانی نشانه
 شاهنامة بزرگ ایلخانیدر « بر تخت نشستن اسکندر»، به نگارة شاهنامهاسکندر در 

 7وونیل ون ئودورت و 6کرس گونترشناسی اجتماعی تصویر برپایة الگوی نشانه
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یافتن دگرسانی و  پردازیم. هدف بنیادین این مقاله، بررسی چرایی و چگونگی اینمی
بزرگ  ةشاهنام ة مورد بررسی دردر نگارآن از متنی زبانی به متنی تصویری، مرزهای 
 است.    ایلخانی
 های اساسی تحقیق به این شرح است:پرسش 
)دموت( تا چه اندازه از شاهنامة بزرگ ایلخانی روایی نگاره در  هایـ نشانه 
 کند؟پیروی می شاهنامههای زبانی نشانه
به نگارة  شاهنامه در اسکندر جلوس داستان متن تبدیل فرایند در معنا دگرسانیـ  

 چگونه صورت گرفته است؟ شاهنامة بزرگ ایلخانیدر « بر تخت نشستن اسکندر»
ضعیت نو )دگرسانی( در نگاره چه جایگاه و تفاوتی با و مثابةبه نگارگر هایافزودهـ 

شناسی اجتماعی تصویر از دریچة الگوی نشانه و شاهنامههای زبانی در دیگر نشانه
 دارد؟
 

  . پیشینة تحقیق1ـ1
خصوص های هنری، بهشناسی تصویر در قلمروی پژوهشامروزه حوزة نشانه

های وابسته به هنرهای ایرانی ـ اسالمی، از گستردگی و اهمیت خاصی پژوهش
معنا بیشتر در حوزة تبلیغات شناسی یا آگاهی از فرایند برخوردار است. البته دانش نشانه

ویژة نقاشی و عکس مورد استفاده قرار گرفته و این دانش نوپا در حوزة نقاشی، به
ایرانی، کمتر مورد توجه بوده است. دربارة نقاشی ایرانی در طی صد سال اخیر 

ها و تألیفات و مقاالت بسیاری نوشته یا ترجمه شده است؛ اما حوزة نقد پژوهش
ان و آگاهی از چگونگی فرایند معناسازی آثار نقاشی ایرانی تاحدی مغفول نگارگری ایر

 واقع شده است. 
ای با عنوان ( در مقاله8331) شناسی: نظریه و عملنشانهفرزان سجودی در کتاب  

به بررسی « شناسی زمان و گذر زمان: بررسی تطبیقی آثار کالمی و تصویرینشانه»
آموزد که چگونه جسد برادرش را به خاک کالغی می قابیل از»ای با عنوان نگاره
پردازد و این نگاره را از دریچة زمان و گذر زمان با می االنبیاقصصاز نسخة « بسپارد

کند. حمیدرضا شعیری نیز در گرا بررسی میرهیافتی به دیدگاه معناشناسی شناخت
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و کاربرد آثار دیداری تفصیل از نظریات ( به8331)نشانه ـ معناشناسی دیداری کتاب 
سخن گفته و ماهیت چگونگی فرایند معناشناسی را در حوزة تصویر تبیین کرده است. 

گو و جلسات نقد با ومثابة وضعیت نو حاصل گفتهمچنین ترسیم مفهوم نوپدیدارانه به
( به بررسی نقاشی و 8334) نشانه در آستانهاوست. امیرعلی نجومیان نیز در کتاب 

 ه است.عکس پرداخت
شناسی های معتبر و مهم در حوزة نشانهتوان زیرساختبرده را میتحقیقات نام 

توان به دو مقالة طور مستقیم میشناسی اجتماعی تصویر بهتلقی کرد. اما در زمینة نشانه
شناسی تحلیل معناشناختی دو نگاره از شاهنامة فردوسی براساس الگوی نشانه»

مثابة یک نگاه به»( و 8334ذین حقایق و فرزان سجودی )نوشتة آ« اجتماعی تصویری
( 8334از مریم خیری )« ای در نگارگری ایرانی )تا اواسط دوران صفویه(منبع نشانه

شناسی اجتماعی گونتر کرس و تئودور ون لیوون استفاده اشاره کرد که از الگوی نشانه
شناسی اجتماعی وشمندی نشانهاند. این دو مقاله گامی درجهت شناسایی مبانی و رکرده

ها از دریچة جایگاه بردار ها فقط بررسی و تطبیق نگارهآیند و در آنشمار میتصویر به
 انجام شده است.   3و نگاه خیره در فرایند معناکاوی 1در الگوی روایی

شناسی های کشف معنا در الگوی نشانهازچند تکنیک و ظرفیت در مقالة حاضر، 
های این روش در شناخت هرچه بیشتر ر استفاده و بر این اساس، قابلیتاجتماعی تصوی

طور جامع نمایان شده است. با توجه به های اولیه، بههای ایرانی، مخصوصاً نگارهنگاره
شناسی اجتماعی تصویر، تاکنون هیچ های نشانهگمان در میان پژوهشآنچه گفته شد، بی

ها و متن زبانی نگاشته نشده است ن دگرسانی نگارهاثر مستقلی در حوزة بررسی و تبیی
 و این خأل پژوهشی ضرورت نگارش مقالة حاضر را ایجاب کرد.

 
 . مبانی نظری تحقیق 2
 شناسی تصویر . روایت1ـ2
های اساسی دارد؛ زیرا شناسی در حوزة زبان و ادبیات با حوزة تصویر تفاوتروایت 

جنس متفاوت شکل گرفته است. تفاوت عمدة ماهیت روایت در این دو حوزه از دو 
های های ادبی و حتی سینما در این است که در روایتهای مصور با روایتروایت
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آید؛ حال آنکه در ادبیات و سینما نمایش درمیمصور، داستان در یک نگاه به
)میرزایی پرکلی و  گیردهای متوالی صورت میپردازی در صفحات و سکانسروایت

تفاوت اساسی وجه داللتی زبان و تصویر این است که  (.815: 8336کشکولی، محمدی 
های دیداری رنگ، شکل، در زبان، عناصر نوشتاری مطرح است و در تصاویر، جلوه

 (.813)همان،  نمایی و غیرهخطوط، ژرف
با مطالعة عنصر زمان و رابطة ترتیب وقوع با ترتیب روایت کردن،  81نلسون گودمن 

 زمان؛. آنی بی8کند: بندی میای تصویری را در چهار گروه عمده دستههروایت
 ة. غیرزمانی/ ضدزمان. بر این اساس، نگار4خورده؛ دار تاب. زمان3دار خطی؛ . زمان1 
خورده، است؛ زیرا در دار تابجزو دستة سوم، یعنی زمان« بر تخت نشستن اسکندر»

نظر گودمن، شود. بهجا بیان میوقوع جابه خورده( ترتیبدار تابتصاویر )زمان
عبارتی تصاویر شوند. بهترتیب وقوع بیان نمینگری بهنگری و میانهنگری، آیندهگذشته

توانند از مرکز یا چپ و راست تصویر شروع شوند. تصاویر گیری میبدون جهت
رایش مکانی و های زمانی است و از نظر آتابوخورده بیشتر تابع پیچدار تابزمان

شاهنامة بزرگ  هایکنند. بر این اساس، بیشتر نگارهزمانی ترتیب وقوع را رعایت نمی
شاهنامة های دارای نوعی عدم توافق میان ترتیب وقوع هستند. البته در نگاره ایلخانی

های نلسون گودمن بندیهایی را دقیق یا نزدیک به دستهتوان نگارهمی بزرگ ایلخانی
 یافت. 
نما شکلی متناقضگیری معنا، آنچه هنرمند با استفاده از ترفندهایی، بهر فرایند شکلد

محسوب  88تا به غیاب رانده شود و درعین حال جزو نظام شناختی کندکوشش می
یابد. این درحالی است که هنرمند به هر دلیلی )تکنیکی، شود، امکان بیان میمی

هایی انتخاب گاه دالروست؛ آنهای مستقیم روبهلاجتماعی و نظارتی( با عدم بیان دا
شده های منعتری سرانجام به همان مدلولتر و شاید دیریابکند تا از راه غیرمستقیممی

   .(316: 8331برسد )سجودی، 

شناسی و فرایند معناسازی برای خوانشگر و موقعیت شناسان برای دانش نشانهنشانه
 ها پرداخت:توان به آناند که تحت سه رویکرد میهخوانش تقسیماتی را قائل شد

شود و خوانش رایج )یا مسلط( که در آن خواننده در رمز شریک می 81. خوانش غالب8
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طور نسبی در که خوانندة متن به 83. خوانش تبادلی1کند. پذیرد و تولید میرا می
نحوی تعدیل ا را بهکند و تولید معنرمزگان نشانه سهیم است؛ ولی گاهی مقاومت می

 84. خوانش متضاد3کند. کند هرچند تجربیات و عالیق خود را نیز در آن منعکس میمی
دلیل موقعیت اجتماعی شود؛ چراکه خوانشگر بهکه در آن با خوانش مسلط مقابله می

گیرد. در تحلیل و معناشناسی نگارة مورد خود مستقیماً در تقابل با رمز غالب قرار می
سعی شده از فرایند خوانش تبادلی، یعنی انعکاس تجربیات و نیز خوانش غالب  بررسی

 یا مسلط، استفاده شود. 
 

  شاهنامة بزرگ ایلخانی. بازشناخت 2ـ2
یکی از آثار باارزش در حوزة نگارگری و نقاشی ایرانی است که  شاهنامة بزرگ ایلخانی

یران، نگاشته شد. از این زمان با حکومت ایلخانان در ادر قرن هشتم هجری، هم
تصویر پراکنده در  51که حاوی تصاویری بیش از سیصد نقاشی فاخر بوده،  شاهنامه

را دالل فرانسوی،  شاهنامهسراسر دنیا برجای مانده است. در اواخر دورة قاجار، این 
داران، آن را ها و مجموعهژرژ دموت، از ایران خارج نمود و برای فروش بهتر به موزه

هایی که در یک ورق پشت و رو طراحی شده بود، ورق کرد و حتی برخی نقاشیقور
فروش رسانید. دموت برای آنکه کمبودهای احتمالی با مهارت ازهم جدا کرد و به

گمان خود مرمت غیرتخصصی درازی، بهمجموعه را جبران کند، حتی از دست
بط توسط افرادی کتابت و در رها، کوتاهی نکرد و حاصل، آن شد که ابیاتی بینقاشی

ها چسبانده شد و بعدها با تحقیقات بلر مشخص شد که کاغذِ زیرِکار کنار برخی نگاره
گونه بود که به های کاغذسازی روسیه متعلق است و ایننگاره به یکی از کارخانه

 ای ژرژ دموت پی برده شد. خطای غیرحرفه
معروف  شاهنامة بزرگ ایلخانییی، به دلیل ارزش، عظمت و زیباکه به شاهنامهاین 

احتمال به، (845: 8335و برپایة مکتب نقاشی ساسانی طراحی شده است )مجتهدی، 
اهلل همدانی، وزیر ایلخانان، یا پسرش زیاد در کارگاه نگارگری خواجه رشیدالدین فضل

وی آن الدین با تالش بسیار به سرانجام رسیده است و چندین هنرمند بر رخواجه غیاث
هایی، گیری و براساس تکرار نقشاند. از روی برخی آثار و چگونگی قلمکار کرده
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توان حدس زد که چندین نگاره کار یک هنرمند توانا و آگاه به مسائل اجتماعی و می
ها در وهلة نخست بیش از تأکید بر مفاهیم زیبایی یا فرهنگی بوده است. نگاره

ی و اساسی ازقبیل حکمت، سوگ، جنگ و قدرت هستند. آرایی، مبیِِّن مفاهیم کلکتاب
هایی است ها و نشانهدارای برجستگی شاهنامهمانده از این های برجایاز این رو نقاشی
ها نگریست. شاید بتوان گفت نگری و تحلیل علمی و هنری به آنکه باید با ژرف

از مبنای نقاشی در  طور کلیبه« دموت»موسوم به  شاهنامة بزرگ ایلخانیهای نگاره
کند )ر.ک: آیین مانویت، یعنی نبرد بین جهان روشنایی و عالم تاریکی، پیروی می

نگاری )تذهیب( مینیاتور اسالمی، هنر کتاب»نیز گفتنی است:  .(463: 8331میراحمدی، 
در ایران و ترکستان باختری قویاً زیر تأثیر هنر مانوی قرار گرفت و این در چند مورد 

های تورفان متعلق قابل اثبات است تا جایی که نگارگری ایلخانان، یادآور نقاشی کامالً
 .  (78: 8314)کلیم کایت، « به آیین مانویت است

 
 وون(یل شناسی اجتماعی تصویر )کرس و ونالگوی نشانه. 3ـ2

براساس دریافت و  ،شناسی اجتماعی که این پژوهش از آن بهره بردهالگوی نشانه
خوانش وون شکل یافته است. آنان در کتاب یل ون ئودورو ت ونتر کرسگ ةتجرب

زبانی یگانه  ،شودبرخالف آنچه پنداشته می ،بر این باورند که زبان تصویر 85تصاویر
بلکه این زبان در هر اقلیمی  ؛نیست که در سرتاسر جهان به یک شیوه قابل تفهیم باشد

 .(88: 8335ون لیوون،  )کرس و است خاصیهای فرهنگی دارای ویژگی

کوشد تا به توصیف و تفهیم چگونگی تولید و تبادل معنا شناسی اجتماعی مینشانه
حال چه این قلمرو خانواده باشد  ؛های خاص اجتماعی بپردازدها در قلمروتوسط انسان
شود و در دهی میخوبی سازمانسازی بهها عمل نشانههایی که در آنو چه مکان

ساختارهای  .(351)همان،  گیردها و قوانین اجتماعی قرار میدات و سنتعا ةمحاصر
ها تصویری کنند؛ برعکس آنسادگی ساختارهای واقعی جامعه را تولید نمیتصویری به
که وابسته به عالیق نهادهای اجتماعی است. شاید از اینجاست  سازندرا برمی از واقعیت

 .(71ـ78)همان،  ای ایدئولوژیک دارندشهتوان گفت ساختارهای تصویری ریکه می
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معناهایی که سخنوران، نویسندگان، عکاسان، طراحان، نقاشان و تندیسگران تولید 
 . (34)همان،  آیندشمار میکنند، قبل از هرچیز معناهای اجتماعی بهمی

توان به دو صورت روایی و مفهومی را می بر این اساس، ساختارهای تصویری
 د:بازنمایی کر

 

 ساختارهای تصویری
 (8335)منبع: کرس و ون لیوون، 

چنین توضیح  را شناسیبرداشت خود از زبانگونتر کرس و تئودور ون لیوون 
ایم رویکرد کلی و نوع شناسی برداشت کردهترین چیزی که ما از زباندهند: مهممی

کنیم که ی مینگاهی است که براساس آن تصویر را مانند زبان، منبعی بازنمودی تلق
توان مطلب را می ئةگونه اراگذارد و اینکه ایننمایش میمند را بهاصول رایج و قاعده

 ای صوری توصیف کرد. این توصیف صوری را دستور نام نهادیمگونهطور نسبی بهبه
 .(34)همان، 

ر بنابراین عناص ؛تصاویر دارای بردار هستند ،در بازنمود روایی بازنمودهای روایی:
پذیر در این تصاویر وجود خواهد داشت. بردار خطی فرضی است که کنشگر و کنش

کند و به اشکال گوناگون افقی، عمودی یا مورب اجزای تصویر را به یکدیگر متصل می
بخشد. بنابراین هنگامی که درپی آن کنشگر به اجزای درون تصویر حالت می

 دادن شوند و درحال انجامتصل میهای تصویر از طریق بردار به یکدیگر مشخصیت
کنند، عملی در ارتباط با یکدیگر هستند و یا به هر شکلی از الگویی برداری پیروی می

بازنمودهای روایی یا (. 17)همان،  نامیمگونه بازنمودها را ساختارهای روایی میاین
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های مکانی دیبنیندهای متغیر و ترکیباها، رویدادها، فرکنش ئةالگوهای روایی به ارا
. 8اند: شرحاین  فرایندهای روایی به ةدهندتشکیل ةگانپردازند. عوامل ششگذرا می

. فرایند 5 ؛. فرایند تبدیلی4 ؛. فرایند گفتاری و ذهنی3 ؛. فرایند واکنشی1 ؛فرایند کنشی
در الگوهای روایی اینکه چه کسی به چه چیزی  .. عوامل ثانویه6 ؛نمادپردازی هندسی

لر و سجودی، های اصلی است )خیری، موسویکند، از پرسشه چه کسی نگاه مییا ب
8334 :61 .) 

های یک در بازنمودهای مفهومی، الگوهای مفهومی شخصیت بازنمودهای مفهومی:
ثابت و پایدارشان بازنمود  ةیا از نظر جوهر امعن ،بندی، ساختارتصویر با توجه به دسته

. 1 ؛. عناصر پیرو8گیرند: ندی در دو بخش صورت میبیندهای دستهاشوند. فرمی
گذاری برخی تصاویر عنصر پایه را با نوعی ساختار درختی بازنمود و عنوان .عناصر پایه

دار یا موازی هرکدام های مورب، قوسکنند. استفاده از ساختارهای درختی با شاخهمی
ی نمادینی به اهای مورب معنشاخه ثر باشند. مثالًؤتوانند مدر بازنمود تصاویر می

. در الگوی شودشناسی مشاهده میدهند که بیشتر در نمودارهای نسبتصویر می
کند کنندگان در تصویر را ساختار نمادین تعریف میمفهومی، مفهوم یا هویت مشارکت

القایی و توصیفی دارند و به  ةفرایندهای نمادین دو گون .(6: 8334)حقایق و سجودی، 
  .پردازندهای تصویر میی شخصیتاماهیت یا معنتوصیف 

شناسی اجتماعی و های نشانهبیشترین بحث بازنمود تعامل، طراحی موقعیت بیننده:
گیرد. این دو گروه شخصیت تحلیل تصاویر در بخش طراحی موقعیت بیننده شکل می

. 1 ؛شدههای بازنمود. شخصیت8کنند: از طریق تصویر با یکدیگر ارتباط برقرار می
 نگاه خیره در تصاویر ةبحث واحدی درباربه وون یل کرس و ون .های گذراشخصیت

ها، به اعتقاد آن کنند.محور و تقاضامحور اشاره میدو گونه نگاه عرضهپردازند و به می
های بازنمودشده در آن مانند شخصیت ،محورنگاه عرضه ةتصاویر دارای مشخص در

د نگیرعی برای برانگیختن تفکر، در معرض دید بیننده قرار میمنبعی اطالعاتی یا موضو
سوی دیگر یات تصاویر را موشکافانه بررسی کند. از ئبا دقت تمام جز بتواند بیننده تا
های دانند که شخصیتنگاه تقاضامحور را تصاویری می ةتصاویر دارای مشخص هاآن

ها توسط بردار مسیر نگاه آن ؛کنندمیصورت مستقیم به بیننده نگاه بازنمودشده در آن به
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کند تا بیننده با شخصیت وارد نوعی ارتباط تخیلی و تقاضا می شودمی به بیننده متصل
از مبانی دیگری که موجب ایجاد معانی خاص  .(864: 8335)کرس و ون لیوون،  شود

وح ها از دیگر سطقاب تصویر است که در بررسی نگاره ةشود، اندازو متفاوت می
 شوند.می ها شامل نمای بسته، متوسط و بازرود. قابشمار میای بهنشانه

های شخصی تصاویر مبحثی گیری: پرسپکتیو و اثرات آن در جهت86پرسپکتیو
هایی برخوردارند که در تصاویر زیرا تصاویر دارای پرسپکتیو از نشانه ؛اساسی است

ها در تصاویر دارای پرسپکتیو نشانه ،عبارت دیگر شود. بهفاقد پرسپکتیو دیده نمی
. بنابراین در اندای با تصاویر فاقد پرسپکتیو )عینی( متفاوتلحاظ ریشه)ذهنی( به

طور خاص چگونگی به بزرگ ایلخانی ةشاهنام هایکل و در نگارهبههای ایرانی نگاره
 ست.شده ا کند که در جای خود بررسیهای خاصی داللت میپرسپکتیو بر نشانه

پردازد. آیا آنچه نمایی به ارتباط میان تصویر و واقعیت میمبحث وجه نمایی:وجه
واقعیت طراحی و ترسیم شده  ةبینیم واقعی است؟ یا دروغی است که بیرون از حوزمی

های نمایی، در تحلیل نشانههای مربوط به وجهاست؟ با توجه به اهمیت ترکیب
گرفته  ها مورد تأمل و بررسی قرارگونه ترکیبنای بزرگ ایلخانی ةشاهنامتصویری 

 است.
بندی عامل ایجاد ارتباط میان عناصر بازنمودی و گذرا ترکیب بندی )چیدمان(:ترکیب

آمیزد. دار درهم میاای معنشود و درنهایت این دو الگو را در قالب مجموعهمی
پیوسته به یکدیگر همهب ةبندی معانی بازنمودی و گذرای تصویر را به سه شیوترکیب

 .بندی. قاب3 ؛. برجستگی1 ؛. ارزش اطالعات8سازد: مرتبط می
عنوان ارزش اطالعاتی باال و پایین  با جایگاه عناصر آرمانی و واقعی در تصاویر

بندی تصویری، برخی از عناصر طوری که اگر در ترکیببه شده است؛ بررسی
عنوان این است که این عناصر به ةنشان ،رندبازنمودشده در قسمت باالی قاب قرار بگی

 واقعی هم در قسمت پایین قاب گرفتهجای عناصر و انده شدهئمواد و عناصر آرمانی ارا
 .  هستند

بندی، بررسی و تحلیل عوامل فرهنگی و نمادین در منظور از برجستگی در ترکیب
بندی به ماهیت عناصر قاب .گیرندتصاویر است که بیشتر مورد دید خوانشگر قرار می



 و همکاران محمودرضا سلیمانی کوشکی             ...ۀشاهنامدر  «تخت نشستن اسکندر بر» ةنگار شناختیروایت تحلیل

 

223 

طور به ای از بافت را تقریباًرو جایگاه هر گونه پردازد و از اینتصویر می ةدهندتشکیل
 .گرایی تصویر بپردازدتواند به فردیت یا همبندی میدهد. قابمستقل نشان می

های نوری و کیفیت و ارزش دارد، شناسی رنگ آنچه اهمیت بیشتریدر نشانه رنگ:
دهند. پیوستار از ها روی پیوستارها از خود نشان میهای بارزی است که رنگویژگی

سو به حداکثر غیاب نور در  شود و در آنحداکثر حضور نور در رنگ سفید شروع می
معنای تعیین منبع نور و ارزش نوری رنگ به .(387)همان،  گرددرنگ سیاه ختم می

آمیز و فراواقعی بودن مبالغه ةرنگ نشانچگونگی گسترش نور در تصویر است. اشباع 
مانند گونه و روحآن را خیال ،تصویر است و اگر اشباع رنگی از حد معمول کمتر باشد

ها در رویارویی با یکدیگر به بیان دهد که رنگدانیم. تقابل رنگ هنگامی رخ میمی
 .آورندای را برای تصویر پدید میپردازند و معنای تازهها مینشانه
شناسی یکی از مسائل اساسی در مباحث نشانه ـ معناشناسی و الگوی نشانه 

 یشاهنامههای ادبی )در این پژوهش: اجتماعی، قائل شدن به تمایزهای بین نشانه
در ( است. شاهنامة بزرگ ایلخانی های تصویری )در این پژوهش:فردوسی( و نشانه

روند تا کار میپیچیده و ساختمند به هایعنوان دالهای زبانی بهادبی، ساخت متن
متن  مایه و پیام ادبی گسترده را منتقل کنند. در شعر و نثر ادبی، کلدرمجموع یک درون

مایة های آن، بر پیام و درونهمراه با معنا و محتوای شعری و نثری وابسته به واژه
عنایی نیست که ظاهر زبانی، مبه کند و معنای موجود در این اثرِدیگری داللت می

های ادبی پنداشته جز دال از نشانهبهبلکه اجزای معنایی آن  ؛درخور بازگویی باشد
درعین حال، روابط ساختاری که در  .شود تا خواننده را به معنایی دیگر داللت کندمی

گیری معنای متن نقش دارد، به و در شکل شودایجاد می های ادبیاثر ادبی بین نشانه
آید. بر همین اساس است که برای ر دستوری و دستور زبان پدید نمیساختا کمک

های آن را درک، دریافت و تأویل متن ادبی نباید روابط دستوری موجود در ساخت
های زبانی و مالک و معیار قرار دهیم. اصوالً معنایی که از دل روابط دستوری، نشانه

رو  باطل و ناپذیرفتنی است؛ از این آید،دست میهای زبانی شعر و نثر ادبی بهساخت
گمان باید از سطح معانی زبانی و روابط دستوری حاکم در اثر فراتر رویم و به کمک بی

درحالی که  (.5: 8336مقدم، )علوی های ادبی، به حوزة تأویل و فهم متن راه یابیمنشانه
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کنند و تباط برقرار میهای تصویری به یاری ابزارهای حسی و دیداری، با بیننده ارنشانه
گیری از شناختی مخاطب از راه تصویر، بهرهعینیت بخشیدن، برانگیختن حس زیبایی

گیری از بهره (،87)همان، نشینی سطحی هم (،83: 8331)شعیری، مقولة مشترک زمان 
شده در نظام شناختی های تعریفهای غیرمستقیم با هدف دست یافتن به مدلولدال

و سمبولیک  87، داشتن دو پیام آیکونیک(316: 8331)سجودی، ویری های تصنشانه
شناسی تصویری های نظام نشانهدست از ویژگیو مواردی از این( 15: 8331)شعیری، 

 هاست. نگاره
شناسی اجتماعی این است که نقش شناسی و نشانهنقطة اشتراک بین روایت 

رویدادها توسط راوی است و به  شناسی، چگونگی بیانساختارهای روایی در روایت
شناختی اجتماعی، بیان عمل و رویداد یک همین ترتیب، ساختار روایی در الگوی نشانه

)خانواده، جامعه،  اجتماعیهای قلمرو در( 816: 8335)کرس و ون لیوون، یا چند عامل 
ها و قراردادهای ( و هر محیط پایبند به سنتسازنشانهمحیط کار و هر قلمروی 

الگوهای روایی بخش زیادی از خوانش تصویرها را  گریز است.اجتماعی و حتی سنت
هنگام بحث شناسی اجتماعی، بهگیرند؛ در نشانهشناسی اجتماعی برعهده میدر نشانه

گیری روایت، به بیان چگونگی آن نیز پرداخته بر توجه به شکلدربارة بردارها، افزون
شناسی شناسی که در خدمت الگوی نشانهلیلی روایتشود. از این رو، رویکرد تحمی

های ها و معناکاویگیرد، بیانگر و بازتابندة شمار بسیاری از خوانشاجتماعی قرار می
 شناختی است.نشانه
 

بر تخت »شناختی اجتماعی نگارة ها براساس نشانه. بحث و بررسی و تحلیل داده3
 «نشستن اسکندر

 به روایت فردوسی. داستان جلوس اسکندر 1ـ3
های ادبی نشان داده است که در یک داستان هرگز یک شناختی متنهای گونهبررسی

طور کامل از اول تا آخر کاربرد داشته باشد. درواقع تواند بهگونة روایی خاص نمی
طور مشخص و معنادار با هم ترکیب همیشه سخن از چند گونة روایی است که به

 وجود آورند:    داستان را به شوند تا فضای رواییمی
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ی که نگاه خواننده بر راوی متمرکز شود، نه بر زمان: گرامتن ناهمسان روایی . گونة8
 یکی از کنشگران.

. گونة روایی ناهمسان کنشگر: زمانی که نگاه خواننده بر یکی از کنشگران متمرکز 1
 شود.

یک در مرکز ران هیچطرف: زمانی که راوی و کنشگ. گونة روایی ناهمسان بی3
 شود.گیری خواننده قرار ندارند و گویی داستان از چشم دوربین بیان میجهت

توان ی فردوسی در شیوة روایی ناهمسان سروده شده است و میشاهنامه
: 8336)حیدری و عالمی، ها مالحظه کرد های این شیوة روایی را در روایت داستانگونه

های متفاوت و در نوسان هایش دارای گونهشیوة روایی فردوسی در بیان داستان(.814
کند. را روایت می شاهنامههای است. او در هر سه شیوه، گونة روایی ناهمسان داستان

طور متناوب گذارد و بهاین تفاوت زاویة دید تأثیرات اقناعی متفاوتی را بر خواننده می
 کندرکز بر راوی، بر متن و بر کنشگر( استفاده میهای روایی )تماز این گونه

 (.815)همان،  

 ســکندر چــو بــر تخــت بنشســت گفــت

 

ــاد جفــت    ــرد ب ــا جــانِ شــاهان خِ  کــه ب

 

 کــه پیروزگــر در جهــان ایــزد اســت      

 

ــت     ــد ب د سـ ــز وی نترسـ ــدار کـ  جهانـ

 

 گمـــان  بـــد و نیـــکِ مـــا بگـــذرد بـــی

 

 رهــــایی نباشــــد ز چنــــگ زمــــــان 

 

ــد   ــه آی ــس ک ــر آن ک ــاه   ه ــدین بارگ  ب

 

ــواه      ــا دادخ ــوی م ــا س ــد ز م ــه باش  ک

 

ــیم   ــد، ار نـ ــار آیـ ــاهِ بـ ــر گـ ــب اگـ  شـ

 

 بــه پاســخ رســد، چــون گشــاید دو لــب 

 

ــان    ــی دادمــ ــر فرِّهــ ــو پیروزگــ  چــ

 

 درِ بخــــــتِ پیــــــروز بگشــــــادمان 

 

 همـــــه زیردســـــتان بیابنـــــد بهـــــر 

 

ــهر    ــا و شـ ــان و دریـ ــوه و بیابـ ــه کـ  بـ

 

 نخـــواهیم بـــاژ از جهـــان پـــنج ســـال  

 

 کس که گویـد کـه هسـتم ه مـال    جز آن  

 

ــز     ــیار چیـ ــیم بسـ ــش بخشـ ــه درویـ  بـ

 

 ز دارنــــده چیــــزی نخــــواهیم نیــــز  

 

ــوی  ــن نیک ــکندر ای ــو اس ــتچ ــا بگف  ه

 

 دل پادشــــا گشــــت بــــا داد جفــــت 

 

  (81ـ4، 6: دفتر 8338... )فردوسی، 
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 . داستان بر تخت نشستن اسکندر به روایت نگاره 1شکل 
 (SIMS ET AL., 2002)منبع: نگارندگان؛ منبع تصویر: 

 
 . چهار وجه مهم در فرایند معناشناختی تصویر  2ـ3

برای رهیابی به فرایند معنایی تصویر، اولین اقدام تفکیک و مشخص کردن چهار 
. شودموضوع مهم و ساختاری است که درمورد متن کالمی و متن تصویری انجام می

ها در متن کالمی و متن ادهتفکیک چهاروجهی هم به شناخت بهتر ما از قلمروی د
 (.1کند )شکل تصویری و هم به تجلی مرزهای مفهومی در حوزة معنا کمک می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . فرایند پدیداری وضعیت نو 2شکل 
 )منبع: نگارندگان(

 مثابة دگرسانی )روایت نگارگر(وضعیت نو به

 روایت شعری روایت نقاشی

 مفاهیم کلی

8

8

8 
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 . حضور موضوع هم در متن و هم در تصویر )مفاهیم کلی(:8

 گذاری اسکندر،مراسم تاج
 حضور دبیر، 

 (؛انجمن ) همراهان معتج

 . حضور موضوع در متن و غیاب آن در تصویر )روایت شعری(:1

 آمدن روشنک و دیدار با اسکندر )حضور روشنک(،

 آور،فرستادن پیک پیام

 صحنة خواندن نامة اسکندر توسط همسر دارا،

 ورود مادر اسکندر از عموریه به کاخ اسکندر،

 دیدن روشنگ توسط مادر اسکندر،

  ؛ (گذاریاسکندر )تاجگذاشتن تاج بر سر 

 . غیاب موضوع در متن و حضور آن در تصویر )روایت نقاشی(:3

 حضور افراد در اطراف شاه،

 تخت و بارگاه شاهی،

 در مرکز تصویر، توجه همراهان به جایگاه اسکندر

 دبیر پیر؛ 

اند و موجب هایی که در متن کالمی نبوده و به متن تصویری آمده. افزوده4
 اند )وضعیت نو(:پدیداری وضعیتی نو شدهدگرسانی و 

 ،«الملک اهلل»کتیبة 
 هالة نور سر اسکندر،

 های قدرت که دارای نوار دیهیم هستند،حلقه
 دستمال دست اسکندر و یکی از همراهان،

 مثابة گستردگی قلمروی اسکندر،پوست بهحضور فرد سیاه
ی اسکندر بر تختگاه( ها نشانة دادگری اسکندر )نحوة قرارگیرتناسب و قرینه

 و چگونگی طراحی اشیا در نگاره.  
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جانبه است. شمار بسیاری از باشندگان نگاه اسکندر یک ،تخت نشستن در تصویر بر
کنند و نگاه اسکندر به بیرون تصویر معطوف ها( به اسکندر توجه میتصویر )شخصیت

تصویر به بصیرتی دست  تواند آن را ببیند. اسکندر در اینجایی که بیننده نمی ؛است
نیستند.  هابیند که دیگران قادر به دیدن آنآن چیزهایی را می ةواسطو به است یافته

های زمانی گوناگون دارد و نگارگر با ترکیب خطوط گویی بردارها حکایت از گفتمان
ناظر هر خط برداری  ،ترتیب تصویر کشیده است. بدینهای متعددی را بهبرداری، زمان

هایی اشاره و درواقع حضور بردارها به غیاب (8است )شکل  وضعیت زمانی مستقلی به
؛ مانند بردارهای کالبدی که در آن، نگارگر از عناصر کند که هدف نگارگر بودهمی

سمت فرد یا عنصر مورد نظرش هدایت گیرد و خط توجه بردار را بهکالبدی بهره می
اشیائی برای توجه دادن بیننده به حادثه و عنصر  ـ الف( یا از بردارهای1کند )شکل می

بردارهای اشیا « بر تخت نشستن اسکندر»کند؛ البته در نگارة مورد تأکید خود استفاده می
. در بردارهای ـ ب(1ماهیت نمادین دارند و یادآور خاطرات قومی نیز هستند )شکل 

کنند و بقیه گویی نگاه می دو نفر به اوفقط  کنشی و از دیدگاه نگاه خیره به اسکندر،
جای ها را بهچراکه نگاه ؛نه خود وی ،یابی اسکندر هستندبیشتر شاهد رخداد قدرت

توان اسکندر را نگریستن اسکندر به بیننده می ةاند. از شیوبه یکدیگر دوخته ،اسکندر
اه بدان معنا که قدرت اسکندر توسط بردار نگ ؛پذیر تلقی کردکنشگر و مخاطب را کنش

اسکندر طوری نمایان شده که گویی از فضای  ةشود. چهراو به بیننده القا می ةخیر
قوام  ةتنهایی در افکار و حاالت خود غرق است که این نشاناطراف خود جدا شده و به

تعبیری در این نگاره، فقط انعکاس و بیان مسائل و به. و ثبات و پایداری اسکندر است
ت؛ بلکه ترسیم و بیان پاسخ به نیازهای اجتماعی است نیازهای زندگی مطرح نیس

   (. 36: 8311)اوسپنسکی و لوسکی، 
عنوان کنشگر اصلی، شخصیتی است که بردار از آن منشعب به ،اسکندر در این نگاره

کننده در تصویر بازنمود شود. پیرامون تخت اسکندر بارزترین شرکت ةمثابده تا بهش
کنند. یید میأهای اسکندر را تهای خود، حرکته با ژستواکنشگرانی حضور دارند ک

 ،مسیماگر ةنوشتوارد تفویض گفتمانی شده است. به «تخت نشستن اسکندر بر» ةنگار
پرداز از گفتمان خود، یعنی فاصله گرفتن انفصال گفته عبارت است از تفویض گفتمانی

رفته جهت تحقق کارح بهترین سال. مهمکردنو به بیرون از خود و دنیای خود هدایت 
  .  (851: 8331)شعیری،  امر تفویض گفتمانی، نگاه است
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 . ترکیب بردارهای کنشی در بازنمود روایی )بر تخت نشستن اسکندر( 3ـ3
 ب الف

  
 . ترکیب بردارهای کنشی در بازنمود روایی بر تخت نشستن اسکندر 3شکل 

 نوع اشیائی  الف: بردار از نوع کالبدی؛  ب: بردار از 
 )منبع: نگارندگان(

 
 . ترکیب بردارهای کنشی در بازنمود روایی بر تخت نشستن اسکندر2شکل 
 الف: بردار انسانی از نوع نگاه خیره؛ ب: بردار انسانی از نوع زمانی   

 )منبع: نگارندگان(

 بردار انسانی

 ب      الف
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؛ است دانسته را نشان غیاب روشنک اسکندر به بیرون ةدر اینجا نگارگر نگاه خیر
 کند.غیاب را بیان می ،حضور و ورود روشنک ،اسکندر ةیعنی نگاه خیر

  « اسکندر بر تخت نشستن» ةبازنمود مفهومی نگار. 2ـ3

دالیل معنایی زیر به روایت به «تخت نشستن اسکندر بر» ةدر بازنمود مفهومی، نگار
)سجودی،  دار فرهنگی استی خالقیت نشانبلکه دارا ؛متعهد نیست شاهنامهمکتوب 
بازنمود مفهومی  ةتحلیلی در حوز ةگانرو به بررسی عناصر سه از این (.17: 8331
  پردازیم.می

شوند و ، تختگاه و اسکندر عنصر پایه تلقی می«تخت نشستن اسکندر بر» ةدر نگار
ن نگاره در آیند. ایشمار میهای اطراف اسکندر عناصر پیرو بهشخصیت تمام

نمادین بودن  ةهای مورب بهره گرفته که بیشتر نشانساختارهای درختی بیشتر از شاخه
 شخص و تصویر است.

 

  
 ب الف نمودار درختی

 . نمودار درختی2شکل 
 )منبع: نگارندگان(

تر چراکه هویتش وابسته به ارتباط عناصر کوچک ؛اسکندر در این نگاره حامل است
شوند. در نگاه اول، یندهای تحلیلی اجزا تلقی میافر ةها در مقولیتاست. سایر شخص

های تبلیغاتی در تصویر بیند. حامل بیانگر نشانهتنهایی حامل )اسکندر( را میببیننده به
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 نمودار و بیانگر اسکندر در تصویرژست خاص  .(816: 8335)کرس و ون لیوون،  است
 ـ الف(.5)شکل  شخصیت سیاسی کامل است

متوجه خواهیم شد که از بردارها  درنظر بگیریم،صورت مجزا اگر اسکندر را به
شده است،  در اینجا نظام تعامل که از طریق مسیر نگاه اسکندر القا؛ اما خبری نیست

 ثیر قرار داده استأسنگینی بر تصویر انداخته و نگاه مستقیم او مخاطبان را تحت ت ةسای
 ـ ب(.5)شکل 

 نمادین یندهای افر. 2ـ3

نور گرداگرد سر اسکندر را فراگرفته و نیز دو  ةهال «بر تخت نشستن اسکندر» ةدر نگار
 تصویرقدرت اضافه شده و همچنین  به نشانة ها دو حلقهآن ةشمشیر که به قبض

تختگاه اسکندر نوشته شده است. در این تصویر  ةکه در فضای معماران« الملک اهلل»
فضای  کید کلیأجهت تیند القایی نمادین بهامادین، از فریند توصیفی نافر بیان ضمن
های اسکندر گوشواره .ن قدرت و تثبیت آن استیکه حاکی از تبی یاد شده تصویر

  .از دوران ساسانیان است یادگاری نمادین

 
 

   کتیبة الملک اهلل نشانة کاراکتر مکانی
 دستمال در این تصویر نشانة اندوه 

 

 
 تحلقه نماد قدر

 
 نماد هالَ نور

 . عناصر نمادین و نشانه 6شکل 



 8331پاییز و زمستان  ،6، شمـارة 3 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

222 

ها نیز بازنمود زمان در دست یکی دیگر از شخصیتدستمال دست اسکندر که هم
 ؛گذاری استزمان بعد از تاج ةبنابراین دستمال نشان است؛ اندوه اسکندراکی از شده، ح

 :گریدگوید و میزمانی که اسکندر از دارا سخن می

 ان کفن ساختم  بر آیینِ شاه
 

 که دردِ دل از دیده پرداختم 
 

توان به معنای صریح و می« اهللالملک »شناسان، از عبارت تعبیر برخی نشانهدر اینجا به
شناسان، معنای صریح نشانة برخی نشانهگفتة رایج در جامعة ایلخانی یاد کرد؛ زیرا به

ی فرهنگ مشترک بر سر آن توافق معنایی است که تعداد بیشتری از اعضای جامعة دارا
 . (73: 8333دارند )سجودی، 

قُِل اللَّهُمَّ مَاِلکَ عمران گرفته شده است: آل ةسور 16 ةاز آی «الملک اهلل»عبارت 
اءُ ۖ ِبیَِدکَ الْمُلِْک تُؤِْتی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنِْزعُ الْمُلْکَ ِممَّنْ تَشَاءُ وَتُِعزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُِذلُّ مَنْ تَشَ

فرمای هستی، به بگو خداوندا، ای فرمان»؛ ترجمه: الْخَیْرُ ۖ ِإنَّکَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَِدیرٌ
ستانی؛ و  هرکس که خواهی فرمانروایی بخشی و از هرکس که خواهی فرمانروایی باز

تویی که هرکس را که خواهی گرامی داری و هرکسی را که خواهی خوار کنی؛ 
  .«خیر به دست توست؛ تو بر هر کار توانایی [ة]سررشت

 ضمناما انتقال آن در نگاره  ؛کاربرد دینی و الهی داشته مزبور عبارت ،بر این اساس
شاید بتوان از این نشانه تعبیری تضادآمیز نیز  ،یک رسم اجتماعی استنشانة آنکه 

 «ت نشستن اسکندرتخ بر» ةدر نگار «الملک اهلل» ه عبارتترتیب ک بدین کرد؛ برداشت
های دوران مرتبط است، کتر روحی و معنوی که با اعتقادات و ارزشاعنوان یک کاربه

 رکتر از سویی بیانگاشود. این کارکید میأت شناخته و بر آن نگاره ةدر فضاآفرینی معماران
: 8331رساند )پرتویی، را میمفهوم حس مکان   سوی دیگرنماد معماری است و از 

مورد بحث اینجاست که نشستن اسکندر بر تختگاهی که آمیز تضادنشان . (881ـ813
 وجود آورده است. فضای گفتمان پارادوکسی را به ،متعلق به او نیست

  بازنمود و تعامل )طراحی موقعیت بیننده(. 6ـ3

طور مستقیم که اسکندر به ابدان معن ؛تقاضامحور است «تخت نشستن اسکندر بر» ةنگار
شود. چهره و گفتمان قدرت می ةپرده وارد حوزدهد و بیمورد خطاب قرار می بیننده را
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خواهد تا به او نگاهی رسد و گویی از بیننده مینظر میزده بهنگاه اسکندر افسون
 ةگونه که گفته شد، موقعیت بیننده در مواجهه با نگارتر بیندازد. همانتر و دقیقعمیق

س تقاضامحوری طراحی شده است و در واقع بیننده براسا «اسکندر تخت نشستن بر»
با جهان  ،جهانی که از این پس ؛بگذارد« دنیای اسکندر»نام باید پا به دنیایی به الزاماً

کیشی نگارگر با چنین دنیایی قابل فهم است. نگارگر با گذشته متفاوت است. هم
سرگردان عصر خود را  تماالًاح ةتکلیف بینند بینی تقریباًسازی و بیان چنین جهانجریان

 جهانی دیگر، با رویکردی دیگر. ؛کندروشن می

برد. گویا تصویر از دو از نمایی متوسط بهره می «اسکندر تخت نشستن بر» ةنگار
گفتمان سیاسی و گفتمان اجتماعی. سیاسی بدان سبب  :گفتمانی برخوردار است ةجنب

اینکه افرادی از مردم  این دلیل ماعی بهسوم از تصویر به اسکندر پرداخته و اجتکه یک
  کنند.یا بزرگان او را همراهی می

تنها آورده است. این نگاه نه پدید دید او نگاهی ذهنی را ةنوع نگاه اسکندر و زاوی
ده، بلکه بر بیننده نیز نگاهی تحمیلی دارد؛ شهای بازنمودشده تحمیل بر دیگر شخصیت

زمان از دو دهد. نمای متوسط همسطح نگاره قرار می ادیننم و بیننده را رویاروی تقابل
مشروعیت اجتماعی ـ  ةفردیت و دوم جنب ةیکی جنب بهره برده است: نوع کنتراست

تخت نشستن اسکندر استفاده  نگارگر از بهترین نما برای بازنمود بر ،بر این اساس .الهی
نصر تفویض گفتمانی است و نگاره دارای ع(، 853: 8331تعبیر شعیری ). بهکرده است

آورده گفتمان جدیدی را پدید  ظه،گفتمان قرار گرفته و در لح ةمان درحال استحالأتو
 . است

 پرسپکتیو. 2ـ3
های های بازنمودشده و شخصیتپرسپکتیو نوع دیگری از ارتباط بین شخصیت

صاویر و تواند در خوانش تهایی است که میآن دارای نشانه نبودِکه وجود و  گذراست
 81از پرسپکتیو واژگون «تخت نشستن اسکندر بر» ةد. نگارکنبازیابی معانی کمک 

برخوردار است و از نوع پرسپکتیو خطی نیست. عناصر با استفاده از پرسپکتیو واژگون 
هدف از اجرای  .(113: 8331)اوکریک و دیگران،  کنندسمت بیننده حرکت میبه
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موازی برای نزدیک شدن به مخاطب است. در این  گرایی خطوطپرسپکتیو واژگون هم
نگاره عمق فضا بسته است و مخاطب آزادانه به تمامی عناصر بازنمودشده دسترسی 

طرف عمق تصویر ادامه دهیم، دو خط گرا را بهمثال وقتی خطوط همرای دارد. ب
 ،سمت مخاطب ادامه دهیمصورت موازی ادامه خواهد یافت و چنانچه برعکس بهبه

تخت  بر» ة. در نگارکنندمی خواهیم دید که خطوط در بیرون کادر یکدیگر را قطع
شد، های گذرا را به درون نگاره بکِجای اینکه شخصیتپرسپکتیو به «اسکندر نشستن

درون نگاره را با استفاده از تکنیک  ةهای بازنمودشدبرعکس عناصر و شخصیت
بنابراین  ؛کندشرق است، به بیرون هدایت میخاص نقاشان  پرسپکتیو واژگون که تقریباً

با  ،کشدبا نگاهی تقاضامحور بیننده را به درون تصویر می گر مورد بررسی هرچندنگار
گیری از تکنیک پرسپکتیو واژگون محتوای نگاره را به بیرون تصویر هدایت و چه بهره

 (.7)شکل کندبسا بیننده را در مقام تحلیلگر وارد ریتمی دوری می

 
 . پرسپکتیو واژگون 2شکل 

 نماییوجه. 2ـ3

گرایی دارد. در نقاشی نیز نمایی در آثار هنری استانداردهای متفاوتی برای واقعوجه
گرایی حاکم است. بر این اساس، هرچه تصویر اصول متفاوتی بر تعیین میزان واقع

یر حالت خیالی و ما را بیشتر تحریک کند و درنتیجه به تصو ةگانهای پنجبتواند حس
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)کرس و  نمایی باالتری برخوردار استتوان گفت از وجهانگیز بیشتری ببخشد، میوهم
 .(116: 8335ون لیوون، 

شناسی نمایی الگوی نشانهبراساس وجه «اسکندر تخت نشستن بر» ةبنابراین نگار
 شود:  ، به این صورت در جدول زیر بیان میاجتماعی

 آنچه دارای وجه است دیداری تجلی وجه ةدرج نوع وجه

 یات بیشترئجز باال وجه انتزاعی

 بسته یعمق فضا

 بازنمود باالی نور

 اشباع رنگ باال

مردی در مرکز تصویر بر 
تخت نشسته و تعدادی از 

های مردان دیگر در کناره
 اند.چپ و راست ایستاده

مردی بر تختگاهی بزرگ 
 .نشسته است

 (847: 8331)منبع: احمدخانی، 

تخت نشستن  بر» ةدر جدول فوق نگار شناسی اجتماعی،نشانهبراساس الگوی 
حسی یا عاطفی را به بیننده القا  ةنمایی باالتری برخوردار است و تجرباز وجه «اسکندر

  .کندمی

 (  بندی )عامل ایجاد ارتباط میان عناصر بازنمودی و گذراترکیب. 2ـ3
بندی ـ کنتراستی که ازه ـ جایگاه در ترکیباند «اسکندر تخت نشستن بر» ةدر نگار

زمینه ایجاد کرده است و نیز اشباع رنگ شنگرف و اخرایی و الجوردی و درمقابل پس
  .کندشناختی را تبیین میها، میزان وضوح و برجستگی رواننیا چشمگیر بودن آ

العات مرکز نگاره دارای اط «تخت نشستن اسکندر بر» ةدر نگارارزش اطالعات: ـ 
 ،لحاظ اندازهترین شخصیت بازنمودشده که بهفشرده و ارزشی باالست. در مرکز، اصلی

نماید. از آنجایی که تر میهای ایستاده در تصویر بزرگاز شخصیت ،بااینکه نشسته است
شود، عنصر معلوم در سمت راست متن ایرانی از راست به چپ نوشته و خوانده می

صر اآید. منظور از عننمایش درمیید در سمت چپ بهشود و عنصر جدتصویر می
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ترند و در برآیند هدف اصلی و معلوم عناصری هستند که از نظر نگارگر پایدار و مهم
  آورند.عمل میهدف بیانی نقش حمایتی را از کنشگر اصلی به

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . الف: عناصر آرمانی ـ واقعی؛ ب: عناصر معلوم و جدید 2شکل 

 ع: نگارندگان()منب

بخشی از فرهنگ بیننده یا  قرار دارد، عناصر معلوم: آنچه در سمت راست نگارهـ 
 ةحداقل فرهنگی است که نگارگر قصد گسترش آن را دارد. بیننده با آن آشناست و نقط

 ـ ب(.1)شکل  آیدشمار میشروع خوانش در نگاره به

بیشتر به آن  واننده بایدپیامی که خ ؛عناصر جدید: حاوی اطالعات کلیدی است
 ـ ب(.  1)شکل  خواهد به ما بفهماند. نگارگر عنصر جدید را بیشتر میتوجه کند

میان عناصر و اثرگذاران ة اسکندر واسط گفتمان مسلط در نمودار معلوم و جدید:
  آید.شمار میداخل مرز با بیرون مرز به
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میان عناصر مانا و ماندگار  ةطاسکندر واس گفتمان مسلط در نمودار آرمانی و واقعی:
 ـ الف(.   5)شکل  آفرینی استالهی و اسطوره و کیان، با جامعه و مردم و تاریخ

 در میان زمینه قرار گرفته ،صورت درشت بازنمایی شده استهاسکندر ب برجستگی:
فوقانی  ةعوامل فرهنگی و نمادین در تصویر از برجستگی خاص برخوردارند. کتیب و

معمارانه در دوران ایلخانی  ةعنوان یک نشانبه« الملک اهلل»کید بر عبارت أت نگاره با
تخت  بر» ةواضح و گویا در نگار ها و کامالًبرجسته در بسیاری از نگاره شکلیبه

  ترسیم شده است. «اسکندر نشستن
هرکدام از عناصر ماهیتی دارند که  «تخت نشستن اسکندر بر» ةبندی: در نگارقاب
 این بندی دریابد. وجود قابهیت در پرتو عنصر اصلی یعنی اسکندر معنا میآن ما
 بر» ةکننده در تصویر دارد. نگارحکایت از فردیت و تمایز میان افراد مشارکته نگار

 : بندی شده استموضع با اولویت به شرح زیر قابشش در  «اسکندر تخت نشستن

 گاه تخت    ←     اسکندر با تمام شکوه در مرکز نگاره. 8 

قدرت چپ و راست در باالی  ةنور در اطراف سر اسکندر و دو حلق ةهال. 1
 ـ الف(؛1)شکل  سر اسکندر

 ؛کید بر کالبد مکانیأقاب معمارانه یا ت. 3

 ؛عناصر معلوم در سمت راست تصویر. 4

 ؛عناصر جدید در سمت چپ تصویر. 5

 . اسکندرپایین زمینه بستن قاب و میز قرمز کانون قدرت . 6

  رنگ. 12ـ3

زا بودن، رنگی مناسب برای بیان تحرک و دلیل انرژیبه ،رنگ قرمز روشن 
تواند در فضاهایی که دهنده بودن میدلیل تسکینسبز نیز به رنگ جوش است.وجنب

 برای آبی نیز بهترین رنگ رنگ استفاده شود. ،بحث وجود داردواغلب اضطراب و جرِّ
  .است آرامش دادن به افراد

به  ،های گوناگونبیش از اثرگذاری رنگ «اسکندر تخت نشستن بر» ةدر نگار
کنیم. تقابل آبی و قرمز، تقابل سرد و گرم، آبی و قرمز برخورد می هایرنگ رویارویی
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جوشش و آرامش، واضح و مبهم، آسمانی و زمینی، دور و نزدیک، سبک و سنگین، تر 
 .(383: 8335)کرس و ون لیوون،  و خشک است

قدرت توسط رنگ قرمز  و القای پافشاری، گفتمان مسلط: تثبیت گفتمان قدرت
 رنگ آبی. بابازنمود شده است و ابدی کردن دنیای ناپیدار 

 . نتیجه 2
نکات متفاوت و دیگرگون جدی با « دگرسانی»از باب « بر تخت نشستن اسکندر»نگارة 

های رغم توجه به جنبهکه نگارگر، به دارد و اشاره به مدخلی است شاهنامهمتن کالمی 
آرایی، در تفکرات فلسفی ـ اخالقی ـ عرفانی ـ حماسی و رفتارهای مختلف کتاب

عرفی اجتماع غور کرده است. نگارگر با استفاده از عناصر فضای شهری و ایجاد 
های بیگانة عنوان شخصیت بیگانه و تطبیق او با شخصیتپارادوکس بین اسکندر به

وضعیت نوینی از آگاهی و « الملک اهلل»ن خود با طراحی و انعکاس کتیبة دورا
نظیر است. نگارة مورد آورد که در نوع خود کموجود میگیری برای خوانشگر بهتصمیم
ها پرداخته است. گفتمان مسلط در نگاره ای به تناسبات و قرینهصورت فشردهبه بررسی

کید بر خواست أت سوی دیگردر به بیننده و از بیانگر القای دادگری اسکن یک سواز 
همچنین با  .خدا در به قدرت رسیدن اسکندر و بیان جهانی از نوع جهان اسکندر است

هایی از هنر در دوران مغلوب تعمق و خوانش دقیق فرایند معنا، خوانشگر به ویژگی
بندی دستهشرح زیر  توان بهطور خالصه مییابد که به)هنر عصر مغلوب( دست می

 کرد: 
های ارزشی قبل از آنکه به ترسیم مؤلفه« دموت»موسوم به  یشاهنامه. نگارگران 8

شناسی و یا بیان رخدادی ساده بپردازند، به ترسیم، بازنمایی و آرایی و زیباییمانند کتاب
های حیاتی و وجودی )فردی ـ اجتماعی( نظیر سوگ و مرگ، ثبت مفاهیم و مؤلفه

ای است بر ها داللت و نشانهاند که بیان ارزش، پایداری و قدرت پرداختهحکمت و پند
 تر.  های عمیقالیه

هدایت  ةمثابدر هنر به)گفتمان مدارا و مروت( تلفیق روح عرفانی و حماسی . 1
 (.ندوه اسکندر از مرگ دارامثابة گفتمان صلح )ا)مغوالن( بهگزینی( قومِ غالب )به
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ها فقط انعکاس و بیان مسائل و نیازهای بندی این نگارهنقش تعبیری هدف. به3
الملک »شود. مانند کتیبة ها نیز تلقی میزندگی نیست؛ بلکه ترسیم و بیان پاسخ به آن

های قدرت در دو طرف اسکندر و هالة نور دور سر اسکندر که ، وجود حلقه«اهلل
معنای بیان رنج و تن فقط بههمگی پاسخی است به خألهای اجتماعی ـ اعتقادی. گریس

 معنای صبر و شکیبایی نیز هست. درد نیست؛ بلکه به
یعنی  ؛بعد از بر تخت نشستن اسکندر است ةگویی لحظبر تخت نشستن تصویر 

سوگواری  ةگوید. دستمال نشانزمانی که اسکندر از چگونگی مرگ دارا سخن می
و متن مورد پسند خود را از  اسکندر است. در اینجا نگارگر دست به دگرسانی زده

فردوسی بر رومی بودن نکتة دیگر آن است که هرچند  انتخاب کرده است. شاهنامه
مکتب نقاشی ساسانی و  ةبرپای اسکندر را کامالً ةکند، نگارگر چهرکید میأاسکندر ت

نگاه مستقیم حاکی از گفتمان و تثبیت قدرت است که . ایرانی طراحی کرده است
همچنین  های تعاملی نیز نظر دارد.های بازنمودشده، به شخصیتصیتبر شخعالوه

نگاره دارای عنصر تفویض گفتمانی و استحالة گفتمان است که در فرایند معناشناسی 
آفرینی و نشانه ةمثابدگرسانی در این نگاره به کند. بر این اساس،کامالً خود را پدیدار می

دار یند تکرار نشاناه قرار گرفته و براساس فرسازی از طرف نگارگر مورد توجنشانه
 . وضعیت نو پرداخته است ئةن و ارایخودسازی( به تبیفرهنگی )ازآنِ

ها و بیان احساسات و پرهیز از سوی دیگر تفکیک نقاشی و دقت در ترسیم چهره 
ی هایها، توجه به اشیا و وسایل مرسوم در دربار و مکانها و چهرهسازی طرحاز یکسان

شود. باید مآبی تلقی میگرایی و تجملءها و غیره، خود نوعی نشانة شیمانند آرامگاه
پردازی و لحاظ تکنیکی و فنی در حوزة نقاشی ایران کیفیت و جانمایی و چهرهگفت به

 نگری در نقاشی ایران دوران ایلخانی است.ها داللت بر تحولایجاد تفاوت در چهره
ها و شناسی با در کنار هم گذاشتن مؤلفهدر نشانه نکتة دیگر این است که

توان به معنای پنهان و درنهایت به ای در یک تصویر میهای نشانهظرفیت
توان قرائت و تفسیری می هاهای اثرگذاری دست یافت که با تکیه به آنروایتخرده

 83های یک فرهنگ ارائه کرد.تازه از روایت
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 هانوشتپی
1. difference                                              
2. narratology                                       
3. social semiotics                                          
4. semiotics                                       
5. Demot                                       
6. Gunther Kress                    
7. Theo van Leeunwen                     
8. narrative pattern                                              
9. process of meaning 
10. Nelson Goodman 
11. cognitive system  
12. dominant reading 
13. exchange reading  
14. opposite reading  
15. Reading of Images  
16. perspective   
17. iconic 
 18. reverse perspective 

فردوسی تا  یشاهنامه مطالعة دگرسانی از متن. این مقاله از رسالة دکتری نویسندة نخست با عنوان 83
گاه هنر اصفهان به راهنمایی نویسندگان دوم و سوم در دانش شاهنامة بزرگ ایلخانیهای نگاره

 برگرفته شده است. 

 منابع   
 (. ترجمة بهاالدین خرمشاهی. تهران: دوستان. 8375قرآن کریم )ـ 

 تهران: گمان. . شناسی زبان و هنرهنشان(. 8331) حمدرضام ،احمدخانیـ 
 .ترجمة مجید داوودی. تهران: سورة مهر. هامعنای شمایل(. 8311)ی و دیگران نسکپاوسـ 
 . دوستیگانهترجمة محمدرضا . مبانی هنر نظریه و عمل(. 8331) و دیگران کاوکویرـ 

 تهران: سمت.
 .فرهنگستان هنر. 1چ. پدیدارشناسی مکان(. 8331) روینپ ،پرتوییـ 
تحلیل معناشناختی دو نگاره از شاهنامه براساس »(. 8334سجودی )ذین و فرزان آ ،حقایقـ 

. 1. ش11د ،هنرهای تجسمی ،هنرهای زیبا ةنشری .«شناسی اجتماعی تصویرالگوی نشانه
 . 81ـ5صص

پژوهشنامة  «.بررسی گفتمان روایی در شاهنامه(. »8336ـ حیدری، آرزو و ذوالفقار عالمی )
 .835ـ885. صص8. ش83س ادب حماسی.



 و همکاران محمودرضا سلیمانی کوشکی             ...ۀشاهنامدر  «تخت نشستن اسکندر بر» ةنگار شناختیروایت تحلیل

 

221 

ای در یک منبع نشانه ةمثابنگاه به»(. 8334سجودی ) و فرزان لرموسویریم، اشرف م ،خیریـ 
. 86ش .علمی پژوهشی دانشگاه هنر ةدوفصلنام. «ی ایرانی )تا اواسط دوران صفوی(نگارگر
 . 31ـ14صص

 علم.تهران: نشر . شناسی: نظریه و عملنشانه(. 8331) رزانف ،سجودیـ 
   تهران: سخن. .معناشناسی دیدارینشانه، (. 8331) میدرضاح ،شعیریـ 

 تهران: نشر علم. . ردیشناسی کاربنشانه(. 8333) ـ ـــــــــــــــــ
نظریة زمان ’شناسی کاربرد روایت(. »8336مقدم، مهیار، فیروزه کاویان و زهرا بهرامیان )ـ علوی

. 1. ش8. سشناسیدوفصلنامة روایت«. رمان جای خالی سلوچ ژرار ژنت در ‘در روایت
 . 15ـ8صص

 مرکزتهران: . 4چ .6ج کوشش جالل خالقی مطلق.به. شاهنامه(. 8338) بوالقاسما ،فردوسیـ 
  .اسالمی بزرگ المعارفةدایر

هنر تهران:  مترجم سجاد گبکانی. .خوانش تصاویر(. 8335وون )یلونتر و تئودور ون گ ،کرسـ 
 نو.

. تهران: پورمترجم ابوالقاسم اسماعیل. هنر مانوی(. 8314) وآخیمی انسه ،کایت کلیمـ 
  .اسطوره

پژوهشگاه علوم انسانی و تهران: . سرنوشت فرهنگی ایرانمغوالن و (. 8335) ریمک ،مجتهدیـ 
 .مطالعات فرهنگی

پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در  :شناسیتاریخ تحوالت ایران(. 8331) ریمم ،میراحمدیـ 
  .ظهوریتهران: . دوران باستان

های تصویری: خوانش روایت(. »8336جعفر و سیما محمدی کشکولی ) ـ میرزایی پرکلی،
 . دانشگاه تهران. مجلة جهانی رسانه«. مدی بر زیباشناسی نلسون گودمندرآ

فرهنگ تهران: . (شناسیهجستارهایی در نشان)نشانه در آستانه (. 8334) میرعلیا ،نجومیانـ 
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Abstract 
The name and the portrait of Alexander is one of the most repetitive themes 
represented in Persian literature and the Iranian art from the Sassanian era. In 
the remained papers of Demot, Great Ilkhanid Shahnama, there are also 
narrations of Alexander's life in 12 pictures. This study, analyzing 
Alexander's ascension, tries to find out the heterology between the text of the 
image and the literary text of Shahnameh, and then discuss the intrinsic signs 
and textual clues as well as their hidden meanings. Finding the boundaries of 
this heterology, it can be obtained that how much the painter remained loyal 
to the text of Shahnameh, and to what extent he sought to achieve the 
semantic implications, and revive his particular discourse or his own 
historical period. This is a narrative study based on the narrative semiotics 
approach. The purpose of reading social direction of visual sign has been 
suggested by Kress and VanLeeuwen’s social-semiotics pattern to visualize 
the social strains of the visual symbols. In the pattern of social-semiotics, not 
only the lines, colors, the movement of light, and the creation of volumes are 
analyzed to enhance the interpretation of the semantic implications, but also 
the effects and the theoretical currents out of the image, such as cultural, 
religious, political and social contexts are examined. The present study 
indicates that there is a difference between the text of the image and the 
literary text in Alexander's ascension as an artist's effort to independently 
create the image and transform the work of art into a representation of his 
thoughts at the time. 
 
 Keywords: Narratology; the image Alexander; social-semiotics; Great 
Ilkhanid Shahnama; heterology. 
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