تعلیق روایت در نگارگری و خوانش آن بر اساس تصویر بر پایۀ دیدگاه ایمدال
(مطالعه موردی :کشتن اسفندیار ارجاسب را ،یوسف و زلیخا ،سماع دراویش)
چکیده
نگارگری بهعنوان یکی از نمونههای اعالی فرهنگ بصری ،دارای زبان بصری قدرتمندی است ،که هم روایت مبتنی بر
ادبیات اثر را تحت تأثیر خود قرار میدهد و هم دارای ظرفیتهای خاص در بیان بصری و هنری است .نگارگری
ایرانی از دامان ادبیات برخاسته اما خوانش منحصر خود را از روایت ایجاد کرده است .هنرمند نگارگر با استفاده از
تمهیدات خود ،روایت ادبی را ترجمه بصری نموده ،و در مقابل مخاطب قرار داده ،خوانش تصویری متکی بر دیدن
است .با استفاده از روش آیکونیک ماکس ایمدال روایت اثر تعلیق میشود تا توسط مشاهده ،جوهره اصلی اثر و
مفهوم آن درک شود .از این روی فهم از طریق تصویر در مقابل فهم درباره تصویر قرار گیرد ،در نتیجه پیشدانستهها
در مورد تصویر تعلیق میگردد و کنش دیدن بهعنوان عنصر اصلی دریافتکننده و ایجادکننده معنا ،قرار میگیرد.
پژوهش در این تحقیق ،براساس روش ،توصیفی -تحلیلی و روش گردآوری دادهها ،کتابخانهای اسنادی و پیمایش
اینترنتی است .یافتههای این پژوهش مبتنی بر سه اصل تحلیل ساختار صوری ،چینش صحنه و پیشافکنی چشم-
انداز منتج به برداشتهای ذهنی از واقعیت عینی میشود ،فقدان پرسپکتیو جهان تصویرشده و اصول طراحی توسط
هنرمند ایرانی ،نمونه این جهانبینی ذهنی در آرایش صحنه است .برای مطالعه موردی سه نگاره «کشتن اسفندیار
ارجاسب را»« ،یوسف و زلیخا» و «سماع دراویش» انتخاب شده است.
اهداف پژوهش:
.1بررسی روش ماکس ایمدال در خوانش تصاویر.
.2بررسی چگونگی خوانش ارزشهای بصری نگارهها با رویکرد ماکس ایمدال.
سؤاالت پژوهش:
.1روش ماکس ایمدال در بیان قدرت تصویر و توانایی آن در خوانش اثر چیست؟
.2بر اساس رویکرد ایمدال چگونه میتوان به ارزشهای بصری نگارهها در برابر خوانش مسلط روایت از تصویر پیبرد؟
کلیدواژهها :نگارگری ،ماکس ایمدال ،تعلیق روایت ،خوانش تصویر.

مقدمه

هنگام مواجهه با تصویر پیش از توجه به ساختار صوری اثر ،ذهن بهدنبال دانش و یا روایتی است تا با آن ارتباط
برقرار کند ،یعنی دانستههای خود را در تصویر بگنجاند .یکی از رویکردهای متداول تحلیل تصویر ،آیکونولوژی به-
عنوان روش تفسیر اثر هنری است که در سالهای اخیر در خصوص نگارگری ایرانی مورد توجه قرار گرفته است.
آیکونولوژی با توجه به مبانی آن بر پایة معنا در مقابل فرم (صورت) شکل گرفته است ،و بر این اساس نگارهها بیرون
از خود تفسیر میشوند و بهعبارتی بهجای شکل بر محتوا تمرکز میشود و روایت بهعنوان عنصر اصلی بجای تصویر
مورد خوانش قرار میگیرد .اما تصویر با کنش دیدن قابل درک است و در خوانش براساس روایت این کنش اصلی
نادیده گرفته میشود ،و یادآوری جایگزین دیدن شده است .در این پژوهش سعی برآن شده تا بر اساس نظریه ماکس
ایمدال فهم از طریق تصویر در مقابل فهم درباره تصویر قرار گیرد .به این منظور پیشدانشها و روایت های قبلی
درباره تصویر تعلیق میشود .خوانش تصویر بر اساس منطق خود است ،و در این راستا کنش دیدن بهعنوان عنصر
اصلی ،دریافتگر و ایجادکننده معنا است .در کنار سایر روشهای خوانش هنرهای بصری ،توجه به این مهم ضرورت
انجام این تحقیق را روشن میکند ،که نگارهها دارای ارزشهای تصویری مستقل هستند و هنرمند نگارگر فرای
روایت اثر ،تعمیداتی را بهکار برده است که مخاطب با آن ارتباط برقرار کند.
درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است با این
حال آثاری به بررسی خوانشهای تصویری پرداختهاند .صالحی ( )1392در مقاله "روش شناسی های تحقیق بصری:
خوانش تصویر" اذعان میدارد ،در مواجهه با تصویر ،روششناسیها و رویکردهای متفاوتی وجود دارد که معرفی و
بحث در مورد کاربرد آنها در رشتههای هنری الزم بهنظر میرسد .وی انواع روشهای بصری را معرفی میکند و
نتیجه میگیرد ،رویکردی انتقادی نسبت به تصویر نیاز است تا بتوان بهواسطة آن معناهای موجود در تصویر را
بازشناخت .نصری ( )1393در مقاله "تثلیت جسم ،تصویر و رسانه انسانشناسی تصویر از منظر هانس بلتینگ" به
تشریح نظریات بلتینگ میپردازد ،بلتینگ درصدد مطالعه تصویر رها از محدودیتهای روایت غالب تاریخ هنر برمی
آید .او معتقد است که هر تصویر جسمی جایگزین برای امر غایب است .هدف وی تحلیل آثار تصویری بر اساس
منطق متون مکتوب تصاویر است .روش تحقیق در این پژوهش بهصورت توصیفی و از نوع تحلیلی است و روش
گردآوری اطالعات کتابخانهای و پیماشی است.
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