
 1397 ستانببهار و تا ،1 ۀشمار ،9 سال ،یزبان هایژوهشپ

 (78 ص تا 59ص  از)              
 
 
 

 شهای داستان ضحاک و سیاوموردی نگاره مطالعۀ

 لیوون(کرس و ون« دستور خوانش تصاویر» بر اساس نظریۀ (
 

 1جواهری الدن
 رازی دانشگاه ،همگانی شناسیزبان ارشد کارشناسی دانشجوی

 قیطوری عامر
  رازی، شناسی دانشگاهزبان دانشیار

 صابری کوروش
 رازی دانشگاه شناسیزبان استادیار

 19/12/96؛ تاریخ پذیرش مقاله 96/ 27/10تاریخ دریافت مقاله: 
 

 چکیده
های گشایی نشانهرمز گرفته و درشناسی اجتماعی قرارنشانهۀ در حوز، «2دستور خوانش تصاویر»نظریۀ 

، ساختاری معنایی هلیدی (، با الهام از سه فرانقش2006لیوون )کرس و ونرود. می رکا به تصویری

، «بازنمودی» معنایسه  وجود بههایِ تصویری ابداع نموده و قائل نشانه مشابه را برای خوانش معانیِ

به این  مناسبهدف از انجام این پژوهش یافتن پاسخی  .هستند در تصاویر« ترکیبی»و « تعاملی»

ها موفق است؟ آیا این نظریه در رمزگشایی معانی بازنمودی، تعاملی و ترکیبی، در نگارهها است. رسشپ

؟ و چه حد استها تا شناختی در نگارههای غالب دستوری و نشانهاین نظریه در یافتن الگو میزان توانایی

این  ها نقش دارند؟ خاص نگاره دهی سبکهایی را بیابد که در شکلآیا این رویکرد قادر خواهد بود الگو

بر اساس ها، گرفته است. این نگاره صورتنگاره  وسه بیستتحقیق، بر روی دو نگاره منتخب از میان 

اثر سلطان محمد مصور گردیده و  ، برگرفته از شاهنامه شاه طهماسبی«سیاوش»و « ضحاک» روایات

ه بخش است. نخست، مبانی نظری رویکرد بوده و مشتمل بر ستحلیلی روش انجام پژوهش  ند.نگارگر

واکاوی ها های این رویکرد در نگارهموارد صدق مؤلفه سپس،؛ است شده بررسی «دستورخوانش تصاویر»

 ایم.کردههای موجود را بررسیها و علل وجود تباینمتناقض با این نظریه در نگارهموارد ، پایانو در شده 

، نوعی حذف و تبعیض جنسیتی در روایاتاین  یمتن نسخ الفبرخکه  است آنگویای حاصله تایج ن

ایی ـمـنهـیو و وجـتـکـپـهایی چون پرسمؤلفه گرفتن ه کارمشهود بوده و نگارگر از بها ساختار نگاره

که مؤید وجود فواصل طبقاتی در جوامعی است « ضحاک»در نگارۀ ، ساختار پلکانی . همچنینپرهیزدمی

 خاسته از آنانند.رروایات ب
 

 ضحاک، سیاوشدستور خوانش تصاویر، شاهنامه، نگاره،  :یکلیدهای واژه
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 مقدمه -1

سبب پیدایش متونی پیچیده و حاضر، در عصر  فنّاوری افزونوزر هایپیشرفت

شناختی ها وابسته به ترکیب چندین منبع نشانهکه تولید معنا در آنشده ای رسانهچند

به متفاوت ، رویکردی است که نگاهی «تصاویرنش خواستورد». استنظام زبانی از جمله 

 4هلیدی« 3متنی»و « 2بینافردی»، «1اندیشگانی»و بر اساس سه فرانقش  تصاویر داشته

 بنیادگرای نظامنقشدر رویکرد  .است شده طراحیگرا، نقش شناس زبان، (2004)

های صورت پردازی، امری قراردادی نیست؛ بلکهبین معنا و عبارت هلیدی، رابطۀ

رویکرد  . معنا درارتباط هستند در با معانی رمزگذاری شده طبیعی طور بهدستوری 

گیرد میبوده و اساس مدلی قرار گرای هلیدی، از اهمیت و اولویت خاصی برخوردارنقش

بنیاد گرای نظامرویکرد نقش هلیدی،. است کرده های زبانی طراحیکه او برای فرانقش

 این در داند.می« متنی»و « بینافردی»، «اندیشگانی»انقش سه فر مبتنی برخود را 

، «کنندهشرکت»و « بافت»، «فرآیند»، شامل مفاهیمی چون «اندیشگانی»نظام، فرانقش 

و « ارزیابی»، «وجهیت»، «نمود»مشتمل بر مفاهیمی همچون « بینافردی»فرانقش 

و  5است. کرس« سجامان»و « خبر»، «مبتدا»هایی چون مؤلفهدارای ، «متنی»فرانقش 

با الهام از این سه فرانقش، ساختاری مشابه را برای خوانش  (،1996؛ 2006) 6لیوونون

 و 8، تعاملی7. آنان معتقدند که بازیابی معانی بازنمودیاندکرده معانی تصاویر، ابداع

. ساخت خواهدها رهنمون نبیننده را به درک معانی پنهان در آ، در تصاویر، 9ترکیبی

بصری  صورت بهدر تبادالت دیداری، اطالعات و مفاهیم، »معتقدند که: ن، این محققا

(. 2006لیوون، )کرس و ون «شوندمیتصویری متجلی  صورت بهو معانی  یافته انتقال

 ، روابطِ«بازنمودی نِمشارکا»چون همهایی مؤلفهدر بخش معنای بازنمودی،  آنان

در بین « سویه و دوسویهگذرا و ناگذرا، تک ای واسطه غیرای، کنشی، واکنشی، واسطه»

 فاصلۀ تماس،»هایی چون مؤلفه آنان، اند؛ همچنینن را واکاوی نمودهاین مشارکا
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را در سطح معنای تعاملی بازبینی کرده و در سطح معنای « دید اجتماعی و زاویۀ

اند. پرداخته« بندیارزش اطالعی، برجستگی و قاب»هایی چون ترکیبی، به بررسی مؤلفه

، «خوانش تصاویر -دستور طراحی بصری»در آغاز کتاب  (2006) لیوونکرس و ون

 دارند که:اذعان می
فرهنگ  در سنجش کاراییِ این رویکرد، عمدتاً به متون تصویری موجود در موردبررسیهای داده

صویر، زبان ت...است محدودشدهدر این فرهنگ دارند؛  گونه متنغرب و اشیایی که نقشی 

رتاسر جهان تفهیم شده باشد؛ بلکه شود، زبانی واضح نیست که در سبرخالف آنچه پنداشته می

 (.11: 2006،لیوونکرس و ون. )هایِ فرهنگیِ خاص استاین زبان دارای ویژگی

ابعاد در دیگری نیز به پژوهش محققان « دستور خوانش تصاویر» رویکرد زمینۀ در

، ی تصاویرتحلیل محتوا در زمینۀ ،(2001) 1بل اند.پرداختهگوناگون این نظریه 

در زمینه  ،(1986) 3و کولییِر ریِکولی، در بخش ابعاد فرهنگی ،(2015) 2استویان

 5روانی، پرایس وتحلیل تجزیه در حیطۀ(، 2001) 4هویل دیِمشناسی، مطالعات مردم

شناسی ر زمینۀ نشانهد(، 2001) 6جِویت و اویاما، در محدودۀ فیلم و تلویزیون، (2015)

اعمال رویکرد  دامنۀد داریم که در این پژوهش قصاند. اجتماعی، مطالعاتی را انجام داده

غیر از جوامع  یری بسنجیم که متعلق به جوامعیرا در تصاو« دستور خوانش تصاویر»

باشند؛ بدیهی است که صدق های فرهنگی خاص خود را دارا میغربی بوده و ارزش

در این راستا، . شد خواهد نظریهاین رویکرد در این تصاویر، منجر به تحکیم  هایمؤلفه

و « دستور خوانش تصاویر»رویکرد  اساس برهای ایرانی ایم تا به مطالعه نگارهشده آن بر

که  است گرفتهاین انتخاب از آن جهت صورت پردازیم. ب شناسی اجتماعیاز منظر نشانه

تصاویر جوامع غربی در عصر حاضر  فرهنگی و تأخیر زمانی باهای دارای تقابل ها،نگاره

؛ بنابراین، میزان داللت این رویکرد در واکاوی معانی بازنمودی، تعاملی و ترکیبی هستند

 است بدیهی. بود خواهدردگی دامنه صدقِ این نظریه تأییدی بر قابلیت و گست هادر آن

یا عدم کارایی این نظریه در تحلیل که نتایج حاصله از این پژوهش، دال بر صدق و 

تصاویری هستند  های فرهنگی باکه دارای تقابل بود خواهد یای در تصاویرمعانی نشانه

زمینه  ری به پژوهش درتاکنون محققان بسیاکه خاستگاهشان جوامع غربی است. 
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ب این غالاند که ها پرداختهتصاویر گوناگون از جمله نگارهای در خوانش معانی نشانه

نگرشی گذرا  .است گرفته صورت و... هنر، ادبیات، تاریخ، زبانشناسی تحقیقات از مناظر

و  شناسی اجتماعیها از منظر نشانهکه واکاوی نگاره است آنحاکی از تحقیقات  این به

به در ادامه  .نبوده استتاکنون چندان مورد اهتمام با استفاده از دستور خوانش تصاویر 

 پرداخت. خواهیم اختصار بهاین تحقیقات،  زشرح برخی ا
 

 پیشینه تحقیق -2

محققان  معانی در دنیای امروزنقش محوری تصاویر در انتقال اطالعات و  وجود به دلیل

ها در تصاویر و واکاوی معنا در آنان نشانه رمزگشاییچگونگی  به مطالعۀبسیاری 

ایم. پرداختهها به اختصار ین جستارمطالعه منتخبی از ابه در این پژوهش اند. پرداخته

(، معتقدند که شاهنامه فردوسی بیش از هر اثر ادبی دیگری 1393حقایق و سجودی )

های روی نگاره . آنان، گستره مطالعاتی برشده است در تاریخ نگارگری ایران مصور

نخست،  که در رویکرد معتقدندرده و برگرفته از شاهنامه را به دو رویکرد عمده تقسیم ک

بر فرم، ها این پژوهش تمرکز و شمار آمدهه باز متن مکتوب بازنمودی  عنوانآثار صرفاً به

در رویکردی دیگر، مطالعات بر . بوده استاین آثار  هاى مکتبىبندىاجرا و دسته یها فن

هاى معنایى یافتن به داللتدستشناسی و با هدف ها، در محدودۀ معناروی نگاره

مکتوب  که در کنار روایت ییهانگاره ،این محققین معتقدند. گرفته استت ، صورتصاویر

در بازنمایی وجوه معنایی بوده و  تألیفى یاستقاللاند دارای گرفتهقرار، از شاهنامه

هایی که بر باورند که نگاره ینا برگان حقق، نگارندنظر این دو م برخالف. هستند مستقل

ای اقد استقالل تألیفی و معنایی بوده و درک معانی نشانه، فاندشدهاساس روایات مصور 

؛ بنابراین، اند یدهخلق گردروایتی است که بر مبنای آن  در آنها، منوط به دانستن روندِ

با  یک در هرها معانی نشانه و تظاهربا یکدیگر داشته  متن و تصویر عملکردی متناظر

 در راستای (، 1393شریفی )وهش نتایج حاصله از پژ .خواهد شد کمک دیگری میسر

 یربازدادبیات و نقاشی ایرانی از دارد که های نگارندگان است. وی چنین اذعان مییافته

یر را بر نقاشی ایران ترین تأثاند و ادبیات ایران غنیدر کنار یکدیگر و مکمل هم بوده

 تان ضحاکهای مرتبط با داس(، نیز به بررسی نگاره1393اسدی )بنیداشته است. 

نموده ، بررسی سازیتصویر دیدگاهطهماسبی را از شاه پرداخته و آثار موجود در شاهنامۀ

تصویر و تا میزان وفاداری نگارگران در انتقال مفاهیم بنیادین متن به  . وی کوشیدهاست

. کند یبررسرا  یکدستتصاویری هماهنگ و  آفرینشدر همچنین نحوه عملکرد آنان 
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رام به سنت و ـتـدارد که تصویرگران شاهنامه، با احین اظهار میچندر ادامه  وی

مدعی است که هر  و اند یافته دستاین مهم  به شناسی رایج در دوران خویش،زیبایی

ای تصویری ای از زنجیرهآید؛ حلقه شمار تواند اثری مستقل بهنگاره جدا از آنکه می

با (، 1388تبار )وهشی دیگر، مافیپژدر  کند.است که متن مشخصی را بازنمایی می

پرداخت به موضوعی یگانه در  در شناسیزیبایی هایمؤلفه تمایل به کاربرد بررسی تأثیر

گر و یفـادوار متفاوت به ارزیابی میزان پایبندی نقاشان مکاتب متفاوت به متون توص

از  معرفی شماری به در این راستا، وی. پرداخته استهای نمادین مایهقشـفاده از نـتـاس

گیرد که در هر و چنین نتیجه می اقدام نمودههای مهجور گذر سیاوش بر آتش نگاره

شده که تصویرسازی متون ادبی، هم میعالیق هنری و تصویری خاصی دنبال  دوره،

. نگارندگان نیز تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی را است ساخته یمعصر خویش را متأثر 

ها همسو با ها مسلم دانسته و معتقدند که نگارهمعنایی در نگاره بر ساختار مفاهیم

(، یکی از 1393. خاتمی )اندشده شرایط اجتماعی حاکم بر ذهنیت نگارگران مصور

وجود تشابه نگارگری ایرانی، از سبک نقاشی غربی را  دهندۀهای برجسته و تمایزویژگی

معتقد است که این آثار، رابطه  یو داند.می های زن و مرد انکارناپذیر میان پیکره

در  هایی است کهبر بررسی نگارهاو  تنگاتنگی با شعر دارند. از این رو، تمرکز پژوهش

  .ندشوایرانی دیده می های مردمینداستا اشعار و کنار
 

 دستور خوانش تصاویر -3

معنای بازنمودی معادلی برای فرانقش ، «دستور خوانش تصاویر»رویکرد در 

 مشارکانکه هنگامی  است آمده چنین در تبیین این معنادر زبان است. « ندیشگانیا»

یا  یکدیگر برم عملی انجا حال درشوند؛ در تصویر از طریق بردار به یکدیگر متصل می

معنای بازنمودی، خود، به دو گونۀ (. 88: 2006لیوون،کرس و ون) برای یکدیگر هستند

. وجه تمایز این دو ساختار در وجود و شودمی تقسیم« یمفهوم»و « روایی»های ساختار

های های روایی دارای بردار و ساختارکه ساختار صورت بدینا عدم وجود بردار است؛ ی

ها، خطوط موربی هستند که در اغلب موارد، مانند خطوط . بردارندمفهومی فاقد بردار

 ی بازنمودی، الگوهای رواییمعنا . در بحثاند ضخامتکال هندسی دارای متقاطع در اش

 ذراـگ کانیـهایِ مندیـببـیـهایِ متغیر و نیز ترکها، فرآیندها، رویدادکنشبه ارائۀ 

. شوندمی ای تقسیمای و غیر واسطههای واسطهبه فرآیند ،پردازند. این الگوها، خودمی

گزینند، میرمضمون خویش ب عنوان بهتصاویری که کل یک گزاره تصویری یا کالمی را 
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، ای واسطه غیرهای فرآیند .بود خواهند ای واسطه غیر، صورت اینیر ای و در غواسطه

 ای واسطه غیرهای . کنششوندتقسیم می اهای گذرا و ناگذربه دو دستۀ کنشخود، 

« واکنشگر»کننده سوی شرکتکه در آنان برداری که از  هستندهایی گذرا، کنش

ها گونه از کنششود. این، متصل «1پدیده» یعنی ردیگ کنندۀبه شرکتشود می منشعب

های گذرای کنش ب( و 2سویههای گذرای تککنش الف( :توان به دو دستۀمی را

که  هستند هاییکنش شامل نخست گزینۀ بندی،. در این تقسیمکرد تقسیم، 3دوسویه

ننده )کنش و هدف( کسر داشته و دو شرکتدارند که یکجهت حاوی بردار یا خطوطی

هایی هستند که حاوی بردار یا خط دومین گزینه، کنش سازد.را به یکدیگر متصل می

را به « تعاملیمشارکان » تاریِ مورب و قطر مانند بوده وداری با دو سر ساخجهت

برداری که از کنشگر ، اناگذر ای واسطه غیرهای در واکنش سازند.یکدیگر متصل می

 (.107 :2006لیوون،ون و کرس) شد نخواهددیگری متصل  مشارک بهشود می منشعب

شود که در فرآیندی می گفتهفعالی  مشارک، به 4کنشگرمعنای بازنمودی،  بخش در

 در فرآیندی واکنشی شرکتاست که فعاالنه  مشارکی، 5واکنشگرکنشی شرکت دارد و 

را در  مشارکن ای و «پدیده»را « واکنشی»منفعل در فرآیند  مشارک. است کرده

 دوخش معنای بازنمودی، شاهد حضور نامند. در بمی« 6هدف»، «کنشی»فرآیندهای 

کنش »در فرآیند عناصری هستند که  ،«7تعاملی مشارکان». هستیم مشارکاناز  گونه

 ها، مباحث انتزاعی و اشیاییافراد، مکان «8ن بازنمودیکارمشا»حضور دارند و  ،«تعاملی

 شکلارتباط را فرآیند و شده که در گفتار و نوشتار و تصویر بازنمود  شوندرا شامل می

را در  مشارکهای بصری، دو نوع در بحث معنای تعاملی، تصاویر و دیگر گونهند. دهمی

خواهند بود. « گذرا مشارکان( »2و )« بازنمودی مشارکان( »1که شامل: ) گیرند برمی

تند که در تصویر به نمایش کن و اشیایی هس، مشتمل بر افراد، امابازنمودی مشارکان

که  شد خواهندننده و بینندگانی را شامل کگذرا، تولید مشارکانو  اند شده گذاشته

 گونۀ سه، مشارکان. این دو طیف از شوندمی مرتبطیکدیگر  هتصویر بوجود  واسطۀ به
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( ارتباط 2؛ )دیبازنمو مشارکان( ارتباط میان 1کنند: )متفاوت از ارتباط را برقرار می

 مشارکانگذرا از  مشارکانگذرا )نحوه برداشت  مشارکانو  بازنمود شده مشارکانمیان 

گذرا برای یکدیگر از  مشارکانگذرا )کارهایی که  مشارکان( ارتباط میان 3(؛ )بازنمودی

های واقعی هستند که در نهاد های انسانگذرا،  مشارکانِدهند(. طریق تصاویر انجام می

کنند. این نهادها قادر خواهند بود که به درجات اعی تصاویر را تولید و تفسیر میاجتم

و همچنین بر  شودمیتصاویر بیان  واسطۀبه آنچه برهای مختلف، گوناگون و نیز شیوه

بنا به مقتضیات اجتماعی، دخل و  حتی در آنان و کرده نظارتر آنان چگونگی تفسی

یرمستقیم و واسطه و گاه نیز غبدون تواند مستقیم و تصرف نمایند. گاه این تعامل می

گر را ـدیـکـده یـنـنـیـکننده و بتولید که هنگامی. گیرد شکلوجود چیزی  واسطه به

 زمانیواسطه و بدون شوند، تعامل از نوع وارد تعامل می رودرروصورت شناسند و بهمی

ی از یکدیگر نداشته باشند اتولیدکننده و بیننده با یکدیگر آشنا نبوده و شناخت ویژه که

. آنان برای بررسی (160: 2006، لیوونخواهد بود )کرس و ون باواسطهتعامل از نوع 

دید در  زاویۀ -3 وفاصلۀ اجتماعی  -2تماس  -1های معنای تعاملی، به بررسی مؤلفه

 دهندهویر بوده و به دو بخش ارائهتص گفت کاربیانگر ۀ تماس پردازند. مؤلفتصاویر می

. نوع نگاه در این شودمیخواننده )تقاضای خدمات یا کاال( تقسیم فرا)ارائه اطالعات( و 

اجتماعی  رخ( باشد. فاصلۀرخ، سه)نیم غیرمستقیمتواند مستقیم )روبرو( و یا بخش می

شود. در این رهگذر، اندازه اندازه قاب سنجیده می وسیله بهدر مبحث معنای تعاملی، 

ها از این قرارند؛ . صورت این نماشودضعیت نمای تصویر، تحلیل میقاب با توجه به و

های بسته )سر و شانه صمیمی(، نمایِ)کمتر از سر و شانه، شخصی،  بسته بسیار نمایِ

نزدیک(،  ،نزدیک )از کمر به باال، اجتماعی متوسطِ دوستانه(، نمایِ، موضوع، شخصی

باز )کل بدن، اجتماعی مه نزدیک(، نمای نیمهاجتماعی نی متوسط )از زانو به باال، نمایِ

باز )اشغال نیمی از ارتفاع تصویر توسط موضوع، عمومی و غیرشخصی(،  دور(، نمایِ

ون هیچ رابطۀ اجتماعی( ارتفاع، بد از نیمۀ ترباز )هر چیزی فراتر و گسترده بسیار نمایِ

و بخش تصویر ذهنی در این بخش، خود، شامل دمؤلفۀ زاویۀ دید  (.76: 1999،)رویس

و «( مشارکان و بیننده به قدرت اعطای»عمودی  دید ، زاویه«همسانی» افقی دید )زاویه

«( زاویه باال به پایین»ت ، جهت اطالعا«زاویه از روبرو»طرف )جهت کنش تصویر بی

بندی است. گیرد، ترکیبآنچه در بخش معنای ترکیبی مورد بررسی قرار میاست. 

بندی یا چیدمان، همان ساختاری است که عامل ایجاد ارتباط، میان منظور از ترکیب
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دار، دو الگو را در غالب عناصری معنا گردد و در نهایت، اینعناصر بازنمودی و گذرا می

تواند معانی بازنمودی و گذرای تصویر را به سه شیوه می بندیآمیزد. ترکیبدر هم می

قرارگیری : محل 1یارزش اطالع -1از:  اند ارتعبها با یکدیگر مرتبط سازد. این شیوه

 استقرار خویشبنابر محل  تا هر یک از عناصرشود سبب می عناصر موجود در تصویر

ال، پایین، ی خاصی باشند. چنانچه عناصر در سمت چپ، راست، بادارای ارزش اطالع

: 2برجستگی -2؛ توانند بر مفهوم تصویر تأثیرگذار باشند، میگیرند قرارحاشیه و یا مرکز 

گون توجه شوند که به درجات گونادر تصویر ظاهر می ای گونه بهعناصر درون تصویر، 

زمینه و یا توانند در پیشکنند. در این صورت، عناصر میمی بینندگان را به خود جلب

و یا با های متفاوت با کنتراستوده های گوناگون بدازهـدارای ان ،رندـیـگ قرارزمینه پس

-ابزار حضور عدم: حضور و یا 3بندیقاب -3داده شوند؛  رجات متفاوت وضوح نمایشد

تواند عناصر درون تصویر را با یکدیگر مرتبط ساخته و یا از بندی، میقاب مناسب های

که عناصر به یک گروه  هستند هم جدا سازد. با این عمل، تصاویر گویای این مسئله

 . اند متفاوتالت تعلق داشته و یا متعلق به مقو
 

« گذر سیاوش از آتش»و « پیدایش مار بر دوش ضحاک»های بررسی نگاره -4

 ترکیبی بر اساس معنای بازنمودی، تعاملی و

در  هستند. روایی کاربردی از بردارها، دارای ساختاریاستفاده  واسطۀ بههر دو نگاره 

، در معرض زمان هممارت، درونی ع، نمای بیرونی و «ضحاکپیدایش مار بر دوش »نگارۀ 

 مشارکان»، بین «ارتباطی مکانی»گیرند. این دو فضا، مؤید وجود میدید بیننده قرار

وضوح تصویر، یکدیگر را  واسطۀ به، مشارکانبوده و این دو گروه از « بازنمودی و تعاملی

کاخ را از فضای کنند. نگارگر، با رسم ستونی باریک، فضای اندرونی همپوشانی می

. افراد حاضر است شده. در بخش مرکزی تصویر، ضحاک مصور است ساختهبیرونی جدا 

اند. در مجلس با توجه به مقام، جایگاه اجتماعی و ارزش طبقاتیشان، در تصویر قرارگرفته

تر از این عناصر در طبقات اجتماعی بزرگ عناصر بازنمودی در طبقه اشراف و امیران

با وی گرفته و نزدیکی از ضحاک قرار آنان در فاصلۀ دو تن ازو تنها  انددهشدیگر ترسیم 

که چنین استنباط کرد توان هایی می. با رسم برداراند کرده شرکتدر یک کنش تعاملی 
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« ایتعاملیِ کنشی، واسطه»ضحاک )کنشگر(، با یکی از این سه تن )هدف(، وارد رابطۀ 

سخن ح دوم قرارگرفته و با یکدیگر، در سطبازنمودی. سه تنِ دیگر از عناصر است شده

 فت که دو تن از آنان  با هم رابطۀتوان چنین نتیجه گرگویند. با رسم بردارها میمی

داشته و نفر سوم، در یک رابطۀ واکنشی « سویهای، گذرا و دوواکنشی، واسطه-کنشی»

 دردی تنها ای نزدیک به خط زیرینِ قابِ تصویر، مراست. در فاصله« پدیده»ایفاگر نقش 

کنشیِ »و بردارهای منشعب شده از نگاه وی، در یک رابطۀ  شده ترسیمنشسته  حالت

)هدف( که در فضای بیرونی  ۀکنند، به سه شرکت«سویهگذرایِ تک ای واسطه غیر

، ابلیس، بوده و از «حذف عامل مجهول»پیوندد. در این نگاره، شاهد مشغول کارند؛ می

املیت وی در این روایت صحه ماران بر شانه ضحاک، بر ع وی تنها شواهدی چون رویش

، در زبان یکسان «جمالت مجهول». فرآیند حذف عامل مجهول، با ساختار است گذاشته

در  بازنمودیکنندگان اجتماعی شرکت باز و فاصلۀاست. قاب نگاره، دارای نمای نیمه

اجتماعی دور است. عناصر  لۀنمایش کل هیکل و اندام آنان، نشانگر فاص واسطۀ بهتصویر، 

از یکدیگر قرار وجود ساختار پلکانی، در فواصل مختلفی  واسطه بهدر تصویر،  بازنمودی

دید  اویۀدارند که این خود مؤید وجود اختالف طبقاتی حاکم در بین این عناصر است. ز

 رکانمشادیگر  ضحاک، از باال به پایین و مورب بوده؛ نمایانگر قدرت و حاکمیت وی بر

کننده در این سطح دید دو تن دیگر از عناصر شرکت در تصویر است. زاویۀ بازنمودی

، از روبرو و منطبق بر محور افقی است. این زاویه دید، بیانگر سطح هم نسبت به یکدیگر

 نسبت به بیننده مشارکاناما زاویه دید این  ؛آنان با یکدیگر است طرازی همهمدلی و 

 توان چنین استنتاجبیگانگی آنان با اوست. از آن چه بحث شد مینیمرخ بوده گویایِ 

، هخواننده نیست. در این نگارگی بوده و فرادهندارائه کرد که تصویر دارای مشخصۀ

عنصر » دادن قرارو با مرکزی تصویر نموده  از نقطۀ نگارگر، استفاده شایان توجهی

او ساختارِ  گرداگرد در« ای شیهحا عناصر» ، ضحاک، در این نقطه و جاگذاری«مرکزی

را برای ترسیم نگارۀ خویش، برگزیده است. ضحاک، به  / حاشیه ارزش اطالعی مرکز

دلیل قرارگیری در مرکز تصویر، حامل هستۀ اطالعاتی پیام بوده و دیگر عناصر 

ای، . این عناصر حاشیهاندشده، حول این محور در چینشی ناهمگون، مصور بازنمودی

شبیه به یکدیگرند، نتیجتاً، افتراقی که در میان عناصر  کامالًو یا  هم بهزدیک بسیار ن

در میان این  ؛شوددیده می پایین / ارزش اطالعی باالدر ساختار « واقعی»و « آرمانی»

تدریجی و مطبق، سبب  صورت بهدورانی،  . در این نگاره، ساختارنیستمشهود  عناصر
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و  اندازه بهای بودن آنان، وابسته و میزان حاشیه شده ایهایجاد تمایز میان عناصر حاشی

وجود متن در بخش  واسطه به. است شده تعیین، «ضحاک»برجستگی عنصر مرکزی، 

پایین نیز در تصویر هستیم. در این  / ، شاهد وجود ساختار اطالعی باالفوقانی نگاره

اصلی ارائه اطالعات را  نقش است قرارگرفتهجایگاهی که در آن  واسطه بهنگاره، متن 

ت و تأیید نقش کلیدی متن تثبی منظور بهدار است و تصویر ایدئولوژیک عهده صورت به

« واقعی»و « آرمانی»عناصر  موجود در بین. تقابل قراردادآن  دنبال بهاطالعات،  در ارائۀ

اک، میان متن و تصویر جستجو کرد. در این نگاره، ضح توان در روابط حاکمرا نیز می

های وی و های رویش ماران بر کتفمشخصه زیراعنصر آرمانی دارد؛  مثابه بهتظاهری 

تر در سطوح پایین بازنمودینشینی او در تصویر، دارای بارزترین نمود است؛ عناصر صدر

توان چنین استنباط نمود که در میبنابراین  ؛هستند گر عناصر واقعیاز ضحاک، تجلی

از آن  .اند شده ادغامحاشیه، با یکدیگر  / پایین و مرکز / ر اطالعی باالاین نگاره، دو ساختا

است؛ این « متنی»از نوع  بندی،ساز، مانند ترکیبرو که کاربرد رمزگان یکپارچه

و در  قرار دادهیکدیگر  ای منسجم، در کناررمزگان، عناصر معنادار را در قالب مجموعه

 کنند.بین آنان، ایجاد همبستگی می

 
 ، پیدایش مار بر دوش ضحاکب( 1(. الف پیدایش مار بر دوش ضحاک تصویر )1تصویر )
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، نیز به چشم «حاشیه -مرکز»و « واقعی -آرمانی»های همین قاعده در خصوص ساختار

کننده را با نظم خاصی در بندی در تصویر، عناصر شرکتخورد. فرآیند غالب ترکیبمی

وزن عناصر، جایگاه  ی از آنان را با توسل جستن به نمایشو برخ قرار دادهکنار یکدیگر 

های رنگی، های سفید و سیاه و کنتراستتصویر، کنتراست میان رنگ آنان در زمینۀ

های فرهنگی، عنصری از با توسل جستن به باور سازد. گاه نیز نگارگرتر میبرجسته

رائه اطالعات نو را بر عهده و وظیفه ا کردهتر کننده در تصویر را برجستهعناصر شرکت

گذارد. در این نگاره، عناصر فعال در سطح اول )ضحاک و دو تن از درباریان(، در وی می

های آبی و قرمز، در اند، وجود کنتراست اشباع بین رنگبخش مرکزی تصویر قرارگرفته

 وسفید یاهس لباس ضحاک و یکی از طرفین گفتگو و نیز وجود کنتراست بین دو رنگ

)رنگ سفید کاله و رنگ سیاه شنل(، در لباس عنصر دیگر و اندازه این عناصر، در ذهن 

دهنده در های تمایزهمچنین بار فرهنگی مشخصهگر برجستگی آنان است؛ بیننده تداعی

های اهریمنی است(، سبب با نیرو اوضحاک، )رویش مار بر کتف وی که مؤید ارتباط 

دهد. این می جایگاه کانونی توجه مخاطب، قرار در و وی راشده برجستگی این عنصر 

، «متنی»در بخش فوقانی تصویر و دو ستون « متنی»وجود چهار ستون  واسطه بهنگاره، 

هر یک گویای شود. این سه بخش در بخش زیرین، به سه بخش عمده تقسیم می

« تنیم». اولین ستون هستند سطوح مختلف طبقاتی و میزان درگیری آنان در روایت

و طبقۀ نجبا،  (عامه را از فضای کاخ )کانون رخداد اصلی فوقانی، فضای بیرونی و طبقۀ

سازد. آنچنان که در تصویر مشهود است، عناصر دخیل در بخش بیرونی، بکار جدا می

. املی با عناصرحاضر، در فضای کاخ هستندخویش مشغول بوده و فاقد هر گونه رابطه تع

کننده در دیگر در بخش فوقانی، ضحاک و عناصر شرکت «متنی»سه ستون عمودیِ 

و آنان را در  کرده، مجزا بازنمودیگفتگو را در نخستین سطح افقی از دیگر عناصر 

در بخش زیرین تصویر، « متنی»دهند. دو ستون عمودی کانون ارائه اطالعات نو قرار می

ها، بازنمایی رابطه ین ستون. تقسیمات ااندشدهفوقانی واقع « متنی»در امتداد دو ستون 

کنندگان در سطح دوم طبقاتی، با شرکت بازنمودیکنندگان تعاملیِ غیرمستقیمِ شرکت

دارند. چنانچه در نگاره مشهود است؛ عناصر حاضر در سطح  عهده سطح نخست را بر

 صورت بهدوم، مجوز رایزنی و یا اتخاذ تصمیمات مقتضی در امور حکومتی را ندارند؛ اما 

راستِ فضای درونی کاخ،  سمت ۀدر گوشگیرند. میحوادث قرار یاندر جرغیرمستقیم، 

که متعلق به طبقه عوام و از  شدهدر سطح سوم مردی ملبس به لباس نارنجی مصور 
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بر روی تصویر و بر اساس تقسیمات  شده انجامخدام کاخ است. چنانچه در تقسیمات 

فاقد هرگونه جایگاه تعاملی بوده و تنها با افراد مشهود است. این عنصر، در کاخ، « متنی»

 . هستسویه تک یو گذرا یا واسطه یرغحاضر در فضای بیرونی، دارای رابطه کنشی 

، با سیاوش دارای رابطه بازنمودیانسانی  مشارکان ،«گذر سیاوش از آتش»در نگارۀ 

، به آناناز نگاه  هستند و بردارهای منشعب« سویهگذرا و تکنا ،ای واسطه غیرکنشی، »

. بردارهای منشعب از نگاه سودابه و کاووس شاه، در شوندمی سیاوش )هدف(، منتهی

های . حرکت چرخان شعلهرسندمی سیاوشبه و سپس  کرده قطعیکدیگر را ای نقطه

این دو عنصر « همپوشانی»آتش، همسو با حرکت مواجِ بدن سیاوش بوده و سبب 

واکنشی،  -کنشی شاه، رابطۀتنها با کاووسنگاره، سیاوش  . در ایناست شده، یبازنمود

و در رابطه واکنشی، « هدف»شاه کنشی، کاووس ای دارد. در رابطۀواسطه گذرایِ

ای بودن این رابطه بدان جهت است که نگاره، کل گزاره است. واسطه« پدیده»سیاوش، 

 عنوان بهرا « خویش گناهیاثبات بی منظور بهگذر سیاوش از میان آتش، »تصویریِ 

سویه رسد که علت وجود این رابطۀ دومی نظر بهگزیده است. چنین مضمون خویش بر

 برائت خویش از گناه و اثبات آن به پدر، دلیل بهدر نگاره، آن باشد که سیاوش تنها 

. از آن جهت که عناصر است پذیرفتهاجرای آزمایش ورگرم )عبور از میان آتش( را 

بوده و « دهندگیارائه»نگاره، تنها روی به یکدیگر دارند؛ نگاره دارای حالت در  بازنمودی

، وجود نداشته و «حذف عامل مجهول»نیست. در این نگاره، فرآیندِ « خوانندهفرا»

در مشارکان تمامی  ، در تصویر حاضر است.«بلوا برپاکنندۀعاملِ » عنوان بهسودابه 

رخ نسبت به بیننده و رخ و یا نیمدید سه ۀویگیری این روایت تصویری، دارای زاشکل

تعاملیِ  ۀنسبت به یکدیگرند؛ زین سبب، این عناصر با یکدیگر، رابط رخرخ و سهتمام

تعاملیِ غیرمستقیم دارند؛ ۀ و با بیننده رابط کرده برقرارمستقیم و یا غیرمستقیم 

دهنده ت که تنها ارائهاس ای گونه بههمچنین، حالت بدن، نوع حرکت و زاویه دید آنان، 

ع ارتباط جویند. این نوروایت بوده و از برقراری ارتباط مستقیم با بیننده احتراز می

که بینندگان، تفاسیر متعدد و متنوعی از متن  شودغیرمستقیم با مخاطب سبب می

کنندگان ، این تفاسیر با یکدیگر همسو و در یک راستا نباشند. شرکتگاهیداشته و 

شاه، مالزمان باز )کاووستنه، در نمای نیمهدر این نگاره، به سه صورت تمام شده بازنمود

پنجرۀ بسته )سودابه و زنان ناظر در قاب ش(، از کمر به باال، در نمای نیموی و سیاو

. حضور اند ظاهرشده)طبقه عوام و مردم کوچه و بازار(،  بسته نمایکاخ( و سر و شانه، در 
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اجتماعی آنان از یکدیگر  گویایِ فاصلۀبسته و بسته، باز، نیمای نیمهاین عناصر در سه نم

چرخد؛ ای است که جریان داستان حول آن میاصلی تصویر، روایتگر حادثه است. هستۀ

مخاطب را درگیر جریان واقعه کرده و مؤید وجود  باز،نمایی این هسته در نمای نیمهرو

که  شوندمی بسته، عناصری ظاهرنمای نیماجتماعی دور با بیننده است. در  ۀرابط

. از آنجا که توجه به این کنندمی کنشگران نیمه منفعل بوده و جریان روایت را پیگیری

شخصی دور با  ۀاین عناصر دارای فاصل بنابراین،؛ قراردادۀ دوم اهمیت عناصر در درج

ی از دیگر عناصر عموم ۀ. عوام و مردم عادی، در فاصلهستند یکدیگر و نیز با بیننده

 گرفت نتیجهتوان چنین بنابراین می ؛انددر تصویر و نیز مخاطب قرارگرفته بازنمود شده

 :که
اجتماعی آنان با یکدیگر است؛ حال ممکن ۀ فواصلِ موجود در میان افراد، منوط به نوع رابط 

باشند که در پی  ای موقتیاست که این روابط از نوع روابط با ثبات و همیشگی بوده و یا رابطه

. این روابط، عموماً صورتی گذرا داشته و حتی ممکن است آمدهاماتِ تعاملیِ اجتماعی پدید الز

های . در ژانرگیرد شکلای عمومی گذرا بودن میان آشنایان و بیگانگان، در فاصله دلیل بهاست 

بخشیده و یا به  ، قالبی مرسومکننده فواصل هستندتوان به الگوهایی که تعیینتصویری، می

، لیوون ونرا معرف موضوعی خاص دانست )کرس و  شده تعریفدیگر سخن، هر یک از فواصل 

2006 :174 .) 

چپ است. در این گونۀ  / ، دارای ارزش اطالعی راست«گذر سیاوش از آتش»نگاره 

بندی، سمت چپ تصویر، حاوی اطالعات کلیدی روایت و نیز پیامی است که باید ترکیب

تواند اسبابِ همزاد پنداری . این پیام میگیرد قرارتأکیدی مورد توجه بیننده  ورتص به

. این رویکرد، بر این ظَن استوار آورد فراهملگویی ارزشمند و فرهنگی را مخاطب با ا

، بخشی از فرهنگ بیننده و یا فرهنگی شدهچه در سمت راست تصویر مصوراست که آن

آنچه تاکنون ذکر  اساس برورزد. اهتمام می رش آنر است که وی بر ترویج و گستدیگ

شد؛ سمت راست، حاوی اطالعات معلومی است که در تقابل با اطالعات جدید و یا 

 سمت درشاه، مالزمان وی و نیز سودابه، گرفت. در تصویر، کاووسمجهول قرارخواهند

در  ز تاکنون است.. چینش این عناصر، بیانگر روند وقوع روایت، از آغادارند قرارراست 

. در است شدههای سوزاننده مصور سمت چپ تصویر، سیاوش در حال گذر از میان شعله

 بازنمود شدهشوند. بیننده و دیگر عناصر این بخش، اطالعات نو و نیز مجهول مطرح می

سیاوش و برائت وی از اتهام، در  گناهی بیاند. در تصویر، چشم به سرانجام کار دوخته

بندی فرآیند ترکیب قرارخواهندگرفت. در اختیار همگانعات جدیدی است که زمره اطال

ارزشی خاص  مراتب سلسلهرا بر اساس  بازنمود شدهدر تصویر، محل استقرار عناصر 
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و  یافته برتریرخی از عناصر نسبت به دیگری ترتیب، ب این به. کندمی  مشخص

بارزتر از عنصر  نصر معلوم نمودیشد؛ ع نمایند. بر اساس آنچه گفتهمی ارزشمندتر

، این دو عنصر گاهی در مواردی عکس این مسئله نیز صادق بوده و جدید خواهد داشت.

صورت، تشخیص میزان برجستگی، با استناد به  این در. شوندمی به یک اندازه برجسته

مکانی، قادر به سنجش وزن  هایبندیپذیر است. ترکیبهای تصویری امکانسرنخ

تر خواهد بود. در این نگاره ؛ برجستهباشد تر افزون؛ چنانچه، وزن عنصری اصر هستندعن

گذری بر زندگی تلخ وی داشته و به  زیرا روایت؛ دارد تصویرسیاوش، جایگاهی خاص در 

مصور ساخته تصویری، وی را در جایگاهی  گر در روایتیپردازد. نگارنقل مظلومیت او می

تر از تمامی عناصر بزرگ دلیل، سیاوش این به وقوع است. لحااوج داستان، در  که 

 .تر استسنگینو از آنان شده مصور یبازنمود

 
 ( ب. گذشتن سیاوش از آتش2تصویر )    ( الف. گذشتن سیاوش از آتش 2تصویر )

 

در این نگاره بوده و دارای ارزش  یترین عضو بازنمودبنابراین، سیاوش برجسته

در  شاه است که. دومین عنصر، برجسته و سنگین در تصویر، کاووساطالعی جدید است

. از دارد برعهدهاطالعات معلوم را  کند. او عاملیت ارائهنقش میمقابل سیاوش، ایفای 

سیاوش، استفاده از کنتراست تیرگی و روشنی در  کنندۀ برجستهدیگر عوامل 
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سیاوش( و  پوش تننگ سفید )، از تقابل رعمد بهگر این عنصر است. نگار تصویرسازی

کنتراست رنگی،  کارگیری به. کندمی ترو سیاوش را برجسته جسته بهرهسیاه )اسب(، 

 دد.ـنـبمی کاره ر شاخص ساختن موقعیت سیاوش، بترفند دیگری است که نگارگر د

بندی مکانی، مؤید رنگ، در این ترکیبهای نیلیتپه زمینۀ هایِ آتش درعلهـگ زردِ شـرن

های نارنجی و آبی و نیز برجستگی، این بخش از نگاره است. همچنین، استفاده از رنگ

ها، زمینه برجستگی به تقابل این رنگ جستن توسلشاه، با زرد و نیلی در لباس کاووس

، سیاوش عنصری یادشدهورد. افزون بر موارد آرا فراهم می بازنمود شدهاین عنصر 

های سلطه بوده و مبارزه او با زشتی و ستم، نماد ستیز نیروبرخاسته از بطنِ توده تحتِ 

عنصری فرهنگی  مثابۀ بهاست که نمایه شدن سیاوش است. بدیهی  خیر و شر در جهان

به  توان از طولو اعتقادی نیز سبب برجستگی وی در نگاره شده است. این نگاره را می

شاه سوار بر اسب، مالزمان کاووس . در قاب اول،کرد تقسیمهای مساوی با اندازه قاب دو

 .اندشده از طبقه عوام و نمای بیرونی کاخ، بازنمود مشارکانیوی، سودابه، زنان درباری، 

در آن بر اساس  بازنمودیبندی دارای منطق مکانی بوده و تمامی عناصر این ترکیب

 این قاب گیرند.میدر یک مجموعه قرار زمان همبه طور موقعیت و جایگاه خاص خود و 

 خطوطی برراستا و در آن هم بازنمود شدهو عناصر  استبندی خطی دارای ترکیب

که  شودمی بندی کاسته و سبباند که این خود از استحکام ترکیبیافتهپیوسته استقرار

واحدهای خبری مستقل برشمرد. از سویی دیگر،  مثابۀ بهکننده را نتوان عناصر شرکت

که این امر،  اند شده نمایههایی منفصل از یکدیگر قاب، در گروهحاضر در این  مشارکان

شاهدی بر تعلق آنان به اقشار و طبقات گوناگون است. از دیگر دالیلِ عدم پیوستگی 

که  کرده اشارههایی بردار فقدانتوان به می همچنین  شده در این قاب،عناصر ارائه

 که در این بخش مشهودآمیزند. چنانمیوجود آنان، این عناصر با یکدیگر در واسطه به

و  نداشته وجود دهد پیوندر در این قاب را به یکدیگر حاض مشارکانهایی که برداراست، 

رسند. در بردارهای منشعب از نگاه آنان همگی سیاوش را هدف قرار داده و به وی می

های ش، تپههای پیچان آتقاب دوم از تصویر، سیاوش سوار بر اسب سیاه خویش، شعله

بندی . ترکیب قابدر تصویر هستند بازنمود شدهردم، عناصر بخشی از م رنگ و نیزنیلی

و  ساخته متصلرا به یکدیگر  شده نمایهای است که عناصر گونههمکانی در این بخش ب

یک واحد اطالعی  عنوان به، هریک بازنمودی مشارکان ،بخشد؛ بنابرایننها انسجام میآ به

های های آتش و نیز تپه. سیاوش و اسب وی در میان شعلهشوندمی رفیمستقل مع
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بندی هرمی بوده و با یکدیگر همخوانند. نگارگر، دارای ترکیب زمینهشده در پسمصور

های اشباع، سبب پر با بهره گرفتن از کنتراست تیرگی و روشنی و نیز کنتراست رنگ

ی جدید و مستقل احد اطالعو عنوان بهرا شده و وی  بافت درکردن سیاوش تر جلوهرنگ

نبال کردن مسیر تواند با استفاده از دکند. پیوستگی عناصر در بافت، میمی معرفی

شاه، ایفاگر ای واکنشی با کاووس. در این قاب، سیاوش در رابطهگردد محققبردارها نیز 

-اوش و کاووسبین سیواکنشی،  ت. وجود بردارهای دوسویه در رابطۀاس« پدیده»نقش 

 سوی سیاوشکنشگر(، به مثابۀ بهسویه که از سوی مردم )و نیز بردارهای تک شاه

 ،. همچنینهستند بندی در این قابهمگی سبب انسجام ترکیب اند)هدف( گسیل شده

در بخش فوقانی و پایانی نگاره، سبب همپوشی تصویر و متن « متنی»وجود دو ستون 

 بخشد.ای واحد، تمامیت میهپدید عنوانو قاب را به شده
 

 نتیجه -5

 مشارکان»که  شودمیها، چنین استنباط از تحلیل نگاره آمده دست بهبر اساس نتایج 

وابط ربوده و روایات تصویری، حول محور  هادر نگارهموضوعات غالب  ،«انسانی بازنمودی

یِ متنِ شاهنامه خصلتِ حماستصاویر بر اصلِ  .خوردمیتعاملی ایشان با یکدیگر رقم

ها، روابط انسانی در تصاویر، الگویی منطبق با کنش بازنمودی مشارکانو  داشته تأکید

ز ا جستن بهره. اند کرده بازسازیهای اجتماعیِ مردمان عصر خویش را تعاملی و نگرش

 در، مؤید وجود فواصل طبقاتی «روییدن مار بر دوش ضحاک»ساختار پلکانی، در نگاره 

که برقراری  در تصاویر، شاهد آنیم .برخاسته از آنها هستند است که روایاتجوامعی 

واکنشی، تنها در بین  و نیز رابطۀسویه دو گذرای ای وواسطه ی، کنشی،روابط تعامل

و این افراد با اعضای طبقات  بوده پذیر امکانواحد  بقۀمتعلق به یک طتعاملی  مشارکان

بازنمود اشیا  در تصاویر. اند کرده برقرارسویه یکایِ ناگذرکنشیِ  فرودست، تنها روابطِ

های رنگی خاص، ظروف . البسه زربفت با ترکیبهستند فواصل طبقاتی نمایانگر نیز شده

، تنها در بخش فوقانی ساختار پلکانی )طبقه اشراف(، بها گرانهای زرین، فرش و مخده

بیرونی را از  فضای اندرونی وکه  خط دیوار کاخ مانند. خطوط جداسازی اندشدهمصور

نشانگر عدم وجود روابط تعاملی بین اعضای متعلق به طبقات  سازد می مجزایکدیگر 

واکنشگران منفعل، از برقراری روابط  مثابۀ بهزنان های مورد بحث، در نگاره مختلف است.

نقشی پویا و دارای ، روایات شاهنامهدر  انزن اما؛ اندشدههای ارتباطی منعتعاملی و کنش

ش ـدایـیـگرفته از عدم تقارن زمانیِ پ، نشأتعدم تطابق متن با تصویرگذارند. اثر
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محمد، نگارگر مکتب تبریز دوم سلطانهاست. ترسیم نگارهشاهنامه با دورۀ هایِ داستان

-نگاره تصویر زن و نقش او در ،اینبنابر؛ است زیسته میبوده و در عصر حکومت صفویان 

ها نگارهاست. از باورهای دینی و مناسبات اجتماعی موجود در زمان خلق اثر منتج  ها

 مشارکانفراخواننده نیستند.  یک دهندگی بوده و هیچجملگی دارای حالت ارائه

 و نیز برقراری تماس مستقیم با یکدیگر ها، از نگاه مستقیم به مخاطبدر نگاره بازنمودی

با  ها آن در بازنمودیو عناصر مصورشده  «بازایی نیمنم»تصاویر در  گریزند؛ همچنین،می

فاصله » و« فواصل شخصی صمیمی»بیننده و  نزدیک ازو یا « اجتماعی دور فاصلۀ»

 ان اصلی و واکنشگران آنان عموماًها، کنشگردر این نگاره. دارند قراراز یکدیگر  «عمومی

ای که به شده ناصر بازنمودعسویی دیگر، دور از یکدیگرند؛ از اجتماعی  دارای فاصلۀ

، «نزدیک»و یا  «فواصل شخصی صمیمی»؛ در متعلق هستند« عوام»طبقۀ اجتماعیِ 

هنگام تعامل با افراد طبقات فرادست در این طبقات،  شده نمایهعناصر  .اندشده بازنمایی

 مشارکاندید  . زاویۀهستند «عمومی»و یا « اعی نزدیکفاصله اجتم»خود، دارای 

است. در برخی از  «رخنیم»و یا  «رخمایل به تمام رخِسه»ها، شده در اکثر نگاره بازنمود

است. چنین  «عمودی و مایل»بوده و یا  «عمودی و از باال به پایین»دید  تصاویر، زاویۀ

گر بر مخاطب خویش ای، از آن صاحبان قدرت بوده و نشانگر استیالی قدرت نظارهزاویه

 ،«روییدن مار بر کتف ضحاک» ۀاطالعی، در نگار ر اساس ارزشبندی باست نوع ترکیب

، است. «چپ / راست»، «گذر سیاوش از آتش»ۀ در نگار و «پایین / حاشیه و باال /مرکز »

 ،«پایین / حاشیه و باال / مرکز»عی بر اساس ارزش اطال بازنمودی مشارکانچینش 

العات معلوم  به عنصر مرکزی و کننده اطنقش ارائه به اعطای نشانگر تمایل نگارگر

 ،است. همچنین سازی این عنصر در تصویرآرمانی بوده و گویای رغبت وی به برجسته

همان عنصر )آرمانی، مرکزی(،  بر عهدۀ فای نقش عنصر برجسته در روایت رانگارگر ای

و تیرگی  کنتراست» کارگیری بههایی چون و با توسل به ترفند صویر گذاشتهدر ت

 کردن مصورو نیز  آنان درپنهان  «وجوه فرهنگیِ»، نمایش «رنگی کنتراست»، «روشنی

را برجسته ساخته است؛  آنان، «تر از دیگر عناصربزرگ»هایی این عناصر در مقیاس

ها و همپوشانی این های فوقانی و زیرین نگارهوجود متن، در بخش دلیل به ،همچنین

وجود  واسطه به گاهیبوده و  «بندیقاب»رای ها جملگی دانگاره ،ها با تصاویربخش

ها، خط جداساز بنای اندرونی کاخ از فضای خطوط جداسازی چون خط محیطی تپه

های گسترده در اتاق، به چند قاب متصل به بیرونی و خطوط افقی اشیایی چون فرش
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انی، موفق به . نگارگر با استفاده از این شیوه و نیز با ایجاد ساختار پلکاندشدههم تقسیم 

های اعتقادی و اجتماعی توده از نمایش مفاهیمی چون اختالف طبقاتی، جدایی ارزش

او به  سردمداران حکومت و تمایل فطری انسان به مبارزه با زشتی و پلیدی و گرایش

نگارگران ایرانی، خویش را نیازمند استفاده از دانش پرسپکتیو  .است شدهنیکی و راستی 

همزمانند.  طور بهها، از مناظر گوناگون پدیده دانند. آنان خواستار دیدندر آثارشان نمی

عرفای اسالمی عالم وجود را به سه دسته عالم مجرد )معقول(، عالم مادی )محسوس( و 

کنند. فضای نگارگری عالم مثال )عالمی بین دو عالم معقول و محسوس( تقسیم می

حدود نبودن به زمان و این فضای مثالی، مدر ترسیم  .عالم مثال است ایرانی، فضایِ

را از  بازنمودیاشیاء و اماکن  زمان همتا نگارگر قادر باشد  شودمی سبب مکانِ مادی

دهد که می ازهاج . گاه مطلق بودن زمان در این فضا به نگارگرزوایای گوناگون رؤیت کند

. هدف کند ترسیم شب( را در نوری یکدست و یکنواخت هایتمامی اوقات )حتی صحنه

رد که نمای دا وی قصد ،بلکه ؛وصیف از طبیعت نیستتقلید و یا ت اصلی نگارگر ایرانی

، چندان در . نگارگرکند مصورمادین طبیعت و محیط خویش را نانگیز، شاعرانه و خیال

بعدی و نمایش نور، سایه، شکل و رنگ واقعی اشیاء نبوده و در پی بازنماییِ فضای سه

ها، به ترین رنگترین خطوط و خالصان پیرامون خویش، با استفاده از سادهترسیم جه

-او می ،ترتیب این بهدهد؛ می در اثر خویش را نمایش بازنمودیصورتی موجز، عناصر 

پیرو آنچه بحث  .دهد تقلیل، دوبعدیویش را به دنیایی اطراف خ بعدی سهتواند جهان 

-طبیعت از دیدتهی از معناست. فاقد کاربرد بوده و های ایرانی، در نگاره شد، پرسپکتیو

در تصویر با  بازنمودیبا توجه به میزان تطابق میان عناصر  گراییگرایان، میزان واقع

بنابراین، چنانچه در تصویر  ؛شودمی تعیین کل معمول این عناصر در جهان خارجش

توان آن را تصویری می ،شود پرداختهبیعی، به جزئیاتی چون عمق و رنگ ط بیش از حدِ

 ؛سازدمی خصـشـرا م« گرایی عکسواقع»میزان ی برشمرد. این استاندارد غالب واقع

ن و روند شود که درجه  اشباع رنگ، مدوالسیوواقعی پنداشته میبنابراین، تصویری 

عدم  اما ؛ر حالت معمول آن پدیده باشدمطابق با این خصایص د بازنمایی جزئیات در آن

او در رابطه با . کاهدگرایی عکسی مید نگارگر به تقلید صرف از طبیعت، از واقعاعتقا

چون در  پسد؛ مفهوم زمان و مکان، نگاهی نشأت گرفته از عالم مثال، به طبیعت دار

، نـیـنـچـمـه مودوالسیون رنگپذیری و هایی چون اشباع، تفکیکها، مؤلفهنگاره
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ها ؛ پس نگارهیت هستندرؤزی و روشنایی، غیرقابل رداسازی، بازنمود، عمق، نورپبافت

 وند. شهایی از واقعیت برشمرده نمینمایی بوده و مدلفاقد مشخصه وجه
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