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Abstract 
Each image consists of a set of signs that indicate the content of the work. 
Sometimes this content and meaning in the work may be incomprehensible and 
contrary to the audience's perception. Therefore, considering the importance of 
signs in the production of various meanings, the issue of how artists use signs to 
express their intentions is always important and has a special place in the 
analysis of works. In addition, some artists deliberately inclusion of signs in the 
form of binary oppositions in the pictures, great tension between meaning and 
representation of fact makes noticing and analyze them, a necessary issue. Due 
to the importance of the frame of work in order to retell the narrations, the 
priority of selection is purposeful and there are several frames in the picture. In 
addition, it also features two single frames and breaking in frame were selected 
so that the four paintings from Shahnameh tahmasebi in the Aga Khan Museum 
get analyzed with semiotic approach. The research was carried out through 
descriptive-analytical based on gathering data and using library resources. In 
this regard, the use of Derrida's strategy of binary opposition in reading and 
analyzing images is possible and makes the research significant. Achieving the 
nature and function of signs in the works in question and paying attention to the 
polysemous function of visual signs in drawings is the main goal of the research 
and the relationship between the meanings of signs and Derrida s binary 
oppositions in the introduced drawings is a question that will be answered in the 
present study. According to the related studies, in cases where artists have used 
the binary oppositions of contradiction and inversion in their work; it has led to 
the creation of numerous meanings in painting. The nature of the signs, whether 
due to the community of meanings of several signs or due to the sharing or 
reflection meanings of the signs in another; the essence of the meanings of the 
signs will be variable. 
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1. Introduction 
When we talk about the nature of the sign; It means the intrinsic meaning of a 
sign. These symbols can be a combination of a particular effect or color that is 
used, for example, in the costume of the figures and as a symbolic factor to 
produce meaning for the audience. Signs can be single-meaning or multi-
meaning (Ahmadi, 2017: 33). "In signs with multiple meanings, the meaning 
resulting from all the action of the meaning-making mentality is the language 
system used and the socio-cultural environment, so that each is inside the other" 
(Farhangi; Bastani, 1393: 122). The issue is how artists use signs in their work to 
express their intentions. In the present study, we will answer the question: What 
is the relationship between the meanings of the signs and Derrida's binary 
oppositions in the introduced drawings? The purpose of this research article is to 
achieve the nature and function of signs in the works in question and to achieve 
the polysemous function of visual signs in paintings.  
2. Necessity of research  
Contradiction and dualism were not Derrida's invention and can be found in art 
and literature from time immemorial, but   Derrida can be considered one of the 
pioneers in the use of semiotics to easily understand and understand dualism in 
this field. Also, the intentional inclusion of signs in the form of some binary 
contrasts by painters is important, and the polysemy of signs is not necessarily 
present in all works of painting. So far, attention to the frame has been less 
favored by researchers, while the frame is of great importance in the narration.  
3. Methodology 
The research method is descriptive-analytical and with a semiotic approach and 
library resources are used. The research model is based on Derrida's theory of 
binary interaction. Out of 258 images of Tahmasebi Shahnameh, 10 of which are 
in the Aga Khan Museum (Canby, 2013); The selection of four images from it is 
purposeful and the priority is to have multiple frames in the work.Two drawings 
have such a feature and in the next two works, an example of frame failure and 
an example of a single frame with a single frame feature have been selected. The 
method of analysis is to use Derrida binary contrasts to examine the signs and 
meanings of the drawings.  
4. Theoretical foundations 
When a sign contrasts with another sign in a work; Meaning emerges, and the 
artist creates a special meaning for that sign by creating a contradiction around 
it, and again the sign itself refers to other signs. Obviously, the visual features of 
a sign serve as a cryptographic factor to produce different meanings in different 
positions. The importance of meaning in Tahmasebi Shahnameh drawings is 
determined by knowing that the inference of the meanings of the appearance of 
the text may lead to the inference of another meaning or there may be pairs of 
contrasts resulting from two or more signs in the drawing so that their dominant 
meaning cannot be commented on.  In this paradigm, the meaning is not clear 
and definite. 
     The content dimension of the signs used in the work must also be in the 
beliefs and ideologies (ideology) of the artist that are inspired by the signs; 
searched. In analyzing the content of texts, signs and their meanings are 
important from different perspectives, such as the dependence and continuity of 
signs, polysemy, the existence of implicit and hidden meanings, the contrast of 
meanings of adjacent signs, etc. These meanings are current in the underlying 
layers of texts and semiotics It is a way to extract meanings from the appearance 
and texture of the texts. The components of semantics were examined from the 
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perspective of Derrida's binary interaction and the latent effects of signs on each 
other with four types of these semantic interactions, which include: 
complementarity, contrast, inversion, and direction.  
5. Research body 
Two signs complement each other when the existence of one leads to the 
violation of the existence of the other. These types of confrontations are 
commonly seen in mythological-mythological, warlike, epic, and royal 
paintings. For example, in the painting "Death of Zahak" (myth-legend). 
    In two-way contrast, in this type of contrast, different spatial directions are 
examined in the works. The contrast between the top and bottom of the image 
can be an example of it, which is not limited to the content of the image and is 
observed in all images. Some non-visual signs, such as the direction of 
movement of the figures, can be part of a two-way interaction. In this contrast, 
the meaning of appearance is the same as the inside.  
    In the dual opposite of inversion, the two signs are related in such a way that 
proving the existence of one meaning of one sign requires proving the meaning 
of another meaning of the other signs. In fact, it is a different kind of binary 
opposition that shows the inverse relationship of signs and their meanings. This 
type of contrast is seen in paintings with mythical themes. Like the painting 
"Death of Zahak" and the painting "Fereydoun is testing his sons".  
    In the binary opposition of contradiction, the negative meaning of one sign 
requires the meaning of another sign, and its inverse is not true in all cases. The 
binary opposition of contradiction, like inversion, is seen in myth-themed 
paintings. 
6. Result 
According to studies, in cases where artists have used the binary opposition of 
contradiction and inversion in their work; It has led to the creation of numerous 
meanings in painting. When artists intended to depict mythical themes; In the 
presence of multiple narratives of a single subject, they have used the binary 
opposition of contrast and inversion in their work and have displayed the work 
in a combination of several frames. The nature of the signs, whether due to the 
community of meanings of several signs or due to the sharing or reflection of the 
meanings of the signs in another; The essence of the meanings of the signs will 
be variable. 
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 علمی ـ پژوهشی

 چکیده

ود در هایی است که گویای محتوای اثر است. گاهی این محتوا و معنای موجـ  شانهن ۀمتشکل از مجموع ،هر تصویر

ها در تولید معـانی گونـاگون،    مخاطب باشد. لذا با توجه به اهمیت نشانه برداشتِ خالفِاثر ممکن است نامفهوم و 

ـ   اسـت  ، همواره مهـم بـوده  خود اتبیان نیّ برایها  هنرمندان از نشانه ۀچگونگی استفاد ۀمسئل ژه در و جایگـاهی وی

هـای دوتـایی در    هـا در قالـب برخـی تقابـل     نشانه ۀگاهی هنرمندان با گنجانیدن عامدان عالوه، تحلیل آثار دارد. به

هـا را ضـروری    کننـد کـه توجـه و تحلیـل آن     تصاویر، کشمکش بزرگی را بین معنا و بازنمایی حقیقت ایجـاد مـی  

هدفمند و وجود چندین قاب در نگاره اسـت.   ، انتخابیی روایات، اولویتبه دلیل اهمیت قاب اثر در بازگو .نماید می

 شـاهنامۀ تـا ایـن چهـار نگـاره از      ،قابی و شکست کـادر انتخـاب شـدند    این، دو نمونه هم با ویژگی تکعالوه بر 

 ــ  . پـژوهش بـه روش توصـیفی   شود میشناسی تحلیل و بررسی  با رویکرد نشانه موزۀ آقاخانموجود در  طهماسبی

کار بردن راهبرد تقابل دوتـایی دریـدا در    ای است. در این راستا، به ابخانهکت ،آوری اطالعات و منابع و جمع ،تحلیلی

کند. رسـیدن   و ضرورتی را پیرامون این تحقیق ایجاب می استپذیر  های مورد بحث امکان خوانش و تحلیل نگاره

هـدف   ،هـا  های تصویری در نگـاره  نشانه معنایی چندکارکرد  ها در آثار مدنظر و توجه به به ماهیت و عملکرد نشانه

است کـه   پرسشی ،شده های معرفی ههای دوتایی دریدا در نگار ها با تقابل و ارتباط معانی نشانه استاصلی پژوهش 

تاییِ های دو شده، در مواردی که هنرمندان از تقابل بر اساس مطالعات انجام شود. در این مقاله به آن پاسخ داده می

ها، چه ناشی  . ماهیت نشانهاست شدهمنجر به ایجاد معانی متعدد در نگاره  اند، ارونگی در اثر خود بهره بردهتضاد و و

ذات معـانی   ها در دیگری بوده باشد، انی نشانهاز اجتماع معانی چندین نشانه و چه ناشی از اشتراک و یا انعکاس مع

 ها متغیر خواهد بود. نشانه
 ی، تقابل دوتایی، دریدا.شناس نشانه، معناسازی، طهماسبی شاهنامۀنقاشی ایرانی،  :یلیدک یها واژه

 مقدمه .1

به معنای مفهوم ذاتی و درونی یک نشانه اسـت. ایـن    ییم،گو که از ماهیت نشانه سخن می زمانی

ا د که بـرای مثـال در لبـاس فیگورهـ    نبندی یک اثر یا رنگ خاصی باش توانند ترکیب ها می نشانه

ـ   عنوان عامل نشانه و به است استفاده شده هـا   نشـانه تولیـد معنـا کنـد.     ان،شناسیک بـرای مخاطب

 ۀمسـئله، چگـونگی اسـتفاد   . )33: 1396احمـدی،  ر.ک؛ (باشـند   معنـایی  چنـد معنایی یا  توانند تک می

، معنـا  هایی با معانی متعـدد  در نشانه« خود است: بیان نیات برایو در آثارشان  نشانههنرمندان از 

ـ  هم بر حاصلِ  فرهنگـی اسـت،   ـ و محـیط اجتمـاعی   رفتـه کار هکنش ذهنیت معناساز، نظام زبانی ب

 ).122: 1393(فرهنگی و باستانی،  »یک در درون دیگری قرار داردای که هر گونه به

بحث است. در این امـر،   ها در آثار مورد رسیدن به ماهیت و عملکرد نشانه حاضر، ۀهدف مقال

دوتـایی  هـای  شناسی از منظر دریدا و با تکیه بـر تقابـل   پژوهش، رویکرد نشانه نظرراهبرد مد
1

در  
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است. دریدا طهماسبی شاهنامۀهای مورد بحث از  خوانش و تحلیل نگاره
2

پردازی بـود کـه    نظریه 

شناسـی   اثر و نظام نشانه معنایی چندآشناست. وی بحث ارتباط  بسیاری امروزه نام وی برای افراد

های دوتایی بـه عنـوان    رسد تقابل تقابل دریدا، به نظر می ۀو توسعه داد. با توجه به نظری را بسط

و در آثار نگارگری نیز استفاده  است کنون بودهگذشته تا ها از اعصار مرکز و مبنایی در تفکر انسان

پـی   ها، به هـدف نهـایی نقـاش    نشینی و یکجا قرار دادن این نشانه و مخاطب با هم است شده می

در  طهماسـبی  شاهنامۀاز  ای که ه نگارهاهمیت قاب اثر در بیان روایات، از میان دَ سبب بَرد. به می

موجود است؛ چهار نگاره به صورت هدفمنـد انتخـاب شـدند. اولویـت انتخـاب ایـن        موزۀ آقاخان

یـک   ،یو در دو اثر بعد ب است. دو نگاره چنین ویژگی دارندها، آثاری متشکل از چندین قا نگاره

. روش اسـت  شـده قـاب انتخـاب    ای با ویژگـی تـک   ک نمونه هم نگارهکادر و ی نمونه از شکستِ

بررسی  پژوهش نیزشود. هدف  ای استفاده می و از منابع کتابخانه تحلیلی است ـ پژوهش، توصیفی

 سـؤال بـه ایـن    ،پـژوهش این در . استهای تصویری این آثار نگارگری  نشانه معنایی چندکارکرد 

شـده   هـای معرفـی   دوتـایی دریـدا در نگـاره   های  ها با تقابل ارتباط معانی نشانه :داد میسخ خواهپا

تعاریف و مفاهیم، به ارتباط معنـا   ۀبعد از ارائ ،اولیه مراحل پژوهش، در انجام چیست؟ در راستای

آثـاری از  هـا،   نشـانه  معنایی چندسپس بعد از بیان کارکرد  .شود های تصویری پرداخته می با نشانه

تحلیل و بررسی  ۀمقال پرسشبه   پاسخ برایو  ،معرفی موزۀ آقاخانموجود در  طهماسبی شاهنامۀ

 .شود می

 پژوهشروش . 1ـ1

 ،شناسی است. به طـور کلـی   تقابل دوتایی دریدا و با رویکرد نشانه ۀابزار پژوهش، بر اساس نظری

، پورمحمود لر و (موسوی» تن، ثابت و معین نیستمعنای م ، معنا همواره به تعویق افتاده،از نظر دریدا«

هایی را به وجـود آورده   سیر اندیشه همواره نظام ،دریدا معتقد است که پس از افالطون. )63 :1398

کـه هـر اثـر هنـری چـون       از آنجـا . )55: 1393شـیبانی،  ر.ک؛ ( های دوگانه است که بر مبنای تقابل

هـای   انش و تحلیل آثار نگـارگری بـر اسـاس تقابـل    خو ۀ متنی تصویری است،به منزل ،نگارگری

هـای   که نشانه است د. این پژوهش به دنبال یافتن معانی متفاوتیشو پذیر می دوتایی دریدا امکان

موجود  طهماسبی شاهنامۀنگاره از  چهاربه روش انتخابی،  توانند داشته باشند. ری در اثر میتصوی

تحلیلی مورد بررسی  ـ ها به روش تحقیق، توصیفی آن یمعان ها و را از لحاظ نشانه موزۀ آقاخاندر 

شـود   باعث مـی  طهماسبی شاهنامۀدهد. توصیف و تحلیل محتوای آثار نقاشی منتخب از  قرار می

 برد.بپی  شده در آثار مورد بحث های تصویری گنجانده نشانه معنایی چندتا به ماهیت 

 ۀ پژوهشپیشین. 2ـ1

ـ متـون د  یشناس نشانه ارۀبدر یادیز قاتیحقکنون تتا ولـی بـه حضـور     اسـت،  انجـام شـده   یداری

اند. آثار قابل ارائـه   ام ورزیدهها در نقاشی ایرانی کمتر اهتم های دوتایی و معانی متعدد نشانه تقابل

هایی  پژوهشکتب و  نگارگری، ۀمقاالت مرتبط در حوز کرد:در سه گروه مجزا بررسی  توان  را می

چون: بررسی سه اثر هنری معاصـر بـا محتـوای اجتمـاعی از     . مقاالتی همشناسی ۀ نشانهدر حیط

 ،در پژوهش خـود  نوینسده که )1397احمدیان، ر.ک؛ (معنا شناسی با رویکرد سیر زایشی  منظر نشانه
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هـای   گفتمـان «کـه   برآن اسـت و  است پرداخته در آثار مذکور معنایی چندبه اهمیت معنا و حضور 

کـه باعـث   هاسـت؛ چرا  هـا و بهـره جسـتن از آن    نشانه استفاده از ۀنتیج هنری و روابط تقابلی در

 یشناس توان به بررسی اهمیت نشانه . از مطالعات دیگر می)74(همان،  »گردد افزایش معنا در اثر می

های دوتـایی   متنی و تقابل، خوانش بینا)1396دیانت، ر.ک؛ ( یمفهومهای  داللت معنایی) در عکس(

ناپـذیری از منظـر    ، بررسی مفهوم تصمیم)1397الری، ر.ک؛ ( ییماکوقصر سردار در نقاشی دیواری 

اشـاره کـرد. پـژوهش     )1393شـیبانی رمضـانی،   ر.ک؛ (اسـپهبد  دریدا: خوانشی از آثار نقاشی علیرضا 

رویکرد متافیزیک با اولویت بخشیدن به یکی از «است: و عنوان شده استنقاشی معاصر  ۀشیبانی در حیط

که رویکرد واساز با دو بار به اصول ثابت معانی است. حال آن اصر و مفاهیم تقابلی در پی تعین بخشیدندو وجه عن

کتـابی  همچنـین،   .)63 (همان:» خواندن این عناصر در پی یافتن معانی تازه از معناهای ممکن در تصویر است

 اسـت در دسترس  )1397، محمودلر و پور ر.ک؛ موسوی(تقابل دریدا در هنرهای تجسمی  ۀنظری دربارۀ

 هنرمند قرن بیستم بـه لحـاظ تولیـد    ،»موریس اشر«آثار دربارۀ  ،به صورت تحلیلی و توصیفی که

نگارگری که اولی با عنـوان   ۀد. دو پژوهش در حوزکن بحث میدر اثر  معانی مختلف و گاه متضاد

ر.ک؛ ( اسـت  شـده  انجام محمد نقاش سلطان ۀنگار در شعر حافظ ۀدوگان یرهایتفس یساختارشکن

» بیرون آوردن یوسـف از چـاه  « ۀخوانش واساز از نگار ،و دومی، چالش ساختار و معنا )1394غیاثی، 

معنـای ثـابتی از اثـر نگـارگری      اشاره شده کـه ، اخیر. در هر دو پژوهش )1390آفرین، ر.ک؛ (است 

کـه در    در صـورتی  ،اند هآثار نگارگری تعمیم داد و این نتیجه را به کلّ است دست نیامده به مربوط

با انتخاب چند نگاره و به روش انتخابی، از هنرمندان مختلف، شاهد نتـایج متفـاوتی    ،این مطالعه

هـیچ   ،وجود ندارد و در ایـن مقـاالت   معنایی چنددر تمام آثار نگارگری،  لزوماًکه ؛ چراخواهیم بود

. این امر ضرورت انجـام تحقیـق   است شدهن های متعدد به ارتباط قاب اثر هنری با روایتای  اشاره

 نماید. را ایجاب می روپیش 

 نشانه. 2
یعنی هر چیزی را به هر شکلی به چیز دیگـری نسـبت دادن. در فرهنـگ فارسـی عمیـد،       ،نشانه

ـ  )1209: 1376عمیـد،  ر.ک؛ (آمـده اسـت    »عالمت، اثر، هدف و آماج تیـر «نشانه به معنی   ۀ. بـه گفت

نهـاده، چیـزی    پیش ۀ قراردادی اجتماعی و ازآن چیزهایی است که بر پای ، تمامنشانه« ،اومبرتو اکو

ۀ دریدا، بایـد هـر گونـه    . به عقید)32: 1396احمـدی،  ر.ک؛ (» کنند را به جای چیز دیگری معرفی می

اسـت. نشـان    دادننشان  ۀیابی شود و این همان مسئل و ریشه رتنیدگی نشانه و بیان، آشکا هم در

 پـذیری  نشانه همیشه بـه فضـا و رؤیـت   و  بژه برای فهم موضوع،یک رابطه با اُیعنی ایجاد  ،دادن

 .)89: 1382رشیدیان، ر.ک؛ (ارجاع دارد 

 معنا در اثر هنری. 3

کـه نقـاش یـک اثـر هنـری را ارائـه        تواند به مفهوم انتقال اطالعات باشد. زمـانی  انتقال معنا می

بـه   ،هـای وی  ط اجتمـاعی هنرمنـد و دغدغـه   زیستن و محی ۀاز نحو اعمّ ،دهد، اطالعات خود می

کار بردن عناصر بیـانی خـاص خـود کـه در قالـب       شود و هنرمند با به رش نمایان مینحوی در اث

حاصل کـنش بیـانی میـان     ،معنای هر اثر«کند:  ، تولید معنا میاست هایی در اثرش گنجانده نشانه

: 1388(صـدیقی،   »ارز نیسـت  ستدالل همجریان اندیشه با ا ،مخاطب و هنرمند است و در این راستا
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 ها با یکدیگر ارتباط آنو  ها نشانه :1کل ش
 )نگارندگانخذ: (مأ

ـ ، بـه عنـوان رمزگـان، م   شـده از اثـر   مفهوم که معنا یا معناهای تأویل به این؛ )67 ان هنرمنـد و  ی

معنا همواره در مسیر قرار دارد و سرهم و سـاخته   ،از نظر دریدا« باشد: مخاطب آگاه در جریان می

شناختی یا تاریخی خود در نظـر   ی از بافت نشانهتواند جدا از متن خود، یعن شود. معنا هرگز نمی می

اثر هنری هر نقـاش، سـخن وی اسـت. معنـای هـر سـخن در       . )89: 1382 (رشـیدیان،  »گرفته شود

ات و که در هنگام سـخن گفـتن، لحـن کلمـ     چنان وسیلۀ گوینده داللت دارد؛ بهچگونگی بیان آن 

باعث ایجاد معانی مختلف در شنونده خواهد  کهچرادارد؛  ریتأثرفته نیز در انتقال پیام کار عبارات به

آید، ناگزیر مخاطب متوجه اثـر   نحوه بیان یک نقاش صحبت به میان می دربارۀکه   اما زمانی .شد

شـود. در اغلـب مـوارد،     رفته در اثرش دقیـق مـی  کار ای به تک عناصر نشانه و در تک ،هنری وی

کار بردن عالئـم   همواره نگارگر با به چراکهکند؛  ها برداشت می مخاطب معانی متفاوتی را از نشانه

اد معنـا و مفهـوم در اثـرش    کار گرفتن ابزارهای بازنمایی باعـث ایجـ   بیانی خاص خود و نحوه به

 دریدا آید. مینا و مفهوم درگنجد و در چهارچوب مع ی نمیکه در جهان ملموس مادّ چنانشود؛  می

بـین معنـا و    الب تقابل دوتایی، کشمکش بزرگـی در ق ،اثریک ها در  معتقد است گنجانیدن نشانه

 ی،ا در اثر هنرمعن بارۀدر ۀ بسیار مهمنکت .)Ungureanu, 2013: 7( کند بازنمایی حقیقت ایجاد می

 است.خاصی از سخن  ۀجای دادن عناصر معنایی در زمین ۀنحو

 در آثار هنری های تصویری ارتباط معنا با نشانه. 4

کننـد. تنهـا    ست که معانی درونـی هنـر را بیـان مـی    ا یمفاهیم اسرارآمیز و اه نشانه مملو از ،هنر

مورد توجه جدی قـرار  یی هستند که ها مفاهیم و معانی هنر و ادبیات هنری، نشانه ۀمشاهد طریق

ـ گیر می اسـالمی بـه عنـوان     هـای دینـی و   در تمـدن  و دن

 .)Aghazadeh, 2018: 28( شـوند  مـی شناسی بیـان   زیبایی

 ،و حرکـت  نـد یفرا یک به عنوان یشناس نشانه رۀبادر تفکر

عنـوان   نه بـه  است و دادیرو کاز ی درک مفهوم یبه معنا

عالمـت   کی یمحدود کردن و جداساز ،مسئله شیء. کی

نشانه در  یظهور احتمال یابیبلکه رد ،نیست گریاز عالئم د

ــ ــر کی ــت اث ــانه .)Bal, 2014: 194( اس ــی  در نش شناس

معنـایی دیگـر    ۀیی از نشانه، سـازند هر معنا ،ساختارگراپسا

و نگارگری نیز از این قاعده مستثنی نیست. هنرمند نگارگر ) 41: 1398پورمحمود،  لر و ر.ک؛ موسوی(است 

خواهد مخاطـب   شناسیک خاص خود، می زبان نشانه ۀگوید که به واسط از چیزی سخن می یزمان

یـن  نظر در ذهن مخاطـب اثـر و در ا  مد های توان گفت نشانه . میدینمارا متوجه موضوعی دیگر 

که فرد در معرض این آثار  فرض حضور ناخودآگاه دارد و زمانی مورد خاص نگارگری، به طور پیش

نظـر فـرد عیـان     معنای بـاطنی و اصـلی آن در   ،گیرد، ماهیت معنای تصویری و در واقع قرار می

و مخـاطبی   است قابی از نشانه پنهان کردهها را در ورای ن واقعیتهنرمند نگارگر  ،رو این شود. از می

توانـد بـه نیـات     مـی  شناسی و شرایط سیاسی، اجتماعی و... هنرمند باشد، که آگاه با مسائل نشانه

 اصلی نقاش پی ببرد و این ویژگی هنر نگارگری است.



 آقاخان) ۀموجود در موز یطهماسب ۀچهار اثر از شاهنام یمورد ی(بررس یرانیا یآثار نگارگر در یریتصو یها نشانه ییچندمعنا تیماه /60

 ها در اثر هنری نشانه معنایی چندکارکرد . 5

. هنرمنـد  باشـد  یدارد، متفاوت م ییاروپا کار ستیالکه هنرمند رئ یو تفکر دگاهیبا د یهنر نگارگر

ـ . ااست یابزار ماد کی ازمندیکه در ذهنش پرورانده، ن یزیخود و آن چ میمفاه انینقاش در ب  نی

متعـدد و   یابزارهـا  یسـنگ  نـه ی. از دوران پارباشـد  مـی نشان دادن محتوا در اثـر   یبرا یابزار راه

در  هیاول ۀماد ییمبهتر است بگو ایابزار و  نیا ،در واقع  ت.اس محتوا وجود داشته انیب یبرا یمتفاوت

ـ اول ۀاز آن ماد یبه نحو یخیتار ۀو بعدها هنرمندان در هر دور بود ییدست بشر ابتدا  فادهاسـت  هی

آن منـابع   یلفظ اطالعات خـام را بـرا   توان ینم گریپس د. اند و هر بار آن را توسعه داده اند کرده

تـر   ها را پخته آن ، ها اعمال شده نشانه نیا دردراز  انیسال طول که در یراتییتغ چراکه ؛اطالق کرد

 پیـدایش ها باعث  نشانه انیدر ب راتییتغ نیا جادیا ،یو در موارد است کرده تر لیتکم ،یو به عبارت

نسـل در   به و نسل یو به طور قرارداد است افتهیروند ادامه  نیاست. ا دهشمتفاوت از ظاهر  ییمعنا

 نشـانه هر  ،مینگر ی) مینگارگر( یهنربه اثر  که  یپس زمان .ابدی یهنرمندان نگارگر اشاعه م نیب

در  ییمه، یک صورت و یا بهتر اسـت بگـو  ناگزیر آن را در یک مادّ بهعالمی درونی دارد که نقاش 

 بینـد و از  نمـی  هایش چون راهی بیش از این در بیان دریافت کند، یک عنصر جسمانی متبلور می

پس در بیان مفاهیم خود نیز دچار نقصان است. هرچند کـه نقـاش    باشد، ه محدود میجا که مادّآن

تا مخاطب را به جریـان فکـری خـویش آگـاه سـازد.       ،گیرد کار می نگارگر، تمام تالش خود را به

حـادث  در اثـر   معنـایی  چنـد لـذا   ؛اسـت  چیزی نیست که منظور هنرمند بـوده  ،گاهی درک معانی

باشـد. بیـان شـعر بـا      بیان متفاوت مـی  در هنرهای دیگری همچون موسیقی یا شعر نیزشود.  می

ذهنی در  ر خیالی ووَکلمات است و قدرت کلمه اغلب باالتر از عناصر موجود در نقاشی است و صُ

تر از نقاشـی   بسیار قوی ،در بیان محتوا ،ی موجود در شعرابزار مادّ ،رو اینشود. از آن بهتر درک می

که در نظر هگل چنان است؛
3
تر از اثـر   ترین هنرهاست. اثر ادبی گفتاری نیز بسیار انتزاعیبرشعر  ،

(البته به میزان کمتـر) و   هم در اثر ادبی سرانجام،ولی  است،نقاشی) ( یریتصوهنری نوشتاری و 

هـای   هه گاهی معنای نشـان عالو هدر بیشتر موارد وجود دارد. ب معنایی چندهم در اثر هنری نقاشی، 

ها هم دوبـاره   آن نشانه ست که خودِا های دیگری رفته در اثر هنری، وابسته به نشانهکار متعدد به

 رو شـویم  یک روند و یک سیر نامتناهی روبه یعنی شاید ما با ؛های دیگری متصل هستند به نشانه

هـا و انتخـاب    جایگزینی نشـانه  ۀرسد، نحو مهم به نظر می بسیار ، آنچه. به هر حال)1 شکلر.ک؛ (

هدف هنرمند نگارگر از ایجاد معـانی   توان گفت هاست. با این توضیح، می اسب برای آنجایگاه من

گرایـی و بـرای    دلیـل عـدم واقـع   ولـی بـه    ز بازگویی حقایق نیسـت، متفاوت در اثرش، چیزی ج

در تـا بـه حقیقتـی کـه      ،کنـد  هـا اسـتفاده مـی    از نشـانه  ،در خیال خود دارد دهی به آنچه صورت

معنـا دسـتخوش    ،در اغلـب اوقـات   ،جسمیت دهد. بدیهی است که در این اثنا هست، اش هاندیش

اعصـار  طـول  شـده در آثـار هنرمنـدان، در     های گنجانده نشانهاز  یکگردد و کارآیی هر  تغییر می

 شود. به تفسیرهای متعدد و جدید منتهی می ،گوناگون
 تقابل دوتایی دریدا ۀریروند خوانش متن تصویری با استفاده از نظ. 6

شـناخت   بـه توانـد   تقابل دوتایی دریدا می ۀهای تصویری در آثار نگارگری، نظری در بررسی نشانه

برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید آثار خـوانش   .ها در آثار کمک نماید نشانه معنایی چندماهیت 
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و  اسـت کت از دالی به دالی دیگر شوند. روند خوانش متن در پساساختارگرایی و از نظر دریدا، حر

ای را در مـتن   های تـازه  خواندن، داللت هر کنشِ. )Derrida, 1997: 159(باشد  »متنی درون«باید 

یعنی معنا همـواره   ؛)56: 1398پورمحمود،  لر و ر.ک؛ موسوی(دهد و معنا در زایش دائم است  نمایش می

اولیـه،   دریـدایی اسـت. در سـطح خـوانشِ    رود و این همان خوانش  شود و از دست می ساخته می

 .یابد و معنای اولیه از طریق حواس دیداری به مخاطب انتقال می شود می ها مخاطب متوجه نشانه

. دشو هنرمند در اثر می وسیلۀ بهشده  های گنجانده دوم، مخاطب متوجه برخی پیام ۀدر مرحلسپس 

هـایی دیگـر را در    نشـانه  ر تصویر وجـود دارد، اص نگارگر که دبا استفاده از عالئم بیانی خ بیننده

 شود: یک در ذهن پدیدار می به ها یک بیند. سپس معنای این نشانه های متفاوت اثر می الیه

اعم از عناصر سمبلیک، خطوط عینی و یا ذهنی میان  ،ای در اثر خود کار بردن عناصر نشانه بهنگارگر با «

ابطی کند که پویاست و گویای رو وارد یک جریان فکری می عناصر مختلف در یک اثر هنری، مخاطب را

هـای   ها و خـط  خطوط عمودی و یا افقی و خطوط پیکره ،به عنوان مثال قدرتمند میان این عناصر است؛

هـا در جسـتجوی ایجـاد تعامـل میـان       کـه چشـم بـا دنبـال کـردن آن      فیگورهاجهت نگاه  نیزذهنی و 

 برخـی است و یا ممکن است هنرمند هدفش توصیف و تبیـین   های مختلف اثر و درک روایت آن قسمت

ثر خود را به نحـوی  و اجزای مختلف اای  عناصر نشانه ،باشد. در این صورتها  مفاهیم با استفاده از نشانه

ازهـری،   (شکرپور و »کند که این مفاهیم را توصیف کند و حامل پیامی برای مخاطب باشد دهی میسامان

1398 :105(. 

وابسته بـه   ،های کلی تصویر ویژگی ،ی معنای عناصر و در واقع، پیدایبعدی خوانش ۀدر مرحل

میشـه بـه   هـا ه  باید گفـت تقابـل   یک تقابلی در کنار هم خواهد بود.شناس نشانه عناصرقرارگیری 

یابنـد کـه در آثـار     کننده هم هستند و یا در کنار هم معنا مـی  لیتکم معنای تضاد نیستند و گاهی

ای در  کـه در یـک اثـر، نشـانه      زمانی شوند. چون هر اثر تجسمی دیگر دیده میز همنگارگری نی

هـا، هـیچ    بر مبنای اصل تقابل نشـانه «دد: گر معنا پدیدار می گیرد، ای دیگر قرار می ل با نشانهتقاب

 »هـای دیگـر اسـت    بلکه ارزش آن ناشی از رابطه آن با نشانه ،یابد ای قائم به خود معنا نمی نشانه

آوردن یک تضاد در اطراف نشانه، معنایی خاص را برای آن  پدید. هنرمند با )79: 1395زاده،  هـدی (م

دهـد. بـدیهی اسـت کـه      های دیگر ارجـاع مـی   این نشانه به نشانه کند و باز خودِ نشانه تولید می

 گونه برای تولید معنای متفاوت درعنوان عامل رمز های تصویری و تجسمی یک نشانه، به ویژگی

ها وجود ندارد و  تقابل ۀ دریدا، برتری در جفتهای متفاوت است. در دیدگاه پساساختارگرایان جایگاه

دارد که درون مـتن همیشـه از بیـرون تهدیـد      از هم جدا نیست. او اعالم می ،درون و بیرون متن

ـ  استمعنا نامعین  ،عکس. در تقابل دوتایی دریدارشود و ب می ر وجـود  و کثرت معنایی برای هر اث

، »تضاد«، »سازی مکمل« توان به ، میهای دوتایی دریدا از انواع تقابل. )Derrida, 1997: 159(دارد 

 .)68: 1398محمود، لر و پور موسویر.ک؛ (اشاره کرد  »جهتی«و  »وارونگی«

 طهماسبی شاهنامۀبررسی چهار اثر از . 7

ـ ) در ا.ق 1135ــ 907( انیصـفو دوران حکومـت   لیدر اوا بـا حضـور    طهماسـبی  اهنامۀشـ  ران،ی

در قطـع   شـاهنامه این « و )3: 1394 ان،یاحمـد  و یافهمر.ک؛ (شد  دیتول ینگارگران عصر صفو نیبزرگتر

بـرگ و بـه خـط     759 ی. دارااسـت  شدهکار  یگر کاغذ افشان یو رو ترم انتیس 32×48 ،یسلطان
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 ۀدر دور« . همچنین،(Leoni, 2008) »دارد یعال تیفیک و با سینف ۀنگار 258نیز و  است  قینستعل

 مـانع  تـا  ،اعطـا شـد   یبـه دربـار عثمـان    مـذکور  ۀشـاهنام  ،)م.1595ــ 1574سلطان مراد سـوم ( 

 شاهنامۀتصویر  258از مجموع  .)30: 1392 ،رظاه و (محمدزاده »شود رانیمتعدد به ا یها یلشکرکش

موزۀ آقاخانتصویر آن در  10، طهماسبی
1
یـن مقالـه، انتخـاب    در ا .)Canby, 2013( موجود است 

ر بررسی بیشت سبب های متعدد در اثر است و به قاب و اولویت در وجود ،مندفچهار نگاره از آن، هد

شناسی مـورد خـوانش،    عد نشانهتا از بُ ،قابی نیز انتخاب شدند آثاری با ویژگی شکست کادر و تک

هـای   هـا از دیـدگاه   ی آنهـا و معـان   تحلیل و بررسی قرار گیرند. در تحلیل محتوای متون، نشـانه 

، وجود معانی ضمنی و معنایی چندها،  چون وابستگی و پیوستگی نشانه. همیابد مختلف اهمیت می

های زیرین متـون در جریـان    این معانی در الیه . ...و های مجاور با هم پنهان، تقابل معانی نشانه

متـون   ۀدهنـد  و بافت تشکیلانی از عناصر ظاهری شناسی راهی برای استخراج مع هستند و نشانه

) آن رفته در اثر را هم باید در باورهـا و عقایـد (ایـدئولوژی    کار های به عد محتوایی در نشانهاست. بُ

 .رندیگ یمها الهام  که از نشانههنرمند جستجو کرد 

 مرگ ضحاک :1ۀ شمارۀ نگار. 8

 روایت اثر. 1ـ8

جوانی بـود کـه بـا طلسـم      ،. ضحاکاست شدهدر این نگاره، سرنوشت ضحاک به تصویر کشیده 

خواهد  گرفت. داستان به این صورت بود که شیطان از ضحاک میشیطان، خوی اهریمنی به خود 

  ، یعنی پادشاه عرب را به قتل برساند.پدر خود

 

 

 دو قاب مختلف (مأخذ: نگارندگان): 2شکل 

 
 یآبرنگِ مات، جوهر، نقره و طال رو ومی: مد1 ریتصو (مأخذ: نگارندگان) ریاز تصو یاتی: گرز گاوسر، جزئ3شکل 

 کاغذ، هنرمند منسوب به سلطان محمد،

کار  های وی را صاحب شد. روزی آشپزی ماهر را در دربار خود به او بعد از قتل پدرش، زمین

گرفت و از مهارت وی در آشپزی بسیار تعریف کرد. غافل از اینکه وی همان اهریمنی بود که در 

های وی را بوسید  آشپز برای ضحاک ظاهر شده بود. آشپز در جواب سپاس ضحاک، شانهصورت 

                                                           
1. The Aga Khan Museum Collection 
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های ضحاک پدیدار شدند. تمام پزشکان از معالجۀ وی  که در جای بوسۀ او، دو مار روی شانه

ناامید بودند. این بار اهریمن در صورتی دیگر ظاهر شد و عالج آن را دادن غذا به مارها دانست؛ 

رحمانه و حکومت  ز انسان بود و بدین ترتیب، پادشاهی ضحاک آغاز شد. کشتار بیغذایی که مغ

کرد و او را  امیقناعادالنۀ وی سالیان دراز ادامه داشت، تا اینکه فردی به نام فریدون، علیه شاه 

به محاصرۀ خود درآورد. فریدون، ضحاک را به درون غاری در کوه دماوند برد و در آنجا به غُل و 

 .)Canby, 2013() 1(ر.ک؛ اثر شمارۀ ر گرفتار و محکوم به اعدام کرد زنجی

 وانش اثر. خ2ـ8

هایی از هنر تصویری هرات، شیراز و مکتب تبریز دوم را که تـا اواسـط    جلوه ،مرگ ضحاک ۀنگار

مـرگ ضـحاک در فضـایی     ،گـذارد. در ایـن نگـاره    بـه نمـایش مـی    یالدی رخ داد،م 1530 ۀده

بنـدی بـه شـکل دایـره      افتد و ترکیـب  . اصل داستان در قله اتفاق میاست شدهکوهستانی روایت 

در غـل و زنجیـر گرفتـار    اسـت و   بندی متـراکم قـرار گرفتـه    است. ضحاک در باالی این ترکیب

، خبرنـد  از مرگ ضحاک بی شوند؛ گویی یگورها در حال شکار دیده میاول، ف بخش. در است شده

دارد. با این اشاره، دو قسمت بـاال و پـایین   اشاره ه درون غار که به طرف باال و ب به جز یک مرد

، محبـوس و  در درون غـار ضـحاک  شوند.  پیوسته دیده می ترکیب شده، به صورتیاثر با یکدیگر 

ای بـرای   آبـی پـر از ابـر، نشـانه     شـود. آسـمان   هایش دیده مـی  وی شانهدو مار ر دربند است که

. کنـد  ایجـاد مـی  ک سرزمین خدایی در ذهن مخاطـب  گیری تصوراتی از حضور خداوند و ی شکل

انـد.   رها را احاطـه کـرده  غار و تعدادی از فیگو ۀشوند که دهان ابرهایی متراکم در آسمان دیده می

غار و ابرهای در حال حرکت همه یک حالت فعال و پویا به تصـویر   ۀدهان ها، آسمان تیره، صخره

 د.نکن سمت باال و به جریان اصلی اثر هدایت می و نگاه مخاطب را از پای کوه به اند بخشیده

 1ۀ تحلیل اثر شمار. 3ـ8

های متعدد که در اثر وجود دارد و  اثر باید به موارد دیگری از جمله روایت ۀنگاران در تحلیل شمایل

وسـیلۀ هنرمنـد بـه اثـر      بـه عامدانه  آنچه باید  ،چنینهم. تاریخی تصویر پرداخته شود جنبۀنیز به 

نمایش غار به صورت هست و نیسـت بـه نمـایش     ،. در این نقاشیشودبررسی  است، شدهافزوده 

 ها گویای ویژگی غـار بـودن اسـت،    انه. نشآن مشخص است و هم بیرون درون. هم است درآمده

سـت. هـر دو   سازی دریدا ن تقابل دوتایی مکملد. این هماشو ولی معنایی این چنین مشاهده نمی

شـود، پـس    . اگر هویت مکـان غـار دیـده مـی    دهند ر کنار هم معنا میویژگی در تقابل مکمل، د

هـای دیگـر،    نشـانه  ۀکه با مشاهد  در صورتی اهده گردد و برعکس،رو مش تواند از نمای روبه نمی

. پس طبق نظر دریدا، نشانه خود را در موقعیتی دیگـر  است غار در قسمت باال گنجانده شده ۀدهان

منجـر بـه درک خاصـی     ،شـود و در تصـویر   دید مشاهده می ۀتکثر زاوی ،دهد. در این اثر قرار می

گردد. معنای هر نشانه در این نگاره، فراتر از واقعیت تجربی در ذهن هر فرد است. فیگورهـا و   می

کنـد.   اصلی هدایت مـی  ۀسوژ ر، نگاه مخاطب را به سویها در نقاط مختلف اث پراکندگی آن ۀنحو

تـا   ،نیـاز دارنـد  » برابـر تفسـیر دو «یا » تفسیر مضاعف«د به برخی موار رها د نشانه ،دریدا طبق نظر

 ،دهی به غـار . در معنا)Gerasimos, 2004: 288( هویت معنای یک نشانه با دیگری متفاوت باشد
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یا در حالت گفتگو هستند. قسمت هایی در حالت نشسته  انسان ،این نکته لحاظ شد. در این نقاشی

چه در حالت و ژسـت فیگورهـا و چـه در فضاسـازی اطـراف       ،ای ئم نشانهبا حضور عال ،ین اثرپای

در قسـمت بـاالی    ،. از طرفـی است شدهست که به تصویر کشیده ا دنیای آرامی ۀنشانها، همه  آن

ای از حـبس و زنـدانی    نشـانه  ،تنهـایی  ، خود بهاین غار است که ، غاری به نمایش گذاشته شدهاثر

(تقابـل دوتـایی    باشـد  مـی یی برای ایمن ماندن و مصون ماندن و به معنای دیگر، جا استشدن 

دایره، «شود.  وجود دارد که در اثر نیز دیده میتقارن  ،وار است. در دایره دایره ،وارونگی). شکل غار

. مالحظـه  )Walker, 2008: 35( »جادو) جـزء اشـکال متـداول اسـت    سِحر (یک نشانه است و در 

ـ داای از ضحاک مطابقت دارد. در داخل  نهشود این شکل با توصیف افسا می غـاری کـه بـه    ( رهی

سـاحر و   کشیدنل و زنجیر نمایش گذاشته شده)، ضحاکِ زندانی، معنای دیگری دارد و آن به غُ

کل کوه، نماد آسمان است و الوهیـت  ش ، دایره به همراه فرم گنبدیجادوگر است. در معنایی دیگر

، ولـی از لحـاظ   ر تناقض است (تقابل دوتایی وارونگـی) با شخصیت ضحاک د که البته این تفسیر

سـت کـه در حـال رخ دادن اسـت. از لحـاظ      ا دار بودن جریـانی  نشان از ادامه ای دیگر، فرم دایره

در معنایی  .)9: 1387هال، (» بلعد م خود را میاند که دُ دایره را به ماری تشبیه کرده«شناسیک،  نشانه

، در ایـن اثـر نیـز دیـده     شاهنامهاز ضحاک در  د که همان تجسمشو گونه برداشت می  دیگر، این

ای را تشـکیل   های خـود، فـرم دایـره    شود. ضحاک با دو مار (تقابل دوتایی جهتی) روی شانه می

قرارگیـری دو مـار روی    ۀنحـو  ،. در اینجـا اسـت  شـده وی در آن ورطه محبـوس   اند که خودِ داده

ای کـه در اثـر گنجانـده، بـه      ر بـا عالئـم نشـانه   جهت هم است. نگارگ های ضحاک خالفِ شانه

ای خـود   صـر نشـانه  عنا یال البـه ای خردمندانه خشم و انزجـار خـود را از ایـن حکایـت در      شیوه

ۀ اصلی بـر بـاالی قلـه رخ    و واقع است است. این اثر در یک مکان کوهستانی روایت شده گنجانده

دستگیری و بـه غـل و    صرفاًی منابع نیز اما در برخ ،مرگ ضحاک است ،نظراست. روایت مدّ داده

های متعـددی بـه مـرگ     در روایت ،چنینهم .و نه مرگ او است شدهزنجیر بستن ضحاک عنوان 

انـد. در کتـاب    و در برخی دیگر نیز فقط به زندانی شـدن او اشـاره کـرده    است ضحاک اشاره شده

نهـد و   به کاخ ضحاک مـی  روی، دست آوردن گرز گاوسر ه، فریدون بعد از بتاریخ اساطیری ایران

کوبد. فریـدون از   او می رِسر را بر سَرو شده، گرز گاو به ز نجات دختران جمشید، با ضحاک روبعد ا

(آموزگـار،  کنـد   ل و زنجیر در غاری در دماونـد زنـدانی مـی   غُ ضحاک منصرف شده، او را با کشتن

ایزد خورشید در میان اقـوام   ۀدوبارمرگ و تولد  ۀاسطور«در جایی دیگر آورده شده که . )58: 1388

اسـت و بـه شـکل ضـحاک (زمسـتان) و       ۀ خود را از دست دادهباستانی آریایی، بعدها ساختار اولی

از «های دیگر،  در قرائت .)10: 1391، پارسی( »است هیافت تغییرخورشید)  ۀکنندبهار و تجدید( دونیفر

» شـود  دست فریدون کشـته مـی   ه ضحاک بهگفته شده ک تاریخ بلعمی، یا در زامیادیشتجمله در 

گنـاه،   بندکنندۀ ضـحاکِ گـران  «، از فریدون به عنوان روایت پهلویدر کتاب . )32: 1390لر،  (موسوی

است. پس در اینجا یـک   یاد شده )159: 1367(میر فخرایی، » زنندۀ دیوان مازندر و پدیدآورندۀ افسون

اسـت کـه    پساساختارگرایانۀ دریدا نیز گفته شـده  های مختلف وجود دارد.در نظریۀ تضاد در روایت

شـود، معنـا دائـم در     شود. همان گونه که دیده مـی  معنا به حاشیه و خارج از متن (اثر) کشیده می

وسـیلۀ نگـارگر    ای بـه  گونـه  است و کادر بـه  حال تغییر است. همچنین، اثر از دو قاب تشکیل شده
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وسـیلۀ   ماند. ایـن امـر عامدانـه بـه     تکلیف باقی می نمایش داده شده که معنای درون و بیرون بی

های تصویری گاه متعلق به یک قاب و گاه متعلـق   ، تا عناصر و نشانهاست نگارگر صورت پذیرفته

 ؛)2(ر.ک؛ شکل به قاب دیگری باشند 

 مأخذ: نگارندگان)ضحاک (مرگ  ۀهای دوتایی در نگار تقابل :1جدول 

 

  

کاغذ، ابعاد  روي بر طال و نقره جوهر، مات، مدیوم آبرنگ: 2تصویر 
، موزة آقاخان م.، محل نگهداري 1532تاریخ س.م،  8/31 × 47

، منبع AKM156 ، شمارة دسترسیکانادا تورنتو
www.agakhanmuseum.org 

هـای آن داللـت دارد. در کشـاکش ایـن      وایت جاری بر اثر نیز در معنادهی بـه نشـانه  یعنی ر

های دوتایی در این نگـاره را نشـان    ، انواع تقابل1گردد. جدول  ها، معنا دستخوش تغییر می تقابل

 شوند. های خُردتر نیز تقسیم می دهد که برخی به تقابل می

 غزنوی شاعر سه و فردوسی :2ۀ شمار گارۀ. ن9

 روایت اثر. 1ـ9

ای نمـایش داده   دهد. در این اثر، صحنه فردوسی شعر خود را به سلطان محمود غزنوی نشان می

شود که قبل از رسیدن فردوسی به بارگاه سلطان محمود اسـت. سـه شـاعر در ایـن مجلـس       می

ـ    شود و شاعران او را به چـالش مـی   حضور دارند که فردوسی وارد باغ می ن کشـند. در جریـان ای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
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ای جز قبول و پذیرش  شاعران چاره کند، وری آن را اجرا میناظره که فردوسی با سهولت و دانشم

 .)Canby, 2013(وی در جمع خود ندارند 

 وانش اثر. خ2ـ9

از اولین تصویری است که پیش  ،این تصویرصفوی است.  ۀاین اثر مربوط به دور ،تاریخی نظراز 

 1430تیمـوری، بایسـنقر میـرزا در سـال      ۀر، برای شاهزادگفتاآغاز شعر حماسی فردوسی در پیش

فیگـوری کـه بـا دسـتانی بـر کمـر، ردای بلنـد زرد         ،در ایـن تصـویر   .اسـت  شدهنوشته  یالدیم

فردوسـی در   ۀاسـت. پیکـر   طهماسب راست تصویر آورده شده، پیکره شاهو در سمت  است پوشیده

ورود فردوسـی بـه بـاغ     ۀاین همان لحظسمت چپ تصویر، ایستاده و جدا از دیگر شاعران است. 

شناسـیک سـه    شود. جایگاه نشانه بندی منسجم دیده می یک ترکیب ،در این اثر .)2ثر ار.ک؛ (است 

دیداری، یک ترکیب مثلثی را در اثر ایجاد کند و با خطوط غیر ه جلب توجه میبیشتر از بقی ،فیگور

جـز یکـی،   ۀ فیگورها بقی. )4شکل ر.ک؛ ( طهماسب و فردوسی و کشاورز) شاه(شامل فیگور کند  می

 .)5شکل ر.ک؛ (اند  ای را تشکیل داده و ترکیب دایره اند گرفتههمه در مرکز صحنه قرار 

  
 در اثر (مأخذ: نگارنده) یا رهیدا بی: ترک5شکل  در اثر (مأخذ: یمثلث باتی: ترک4شکل 

 2ۀ حلیل اثر شمار. ت3ـ9

باشد  یز میای ن گفته شد، شامل یک ترکیب دایره قبالًردی که عالوه بر موا ،خطوط باطنی تصویر

آغـاز و   ،دایـره «. از لحـاظ نمادشناسـی،   )5شـکل  ر.ک؛ شود ( رؤیت می که درست در وسط نگاره

دار بـودن و   ادامـه  ۀدهنـد  نشـان  ،همچنین. )9: 1387هال، ر.ک؛ (» بر ابدیت است ایانی ندارد و دالپ

گونه که دریـدا از    ها، آن ها و معانی آن تنیدگی نشانه هم ر است. درۀ شاعران با یکدیگتداوم مناظر

عکـس نظریـۀ    کـامالً معنا همیشه حاضر است. ایـن نگـاره    .شود دیده نمی است، آن سخن گفته

شود و هر نشانه به معنایی واحـد داللـت    ساختارشکنی دریداست. مرکززدایی در این اثر دیده نمی

منطبق است. هـیچ   کامالًاست. نگاره با روایت جاری بر اثر،  شده  بیتدارد. مرکز اثر، یک مکان تث

های دیگر تصویر بیشتر دقیق شویم، شکست کادری کـه بـه    اگر در ویژگیمدلولی غائب نیست. 

درست در خالف حرکت قبلی اسـت   ،خطوط قرمز) 4(ر.ک؛ شکل  است سمت چپ تصویر کشیده شده

 .)4(ر.ک؛ شکل 
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کاغذ، ابعاد  يبرنگ مات، جوهر، نقره و طال روآ ومی: مد3 ریتصو
2/47 x 32 آقاخان  ةموز يم.، محل نگهدار1540 خیس.م.، تار

؛ منبع  AKM497یدسترس ةتورنتو کانادا، شمار
www.agakhanmuseum.org 

(تقابـل جهتـی فردوسـی و    دهد  روی هم قرار می  به روطهماسب را  این دو حرکت، فردوسی و شاه

این امر به واسطۀ دو ترکیب مثلثی در تصویر اسـت. همچنـین، ایـن ترکیـب بـه       ).طهماسب شاه

و فردوسی در پـایین تصـویر و در قسـمت شکسـت کـادر اسـت        است آسمان طالیی متصل شده

در این اثر، برای ایجاد معنای چندگانه، چیـزی عامدانـه    بندی خالف جهت هم). (تقابل دو ترکیب

شود (تقابل چـپ و راسـت    تقابل دوتایی جهتی در اثر دیده می است و فقط به تصویر اضافه نشده

 طهماسب ـ تقابل دو ترکیب مثلثی مخالف جهت هم). شامل تقابل فردوسی و شاه

 کلباد مقابل در فریبرز ۀمبارز اولین :3ۀ شمار ۀنگار. 10

 وایت اثر. ر1ـ10

اضر به این صورت است که ت تصویر ح. روایداردهای زیادی از نبرد واحد  توصیف اشعار فردوسی،

این نتیجه حاصل شد  ،سرانجام ،آسیای میانه)توران (مدت بین ایران و  های طوالنی در طی جنگ

ورانی با هم نبرد کنند و های ارتش ایرانی و ت این جنگ، ژنرال ۀبرند بارۀگیری در که برای تصمیم

 د.یدان نبرد فرستادنو به م ه قهرمان را انتخاب کردندهر کدام دَ ،خودشانعالوه بر 
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 مخالف (مأخذ: نگارنده) یروی: جهت حرکت دو ن7شکل  (مأخذ: نگارنده) یبند بیدر ترک یفرم حلقو لی: تشک6شکل 

د. فریبرز بـه  انتخاب کردن ،س را برای نبرد با کلباد، برادر پیرانکیکاو ها، فریبرز، فرزند شاه ایرانی 

و دشـمن   ت او پرتاب کرد و شمشیر خود را بیرون کشـید به سمتیرهایی را  سمت کلباد حرکت و

و در هـر یـک از مبـارزات     گویی شده بـود پیش قبالًخود را از گردن تا کمر شکافت. این پیروزی 

 .)Canby, 2013(ایرانیان پیروز شدند  بعدی نیز

 خوانش اثر. 2ـ10

. دو پـرچم در تصـویر   اسـت  چهارم باالی اثر به آسمان طالیی اختصاص یافته در این تصویر، یک

سـوار بـر    سفید و دیگری به رنگ قرمز است. دو فیگـورِ  ،شود. رنگ غالب پرچم ایرانیان دیده می

کشته شـدن سـردار سـپاه تـوران (کلبـاد) اسـت.        ۀاسب در مرکز صحنه وجود دارند. لحظه، لحظ

مشـیر و  حـالتی مجسـم شـده کـه ش     آورد. این تصـویر در  میمشیرش او را از پای درفریبرز با ش

اند که هـر دو   داری در تصویر نقش بسته است. درختان گره ر از گُل افتادهخودِ کلباد بر زمینِ پُ کاله

در  ،اند. یکی در باال و در افق تصویر است و دیگـری در همـان راسـتا    در خالف جهت هم روییده

ـ  شود. در افق و در سمت راسـت اثـر   ها دیده می پایین و در میان صخره قسمتِ ز یـک درخـت   نی

پرچمی کوچک با رنگ قرمـز دیـده    ،خود فریبرز کاله. روی است شدهبرگ نمایش داده  دار بی گره

با سپر و  ،قوی و تنومند ،است. پیکر فریبرز نقش بسته» یا محمد«و » هللایا « های شود که کلمه می

در قسمت پـایین   شود. جوی آبی نیز در اثر نمایان است که امتداد آن دست دیده میو شمشیر در 

آن در بیـرون کـادر اسـت.     ۀو بعـد ادامـ   است ها و آن درخت سرسبز شروع شده و از میان صخره

 پیوندد.  و در افق به درخت سرسبز دیگری می گردد باره این نهر به داخل کادر برمیدو
 دگان)(مأخذ: نگارن در مقابل کلباد برزیفر ۀمبارز نیاول ۀهای دوتایی در نگار تقابل :2جدول 

 3 ۀاثر شمار دوتایی های انواع تقابل

 باشد. پس کلباد نمادی از شر می ،اگر فریبرز نماد خیر است خیر و شر: سازی مکمل

تواند  پس می به معنای خدای جنگ و پیروزی است، اگر غزال غزال و گرگ:

 پس نمادی از کلباد است. باشد و اگر گرگ به بدی شهرت دارد،نمادی از فریبرز 

 - ضادت

 - وارونگی

و جهت حرکت کلباد و فریبرز و نیز ها  حرکت اسب در جهتِ تقابل چپ و راست: جهتی

 گیری مخالف درختان در باال و پایین اثر. جهت
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یک مرغابی نیز در قسمت پایین جوی آب در حال شناست. فیگور حیواناتی چـون غـزال و یـک    

نگرند. در این  افتاده در مرکز صحنه می قعۀ اتفاقگرگ در افق تصویر نمایان است که هر دو به وا

واری را  ، حلقوی است و یک فضای میدان ماننـد و دایـره  6بندی اثر مطابق شکل  تصویر، ترکیب

است. جهت پرچم ایرانیان هم به سمت چپ و در جهتِ حملۀ فریبرز به سمت کلبـاد   تشکیل داده

در آن قرار دارد، بیشـتر از طـرف مقابـل نمـایش     ای را که فیگور فریبرز  است. نگارگر، وسعت تپه

شود کـه   است. به واسطۀ وجود نهری در وسط، یک فرم مثلثی در زمین این نگاره حاصل می داده

 جهتِ این مثلث به سمتِ دشمن ایرانیان است.

 3ۀ تحلیل اثر شمار. 3ـ10

ـ   ، همه در جهت معناای در این اثر عناصر نشانه گیـری   ذکور جهـت مـ  ۀبخشی بـه داسـتان و واقع

کـه    طـوری  کنـد، بـه   برای کنش یک رخـداد فـراهم مـی    شرایط را نگارگر اند. خاصی انجام داده

ر و با کمی آگـاهی، حتـی قبـل از    رفته در اثکار شناسیک به دن به عناصر نشانهمخاطب با نگاه کر

ت راسـت  سـم  ۀتواند بـه پیـروزی حتمـی پیکـر     می ا ببیند،سپاه توران ر ۀکه کشته شدن نمایندآن

این فـرم از   داد، کشته شدن کلباد را نشان نمی طور واضح  یعنی اگر در تصویر به ؛ببرد  تصویر پی

دو نیـروی   ،. در تصویربود و حتمی بودن پیروزی فریبرز ۀ روند جنگادام ۀبندی، خود نشان ترکیب

 ها).  (تقابل در جهت حرکت اسب )7شکل ر.ک؛ (مخالف هم در حرکت هستند 

 

 

 مختلف در صحنه،(مأخذ: نگارنده) یروهایجهت حرکت ن: 8ل شک

 
 مأخذ: نگارنده ،یمثلث یبند بی: تقابل دو ترک9شکل 

 
 سه قاب مختلف (مأخذ: نگارنده) :10شکل 

 

 32×  2/47ابعاد  کاغذ، روی طال و نقره جوهر، مات، مدیوم آبرنگ :4شکل 

، شمارۀ کانادا تورنتواخان موزۀ آق م.، محل نگهداری،1535تاریخ ، س.م

 www.agakhanmuseum.org: منبع ؛AKM90دسترسی 

 

شود و همچون جهتِ باد به  شناسیکی دیده می نیروی سمت راست، با عناصر تصویری نشانه

وار و در راستای  ها نیز نشانه واسطۀ نوع قرار گرفتن پرچم ایرانیان است. جهت قرار گرفتن صخره

حملۀ فریبرز به سمت دشمن است (تقابل جهتی). دو فیگور حیوانی غزال و گرگ به عنوان 

اند. غزال به معنای خدای جنگ  و فیگور انسانی فریبرز و کلباد در تصویر آورده شدهتمثالی از د

خویی  شهرت به بدی دارد و نماد درنده عمدتاًو گرگ حیوانی است که  )71: 1387(ر.ک؛ هال، است 

سازی (خیر و شر) و تقابل دوتایی جهتی در اثر وجود  . تقابل دوتایی مکمل)90همان: ر.ک؛ (است 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
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ها در جهت ایجاد معانی  هنرمند در این اثر، تالشی برای افزودن عامدانۀ عناصر و نشانه دارد.

ای موجود در تصویر،  بندی، چه در عناصر نشانه است. این موارد، چه در ترکیب چندگانه نکرده

شود  معنایی در این اثر نیز دیده نمی معنای واحد دارند و همه در راستای یک هدف هستند و چند

 .)2جدول .ک؛ ر(

 کند می آزمایش را خود پسران فریدون :5ۀ شمار ۀگار. ن11

 روایت اثر. 1ـ11

های قبلی با ضحاک مقابله  گردد که در داستان میماسی، داستان به فیگور فریدون بردر این اثر ح

نـد.  آور ها برای او سه پسر به دنیا مـی  نماید. آن و بعد با دو دختر پادشاه جمشید ازدواج می کند می

و ازدواج رسـند   بلـوغ مـی   هـا بـه حـدّ    که آن تا زمانی ،کند انتخاب نمیها  هیچ اسمی برای آنوی 

از آیـد کـه    میدرهای واقعی پسرانش، به شکل اژدهایی  . فریدون برای تعیین شخصیتنمایند می

ص با این دلیـل کـه هـیچ شـخ     گریزد، ر بزرگتر با دیدن اژدها می. پسزند میدهانش آتش بیرون 

ترین پسر کـه در   شود. اما جوان نبرد با آن موجود میجنگد. پسر وسطی آمادۀ  ا اژدها نمیعاقلی ب

، پسران فریـدون و مثـل   چون او و برادرانش ،گوید که آرام گیرد به او می است، کنار اژدها ایستاده

نیـت  به دنبـال ام زیرا او  ؛گذارد لم میفریدون نام پسر اول را سَ ،جو هستند. بنابراینپدرشان جنگ

شـجاعانه بـا اژدهـا     چون ،دهد می پروا بود و پسر سوم را ایرج لقب بود. پسر دوم را تور، چون بی

 ).Canby, 2013(سوم پادشاهی خود را تخصیص داد  ، یکاز پسرانش یکرو شد و به هر  روبه

 خوانش اثر. 2ـ11

ز، پلنگ و خرس نیـز در تصـویر   بُ سه فیگور انسانی در حال نبرد با اژدها هستند و حیواناتی چون

، در انـد  کـار بـرده شـده    عالوه بر حیوانات نمـادینی کـه در اثـر بـه     ،شوند. در این روایت دیده می

. اسبِ پسـر اول  است شدههای متفاوت نمایانده  حالت ،ها در سیمای اسب نیزهای فیگورها و  چهره

آرام و  حرکـت اسـت و اسـب سـوم،     پسر دوم، در حال هیجان و در حال ترس و فرار است. اسبِ

انـد و از هـم جـدا نیسـتند.      شدهها در هم منعکس  های فیگورها و اسب شود. حالت متین دیده می

، باز است و تصویر است. قاب در سمت راستِ سوم باالی اثر به آسمان طالیی اختصاص یافته یک

بسـته و   ، قـرار گرفتـه  شود و سمت مخالف آن که پشت به اژدهـا   جا دیده میشکست کادر در آن

 بنـدی نیـز   ها نیست. از لحاظ ترکیبجز فرار از اژدآن است که راهی گر مسدود است. این امر بیان

زنـد.   های آتشی است که از دهان اژدها بیـرون مـی   شراره ۀادام ۀدهند شکست کادر در اثر، نشان

اند و  تصویر متمایل شده راست رو به جهتِ ،آن ریتأثتحت  ی درختانی که در این مسیر هستند،حتّ

وصل  کند. یک پای اژدها به درختی های آتش را به بیننده القا می این موارد، آن حس شراره ۀهم

العبـور و   هـای صـعب   . این اژدها در میـان صـخره  است شدهبرگ  شده که از خشم این موجود، بی

هـای   باشد. وجود رنـگ  گر خشم او (اژدها)تا بیان است، های آتش، ترسیم شده خروشان چون شلعه

ـ کأتبرخـی   های مختلف صحنه کمک کرده، ر قسمتسرد و گرم در اثر نیز به مرو را شـدت   دهای

 بخشد. می
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 4ۀ تحلیل اثر شمار. 3ـ11

تقابـل  ر.ک؛ (شوند  بینندگان این اثر، با سه فیگوری مواجه هستند که در حال نبرد با اژدها دیده می

شناسیک، بـرای معرفـی حضـور فریـدون در اثـر       یک عالمت نشانهاژدها)، ( گوریف. این خیر و شر)

ها آورده شده، همیشه مظهر شـر،   رههایی که در نگا ها و روایت دانیم که اژدها در داستان است. می

. پس یک تناقض معنایی در این اثر دیـده  است تمثالی از فریدون ،و در عین حال بدی و شیطان،

رفتـه در نقاشـی،   کار سازی است. غیر از سه فیگور انسانی به ملتقابل دوتایی مک شود و همان می

هـایی   هـا و نشـانه   ها همـان مصـداق   ز، پلنگ و خرس. اینبُ :شود سه فیگور حیوانی هم دیده می

هـایی   ک در قسمتشناسی هستند که نقاش برای کمک به فهم معنای واقعی اثر، به صورت نشانه

 »امنیـت و اهلـی بـودن اسـت     نی و تمایل به آرامش،قربا ۀویژحیوانی «ز، است. بُ از نگاره گنجانده

گـر واقعـه و البتـه     و از دور نظاره است شدهکه به فرزند بزرگ فریدون نسبت داده  )35: 1387(هال، 

گریزان است. خرس
 
رفتـه   کـار  سفید به) 5(. پلنگ )45 ر.ک؛ همان:(، نشانی از نیرو و خشم است )4(

. از لحاظ است شدهکه در نقش پسر جوان ظاهر  )40 همان:ر.ک؛ (است  نشان از شجاع بودن ،در اثر

شناسیک، دو نیروی موافق و دو نیروی مخالف در تضاد با هـم در اثـر    بندی و عالئم نشانه ترکیب

 ،چنـین . هم)9و  8 شـکل ر.ک؛ (بنـدی مثلثـی خـالف جهـت هـم)       شوند (تقابل دو ترکیب دیده می

یک جوی آب در سمت شکسـت کـادر    باشود که  در اثر دیده می اژدها ۀای برای فرم پیکر قرینه

تا اژدها و  ،است امی را برای سه برادر مهیا ساختهیک فضای بسته و د ،نگاره است و در عین حال

شـود و مـدام در جریـان     دست می به ، دستپسران به ایفای نقش خود بپردازند. معنا در این نگاره

 ای برداشت کرد: توان از عالئم نشانه می است. در این اثر، چند تفسیر را

 شوند. این نیروها با هم خنثی می کدام بر دیگری برتری ندارد و  ) هیچ1

ت، پیروزی اژدها را به لحاظ بزرگی، هیبت و قدر ،کند ) نیرویی که اژدها بر صحنه وارد می2

 دهد. نشان می

(تقابل دوتایی  »شود اژدها میفیگور سوار، منجر به پیروزی بر  ) جنگاوری و دالوری دو3

 ).وارونگی

اسـت   شـده به تناسب این سه معنای دریافتی، اثر از سه قاب مختلف تشـکیل   ،به نظر نگارندگان

توان  است. می ران با اژدها را در یک قاب آوردهپس ،نبرد ۀ) و نگارگر هر سه صحن10شکل ر.ک؛ (

در قاب قرمز، تقابل اژدهـا و ایـرج، در قـاب    د. زمانیِ رویداد را در این اثر مشاهده کر به نوعی هم

ای، و یک قاب مشکی کوچک با شکلی متفاوت،  آبی، تقابل سه پسر فریدون در یک ترکیب دایره

و یک بُز در آن محدوده اشاره به سلم دارد. بدین ترتیب، معنای مشخص در اثر حـاکم نیسـت و   

و کثـرت معنـایی در نگـاره دیـده      اسـت  هطبق نظریۀ دریدا، معنای واحد در بطن اثر تولیـد نشـد  

های اطراف آن اسـت و مـدام بـا     وار، وابسته به نشانه شود. معنای هر نشانه در این اثر زنجیره می

بابد که منطبق بـا نظریـۀ پساسـاختارگرایی دریداسـت.      دگرگونی از متنی به متنی دیگر تغییر می

 کند. شخص میهای دوتایی در این نگاره را م ، انواع تقابل3جدول 
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 (مأخذ: نگارندگان) کند یم شیپسران خود را آزما دونیفر ۀهای دوتایی در نگار تقابل :3جدول 

 های انواع تقابل

 دوتایی

 4 ۀاثر شمار

 عکس.، پس اژدها مظهری از خیر نیست و براگر سه پسر فریدون مظهر خیر است تقابل خیر و شر: سازی مکمل

یا  ،بودنش مجاز و قابل تعریف نیست ، پس انساندها در نقش حیوان استاگر اژتقابل انسان و حیوان: 

 تواند ویژگی حیوانی داشته باشد. پس نمی ،اگر اژدها در نقش انسان است
پس طرح ساده نیست. تقابل  ،تو از اثر استنباط شوداگر سه قاب تودر تقابل سادگی و پیچیدگی:

آبی و  دو قاب قرمز و های سلم، در مقابل پیچیدگی ۀز به نشانسادگی قاب مشکی با یک کاراکتر بُ

 عکس.بر

تواند نمادی از سلم باشد و نه  پس می ،ز تمایل به آرامش و امنیت دارداگر بُز، پلنگ و خرس: تقابل بُ

تواند نمادی از ایرج باشد و نه سلم و تور.  پس می ،ایرج و تور. اگر پلنگ نشان از شجاع بودن است

 اشاره به تور دارد و نه سلم و ایرج. ،نیرو و خشم استاگر خرس نشان از 

و بدی  همواره مظهر شرّ شود، ها دیده می ها و نگاره استانروایاتی که به طور معمول از اژدها در د تضاد

 اژدها تمثالی از فریدون است. ،اثر نیاکه در   در صورتی ،است بوده

که وجود  طوریه ب ،ریدون و اژدها در ارتباط مستقیم هستندف ،در این اثر تقابل فریدون و اژدها: وارونگی

 کند. فریدون در اثر، اثبات وجود اژدها به عنوان تمثالی از فریدون را ملزم می

وزی یا پیر ،سوار فیگور اسب 3نوط به اثبات پیروزی پیروزی اژدها م تقابل پیروزی اژدها و سه فیگور:

 بر دیگری برتری ندارد. یک  درت هیچست و یا قفیگور منوط به شکست اژدها 3

ت نیروهای جهت حرک ،)8دو ترکیب مثلثی خالف جهت هم در اثر (شکل  تقابل چپ و راست: جهتی

 .ها با جهت حرکت فیگورها تقابل جهت صخره )ـ8مختلف در صحنه (شکل 

 تحلیل تطبیقی محتوایی و معنایی آثار. 12

ها مشهود است. عالئم  تقابل دوتایی دریدا در این نگارهشده در این پژوهش،  با بررسی آثار مطرح

بندی یا رنگ یا هر عامل دیگری در نگـاره، باعـث    شناسیک در آثار مختلف، به مدد ترکیب نشانه

باشد. در این راستا، نقش تقابل دوتـایی در   راهنمایی مخاطب در جستجوی جوهر و معنای اثر می

 باشد: ها شامل موارد زیر می های مورد بحث، با معنای نشانه نگاره

ل تقابل حضور خیر و شر در یک اثر ـ سـادگی و   ردتری شامهای دوتایی به موارد خُ این تقابل .1

پیچیدگی ـ درون و بیرون ـ تقابل چپ و راست ـ آزادی و اسارت ـ وحدت در کثـرت ـ انسـان و        

 هـای بـین   و مبـین تفـاوت   نـد ا ... تقسـیم شـده  حیوان ـ تقابل مرگ و زندگی ـ تقابل گاو و مار و  

 .)4 و 3، 2، 1های  نگارهر.ک؛ ( هاست آن

و نگارگر با ایجـاد   استگیرند که تکاملی  ها در یک جریانی قرار می در برخی از این آثار، نشانه .2

 ،و در نهایت شود میشناسیک اثر  ها، موجب بررسی بیشتر مخاطب، در عوامل نشانه تقابل بین آن

 .)3و  2 های نگارهر.ک؛ (گردد  بر او بیش از پیش می روایت جاری ریتأث

هـا از نـوع    های معرفی شده در این پژوهش بنا به نظریه دریدا، تقابل در مواردی دیگر از نگاره .3

شناسیک، منجر بـه لـزوم    که اثبات یک عامل نشانه  طوریه ب ،های دوتایی وارونگی هستند تقابل

ر.ک؛ (هـا بـه یکـدیگر اسـت      همان وابستگی نشـانه  ،ود و اینش ساز دیگری می اثبات عامل نشانه

 .)4و  1 های نگاره
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 انـد،  گی در اثر خود اسـتفاده نمـوده  های دوتایی تضاد و وارون در مواردی که هنرمندان از تقابل. 4

دارای این ویژگی هستند) و  4و  1های شماره  (نگاره است شدهمنجر به ایجاد معانی متعدد در اثر 

 اند. ، عامدانه به آثار اضافه شدهرداین موا

 است:زیر ها در آثار، در دو مورد  های دوتایی دریدا و معنای نشانه ارتباط تقابل .5

 تر؛ برای تولید مفاهیم عمیق الف)

 تالش برای ایجاد مسیر انحرافی نشانه در تولید معنای آن. ب)

 معنـایی  چندمخاطب است. حضور ، برای درک و تفهیم بیشتر موضوع در نظر باالهر دو مورد 

یک دالی هستند که بر مدلولی خاص اشاره دارنـد.  ، هردر واقع .ناپذیر است ها، عاملی اجتناب نشانه

خوش ها، بسته به عوامل مختلف تأثیرگذار، دست نشانهدر  معنایی چنددر این اثنا، ماهیت و حقیقت 

آشنایی با عالئـم  ناروایت جاری در اثر و یا آگاهی مخاطب از ناتواند  د. این عوامل میشو تغییر می

چون خیر و شر در آثار و زمان تولیـد اثـر   هم ،های دوتایی تقابل غیبتشناسیک، حضور و یا  نشانه

در اغلب  ،پردازیم. نمایان شدن معنای ضمنی و درونی اثر هنری باشد که به توضیح این موارد می

به عالئم ارتباط تصـویری و تجسـمی و حتـی     موارد نیازمند آگاهی مخاطب است و مخاطبی که

نگـارگر در بیـان   ی دچار مشـکل شـود.   شاید در درک معان د،آشنا نباش بارۀ روایت جاری بر اثردر

ر ازلی در عـالم محسوسـات   وَبیان صُ؛ زیرا شود ل میها متوس منظور خود در بیشتر موارد به نشانه

ء محدود است. چنین قیـدی از   در یک شی دودنامحای  گنجد و این امر عین گنجانیدن پدیده نمی

از قـدرت دریافـتِ مخاطـب     چراکـه  هـم اسـت؛  مخاطب  ن اشکاالتی در دریافتِه، مبیّحضور مادّ

گیرد. او ای از اوهام و شاید بالتکلیفی قرار  در ورطه ،اعجازگونهعمال روح و اَ کاهد و بیانگری می

گری صـورت  ترین نشانه را در راستای بیـان  یهشب ترین و ، نزدیکهای مدّنظر خود در انتخاب نشانه

وصـال بـه ایـن معنـای      است. گـاهی  نامعلومگزیند. وی حقیقتی را دیده که بر بیننده  میبرازلی 

، مخاطب اگر عالوه بـر  ولی در اغلب موارد ،پذیر نیست ، دور از تصور است و امکاننظر نگارگرمدّ

ر و شرایط و محـیط اجتمـاعی   روایت جاری بر اث ۀطشده، آگاهی و دانش خود را در حی موارد گفته

ه باید در نظر داشت که آثار مورد مطالع. نظر نگارگر خواهد رسیدزایش دهد، به هدف مداف هنرمند

از جامعـه و   متـأثر صفوی است و از آنجا که هنرمنـدان همـواره    ۀمربوط به دور ،این پژوهش در

از جهان طبیعی و حوادث پیرامون محـیط   ریتأث ،استهاند، خواسته یا ناخو محیط اجتماعی خود بوده

هـا گـاه منـاطق     ، نشـانه نگـاره در توصـیف بـاطنی    شـود.  مینمایان  شانآثارزندگی، به نوعی در 

یـک معنـا از درون معنـای دیگـر عبـور       ،هـا  دهی به آنکی دارند و در راستای جهت و معنامشتر

ای آثار، چـه بـاطنی و    فضای نشانه ید. در کلّآ ها پدید می کند و نوعی پیوند هماهنگ بین آن می

ایـن   4 ۀشـود. اثـر شـمار    ای مـی  های مختلف نشـانه  چه ظاهری، موجب هماهنگی بصری نقش

ـ   ،پژوهش ت شامل این ویژگی است. در این نگاره دیدیم که معناهای متفاوتی ظاهر شدند. بـا دق

نه، از دل م کـه یـک معنـا از نشـا    شوی شده در تصویر، متوجه می در آن و توجه به روایت گنجانده

هـا در ایـن    تفسیر نشانه ،شود. بنابراین بستگی ایجاد میها هم و بین آن کند، معنای دیگر عبور می

اژدها و دلیری جنگاوران در این نبـرد،   ۀالجث با وجود هیبت عظیم نگاره به صورت زیر خواهد بود:
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این در حالی است کـه   دیگری نیست. یک بر دیگری برتری ندارد و هیچ یک مغلوب  قدرت هیچ

شود.  تفهیم میپیروزی اژدها  ها با هم نداشته باشد، ارتباط آن اگر بیننده آگاهی به معنای نشانه و

فهم و درک بیشتر روایت داستان در اثر قرار داده  برایهایی  ، مصداق4 ۀشمار ۀدر نگار ،چنینهم

، معانی، ناشـی از اشـتراک   1 ۀدر اثر شمار .تاسز، خرس و پلنگ بُ . این مصادیق شاملاست شده

و معانی درونی متعدد و متضاد از هم در این نگاره دریافت شـد.   ها نیستند تن نشانهمحل قرار گرف

ـ    در این اثر، فضاسازی درون و بیرون با هم ادغام شده دو  ۀاند. معنای درون و بیرون نیـز بـه منزل

کس یک در دیگری مـنع ، بلکه آثار هرگیرند هم قرار نمیند که در کنار هستقلمرو جدا از یکدیگر 

دیداری و  های تصویری از نشانه ن انعکاس متقابل است که معنای هریکهمی شود و در اثنای می

 شناسیکی آفریده شده که کلّ نشانه ۀدر این نگاره، اندیش ،شود. بدین ترتیب آشکار می غیردیداری

کاررفتـه در   ههای ب دهد و دیگر مخاطبی که از نشانه رار میالشعاع ق ای اثر را تحت فضای اسطوره

بلکـه بـه    ،نخواهـد داشـت   هـای دیگـر نگـاره    قسمت باالی اثر آگاه شده، نگاه عادی به قسمت

معنـای  پـس   .رفته در اثر توجه بیشـتری خواهـد داشـت   کار ای به های معنایی عناصر نشانه داللت

عنای صریح است. برداشت معانی متفاوت از این اثر بـا  و متفاوت از م ضمنی در این اثر وجود دارد

 :استشامل موارد زیر  ،ها استفاده از نشانه

دار  ، ج) ادامهب) به معنای الوهیت برای فرد دربند الف) به غل و زنجیر بستن ساحر و جادوگر،

 ش.بودن جریان روایی حاکم بر اثر، د) محبوس شدن و محاصره شدن ضحاک با دو مار در اطراف

پیونـدی   ،و در حقیقـت  وندشـ  میگاهی نیز معانی از اجتماع چندین نشانه در کنار هم حاصل 

یعنـی معنـای    ؛دشـو  منجر به تولید معنای واحد از اثر می ،آید که در نهایت ها به وجود می بین آن

های موجود در نگـاره اسـت. معـانی     نشانه سته به تجمع و کمک گرفتن از تمامحاصل نگاره، واب

های  شود. نگاره راستا است و تضادی دیده نمی جهت و هم با یکدیگر هم ،ها در یک سو نشانه ۀمه

رسد و متغیر نیسـت. در آثـار مـورد     چنین هستند و مخاطب به یک معنای ثابت می 3و  2 ۀشمار

 صرفاًها وابسته است و نه  های باطنی و درونی نشانه بحث، معنای اثر هنری، بیشتر با نظام نسبت

، از جملـه نـوع پوشـش    ای ظاهری گر و ظاهری. برخی عالئم نشانه شناسیک صورت عالئم نشانه

ای از  ... بسته به کاربرد این عناصر در زندگی اجتماعی و فرهنگی عصر مورد نظر، نشانهها و لباس

 است برده نشدهکار  انی متضاد با ظاهر تصویر، بهمع ،3 ۀ. در اثر شماراستآرایش جنگی آن دوران 

ی به منظـور راهنمـای  ها  و نشانه استو هر نشانه از این نقاشی، موجب یک داللت معنایی خاصی 

شـود.   در این نگاره دیـده نمـی   معنایی چندو  هستندمخاطب برای رسیدن به غایت هنرمند از اثر 

ب در مواردی که نگارگران از ترکیب چند قا توان تنظیم کرد: را می 4جدول  ،پس به طور خالصه

اسـت. در   معنایی در اثـر شـده   )، منتهی به چند4و  1اند (ر.ک؛ نگاره  مختلف در اثر خود بهره برده

های فضایی از یکدیگر متمایز و جدا هستند؛ چراکـه   شود که نواحی و جهت این آثار، مالحظه می

ی و متفاوت شناسیک دارای معنای ارزشی تقابل هر کدام بار معنایی متفاوتی دارند و از لحاظ نشانه

 هستند (تقابل دوتایی).
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 خذ: نگارندگان)ها در آثار مورد بررسی (مأ معرفی ماهیت و عملکرد نشانه :4جدول 

اما اگر با دقت  ،شود خودی انجام می به گاهی با عمل خود ها، البته ارزش گذاشتن به این نشانه

شـویم کـه آگـاهی از مفهـوم و معنـای عالئـم        متوجه مـی  ها بررسی شوند، طور عینی نشانه و به

های  اه مناسب نشانهرفته در اثر، با امر واقع خاصی مرتبط است. انتخاب جایگ کار یک بهشناس نشانه

نظرش، از ای بـه معنـای مـدّ    تـرین عناصـر نشـانه    هنرمنـد از نزدیـک   ۀتصویری در اثر و اسـتفاد 

شود.  به انتقال معنا و پیام خاص برای مخاطب منتهی می ،هایی است که در یک اثر هنری ویژگی

 ینقاشـ نـری  شویم که مخاطب در مواجهه با یـک اثـر ه   متوجه می ،با بررسی این آثار ،چنینهم

بر اساس خوانش ظاهری تصـویر و زیبـایی بصـری     است: اول،رو  )، با دو نوع خوانش روبهنگاره(

درک و خـوانش   ،دهنده در نگـاره و دوم  ای تشکیل عناصر نشانه ۀشناسان حاصل از چیدمان زیبایی

نـری  ای کـه در اثـر ه   شناسیک معنای باطنی عناصـر نشـانه   درک نشانه ،باطنی تصویر و در واقع

 نیزها در ایجاد تصور معنایی مخاطب در برخورد با تصویر و  . شناخت این نشانهاست شدهگنجانده 

ها، زمـانی در   ها در نگاره دارد و معنای حقیقی نشانه ییسزادرک گفتمان حاکم بر اثر اهمیت بدر 

هـا   نشـانه  معنـای  ،هر حالبه  .به معرفت برسد شود که از قلمرو گمان گذار کرده، فرد حاصل می

شناسـانه، بـرای    افتد. آگاهی از مباحث زیبایی می در اغلب اوقات به تعویق ،دریدا ۀمنطبق با نظری

عمق بخشیدن و القای مفاهیم واال بـرای   ، به منظورباشد یمهنرمندی که تصویرگر چنین آثاری 

 باشد. هنر نگارگری مهم می

 جهینت. 13
کـار   برای درک مخاطب به تر نشانه تولید مفاهیم عمیق ربه منظوتوانند  های دوتایی هم می تقابل

های خـاص   حضور نشانه. باشد شانهبرای ایجاد مسیر انحرافی در تولید معنای نی تالش روند و هم

 بـه وسـیلۀ  بخشد. این زبـان   میبه اثر در یک نگاره به عنوان زبان یک هنرمند، ماهیتی جداگانه 

 ،ها کلید این ترجمه دشوار است. نشانه ،ن روش و در واقعشود. گاهی پیدا کرد مخاطب ترجمه می

کنـار  ست. مخاطبان آثار نگـارگری، بـا   ه اهای ناگفت ر اندیشهاعم از دیداری و غیردیداری، نمایانگ

توانند به معنای باطنی آثار پی  ها و عالئم تصویری و باطنی موجود در اثر، می هم قرار دادن نشانه

هـای تصـویری موجـود در اثـر      لزوم آگاهی از ارتبـاط معنـا بـا نشـانه     ید،نما مهم می. آنچه ببرند

ست. ماهیت هر نشانه ا متفاوت از دیگری ،ها در هر اثری نگارگری است. ماهیت و عملکرد نشانه

تعیـین   های دیگـر همـان سـاختار    به شرایط مختلف نگاره و مناسبات آن با نشانه در اثر، با توجه

در نظر گرفت. عدم حصـول معنـای ثابـت در     اید در بافت تاریخی خود آناثر را ب د. معنایشو می

 ها کرد نشانهماهیت و عمل نگاره ۀشمار

1 
یک در دیگری منعکس های هر اند و انعکاس نشانه شده فضاسازی درون و بیرون با هم ادغام

 ها نیست. ناشی از اشتراک محل قرار گرفتن نشانه ،گردد. معانی می

 3و  2
یک معنای واحد از  ،شود و در نهایت ار هم حاصل میاز اجتماع چندین نشانه در کن ،معانی

 گردد. برداشت می ها آن

4 
کند. معنای  ها ایجاد می پیوندی بین آن کند و می از دل معنای دیگر عبور یک معنا از نشانه

 هاست. ل، ناشی از اشتراک معانی نشانهکُ
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وهش هـای پـژ   توان به تمام آثار نگارگری تعمیم داد و ایـن از یافتـه   های یک نگاره را نمی نشانه

هـای   هـا و حضـور تقابـل    معانی نشانه بارۀشده در این پژوهش، در نگاره معرفی 4است. از بررسی 

 شد: دوتایی، این نتایج حاصل

ها شامل: تقابل دوتایی  وجود دارند. این تقابل ۀ مورد بحثنگار 4های دوتایی دریدا در هر  تقابل ـ

 یردتـر هـای خُ  بـه تقابـل   ، و تقابل دوتایی جهتی است کـه هریـک  سازی، تضاد، وارونگی مکمل

 شوند. تقسیم می

 شوند. دیده می 4و  1های  های دوتایی وارونگی در نگاره تقابلـ 

، هر نشـانه بـه   3 و 2های  و در نگاره وجود دارد 4و  1 ۀهای شمار فقط در نگاره معنایی چندـ 

 د.شو معنایی مشخص منتهی می

اند. آثـار   شود که از ترکیب چند قاب مختلف تشکیل یافته هایی دیده می در نگاره معنایی چند ـ

 چنین ویژگی دارند. 4 و 1

تضاد و وارونگی، منجر به ایجاد معانی متعدد در اثـر   های دوتایی هنرمندان از تقابل ۀاستفاد ـ

که هنرمنـدان    زمانی ،شوند. بنابراین دیده می 4و  1 ۀکه این موارد نیز در اثرهای شمار است شده

واحد،  ۀهای متعدد از یک سوژ در صورت وجود روایت به تصویر کشیدن موضوعی را داشتند،قصد 

و اثر را در ترکیبی از چنـد قـاب    اند استفاده کرده ی در اثر خوددوتایی تضاد و وارونگ های از تقابل

 اند. به نمایش گذاشته

کرد شناسایی و معرفی شدند. ماهیـت و ذات  ۀ این مقاله، سه نوع عملشد های بررسی در نگاره

ها، بسته به هدف هنرمند، از اجتماع چندین نشانه تا وجود اشـتراکاتی در معـانی    معانی این نشانه

تواند متغیر باشد. اگر مخاطب آشنا بـه   در دیگری، می نشانهها و نیز انعکاس فضاسازی یک  هنشان

 چراکـه  ؛شـود  در نظر وی زودتر عیان مـی  ،شده در آثار ی باشد، معنای گنجاندهشناس نشانهمباحث 

از  استفادهناگزیر به  ،گرا نیست و هنرمندان این عرصه برای بیان مفاهیم خود هنر واقع ،نگارگری

 هستند. بصریهای بصری و غیر نشانه

 ها شامل موارد زیر است: نشانه معنایی چندکارکرد 

ی بـرای بیـان   تـرین صـورت مـادّ    حاصل انتخاب نزدیک معنایی چند، و بیان حقیقت صرفاً .1

 حقیقت است.

 شود. از آن دریافت می یمعانی متعدد ،است و به مرور زمان . در زمان خود، کارایی داشته2

 ها نوشت یپ

در ذات زبان شناخته  ،گانههای دو و تقابل است شدهگرفته » Binary opposition«از انواع تقابل معنایی است که از اصطالح  یکی .1

 .)398: 1370احمدی، ر.ک؛ ( شوند می
ای است که  نظریات برجسته به دلیل ،است که شهرت وی در عصر حاضر تبار الجزایری  )، فیلسوف فرانسویم.2004ـ1930( . ژاک دریدا2

 است. ادبیات و هنر بیان کرده ۀدر حوز
 .گئورگ ویلهلم فریدریش هگل. 3

 ).Hutan's Shahnameh( هوتن تغییر داد ۀشاهنام. نام آن را به 4

به است.  نیز رسیدهصفوی  ۀثیرات آن به دورأصفوی رواج داشت و ت ۀاز طی قرن قبل از دور روابط تجاری ایران و چیناینکه با توجه به . 5

 ابریشم، هنر ایران از هنر چین تأثیر پذیرفت ۀایران با چین و قرار گرفتن ایران در مسیر جاد یو تجار ی، هنریعلت گسترش روابط فن

 ها و مظاهر تصویری چین در اثر است. ) و این دلیلی برای حضور برخی نشانه123: 1384مهجور، ر.ک؛ (
 .)40: 1387هال، ر.ک؛ ( تا نماد دالوری در جنگ باشد ،آراستند چینی را با پوست پلنگ می های برخی از افسران . جامه6
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 منابع
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، 25ش   ،7، س نقـد ادبـی  ، بیـوتن شناسی اجتمـاعی رمـان    )، نشانه1393بیجاری (  و معصومه باستانی خشکفرهنگی، سهیال

 .151ـ121صص 

ـ ، »صـفوی  ۀگری چین بـر ایـران در دور  سفال یرتأث« )،1384فیروز، مهجور ( صـص  نـی،  ادبیـات و علـوم انسـا    ۀدانشـکد  ۀمجل

 .137ـ123
، 34ش  ،10 ، دنگـره ، »نگـاری عثمـانی   در سنت شـاهنامه  طهماسبی شاهنامۀ یرتأث«)، 1394ظاهر (عادل  محمدزاده، مهدی و

 .38ـ26صص 
، 6 ، سپـژوهش هنـر  ، »شناسـی  تحلیل و خوانش عکس بر مبنای ابزارهای تحلیلی رویکرد نشانه«)، 1395( زاده، علیرضا مهدی

 .90ـ70صص ، 12 ش
، س مطالعات هنر اسـالمی ، »قاشی دیواری قصر سردار ماکوییهای دوتایی در ن خوانش بینامتنی و تقابل«)، 1397( الری، مریم

 .54ـ41صص ، 32ش   ،14

 نشر مهر نوروز. ، تهران،1 ، چ»تقابل دریدا در هنرهای تجسمی ۀنظری«، )1397( پورمحمود السادات و صدف لر، اشرف موسوی
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