
 

 که است، قدرتمندی بصری زبان دارای بصری، فرهنگ اعالی هاینمونه از یکی عنوانبه نگارگری

 در خاص هایظرفیت دارای هم و دهدمی قرار خود ثیرتأ تحت را اثر ادبیات بر مبتنی روایت هم

 از را خود منحصر خوانش اما برخاسته ادبیات دامان از ایرانی نگارگری. است هنری و بصری بیان

 بصری ترجمه را ادبی روایت خود، تمهیدات از استفاده با نگارگر هنرمند. است کرده ایجاد روایت

 روش از استفاده با. است دیدن بر متکی تصویری خوانش داده، قرار مخاطب مقابل در و نموده،

 آن مفهوم و اثر اصلی جوهره مشاهده، توسط تا شودمی تعلیق اثر روایت ایمدال ماکس آیکونیک

-پیش نتیجه در گیرد، قرار تصویر درباره فهم مقابل در تصویر طریق از فهم روی این از. شود درک

 و کنندهدریافت اصلی عنصر عنوانبه دیدن کنش و گرددمی تعلیق تصویر مورد در هادانسته

 روش و تحلیلی -توصیفی روش، براساس تحقیق، این در ژوهشپ. گیردمی قرار معنا، ایجادکننده

 بر مبتنی پژوهش این هاییافته .است اینترنتی پیمایش و اسنادی کتابخانهای ها، داده گردآوری

 ذهنی هایبرداشت به منتج اندازچشم پیشافکنی و صحنه چینش صوری، ساختار تحلیل اصل  سه

 ایرانی، هنرمند توسط طراحی اصول و تصویرشده جهان   پرسپکتیو فقدان شود،می عینی واقعیت از

 اسفندیار کشتن» نگاره سه موردی مطالعه برای .است صحنه آرایش در ذهنی بینیجهان این نمونه

 . است شده انتخاب «دراویش سماع» و «زلیخا و یوسف»  ،«را ارجاسب
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مدالیا دگاهید یۀبر پا ریو خوانش آن بر اساس تصو یدر نگارگر تیروا قیتعل  

 عباس بزرگمهرشهره علیپور، محمدرضا حسنی، 

 مقدمه

ارتباط برقرار  است تا با آندنبال دانش و یا روایتی توجه به ساختار صوری اثر، ذهن بههنگام مواجهه با تصویر پیش از 

عنوان روش ژی بههای خود را در تصویر بگنجاند. یکی از رویکردهای متداول تحلیل تصویر، آیکونولوکند، یعنی دانسته

 با خصوص نگارگری ایرانی مورد توجه قرار گرفته است. آیکونولوژیهای اخیر درسالاست که در  تفسیر اثر هنری

د تفسیر ها بیرون از خواست، و بر این اساس نگاره گرفته شکل فرم )صورت( مقابل در معنا یةپا بر آن مبانی به توجه

ی بجای تصویر مورد خوانش قرار عنوان عنصر اصلشود و روایت بهر محتوا تمرکز میجای شکل بعبارتی بهشوند و بهمی

شود، یت این کنش اصلی نادیده گرفته میروااما تصویر با کنش دیدن قابل درک است و در خوانش براساس  گیرد.می

در این پژوهش سعی برآن شده تا بر اساس نظریه ماکس ایمدال فهم از طریق  و یادآوری جایگزین دیدن شده است.

های قبلی درباره تصویر تعلیق  ها و روایتدانشویر قرار گیرد. به این منظور پیشتصویر در مقابل فهم درباره تص

گر و ان عنصر اصلی، دریافتعنونطق خود است، و در این راستا کنش دیدن بهتصویر بر اساس م شود. خوانشمی

رورت انجام این تحقیق را های خوانش هنرهای بصری، توجه به این مهم ضننده معنا است. در کنار سایر روشکایجاد

فرای روایت اثر، تعمیداتی را  گارگرهای تصویری مستقل هستند و هنرمند نها دارای ارزشکند، که نگارهروشن می

 کار برده است که مخاطب با آن ارتباط برقرار کند.به

درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است با این حال 

قیق بصری: خوانش وش شناسی های تحر"( در مقاله 1392صالحی )اند. های تصویری پرداختهآثاری به بررسی خوانش

 در بحث و معرفی که وجود دارد متفاوتی رویکردهای و هاشناسیتصویر، روش با مواجهه دارد، دراذعان می "تصویر

گیرد، کند و نتیجه میهای بصری را معرفی میرسد. وی انواع روشمی نظربه الزم هنری هایرشته در هاآن مورد کاربرد

نصری  .بازشناخت را تصویر در موجود معناهای آن واسطةبه بتوان تا است نیاز تصویر به نسبت انتقادی رویکردی

به تشریح نظریات بلتینگ  "تینگشناسی تصویر از منظر هانس بلتثلیت جسم، تصویر و رسانه انسان"( در مقاله 1393)

روایت غالب تاریخ هنر برمی آید. او معتقد است که هر های صدد مطالعه تصویر رها از محدودیتبلتینگ در، پردازدمی

. است تصاویر مکتوب متون اساس منطق بر تصویری آثار تحلیل وی تصویر جسمی جایگزین برای امر غایب است. هدف

ای و پیماشی عات کتابخانهصورت توصیفی و از نوع تحلیلی است و روش گردآوری اطالهروش تحقیق در این پژوهش ب

 .است
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مدالیا دگاهید یۀبر پا ریو خوانش آن بر اساس تصو یدر نگارگر تیروا قیتعل  

 
 شهره علیپور، محمدرضا حسنی، عباس بزرگمهر

 

 تصویر علم.1 

. بگیرند نظر در زبان منطق از جدا منطقی تصاویر، برای کوشدمی که شودمی اطالق متأخری تحقیقات به تصویر علم

 هایمالک همان با تواننمی بنابراین. است زبانی منطق از جدای تصویری، منطق که است چنین علم این اساسی فرض

تاکید جای هگرایانه در هنر نسبت داد، که برویکرد شکل توان بهاین علم را مى هاىریشهپرداخت.  تصویر تحلیل به زبانی

در این سّنت هرست (. 29: 1392فشارد )آدامز، رچشمه جاذبه ذهنی اثر هنری پا میمنزله سبر محتوا، بر اهمیت شکل به

شوند و انتقال تنها بازتولید مى نه شناختى تصاویر تمرکز داشت و نشان داد که تصاویر نیز بر قوة معرفت 1بردکامپ

کنش "کنند، بردکامپ این مسئله را نحوى فعاالنه معرفت مختص به خودشان را ایجاد مىهمچنین، به یابند، بلکه،مى

توانند اى از دیگر تصاویر، تخیالت، و خاطرات درگیر هستند و نمىدهد که تصاویر با مجموعهنامد. او نشان مىمى  2"تصویر

هاى احیاى این علم پس از چند دهه اما نخستین جرقه(. 95: 1393)نصری،ها تقلیل یابند ولت به اطالعات و پیامبه سه

 ابژکتیو تصاویر راکه شاگرد ایمدال بود، فهم  هنر، تاریخدان 4همگردد. گوتفرید بوبازمى 3سکوت به آراى ماکس ایمدال

 تصاویر تمرکز دارد. داند و بر ادراک و تفسیر مختص به خودناممکن مى

 چرخش» به که شد ارائه بوهم گوتفرید توسط 1990 دهه در کندمی بیان تصاویر آنچه تئوری برای انتقادی کمتر روش

 مسئله به که کرد صرف پرسش یک به پاسخ برای را سال بیست از بیش خود، گفته به بوهم. شد تبدیل«  آیکونیک

 زبانشناختی برتری حقیقت این وجود کنند؟ بامی ایجاد را معنا تصاویر چگونه که است این و شده بدل او تحقیقات اصلی

 معمول تفسیر روش درخصوص بوهم اما. رفتند پیش به همچنان هنر تاریخ زمینه در مطالعات بیستم، قرن بیشتر در

 انتقاد «متون سمت به» متن و تصویر میان توازن بردن بین از دلیل به او از و بوده مشکوک پانوفسکی از برگرفته

 هاینشان صورتبه تصاویر درک برای تالش او آیکونیک چرخش انگیزه. است میشل انتقاد اصلی نکته مشابه که کند،می

 که شودمی ناشی دیدگاه این از آیکونیک چرخش» دیگر، عبارتبه. است معانی ایجاد فرایند یک صورتبه آیکونیک

 کرد، درک دیگری چیز هیچ توسط را آنها تواننمی که آنجایی از و هستند دوربه زبانشناختی منطق هرگونه از تصاویر

 هیچ او آیکونیک  چرخش در آیکونیک  اصطالحات از استفاده که کندمی تأکید شوند. بوهم درک آنها خود توسط باید

                                                           
1 Horst Bredekamp 
2 bildakt 

3 (Max Imdahlاستاد ) تاریخچه و نقاشی مطالعه داشت. وی به دوم جهانی جنگ از پس آلمان در مدرن هنر تاریخ هنر که نقش اساسی در تاسیس 

 اواخر کتاب هاینقاشی در هارنگ رفتار خصوص در را خود نامه پایان او. پرداخت مونستر دانشگاه در 1945 سال ابتدای از آلمان مطالعات و معماری هنر،

 به و کردمی فعالیت روهر دانشگاه معاصر هنرهای مجموعه در مشاور عنوان به 1970 دهه در نوشت، ایمدال هاگر وارنر نظارت تحت کارولنژی دوران

 این و کرد برگزار آلمان لورکوزن هنرهایی معاصر در زمینه در را سمینارهایی او 1980 دهه در. بود مشغول دانشگاه بیرون و درون در معاصر هنر ترویج

 )کردمی تدریس بوخوم ای درآکادمی در خود مرگ زمان تا او .شدند تبدیل هنر آموزش هایمدل به سمینارها

http://arthistorians.info/imdahlm, 2019). 

4 Gotfried Boehm 

http://arthistorians.info/imdahlm
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 1400شهریور، 42، شماره 18دوره 
260 - 282  

 که سوسری، معنایی تفاوت از الهام با. ندارد تصویری نشانه یک عنوان به نماد خصوص در پیرس دیدگاه با ارتباطی

 در متقابل درونی هایتفاوت از را معانی بلکه گیرند،نمی دنیا با شباهت از را خود معانی کلمات که دهدمی توضیح

 به وابسته خود معانی برای تصاویر" که کندمی بیان را مفهوم این آیکونیک  تفاوت آورند،می دستهب نشانه سیستم

 Boehm and) "باشندمی نیز بصری درونی تضادهای به وابسته یکسان صورت به بلکه نیستند واقعی دنیای

Mitchell 2009:106). فرایند یک و شیئ یک صورت به را تصویر همزمان صورتبه آیکونیک  اصطالح بوهم، برای 

  تفاوت مفهوم است، الزم کار این برای و است ضمنی فرایندوار دیدگاه از تصاویر درک او هدف زیرا 5کندمی مشخص

  .گردد ممکن کالم علم یا و زبانشناختی مدل هیچ کمک بدون تصاویر درک امکان تا شود مشخص آیکونیک

 «تصاویر»مقابل، فهم و ادراک  «تصاویر» ۀهم و ادراک از طریق و یا بواسطف.2

چ ای کاماًل ضمنی و بی هیگونهه، باست متنیفراواسطه از طریق تصویر، فهم و ادراکی فرازبانی و فهم و ادراک بی

که، چرا  ؛نیز حذف گشته است "کنش" ةتئوری و یا نظری ةمتدلوژی؛ بلکه، از حوز ةتوضیح مبسوطی نه تنها از حوز

تئوری و نظریه، "دارد: نیز بیان می"دبلیو. جی. تی. میچل"با ارجاع به  "هانس بلتینگ"که تاریخدان هنر، طوریهمان

های عملی باید در جایگاهی قرار گیرند که دیگر به توضیح، تفهیم و تفسیر تصویر از طریق متن ژی و پژوهشمتدلو

 . (Sklenarova, 2014: 25) "نپردازند؛ بلکه، تصویر را از متن تمیز دهند

 

 

 (.(Bohnsack& Others, 2010: 268  ویل و تفسیر در تصویرأ: ابعاد معنا و ت1 جدول

                                                           
 انگلیسی اصطالح دو میان یآلمان زبان در. شود مشخص اصطالح دو این تفاوت است بهتر اند،شده نوشته آلمانی زبان به بیشتر بوهم کارهای که آنجایی از 5

image و picture (عکس و تصویر )نظر در دهدیم نمایش را تصویر که فیزیکی نمایش یک عنوانبه تواندمی تصویر نتیجه در. ندارد وجود تفاوتی 

 نمایش یا و است زیکیفی تصویر یک منظور لحظه هر در که بود نخواهد مشخص زیرا کندمی دشوار را آلمانی زبان از ترجمه تفاوت عدم این. شود گرفته

 . است کرده اشاره کلی صورتبه تصاویر به بوهم فهمید توانمی نیز متن موقعیت از آن اما ذهنی
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المدیا دگاهید یۀبر پا ریو خوانش آن بر اساس تصو یدر نگارگر تیروا قیتعل  

 
 شهره علیپور، محمدرضا حسنی، عباس بزرگمهر

 

 دانش آوردن در تعلیق به و صوری ساختار اهمیت.3

( است. او این نگرش را در قالب فاصله روانی 1921) 6یکی از بزرگترین نظریه پردازان جریان موسوم به نگره ادوارد بولو

صله، مراتبی دارد. فاصله زیاد کند. از دید بولو فان خود و شیئ فاصله ذهنی ایجاد میتوصیف کرده است، یعنی فرد میا

معنی قطع ارتباط فرد با اثر هنری است. فاصله کم به فاعل ادراک فرصتی نمی دهد که به پاسخ  های فوری و به

آید. یننده یا مخاطب و اثر به وجود میای است که میان بطرفی همان فاصلهطور کلی بیاش بی توجه بماند. بهشخصی

خصی به اثر داشته باشد تا این وابستگی تأثیری بر درک ناب این به این معناست که فرد هیچگونه وابستگی و تمایل ش

 ماکس کارهای مرکز در تصویر و متن میان رابطه (. مشکل328: 139و خالص او اثر نگذارد )گات و مک آیور لویس، 

 مچنینه و بوده معنا واسطه که باشدمی فردی به منحصر نمایشی کیفیت دارای تصویر ایمدال، برای. دارد قرار ایمدال

 آن آیکونیک معنایی ساختار اثر عنوانبه تصویر یک خاص خصوصیت این شود. جایگزین دیگری چیز هیچ با تواندنمی

 پیشنهاد را( آیکونیک روش) دیگر روش یک ایمدال تصاویر، بودن فرد به منحصر درک برای. شودمی گرفته نظر در

پانوفسکی با تعریف تمایز و افتراق مضمون با " .است کرده فراموش خود ایمرحله سه مدل در پانوفسکی که کندمی

مثابه منبع اطالعات از نظر جنسن فرم به (.32: 1390)عبدی،  "معنا و فرم سه مرحله تفسیر را مشخص کرده است

 دهد، فرم معتبرترین حلقهت بسیاری از یک اثر را به دست میهای بصری یک اثر هنری، اطالعامطالعه ویژگی" است،

 ما به پانوفسکی مدل رغم این موضوع،(. به19: 1392)جنسن،  "وطشان استارتباطی میان آثار هنری و سبک مرب

 تصویر هر که شد خواهد منجر گیرینتیجه این به یا و دهدنمی را انتزاعی تصاویر تحلیل فرم، فارغ از محتوا و یا اجازه

   است.  اهمیتبی انتزاعی

 کندمی تالش و کرده ایجاد را تخیل و پتانسیل که دهدمی اجاره مفسر یا و کنندهمشاهده به ایمدال آیکونیک  روش

 و دهدمی نشان تصویر آنچه از انعکاسی شامل آیکونیک  معنای مفهوم. کند وارد تفسیر در را کنندهمشاهده تجربه که

 و بوده متفاوت روایت توالی با اصلی صورت به تصویر یک خصوصیات. است تصویر برای ممکن موارد تمامی همچنین

 . کنیم روایت را آن که دهدنمی اجاره ما به و است متفاوت عملی تجربیات با همچنین

 ایمدال  آیکونیک ماکس روش.4

اختار ای/سصفحه ساختار» شامل صوری ساختاری ترکیب بعد سه میان توانمی ایمدال ماکس روش از استفاده با

 شد. قائل تفاوت« اندازچشم افکنیشیپ دیدگاهی/ ریزیطرح» و «منظره/چینش صحنه بندیطرح» ،«محیطی

                                                           
6 Edward Bullough 
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 فیزیکی و فضایی محیط در ملموس اشیای شناسایی در مخصوصاً  خود به مربوط فواید دارای پرسپکتیو: و اندازچشم

 باشد.می آنها

 بندیطرح. است تصویر محیط در و خارج جهان با تصویر در شده داده نمایش جهان بودن شبیه به انداز: مربوطچشم 

 بندیترکیب بازسازی مقابل در. بود خواهد برقرار بیرون جهان اجتماعی هایموقعیت زمینه در اما مشابه مطلبی منظره:

 هدایت تصویر خود اصلی قوانین و طراحی اصول سمت به را ما صفحه یک عنوانبه تصویر صوری ساختار از ایصفحه

 اساس بر که سیستم یک عنوانبه تصویر به نگاه سمت به را ما که است ایصفحه بندیترکیب این همه از اول. کندمی

 یک عنوانبه تصویر به دسترسی در اگر بنابراین .کندمی هدایت است، شده طراحی خود به مخصوص استقالل و قوانین

 تصویر، تولیدکننده تجربیات جهان قوانین به سیستماتیک صورتبه توانیممی باشیم موفق خود به ارجاع سیستم

 . ( Bohnsack& Others, 2010: 280) کنیم پیدا دسترسی

 ها بر اساس دیدگاه ماکس ایمدالتجزیه و تحلیل نگاره.5

  کشته شدن ارجاسب در رویین دژ بدست اسفندیار  ۀنگارتحلیل .5.1

بایسنقری است. این اثر که در  یشاهنامه ةبه نسخ مربوط« دژ بدست اسفندیارکشته شدن ارجاسب در روئین » ةنگار

موالنا  مورد نظر اثری از ةشود. نگارگلستان نگهداری می موزه هجری قمری آفریده شده هم اکنون در کاخ 833سال 

 .(551: 1378)پاکباز،  از نقاشان دوران تیموری است (امیر خلیل) خلیل

 

 

 

 

 

 

 

 (148: 1387هجری قمری )منبع: آژند،  833اسفندیار، امیر خلیل،  دستبه دژ رویین در ارجاسب شدن کشته -1تصویر 
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بندی مارپیچی و تو در توی شود. ترکیببندی، این نگاره یکی از شاهکارهای نگارگری ایران محسوب میاز نظر ترکیب

د تمام فضای ج داده تا بتوانتصویر در بیان و القای موضوع داستان نقش بسزایی داشته است. نگارگر تالش خود را به خر

آورد و شاید یکی از دالیلی که تصویر بدین شکل در آمده همین امر بوده است. فضای قلعه با وجود قلعه را به تصویر در

چون مساجد ای هممعنوی یها و دیوارها بیشتر شبیه به فضاهابندی خاص و منحصر بفرد، با توجه به کتیبهترکیب

کشتار ارجاسب کرده است.  ةشایانی برای به تصویر کشیدن صحنجا حالت مارپیچی صحنه کمک است تا قلعه. در این

بندی  سته کمی از شدت ترکیبای که نگارگر در قالب سوارکار  جنگجو و اسب ارائه کرده توانبنفش و قهوه هایضربه قلم

گردد و همراه سوار کار میاختیار به عقب برنگاه مخاطب بی تصویر، این خوانش درراست پایین تصویر را بگیرد.  ةگوش

کنار دو خواهر در بند گرفتار شود. چند سرباز که ظاهراً از یاران اسفندیار هستند در از روی پل گذشته و وارد قلعه می

زمینی تاریک و مخوف زندانی   ارجاسب آمده است که این دو خواهر در زیرشوند. در داستان اسفندیار دیده می ةشد

گویی و تالش  چیدمان فراخ  اثر و کلی شود که آنها در اتاقکی کوچک در بند هستند. بودند، اما در اینجا مشاهده می

تواند بر این نظر صحه بگذارد که درک اشیای ملموس در محیط فضای کلی مدنظر نگارگر برای بیان تمام جزئیات می

 .وی بوده است

کند. اثر  ترین آثار نگارگری مطرحی از شاخصعنوان یکانسته است این اثر را بهتوبندی صحنه و خالقیت هنرمند، قاب

ده است. ( نشان داده ش2ی قرمز رنگ در )تصویر از دو بخش نامتعارف تشکیل شده است. این دو بهش با نوارهای بسته

اب اصلی ن در تقاطع دو قشدن ارجاسب؛ روایت نخستیاوج دارد، آزادی دو خواهر و کشته چنین داستان دو نقطةهم

شدن ارجاسب، دور از و در نهایت روایت اصلی یعنی کشتهدو بخش اثر است  کنندةگیرد و گویی متصلشکل می

 هیاهوی تصویر در جایی مناسب نقاشی شده است تا مخاطب به راحتی هدف داستان را متوجه شود.

 

 (.هانگارنده : مأخذ)اصلی  نگاره  بندی صحنةقاب -2تصویر 
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از های ذهنی خود توان بیان داشت که نگارگر ایرانی، همواره سعی داشته است برداشتمی چینش صحنهدر باب 

رو جهان  تصویرشده توسط وی ینگرایانه، از اهایی فاقد پرسپکتیو و واقعورد، برداشتآواقعیتی عینی را به تصویر در

ها همان مواردی هستند این تفاوت ؛هایی بنیادی و اساسی داردتتفاو جهان خارج در محیط تصویر است، اما ةمثاببه

 که در باب برداشت هنرمند از اثر گفته شد. 

اُکر سمت راست  ةاده کرده است و با توجه به زمیناز رنگ طالیی بسیار استف هاشخصیتنگارگر در به تصویر در آوردن 

مناسب در عین تزلزل صحنه ایجاد شده است. با در نظر های تقریبا سرد سمت چپ توازنی تصویر، در مقابل رنگ

توان متوجه شد که سربازانی که یونیفرم طالیی رنگ دارند از سپاهیان گرفتن رنگ لباس اسفندیار و ارجاسب، می

 یباشند. تراکم پرسوناژها در گوشهاند از سربازان تورانی میهایی به رنگ بنفش پوشیدهای قلیل که زرهایران و عده

گیرد. تمام حکایت داستان در همین بخش صورت می ،عبارتی دیگربه ؛شودالی تصویر بسیار دیده میسمت راست با

اسفندیار و  ةای در محاصرداده بود، در لحظه قلعه تکیه ةخت پادشاهی خود در باالترین نقطارجاسب که ظاهراً بر ت

برد اما اسفندیار به او امان نداده و با حرکتی وی را به خود میدست به شمشیر و سپر  گیرد، فوراً سربازانش قرار می

هایی که ایجاد جهت توان چنین بیان کرد که چینش عناصر، حرکت خطوط پنهان، طرحدر نهایت می رساند.قتل می

 کند.کنند، چشم مخاطب را به اوج داستان هدایت میو چرخش در تصویر می

دهند، شان میچه که تصاویر نهایی که از آننیک آورده شده است، شامل انعکاسکه در مفهوم معنای آیکوطورهمان

عناصر با  سو بودنمورد بررسی، جهت حرکت ساختمان، دیوارها و غیره، و به یک عبارت کلی، هم ةباشد. در نگارمی

که در قالب کل ع است که فرود شمشیر بر شخصیت بد داستان، خود انعکاسی از موضو ةمفهوم اصلی، یعنی لحظ

عبارتی دیگر بررسی به ؛رودوی روایت اصلی داستان میسنگاه مخاطب، ناخواسته به (.3)تصویر  آمده استتصویر در

 تواند به معنای آیکونیک تصاویر رسید.های زیرین میالیه
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 (.61: 1384های نگارگری، )شاهکار. ]بخشی از اثر[، سو بودن عناصر در جهت رساندن مفهوم تصویرهم -3 تصویر

 

  

 روابط خطی عناصر و نقاط اوج نگاره )منبع: نگارنده ها(. -4تصویر 

دی هیچ بن(. با این وجود، ترکیب4در آنالیز روابط خطی نیز آشفتگی و هیجان کلی نگاره قابل مشاهده است. )تصویر 

اساس روش ایمدال، درواقع برتواند تحلیل خود را از اثر داشته باشد. رساند و مخاطب میآزاری به چشمان مخاطب نمی

تخیل مخاطب این اجازه را دارد تا تفسیر خود از اثر را بیابد. این مخاطب است با بررسی و بر اساس تجربیات تصویری  

 .(Boehm and Mitchell 2009:106) هایی که در آن دست پیدا کندتوان به معنای این نگاره و نشانهخود می

عنوان عنصر در تصویر ها تأکید کند. هرچه بهخطی موقعیت سعی داشته تا بر روابط اندازافکنی چشمپیشنگارگر در 

شده استوار هستند که در نهایت نگاه مخاطب را به موضوع داستان های خطی  از قبل مشخصود، در جهتشمشاهده می

 (.دهندسوق می
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قابلیت ایجاد معنا را  مورد چگونگی  ایجاد شدن معنا، توسط تصاویر گفته شد. تصاویر خوددر نظریات مطرح شده در 

دال این ایمپردازانی چون های نظریهگیری از تئوریچنین بهرهشناسی تصاویر، و همای با بررسی نشانهگونهدارند، به

تنهایی سبب این داللت بر موضوع دارند و خود بهر هایی که در این تصویآیکون ،طور مثالممکن قابل بررسی است. به

 شود. شوند اشاره میتفسیر می

از محور یک درخت در حال پروشود که آزادانه حولدر بخش پایین که فضای بیرونی قلعه است، دو پرنده مشاهده می

به خود اثر بدهد. این  ویریآوردن این دو پرنده، در صدد این بوده است که ارجاعی تصهستند. نگارگر با به تصویر در

طور که تواند نمادی از دو خواهر در بند باشند، که اینک در حال نجات از دست دشمن هستند. همانآزاد می ةدو پرند

عبارتی توان استنباط کرد. بهشود، میمیمطرح کرده است، در اینجا درک تصویر را، بر مبنای درکی که از خود  بایندر

 .کندشناختی دور مییکونیک تصاویر را از هرگونه تفسیر زبانی و زباندیگر، این چرخش آ

های نمادشناختی رمزگشایی از یک پیام که در بیشتر مواقع به تنهایی توسط یک تصویر ارائه شده باشد، همواره از بخش

های نمادشناختی، رسیکه مشاهده گردید، پرندگان کوچک از طریق برطورعبور خواهد کرد. در این اثر همانو داللتی 

 (.6و  5کنند. )تصاویر مسیر را برای رمزگشایی از پیام تصویر مهیا می
 

 

 (.61: 1384های نگارگری، شاهکار :. ]بخشی از اثر[، )منبععنوان نمادی از خواهران اسفندیاردو پرنده به -5 تصویر

 

 ]بخشی از اثر[ اسفندیار، بند در خواهران -6 تصویر
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توان خطی می تحلیلدیگر این تصویر اشاره داشت: در مرکز تصویر، که با توجه به  ةتوان به نکتبر این موضوع، می عالوه

هایشان بسته شده است، آن چه قابل اند و دستشمار آورد، دو خواهر در فرم خاصی نشستهطالیی اثر به ةآن را نقط

زمان دو مفهوم دربند بودن و آزادی در جا هماست، در اینآن باز  ةکه یک لنگهاست توجه است، درب پشت سر آن

 آن واحد به تصویر در آمده است.

 تحلیل نگاره یوسف و زلیخا.5.2

اکنون شده است و همالدین بهزاد خلق تیموری )مکتب هرات( است که توسط کمال ( مربوط به دورة7نگاره )تصویر  این

ای از بوستان سعدی بوده و برای نسخهه.ق،  894 -893شود. سال آفرینش اثر به سال قاهره نگهداری می در کتابخانة

قفل کرده است. ولی یوسف موفق  کار شده است. زلیخا همه درهای قصر خلوتی را که  در آن قصد اغوای یوسف را دارد

آنها نمایان است، بگریزد )گرابار، ای که درهای بسته کنندهها و تاالرهای گیجها، صحنشود با گذر از میان داالنمی

1390 :92.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (92: 1390)منبع: گرابار،  الدین بهزادزلیخا، کمال از یوسف گریز -7تصویر 

گیرد، کنش و عملکرد دو شخصیت آن است. این عملکرد چنان بارز است چه در این نگاره بسیار مورد توجه قرار میآن

شدت اجتناب کند. گرچه در داستان آمده است ها در قاب بیرونی آن بهسایر شخصیت آوردنکه نگارگر ترجیح داده از 

های دلیلی برآن نبوده است که شخصیت اند، اما اینکه دو شخصیت یعنی یوسف و زلیخا در فضای درونی تنها بوده

سعی کرده است که حالت تعلیق  های تو در تو،گارگر با به تصویر درآوردن اتاقدیگری را در بیرون قاب اصلی نیاورد. ن

ای فشردگی گونهواقعیت سر و کار داریم، به و ایستایی را به اوج خود برساند. در این تصویر با نمایش منحصر به فردی از

داستان نه از منظر کالم، بلکه بر اساس روایتی تصویری نشان داده  ،عبارتی دیگرکونیک در آن بسیار مشهود است؛ بهآی
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که طورناپذیر است. همانکه کمال منطق سکوت در آن اجتناب کالمی موجود، به این دلیل استسکون و بیشود. می

صورت احساسی بصری، بایستی بیان  تصویر را به ها و نمادهایبوهم بیان دارد، محتوا به دلیل سر و کار داشتن با جنبه

 کند.یند احساسی خاص که در آن انعکاس پیدا میدریافت کرد. از این رو است که تصویر چیزی نیست جز یک فرآ

گردد که یوسف در تالش برای باز کردن درب، نوعی صورت بیان میبندی ایمدال خوانش اثر بدینقسیماساس تبر

شود، داللت بر ایماژ ها برداشت میایی و تفاسیری که نمادها و نشانههای معنسیستمکند. فضای ساختاری ایجاد می

اند. در باب این اثر، مدلول پردازان مختلفی سخن بسیار راندهناسی و مباحث دال و مدلولی نظریهشبحث نشانه ارند. درد

تصویر یوسف یا زلیخا، خود این افراد و یا تصویر عینی و واقعی آنها )در صورت موجود بودن( نیست، بلکه ایماژ ذهنی 

 است که از این افراد در اذهان وجود دارد.

 

 (.نگارنده ها: مأخذ)اصلی  نگاره  بندی صحنةقاب -8 تصویر

به حرکت صورت خطی و هدایت شونده بود، بدین معنی که مخاطب با توجه برخالف نگارة پیشین که حرکت در آن به

شود )تصویر بندی شده نمایان میصورت قابکرد، در این نگاره، حرکت بهل مینهایی دنبا عناصر، مسیر را تا سوژة 

ها، ها است که خطوط پیچیده و ناواضح باستی کشف شود. در سایر بخشعبارتی دیگر، تنها در نوع حرکت سوژه(. به8

. فضای نمادپردازانه در کندها را تا مقصد نهایی هدایت میشدة نمای معماری است که چشمبندیخطوط عینی و قاب

غیره نداشته  روایت داستان و ورود به فضای اصلی را با درب باز و صورت عینی بیان شده است. نگارگر الزامی دراینجا به

ها بسته شده و دستان شد، در اینجا تمام دربد مجلس میپیشین که دری باز بود و سوارکاری وار است. برخالف نگارة

بدون این که  یوسف که در تالش برای باز کردن درب است، از روایت داستانی گرفته شده است، این در حالی است که

توان بیان داشت که عبارت دیگر میری به این هدف پی خواهیم برد. بهمتن را مورد مطالعه قرار دهیم، با ساختار تصوی

ها نمادهای کالمی نیستند که توسط کلمات منتقل شود. ایننگاه کردن به خود تصویر منتقل مینمادهای تصویری با 
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چنین بدان معنا است دهند. این همکنند را نمایش میآن چه نمادها تعیین می هستند که شوند، بلکه موارد نمایشی

شود، بلکه نتیجه نمادهای نمایشی ایجادکننده و یا عنوان ناشی نمی کننده ازشده توسط فرد دریافتحساس دریافتکه ا

شود. نمادهای خاموش تصویر است. این نمایش همیشه متفاوت طبیعت اشیاء است که باعث ایجاد احساس بصری می

در آن ادراک هیچگاه به باشند که تصاویر کامالً مشابه نمادهای زبان نیستند، اما هر دو متعلق به دنیایی از ابهامات می

سبت به فضای کلی معماری، نشان ها نتر آنها و طراحی بزرگدادن شخصیتتوجه به برجسته نشان رسد. باپایان نمی

ی خاص برای روایت نبوده و بیشتر تمایل داشته تا موضوع نگاره را با نمادها بند چینش صحنةهد که تصویرگر در دمی

 ها بیان کند.تصویری و شاخص نشان دادن شخصیت

گردد، نوع نگرش تصویری در این اثر نگارانه یا همان پیام ضمنی عنوان میچه که در تأویل و تفسیر شمایلبرخالف آن

توضیح داد: توان به وضوح در این باب معناست. با یک مثال می مان سطح پیشا شمایل نگارانةح یا هپیام صری پایةبر 

خیز شدن فرد نشسته در هنگام ورود دیگری به آن محل، نشان از اقدام دارد و یا تعارف کردن در فرهنگ ایرانی، نیم

زلیخا با  در نگاره یوسف و زلیخا، رفتاربرای نشستن مهمان در بخش باالیی خانه خود نشان از اهمیت آن فرد دارد. 

رساند. تالش زلیخا برای جلوگیری که پیام روشن و واضحی را میسطح پیشا تمایل نگارانة معنا قابل تفسیر است، چرا

ها، با خطوط پنهان و از گریختن یوسف، کوشش یوسف برای باز کردن قفل درب حاکی از این پیام است. این تالش

 (.9اند )تصویر تر نیز نشان داده شدهجستهآشکار بسیار بر

  

 ها(.و نقاط اوج نگاره )منبع: نگارندهروابط خطی عناصر  -9تصویر 

شناسی است امکان دریافت احساس یک وضعیت خاص براساس اشاره وجود دارد که براساس همین تفسیرهای نماد

اشاره، معنای اختصاصی و یا معنای ثبت شده آن توانیم به معنا یا محتویات ذاتی یک در این حالت است که می

باشد؛ برای مثال احساس وضعیت دلهره و فرار یوسف دسترسی پیدا کرد، و این خود مستقل از انگیزه و آگاهی فرد می

 هاست، با این وجود به یک وضعیت خاص اشاره دارد.او آگاهی این شخصیت شق و هیجان زلیخا مستقل از انگیزةو یا ع
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کننده عمل مشاهده اما تعیین، تواند به حس اشباع شده احساسی تصویر دست پیدا کندمشاهده است که میتنها 

به همین دلیل است . دیدگاه ساختار معنایی تصویر خواهد بود. یک تصویر مشاهده شده تنها تصویر کامل و واقعی است

صورت تصویری ببیند که در نتیجه عمل را تنها به گ شود. او باید تصویرکننده باید با تصویر هماهنکه فرد مشاهده

باشد و به وجود پیچیدگی آن و صورت یک تصویر مینقاشی دارای توانایی دیده شدن بهاست. هر  چشم ایجاد شده

 است. ، هر نقاشی چیزی نیست بجز واژگونی فعالیت مصنوعی انتزاعی چشم«دیدن موارد درونی»امکان 

  ایمدال ماکس توسط کالنی بیان این معنایی نمادهای هاینشانه خاص کیفیت شد، شارها این از پیش طورکههمان

یدمان و از طرفی چآید. توان بیان نمیشود و نمیمی شناخته «آرا تقابل توسط شده ایجاد معنای پیچیدگی» عنوانبه

قبل ساختار نگاره به تفضیل بیان فصل  )در آیداین اثر به چشم میای است که آنچه در گونهساخت و ساز صحنه به

آید و اوج داستان است. بهزاد در این باوجود تزیینات فراوان به چشم می، و پرسوناژ هستند که به دلیل حرکتشد( د

آید در به بیان نمی که با خط نشان داده شده است آنچه از این واقعهجوهره اصلی روایت را تصویر کرده. همانطور نگاره

است. این خط مورب که یک جهت زلیخا  اثرگذار تصویر بندیترکیب مورب در ویر آمده است. تنها یک خطنگاره به تص

ه بسیار شاخص و با اهمیت جلوه اما آن چ خوبی نمایان کرده است.وسف قرار دارد فرود و عروج را بهو در جهت دیگر ی

بندی دیوار، هدایت به تبیین گردیده است. تقسیماساس روابط خطی تصویر است که برانداز افکنی چشمکند، پیشمی

پشت آن یوسف های زیگزاگی، باز بودن فضای اطراف در و در نهایت منتهی شدن به دربی که سمت چپ از طریق پله

های دی که نگارگر با درباساس خطوط پنهان و آشکار ایجاد شده است. نکته جالب اینکه با وجوگرفتار است، همگی بر

در وفادار بودن بر داستان اصلی را داشته، اما این مورد سبب مسدود شدن جرکت مخاطب و آگاهی از  بسته سعی

 داستان و روایت تصویر شده است.

و پیچ نه و پشت خانه نیز حاضر باشند دهند تا حیاط خانه، درون خااب، بل، وجود حاضرند که امکان میدیوارها نه حج

ق برسیم. اتاق که ها از ورای دیوار حیاط و خانه عبور کنیم و به پرسوناژهای، در درون اتاها را ببینیم، و از آنو خم پله

گذرد . این دیگر دیوار چهارم اتاق در تئاتر و ما ندانیم در داخل اتاق چه می باید درش بسته باشددر من جزئیه می

نجا اما، این دیوار چهارم گر مواجه گردد. در ایمعمول غرب نیست که برداشته شود و تماشاگر در نبود این دیوار با بازی

این دیوارها با پرسوناژها مواجهیم.  بینیم و در حضور همةحضور دارند و ما همه را با هم میها و همة دیوارها و سطح

رد آوری مواکند. در مقابل هدف تصویر یادطرفانه اشیا را ایجاد میدیدگاه متناقض و یا شناختی احتمال مدیریت بی

باشد که دارای طبیعت زبانشناختی ارائه ساختاری فکری می»کننده نیست بلکه هدف از آن روزمره به فرد مشاهده

در میان موارد دیگر، تصویر یک زبان خاص است که در آن به دلیل صورت بصری وجود شیئ نمایش داده شده . «است

با استفاده از جزئیات بصری  تواندکننده معنا است که مییجادبینایی تنها یک عمل ا. توان از نمایش آن جدا کردرا نمی
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انداز بصری بر اساس شناسایی بر اساس مفاهیم عنایی جدیدی را ایجاد نماید. چشمهای مهم پیوستن عناصر جنبهو به

بر باشد. چشم به همراه انرژی احساسی مخصوص به خود بنا نشده است بلکه بسته به فعالیت مخصوص به خود می

ه خود های ارتباطی به همراه یک جهت کهای دیدن چنین مدلکند. نگاه یا روشسیر می« های نمادینتفاوت»روی 

 باشندمیمستقل  صورتی قرار دارند که حتی عناصر قابل شناسایی تصویر مانند نیز تقریباً کند، بهاحساس را ایجاد می

( Boehm,1980:132) . 

شود. بیننده تصادفی نیست بلکه همیشه توسط نمادهای موجود در تصویر مدیریت میروش ایجاد معنا توسط نگاه 

فرایند بینایی شامل مراحل هم زمان و پشت سر هم است و بنابراین اثرات آن چیزی غیر از عناصر سیستم بینایی 

دن و منحصر به فرد شود. جدید بونیستند. همزمانی و رابطه جانشینی موجود در تصویر منجر به معانی احساسی می

بودن احساس تصویری تنها به دلیل ساختار خاص منطقی آن نیست بلکه همچنین به دلیل تجربه خاص احساسی 

موضوع ارزیابی زیبایی از نظر افالطون هم به دو پدیده کیفی  تواند با این ساختار همخوانی داشته باشد.باشد که میمی

معنای ته از فیثاغورث( و دوم زیبایی بهتناسب میان اجزا )برگرف ابه هماهنگی ومثکمی بستگی دارد، نخست زیبایی به و

 (. 25: 1391شکوه، که زیبایی در اندیشه است )اکو، 

 تحلیل نگاره سماع صوفیان.5.3

دوران ثار است و یکی از زیباترین آ ه. ق، 930الدین بهزاد مربوط به سال ( اثری از کمال10نگاره سماع صوفیان )تصویر 

از قرار  شود.این اثر در مجموعه راجرز  موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری می آید.شمار میتیموری )مکتب هرات( به

معلوم این نگاره سرلوحه یکی از آثار سعدی و یا دیوان حافظ بوده است. که ظاهر از نسخه اصلی کنده شده است و 

 (.393: 1389توان به بهزاد نسبت داد )آژند، ا با اطمینان میاست. این نگاره ربرگی در آمده صورت تکهب
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 (412)منبع: آژند،  صوفیان، کمال الدین بهزاد سماع -10تصویر 

رقص و  آید،عبارت دیگر، و همان طور که از عنوان بر میرای هیجانی درونی و عینی است، بهمورد بررسی دا نگارة

خاطب القاء کند. نگارگر ها، نوع چیدمان عناصر، همگی توانسته است این حس را به مسماع صوفیانه، حرکت شخصیت

بندی متقاطع در بخش باالیی، کمک بسیاری در رساندن پیام ها، و قابای و اسپیرالی شخصیتبندی دایرهبا ترکیب

 (. 11داشته است. )تصویر 

اند، نوازندگانی در سمت راست تصویر در حال نواختن هستند و چهار تصویر از هوش رفتهینی ای در بخش پایعده

تر ای بزرگتر در درون دایرهای کوچکشخصیت در بخش میانی تصویر در حال سماع هستند. ترکیب در اینجا دایره

توانند در خوانش یکونیک تصویر میی آاند. نمادهاش باالیی تصویر به نظاره ایستادهچنین افرادی در بخبوده است. هم

حس ایستایی و اصالت  تصویر به مخاطب کمک کنند. درختان پایدار در باالی تصویر بر خالف هیجان  بخش پایینی،

ها و کنند. گلا شدن و رسیدن به وصل را بیان میها و رداهای بر زمین افتاده، نمادی از فنکنند. شالرا منعکس می

توانند طبیعت ممتاز نمادها بر پایه این حقیقت قرار دارد که می ای از معراج عارف دارند.نشانهدرختان متنوع خود 

توانیم در مورد احساسی که مخصوص زبان نهایی اساس موقعیت نمایش دهند. به همین دلیل است که نمیرا بر ءاشیا

  کند.است صحبت کنیم و تفکر همیشه به ایجاد بر پایه اشیا اقدام می
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 (.هانگارنده: مأخذ)اصلی  نگاره  بندی صحنةقاب -11تصویر 

ای است، دیگر با مشکالت روشی که منجر به پیچیدگی تاریخی مشخص شده ه به اینکه این اثر متعلق به دورةبا توج

ا توجه به که در تفسیرهای نمادین و مستند، بشود، مواجه نخواهیم بود. چرارابطه میان این دو تولیدکننده تصویر می

 ویر است پیدا کرد. بر اساس گفتةتوان به فضای تجربی تولیدکنندگان تصاوضعیت ظاهری افراد، عناصر و غیره، می

تواند از انتساب معانی نمادین  نمادشناسی دوری کند. چنین تعلیق و کنار گذاشتن، اگر بر ایمدال، تفسیر نمادین می

عنوان سیستمی که با قوانین مخصوص به خود ایجاد شده باشد، الزم است که ل، بههای تصویری ایمدااساس تحلیل

ی تحلیل ساختار، قرار سازی هر روزه بر پایهی ایماژ و آیکون، فراتر از مفهومدرک شود. درک و دریافت تصاویر بر پایه

تی که در برخی موارد دچار شود. روایگیرد. دانش ضمنی در یک متن تصویری، به انواع ژانرهای روایتی گفته میمی

این حالت یک توان هر ژانر مطرح شده را در قالب چندین تصویر دید که در شوند. بنابراین در این تصاویر میتعلیق می

روایتی به تعلیق درآمده است. این ژانرها روایتی شامل استعاره، توصیفات تصویری از  کنندةتصویر ثابت خود بیان

هایی که در قالب شود. روایتهای مختلفی دیده میشوند. در این تصویر روایتجتماعی متجلی میها و شرایط اموقعیت

شود. درختان سرو باالی تصویر، استعاره از سربلندی و ایستادگی دراویش دارد، هرچند با یک دانش ضمنی ارائه می

به طور مداوم چشم مخاطب را به درون و  رقص و سماع افراد میانی تصویر در تناقض است. حرکت دایره در دایره نیز

های زیرین قرار دارد. )تصویر کشاند. بنابراین سیستم به خود ارجاع دهنده در این نگاره، در الیهبیرون داستان نگاره می

12.) 
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 (.هانگارنده: مأخذ)ساختار اصلی حرکت نگاره  -12 تصویر

توسط اصطالحات مفهومی گرفته و یا ترجمه شود زیرا تصویر  تواندتصویر دارای صورت خاصی از منطق است که نمی

و نقاشی چنان حاملی از انرژی احساسی و هوش احساسی است که تنها برای بینش و دید هنری فعال قابل دریافت 

صورت حسی مرتب شده است و بنابراین در هنگام بحث در خصوص درک هنر واهد بود. در کارهای هنری هوش بهخ

هد کرد. انعکاس و تصویر کننده را تعیین خوااما این تمایز روش دریافت فسیر صرف دیدگاه حسی دوری کنیم.باید از ت

در مقابل  ءعبارت دیگر نمایش طبیعت واقعی فیزیکی اشیاگیرد و بهعی مورد بررسی قرار میصورت ارجاهمیشه به

ا باید در هنگام تفکر در مورد تصاویر بازنمایی آنها را بازنمایی آن در مرتبه دوم قرار ندارد. به همین دلیل است که م

ت اقدام کند. عنوان یک تصویر خوب در نظر گرفته شود، باید به تغییر واقعیظر بگیریم. برای اینکه تصویری بهنیز در ن

یی الگوی موجود در تواند با انجام نقش خود که شناساعنوان ابزارها نیز استفاده شده و در نتیجه میبنابراین تصاویر به

فراتر از واقعیت کنونی ما قرار »هایی هستند که بنابراین تصاویر در این صورت نمایش. آن است، خود را به پایان برساند

توانیم بگوییم ما همچنین می«. انداند بلکه نقاشی نیز گردیدهآمیزی شدهتصاویر نه تنها رنگ»گوید: هم میبو«. دارند

های حسی و کپی از واقعیت نیستند بلکه شوند. آنها تنها نمایششوند بلکه نقاشی مینمایش داده نمیکه تصاویر تنها 

 توانند سرشار از محتویات اضافه باشند. از طریق نمایش بصری و موقعیت می

تر کوچک ود دایرةچینش صحنه دیدگاهی مطرح شده و با توجه به حالت اسپیرالی و وج براساس نظر ایمدال و بر پایة

رسد نظر میبندی، بهو در کل حالت خاص ترکیبتر و حالت رفت و برگشت چشم مخاطب در آن، بزرگ در دایرة

صورت همزمان در موقعیتی یکسان قرار گرفتند. بنابراین و بر اساس سه سطح آگاه، رقصان و مدهوش( به کاراکترها )در

ر و جنب و جوش تصویر، در ترکیب کلی نگاره اثرگذار است. حال واتوان گفت که وجود حرکت دایرهآرای ایمدال، می

افتد. لیکن از طریق تصویر، سختی اتفاق میهای معنایی براساس گفتمان رایج زبانی بهو درک این پیچیدگیبرداشت 
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اطب مستقیم به مخ ی در جایگاه خود معنی را با اشارةپذیرد و هر عنصرخوانش دقیق و آیکونیک نگاره صورت می

 رساند.می

  

 ها(.و نقاط اوج نگاره )منبع: نگارندهروابط خطی عناصر  -13تصویر 

توان از مکان و موقعیت نمایش آن جدا کرد. اگر این کار انجام شود نتیجه یک تصویر یک شیئ در تصویر را هرگز نمی

جدید و متفاوت خواهد بود. تغییر در یکی از خصوصیات یک تصویر منجر به تغییر تمامی تصویر خواهد شد. به  کامالً

بنابراین قدرت نمایش . (128: منبع )همان ویر از همدیگر قابل تمایز نیستندهمین دلیل است که وجود و پدیده در تصا

تواند صورت همزمان میتواند چیز دیگری باشد و بهود میبصری در این حقیقت نهفته است که خود نمایش فراتر از خ

 کند. ضررا همیشه حا پیداموارد نا

تصویر پرداخت. در  وجوی وضعیت ظاهری تولیدکنندةتوان به جستدر تفسیر و شناسایی معنای نمادین تصویر می

، به رقص و سماع میدان میانةرای اعتقادات خاصی هست و در هایی که داای از دراویش و شخصیتاین اثر مجموعه

-واقع تمام افراد، اشیا، عناصر و موقعیتیر نمایندگی شده معروف هستند. درکننده تصونوان تولیدعمشغول هستند. به

کننده عنوان تولیدکار برده شدند، بههای اجتماعی که بخشی از تصویر را تشکیل داده و با نظر و عملکرد نقاش، در اثر به

شوند. بیست و سه شخصیت که هر کدام از جایگاهی جدا برخوردار هستند؛ سه نوازنده، گی شده یاد میتصویر نمایند

ددی چون عناصر چهار نفر در حال سماع، نه نفر مدهوش و سست، و هفت نفر درحال نظاره، عالوه بر آن، عناصر متع

 (.13شود. )تصویر وفور دیده میگیاهی در تصویر به

بندی کلی منظره و روابط اجتماعی اساس طرح، برانداز ایمدال و در خصوص تغییرافکنی  چشمپیش در باب نظریة

عنوان که تصویر بهدانش تصویری دچار تعلیق شود، چراها، نیاز نیست توان این مورد را بیان کرد که برای تحلیلمی

آمده است. در این نگاره تمام افراد موجود در آن، دراویشی هستند که در مجلس جمع کُنشی روایتی به تعلیق در
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ها و روابط موجود در آن اطالعاتی داشته باشیم. این نگاره ها، نقشی شخصیتاند. برای تحلیل بایستی در زمینهشده

ها و روابط د در خصوص نقشهای کلیدی خوای شخصیت )دراویش( است، بنابراین باید از دانشمربوط به مجموعه

افرادی چون مرید و مراد، پیر و حکیم و ... بهره ببریم. اما از طرف دیگر بایستی در خصوص پیشینه، چیستی و چرایی 

 افراد در صحنه، باید در نظر گرفته نشود.

نمایش خود به وقوع  صورت همزمان توسط سیستمشوند بلکه این موارد بهدیدار میتصویر نه تنها موارد تکی پاین در 

« ترین اتصالدنیای فشرده»ر هیچ چیز نیست بجز کند که تصویبیان می 7نقاشی سزان، کورت بادت بارهپیوندند. درمی

رهای در ادامه منطق بوهم، هدف ما نظم دادن به احساس از طریق ابزا به خودی خود وجود دارند. ءکه درآن اشیا

دهد. کالمی توضیح داده نخواهد شد بلکه خود را از طریق دیدگاه نمایش میصورت بصری است. این منطق بصری به

عنوان یک فرایند نمایشی تواند بهو یا جمله است؛ بلکه میتصویر نه یک شیئ و نه یک حس زبانشناختی از یک کلمه 

 ) دهندها نمایش میدر نظر گرفته شود که در آن لحظات زندگی همیشه خود را به صورت پدیده

Boehm,2012:125). تواند با حذف کارایی دهد که از آن طریق تصویر میاین اتصال چنان رشد وجودی به تصاویر می

توان از یکدیگر متمایز کرد و در نتیجه احتمال یک نمایشی خود به عنصر شناسایی تبدیل شود. عناصر بصری را نمی

بط میان اجزا و برهم کنش آنها با همدیگر موجود خواهد خود حس تصویری در روا. تجربه یکباره از بین خواهد رفت

توان داشت. همانطور که مشاهده کردیم عناصر یک تصویر به همدیگر وابسته هستند و بنابراین محتویات آنها را نمی

توان به صورت های بصری و خود هوش احساسی بصری را نمیهای زبانی کاهش داد. پیچیدگی موقعیتبه توصیف

تواند از موارد ثابت فراتر رود بنابراین تصویر نیازمند یک صورت بصری است که می. و یا زبانشناختی بیان کرد مفهومی

 باشد. تواند انسجام پویای تصویر را شناسایی نماید. بنابراین تصویر دارای یک نوع خاص از زبان میاما همچنین می

شود که واقعیت جهان پیرامون و یا واقعیت زندگی اثر مشاهده میی تصویر، در این در باب فهم و ادراک به واسطه

گردند. اما صورت عینی ساخته و ارائه میشوند، بلکه بهتنها متجلی میور دراویش و...( نهاجتماعی )رقص سماع و حض

خصوص شود؟ در این اخته شده است، به چه صورت درک میتصویر که در نهایت ساخته و پرد واسطةاین فهم به

آدمی  ر تفسیر عملکردهای روزانةشان بتصویر و ایماژ اشاره داشت که براساس ظرفیت و توانایی توان به اهمیتمی

اک، ترین سطوح فهم و ادرکنش های روزانة ما در ابتدایی ای خاص برایصاویر و ایماژها گرایش و یا سویهدست زنند. ت

 نمایند.پیشرفت نوع بشر تعبیه و فراهم میازع و طور تکامل، تنپذیری و همینیادگیری، جامعه

-وجو در میان عبارتصورت زبانی بیان شود و جستتواند بهشود نمینری پدیدار میتمامی چیزهایی که در کارهای ه

نظر مفهومی فقط به آن چیزی های این چنینی بعضا از . نقشآن خواهد بود درکمعنای کاهش میزان های مفهومی به

                                                           
  Kurt Badt  7 تاریخ شناس آلمانی )1973-1890( 
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متکی به خود هستند، با خصایصی متکی  های کامالًگونه آثار آفرینششود تکیه دارند، اینواسطه نمایش داده میکه بی

انداز شناخته شده چشم (.15: 1381)بوهم،  ه وابستگی و یا رجوع به چیز دیگربه ساختار ذاتی خود، بدون هرگون

تواند کند که نمایشی از واقعیت نیست اما همچنان میاد میتوسط خود فرد نوعی از معنا را از سیستم اجزاء نقاشی ایج

تواند زبان تصویر نامیده شود. در این حالت تصویر در حال تالش آن را با استفاده شواهد بصری نمایش دهد که می

ا نماد برای پاسخ به نیاز به ارائه چیزی جدید، متفاوت و بیش از پیش است. این سیستم، منطق خاص تصویر، زبان و ی

دهد که قابل ترجمه با استفاده از زبان نیستند. بوهم توجه هایی را نمایش میباشد. خود احساس تصویری نشانهآن می

تری را نمایش توان به زبان محدود کرد بلکه این نمادها بازه بسیار وسیعکند که نمادها را نمیرا به این مطلب جلب می

ای از منطق، فضای غیر قابل پیش بینی بینایی، صدا، اشارات، غیر قابل محاسبهفراتر از زبان، فضاهای  دهند:می

های صورت و حرکات قرار دارند. ما برای تصحیح و یا توجیه آنها به کلمات نیازی نداریم. نمادها تنها شامل حالت

 .دهندتری را پوشش میبیانات، کلمات و زبان نیستند بلکه بخش بسیار وسیع

 گیرینتیجه

از  اواقعیت اجتماعی م واست که جهان  منظور این ،که سخن از خوانش و فهم از طریق تصویر به میان استهنگامی

باشند که طبیعت آن شامل نشان دادن خود تصاویر دارای نوعی خاص از منطق می. ودشمی نمایی طریق تصویر باز

تفسیر شود. هنگام بحث در خصوص درک تصویر نیاز صورت زبانی و یا مفهومی تواند بهاست، و همزمان نمی ءاشیا

-خود حس بینایی دارای طبیعت ایجادگری محض، دوری کنیم، زیرا عنوان دریافتها بهاست که ما از تفسیر احساس

 نگاه را انتزاعی اثر یک کهزمانی نیستند، واقعی دنیای به وابسته خود معانی برای تصاویر حتیکننده معنا است. 

 کند، بیان را معنا واقعی، ءاشیا با ارتباط بدون تواندمی تنها نه هنری اثر این که رسید خواهیم نتیجه این به کنیم،می

 بعد سه میان توانمی ایمدال ماکس روش از استفاده با .کند سرکوب نیز را واقعی هایدانسته تواندمی همچنین بلکه

است.  اندازچشم افکنیشیپ و چینش صحنه ،تحلیل ساختار صوری شامل؛ساختار تصویر تفاوت قایل شد. که  ترکیب

 جایهب صوری، ساختار کامل بازسازی شود. درمی ممکن تصویر تمامیت به دسترسی اثر، صوریدر تحلیل ساختار 

 در چینش. گیردمی توجه مورد یکدیگر با عناصر مقایسه در بندیترکیب تمامیت مجزا، صورتبه تصویر، اجزای به توجه

پرسپکتیو جهان  تصویرشده  ان. فقدگیردمی قرار توجه مورد عینی واقعیت از ذهنی هایبرداشت و اجزا مجاورت صحنه،

 به مربوط اندازچشم یا پیش افکنی منظره بینی ذهنی در آرایش صحنه است.هنرمند ایرانی، نمونه این جهانتوسط 

  .است تصویر از خارج جهان با ارتباط در تصویر اصلی قوانین و طراحی اصول و شده داده نمایش جهان بودنشبیه
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