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چكيده
با مرور مضامين آثار نگارگري مکاتب هرات و تبريز دوم مشخص شد نزديک به صد و پنجاه نگاره 
به صورت مستقيم و غير مستقيم به مضمون مرگ اشاره دارند و نمونه هاي شاخص آن را مي توان در دو 
شاهنامة بايسنقري و شاهنامة طهماسبي مشاهده کرد. هدف اين تحقيق مطالعة نشانه شناسانة نگاره هايي 
منتخب با اين مضمون در دو نسخة  مصور شاهنامة بايسنقري و شاهنامة طهماسبي، به منظور گام برداشتن 
در جهت شناختي غني تر و عميق تر از شاخصه هاي فرمي، مضموني و محتوايي نگارگري ايراني بوده 
است. سؤاالت پژوهش عبارت اند از ١. نشانه هاي زباني و بصري مرتبط با مضمون مرگ، در نگاره هاي 
موردمطالعه، چگونه باهم منطبق شده اند؟ ٢. آيا مي توان به شناختي واحد از چگونگي بازنمايي مضمون 
مرگ در آثار موردمطالعه دست يافت؟ روش تحقيق  با رويکرد نشانه شناسِي پساساختارگرا و روشي 
توصيفيـ  تحليلي در جهت پاسخ به اين سؤاالت انجام شده است. گردآوري اطالعات با روش کتابخانه اي 
و اسنادي و تحليل آن ها کيفي و با استفاده از روش دلفي است که با کمک مصاحبه هاي باز و اکتشافي با 
پنج نفر از صاحب نظران دو حوزة نگارگري و نشانه شناسي صورت پذيرفته است. نمونه هاي موردمطالعه 
در اين پژوهش به صورت موردي و هدفمند انتخاب شده اند و شامل ٢ نگاره با روايتي مشترک و مرتبط با 
مضمون مرگ هستند. از نتايج اين پژوهش مي توان به اين نکته اشاره داشت که باوجود تفاوت هايي در 
بيان نشانه هاي زباني و بصري و نوع انطباق اين نشانه ها با يکديگر در نگاره هاي موردمطالعه، در بررسي 
الية شناختي نگاره ها سهم شناخت هاي مشترک از هر دونگاره قابل تأمل بود و بااينکه هنرمندان اين آثار 
از دو دورة مجزا و با آگاهي ها و توانايي هاي سبکي متفاوت اين آثار را به تصوير کشيده اند، هر دو در 

نمايش مرگي حزن انگيز و درعين حال جاويدان و اسطوره اي موفق بوده اند.
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مقدمه 
مرگ يکي از مهم ترين و بنيادي ترين راز هاي جهان هستي 
است که در انديشه ها و جهان بيني هاي گوناگون به شکل ها 
و شيوه هاي مختلفي تبيين شده است. بازنمايي اين مضمون 
در قالب رسانه هاي هنري، از يکسو متأثر از همان انديشه ها 
و جهان بيني هاي تبيين کنندة مفهوم مرگ است و از سوي 
ديگر متأثر از قابليت ها و محدوديت هاي سبکي و رسانه اي 
است. در حوزة نگارگري ايراني و در بستر نسبتًا طوالنِي 
تاريخي، عالوه بر موارد فوق، ادبيات نيز تأثير شگرفي بر 
چگونگي شکل يابي مضامين مختلف داشته است؛ ادبيات 
روايي در ايران همواره به عنوان يکي از شاخص ترين منابع 
الهام براي هنرنمايي هنرمنداِن ديگر رسانه ها است و در 
اين ميان سهم هنرهاي تجسمي  و نمايشي بيش از ساير 
هنرهاست. وابستگي نگارگري ايراني به ادبيات به گونه اي 
بوده که نگارگري ايراني تا اواسِط عصر صفوي به عنوان 
زيرمجموعه اي از هنر «کتابت» دسته بندي مي شده و کارکرِد 

اصلي آن تصويرسازي روايت هاي ادبي بوده است.
اهداف اين پژوهش گام برداشتن در جهت شناخت غني تر 
محتوايي  و  مضموني  فرمي،  شاخصه هاي  عميق تر  و 
شکل هاي  ممتازترين  از  يکي  به عنوان  ايراني  نگارگري 
هنري اين سرزمين است و هدف عملياتي آن، مطالعه نشانه 
شناسانة دونگارة منتخب با مضمون «مرگ» در دو نسخة  
است.  طهماسبي  شاهنامة  و  بايسنقري  شاهنامة  مصور 
اين مهم با استناد به الگوهاي نشانه شناسي و به واسطة 
تجزيه وتحليل نشانه هاي زباني، بصري و شناختي حاصل 
مي شود. پژوهش درصدد پاسخگويي به اين سؤاالت است: 
۱. نشانه هاي زباني و بصري مرتبط با مضمون مرگ، در 
نگاره هاي موردمطالعه، چگونه باهم منطبق شده اند؟ ۲. آيا 
مي توان به شناختي واحد از چگونگي بازنمايي مضمون 
ايراني  نگاره هاي  موردمطالعه دست يافت؟  آثار  در  مرگ 
و  موردمطالعه  فراواني  الگوهاي  و  روش ها  با  تاکنون 
تجزيه وتحليل قرارگرفته اند؛ تالش برخي پژوهشگران ارائة 
و  است  بوده  نگاره  از  فرمي  و  زيبايي شناختي  خوانشي 
برخي ديگر نيز به بازکاوي معناي آشکار يا پنهان اين آثار 
پرداخته اند. در اين مطالعات برخي خود را مقيد به همسويي 
سعي  و  دانسته  جديد  مطالعاتي  الگوهاي  و  روش ها  از 
با  از نگاره را،  داشته اند تا تحليل ها و برداشت هاي خود 
اصول و معيارهاي اين روش ها و الگوهاي انتخابي منطبق 
سازند و از سوي ديگر پژوهشگراني نيز خود را مقيد به 
هيچ الگوِي شناختي ندانسته و ذهن و قلب و حس خود را 
براي شناختي شهودي آزاد گذاشته اند. بر هر دودسته نيز 
همواره ايراداتي وارد بوده است؛ پژوهش هاي گروه اول، 
مطالعاتي فرمول بندي شده و کمينه گرا ارزيابي شده اند که 
قابليت شناسايي و کشف کامل برخي از ويژگي هاي بنيادين 
اين آثار را ندارند و از سوي ديگر نتايج و تفاسير حاصل از 

پژوهش هاي گروه دوم نيز قابليت تکرار و اثبات ندارند.

نقصان هاي  بتواند  که  الگويي  يا  راهکار  يافتن  بنابراين 
برشمرده در حوزة پژوهش هاي نگارگري را مرتفع سازد، 
ضروري است و به نظر مي رسد دانش نشانه شناختي، نه 
به شکل ساختارگرا، بلکه الگوهاي پساساختارگراي آن تا 
حد زيادي بتواند پاسخگوي ما در اين زمينه باشد. يکي از 
اين الگوها، نشانه شناسي پيدايشي يا اليه اي مي باشد و آن 
رويکردي نظري و کارآمد است که زمينة تحليل گستردة 
متون را در بستر رابطة تعاملي بين نظام هاي نشانه اي و 
اليه هاي متني که شبکه اي پيچيده از روابط داللتي را به 
رويکرد،  اين  فرايند  در  مي سازد.  فراهم  مي آورد،  وجود 
پژوهشگر يا مخاطب با ورود از الية ظاهري اثر به اليه هاي 
معنايي، سيري را از معناي ظاهري به معني باطني آن طي 
مي کند؛ که حاصل اين سير نه کمينه گراست و نه غير قابل 
خوانش  و  مطالعه  در  الگو  و  روش  اين  انتخاب  و  اثبات 
منتخبي از آثار نگارگري ايراني، ضرورت و اهميت اين 

پژوهش را آشکار مي سازد.

روش تحقيق
پژوهش حاضر از جهت ماهيت و هدف بنيادي و به لحاظ 
رويکرِد  است.  تحليلي  ـ  توصيفي  تحقيق،  پيشبرِد  روش 
انتخابي نشانه شناسي پساساختارگرا و شيوة گردآوري 
اطالعات با روش کتابخانه اي و اسنادي (خوانش و ثبت 
مشخصات نگاره ها در قالب کارت مشاهده) است. نمونه هاي 
موردمطالعه در اين پژوهش به صورت موردي و هدفمند 
انتخاب شده اند که شامل ۲ نگاره با روايتي مشترک و مرتبط 
با مضمون مرگ است. معيار انتخاب اين دونگاره، مضمون 
مشترک آن ها بوده که هر دو روايت «مرگ سياوش» را 
به تصوير کشيده اند. شيوة تجزيه و تحليل اطالعات شيوة 
تحليل اطالعات کيفي بود ه و بخشي از آن با استفاده از 
روش دلفي و با کمک مصاحبه هاي باز و اکتشافي با پنج 
نفر از صاحب نظران دو حوزة نگارگري و نشانه شناسي 

انجام شده است.

پيشينه تحقيق
در بررسي و مرور پيشينه هاي پژوهشي مرتبط با موضوع 
به لحاظ پيکرة مطالعاتي (مضمون مرگ در نگارگري) و 
روش شناسي (نشانه شناسي) موارد منفردي قابل دسترس 
بود که يا به لحاظ پيکره و يا روش با موضوع پژوهش 
همسويي داشت که در ادامه به معرفي مهم ترين آن ها به 

ترتيب مقاله، پايان نامه و کتاب مي پردازيم:
مقبلي و پيامني (۱۳۹۵) در مقاله اي تحت عنوان «تحليل 
نشانه شناختي سبک سه نگارة شاهنامة فردوسي با عنوان 
کشتن بهرام گور، اژدها را» که در شمارة ۲۱ پژوهشنامة 
ادبيات حماسي انتشاريافته است، به بررسي تطبيقي سه 
نگاره با مضموني مشترک از سه شاهنامه مصور شده، از 
منظر نشانه شناسي و سبک هنري پرداخته اند. نويسندگان 
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ضمن شناسايي و دسته بندي نشانه هاي نمادين، نمايه اي 
بن مايه  و  اژدها  ضمني  معني هاي  نگاره ها،  شمايلي  و 
تحليل  مورد  ايران  فرهنگ  در  را  کشي  اژدها  اساطيري 
قرار داده اند؛ نتايج پژوهش نشان مي دهد گرچه نگارگر در 
تصويرگري نگاره ها، به مضمون شعر وفادار بوده است، 
درعين حال تابع صرِف متن نبوده و با انتخاب فرازي از 
اشعار و درآميختن آن با خيال و ارزش هاي عرفي و هنري 
در برهه تاريخي خود، تصويري خالقانه از اين مضامين 
ارائه مي دهد. سيدالشهدايي (۱۳۸۳) در مقالة «خوانشي زيبا 
شناسانه از مرگ در شاهنامة فردوسي (مرگ سياوش)» 
انتشاريافته در شمارة چهارم فصل نامة پژوهش هاي ادبي 
با رويکردي زيباشناختي و تا حدودي نيز روايت شناختي 
به خوانش منتخبي از داستان هاي شاهنامه پرداخته و به اين 
نتيجه رسيده است که حماسة فردوسي بافتي پارادوکسي 
دارد: از سويي در آن به روايت هايي برمي خوريم که داراي 
مشخصه هايي قطعي، منسجم و خودبسنده است و از سويي 
ديگر، فرآيند تأويل و تفسير نيز در آن ها متوقف نمي شود و 
روايت ها در عين وضوح، سرشار از ابهام بوده و پيوسته 
ساختار  «تحليل  بماند.  باقي  قطعي  بافت  فاقد  مي کوشد 
روايت در نگارة مرگ ضحاک» عنوان مقاله اي از موسوي 
لر و مصباح (۱۳۹۰) است که در شمارة ۴۵ نشرية هنرهاي 
زيباـ هنرهاي تجسمي انتشاريافته است و نويسندگان در 
آن کوشيده اند با رويکردي نشانه شناختي و ساختارگرا به 
خوانش نگارة «مرگ ضحاک» اثر سطان محمد در شاهنامه 
طهماسبي بپردازند و در اين فرآيند با استفاده از الگوي 
کنشي گريماس، به بررسي و انطباق ساختار روايتي داستان 
در نگاره پرداخته اند. نويسندگان درنهايت با تقليل عناصر 
روايت به سه دسته از زوج هاي تقابلي، انجام کنش آگاهانه 
يا نا آگاهانه را به عنوان مهم ترين دوگانة کنش تقابلي موجود 
در اين روايت معرفي مي کنند. فريد و پويان مجد (۱۳۹۱) در 
شمارة ٢٤ نشريه نگره در مقاله اي تحت عنوان «بررسي و 
تحليل شمايل شناسانة نگارة کشته شدن شيده به دست 
کيخسرو» باهدف خوانش زمينه گراي محتواي نگارگري و 
توسعة خوانشي شمايل شناختي در نقد نگارگري ايران به 

تحليل نگاره اي با مضمون مرگ پرداخته اند.
«بررسي  مقالة  در   (۱۳۸۴) خيري  و  سجودي  حسنوند، 
نگاره آزمودن فريدون پسرانش را از منظر نشانه شناسي 
اليه اي» در شمارة ۲۴ نشريه هنرهاي زيبا، نکاتي همچون 
نشانه شناسي  در  بينامتني  داللت هاي  و  محورها  انواع 
تصويري و نقش آن ها را در توليد معنا موردتوجه قرار 
داده اند. الزم به ذکر است که هرچند در عنوان اين مقاله 
با  اما  است  اشاره شده  اليه اي  نشانه شناسي  الگوي  به 
بررسي محتواي مقاله مشخص مي شود مقصود و تأکيد 
تحليل  و  معرفي  بر  بيشتر  پژوهش  اين  در  نويسندگان 
اليه هاي بينامتني اثر متمرکز بوده است. حقايق و سجودي 
(۱۳۹۴) در مقالة «تحليل معنا شناختي دونگاره از شاهنامة 

فردوسي بر اساس الگوي نشانه شناسي  اجتماعي تصوير» 
که در شمارة دوِم دورة بيستم نشرية هنرهاي تجسمي 
اجتماعي  روش شناسي  از  استفاده  با  است،  انتشاريافته 
تصوير، نشان داده اند که چگونه ترکيب ساختاري تصوير 
مي تواند در تعامالت ميان مخاطب، تصوير و معناي دريافتي 
 (١٣٨٨) ديباج  و  رهنورد  کثيري،  باشد.  تأثيرگذار  آن  از 
در مقالة «تقابل طبيعت و فرهنگ در نگارة زال و سيمرغ 
(تحليل نشانه شناختي تصويري از شاهنامة طهماسبي)» 
در شماره ٢٧ نشرية هنرهاي زيبا، سعي در ارائه خوانشي 
دوگانة  به  استناد  با  ايراني  نگارگري  از  شناختي  نشانه 
بنيادين طبيعت و فرهنگ داشته اند. همچنين مقاالتي چون: 
«تفسير نشانه شناختي رنگ از منظر حکمي در نگارگري 
 (۱۳۹۷) عتيقه چي  و  مرادخاني  نوشته  اسالمي»  ايراني 
انتشاريافته در شمارة نخست نشرية رهپويه هنر؛ «بررسي 
از منظر  نگارگري اسالمي  نمادگرايي شمايل ها در  روند 
نشانه شناسي» نوشته افشاري، آيت اللهي و رجبي (۱۳۸۹) 
انتشاريافته در شمارة ۱۳ فصلنامه مطالعات هنر اسالمي؛ 
«تحليل نشانه شناختي تصويري از يک نگاره نسخة خطي 
هزارويک شب به روش يوري لوتمان» نوشتة غالمپور گلي 
و حسام پور کرماني (۱۳۹۳) انتشاريافته در شمارة نخست 
نشانه شناختي  «تحليل  و  اسالمي  هنر  نگارينه  فصلنامة 
عرفاني در نگارة اسکندر و زاهد اثر کمال الدين بهزاد بر 
اساس ديدگاه چارلز پيرس» نوشتة مهاجري و فهيمي فر 
(۱۳۹۸) انتشاريافته در شمارة پنجاهم نشرية نگره، از ديگر 
مقاالتي هستند که با رويکردي نشانه شناختي به بررسي و 

تحليل نمونه هايي از آثار نگارگري ايراني پرداخته اند.
يوسفي (۱۳۹۰) در پايان نامة خود تحت عنوان «بررسي 
و  اسطوره اي  بخش  دو  در  شخصيت ها  مرگ  ساختار 
حماسي شاهنامه» که به راهنمايي قوام در دانشکدة ادبيات 
و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده است، 
از منظري روايت شناسانه به بازکاوي و دسته بندي فرجام 
کار و علل مؤثر در سرنوشت و مرگ تمام شخصيت هاي 
انساني موجود در دو بخش اسطوره اي و حماسي شاهنامه 
فردوسي پرداخته  است. انصاري (۱۳۹۰) در پايان نامة مقطع 
کارشناسي ارشد خود با عنوان «روايت  شناسي تصاوير 
دانشکدة  در  اسکندري  باراهنمايي  بايسنقري»  شاهنامة 
و شرح  تطبيق  به  تهران،  هنر  دانشگاه  تجسمي  هنرهاي 
تصاوير شاهنامة بايسنقري با استفاده از الگوهاي روايت 
 شناسي پرداخته است. اين پژوهش با فرض روايتگري يا 
عدم روايتگري در نقاشي ايراني و همچنين با فرض تفاوت 
نوع روايت در نقاشي ايراني با ديگر سنن تصويري نظير 
غرب، سعي داشته تا بامطالعه و تحليل روايت شناسانة 
آماري  جامعة  يک  به عنوان  بايسنقري  تصاوير شاهنامة 
از سنت تصويري ايراني، زواياي مختلفي از نظام روايت، 
انواع روايت و همچنين داليل روايتگري را در نقاشي ايراني 

بازشناسد.



همچنين کتاب «نشانه شناسي کاربردي» از سجودي (۱۳۸۳) 
انتشار يافته توسط نشر علم، حاوي مباني ارزشمندي در 

خصوص نشانه شناسي و نشانه شناسي اليه اي است.
در اينجا بايد به اين نکته اشاره شود که هرچند در غالب 
مختلف  الگوهاي  به  استناد  با  بررسي شده  پيشينه هاي 
نشانه شناختي به خوانش نگاره هايي ايراني پرداخته شده 
است، اما الگوي نشانه شناسي پيدايشي يا اليه اي، به عنوان 
الگويي کارآمد در خوانش ادبي و هنري، کمتر مورداستفاده 
قرارگرفته و پژوهش پيش رو از اين منظر، خوانش و تحليلي 

متفاوت را از نگارگري ايراني ارائه مي دهد.

نشانه شناسي تصوير
نشانه شناسي که خود شاخه اي از علم زبان شناسي است 
با هر چيزي که بتواند يک نشانه قلمداد شود، ارتباط دارد. 
نشانه شناسي نه تنها شامل مطالعة چيزهايي است که ما 
هر  مطالعة  بلکه  مي ناميم،  «نشانه»  مکالمات روزمره  در 
چيزي است که بر چيز ديگر «اشاره» دارد. در اين مبحث، 
دال و مدلول در کنار هم پديده را کامل مي کند. زماني که 
ـ  مي دهيم  قرار  مفهومي  پس  در  را  نشانه  شناسي  کلمة 
مثًال مي گوييم نشانه شناسي نقاشي، سينما، تئاترـ به نظر 
مي رسد پيشاپيش اعالم کرده ايم که آن حوزه را چونان 
يک «نظام فرهنگي» تلقي کرده ايم که امکان توليد متون آن 
حوزه را بشناسيم و به خوانش آن بپردازيم. در اين ميان 
نشانه شناسي تصوير بي ترديد خود حوزه اي بسيار مفصل 
و پيچيده است و عرصه هاي متفاوتي را در برمي گيرد، از 
عکس و نقاشي گرفته تا کاريکاتور و طرح هاي گرافيکي و 
همچنين بخش هايي از نشانه شناسي تئاتر، سينما تلويزيون 

و مشابه آن.
بر اساس رويکرد نشانه شناسانه، هر چيزي را که مي بينيم 
ديداري  نشانه هاي  از  است  مجموعه اي  مي خوانيم،  يا 
(احمدي، ۱۳۸۱: ۱۶)؛ موضوع «نشانه شناسي ديداري۱» 
نخستين بار در اروپا، به ويژه در فرانسه از دهه شصت 
آغاز  بارت۲  روالن  نظريه هاي  و  مطالعات  با  و  ميالدي 
ديداري  نشانه هاي   (۵۳  :۱۳۹۲ خزائي،  و  شد.(بصائري 
خود داراي اجزايي مي باشند که مهم ترين آن ها عبارت اند 
«نوشتاري».  نشانه هاي  و  «تصويري»  نشانه هاي  از 
ديداري  ثبت نشانه هاي  را مي توان  نشانه هاي تصويري 
بر موادي چون فيلم، کاغذ، کرباس و خطوط و شيارهاي 
از  دليل  همين  به  دانست،  غيره  و  ليزري  يا  الکترونيک 
سينما، عکاسي و نقاشي چونان سه هنر اصلي تصويري 
بحث شده است.(احمدي، ۱۳۸۱: ۱۸) اما با نگاهي جامع تر 
ديداري در  دادن نشانة  اينکه نشانة تصويري، جاي  در 
متن است، مي توان تئاتر، رقص يا مناسکي آييني را نيز 
كسي  اولين  بارت  کرد.  تحليل  و  بررسي  زمينه  اين  در 
كرد  مطرح  را  تصويري3  نشانه شناسي  مفهوم  كه  بود 
به  اشياء  و  تصاوير  تجزيه وتحليل  براي  را  الگوهايي  و 

كار گرفت.(بصائري و خزائي، ۱۳۹۲: ۵۳ ـ ۵۴) پس ازآن 
نشانه  باب  در  بانام «رساله اي  كتابي   ،١٩٩٢ سال  در 
يا  تصويري  نشانه هاي  ميان  كه  شد  4» منتشر  ديداري 
شمايلي و نشانه هاي تجسمي كه سه عنصر رنگ، بافت 
و فرم در آن ها بسيار دخيل اند، تفاوت قائل شد.(اطهاري 
نيک عزم، ١٣٩١: ٣) درمجموع، مي توان گفت بنيان نظري 
بحث از نشانه شناسي ديداري در دو دهة اخير شکل گرفته 
متن،  در  آن ها  تحليل  و  نوشتاري  نشانه هاي  اما  است؛ 
بحثي بود که در دهة اخير و با تالش برخي زبان شناسان 
در حوزة مطالعات «نشانه شناسي ديداري» به کار گرفته 
حوزه  اين  در  آن ها  تالش  الف)؛  (سجودي،١٣٨٧:  شد 
ابزارهاي الزم براي ورود به نوعي نشانه شناسي نوشتار 

و کارکردهاي آن فراهم آورد.

روش شناسي پيدايشي يا نشانه شناسي اليه اي
دانش نشانه شناسي که طي سدة گذشته تا امروز، دستخوش 
دگرگوني هاي گستردة نظري بوده، تحوالت بسياري را نيز 
درزمينة روش شناسي تجربه کرده است.(سجودي، ۱۳۸۷ 
الف: ۹۱) نشانه شناسي اليه اي، رويکردي نظري و کارآمد 
رابطة  بستر  در  را  متون  تحليل گستردة  زمينة  که  است 
تعاملي بين نظام هاي نشانه اي و اليه هاي متني که شبکه اي 
فراهم  مي آورد،  وجود  به  را  داللتي  روابط  از  پيچيده 
نشانه شناسي   (۱۳  ،۲۷۹ ب:   ۱۳۸۷ مي سازد.(سجودي، 
اليه اي رويکردي است که در فرايند آن پژوهشگر يا مخاطب 
با ورود از الية ظاهري اثر به اليه هاي معنايي، سيري را 
از معناي ظاهري به معني باطني آن طي مي کند.(سجودي، 
١٣٨٣) در ادامه و در قالب جدول ۱، برخي مفاهيم کليدي 
مورداستفاده در اين روش و چگونگي کاربرد احتمالي اين 
مفاهيم در مطالعات نشانه شناسي (اليه اي) آثار هنري ارائه 

مي گردد۵.

نشانه شناسي  چشم انداز  از  ايراني  نگارگري  خوانش 
اليه اي

همان گونه که اشاره شد، نشانه شناسي اليه اي رويکردي 
است که در فرايند آن پژوهشگر يا مخاطب با ورود از الية 
ظاهري اثر به اليه هاي معنايي، سيري را از معناي ظاهري به 
معني باطني آن طي مي کند. حال وقتي هدف نشانه شناسي 
نگاره هايي با مضمون مشخص باشد، يعني آن که نگاره ها را 
فعاليتي فرهنگي مي دانيم که خود تابِع  سازوکار رمزگان هاي 
اصلي و ثانوية فرهنگي است. درواقع به نظر مي رسد، در 
اين مجال، نگاره ها به مثابه يک رفتار فرهنگي مانند عملکرد 
اهميت  و  نشان داري  درجات  از  نشانه اي  نظام هاي  ديگر 
داللتي برخوردار مي باشند. متن از اليه هاي متعددي تشکيل 
مي شود که هر يک خود نموِد عيني و متني در يک نظام 
رمزگاني هستند. نشانه شناس هرگز نمي تواند نشانه اي را 
در انزوا و منفک از رمزگاني که آن را ممکن کرده و منفک 

تحليل نشانه شناختي بازنمايي مضمون 
«مرگ» در نگاره هاي مکتب هرات و 
تبريز دوم (مطالعة موردي: نگارة  مرگ 
سياوش در دو شاهنامة بايسنقري و 

شاه طهماسبي)/   ١٦١-١٧٧

1.Visual semiotics

2.Roland Barthes

3.Visual semiotics

4.A Treatise on Visual 

Semiotics

اين جدول  در  ارائه شده  اطالعات   .١
برگرفته از ديدگاه هاي آقاي دکتر فرزان 
سجودي در کتاب هاي «نشانه شناسي 
کاربردي» و «نشانه شناسي؛ نظريه و 

عمل» است.



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۶۵

فصلنامة علمي نگره

از متني که نشانه در آن تحقق عيني يافته است و به واقع 
اليه اي از آن تبديل شده است، بررسي کند؛ زيرا وي پيوسته 
با متن سروکار دارد.(شعيري، ١٣٩١) در بررسي نشانه 
شناسانة نگاره هاي مرگ آنچه نگارگر مي آفريند، «متن» 
است و آنچه تحليل کننده مي سازد، «نظام» است. در فرايند 
نشانه شناسي اليه اي، «اليه هاي متني»، «انواع داللت ها بر 
مبناي محورهاي تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي» و درنهايت 
«داللت هاي بينامتني» در توليد معنا موردتوجه است. اين 
روابط درون متني و بينامتني، در اليه هاي مختلِف خوانش 

نگاره ها، حائز اهميت است. بر اين مبنا مي توان اليه ها و 
رمزگان هاي دخيل در خوانش و تحليل نگاره ها را به ترتيب 

زير پي گرفت:
 اليه هاي نوشتاري: روايتي که به صورت متن نوشتاري 

توسط نويسنده در منبع موردنظر ثبت گرديده است.
  اليه هاي تصويري: نگاره هايي که توسط خود نگارگر به 

تصوير کشيده شده است.
  اليه هاي شناختي: اين شناخت حاصِل باور و اعتقادات 
که  است  موردنظر  موضوع  به  نسبت  ملت  هر  مردم 

توضيح مفاهيم

اگر  رفت، حتي  کار  به  گفتمان،  يک  بستر  در  يعني  واقعي،  ارتباطي  کنش  يک  در  نشانه اي  هرگاه 
به ظاهر يک نشانه اي منفرد باشد، ديگر متن است، يا بهتر بگوييم اليه اي از يک متن است.(سجودي، 

۱۳۸۷ ب: ۲۰۹)
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متن پديده اي باز است و نه بسته و قطعي (سجودي، ۱۳۸۷ ب: ۲۷۵)؛ پيوسته ممکن است اليه هاي 
ديگري در آن دخيل شوند و در خوانش آن اهميت داللت گر پيدا کنند.(سجودي، ۱۳۸۷ ب: ۲۱۰) 
براي نمونه، اگر دست نوشته اي در کوچه پيدا شود به دليل هندسة نوشتار حدس زده مي شود که 
شعر است اما اگر روي کاغذي چاپ شده باشد يا نام شاعر سرشناسي باالي آن نقش بسته باشد 
و يا...، اعتبار اين اليه ها، در ارزش گذاري آن مداخله مي کنند و نحوة تفسير يا خواندن آن متفاوت 

مي شود.(سجودي، ۱۳۸۷ ب: ۲۰۶ ـ ۲۰۷)

تن
م

ازآنجايي که هر نشانه اي، در تعامل با ديگر نشانه ها و ديگر اليه هاي متني معني پيدا مي کند، سخن 
گفتن از معناي صريح، از ديدگاه نشانه شناسي اليه اي ناممکن مي باشد و هميشه با معاني ضمني 
زادة متن سروکار دارد.(سجودي،۱۳۸۷ ب: ۲۵۴، ۲۷۹) البته فرآيند داللت گري به يک مرتبه باالتر 
و  تاريخي  ماهيتي  داراي  که  گردد  آشکار  عميق تري  معاني  تا  مي يابد  توسعه  معنا  اين سطح  از 
فرهنگي و کارکردي مبتني بر «طبيعي کردن» يا «ضديت و تعارض» باشند.(سجودي، ۱۳۸۷ ب: 

(۲۵۸ ،۲۵۷
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ياکوبسن ۵(۱۳۸۰: ۱۱۶) معتقد است استعاره و مجاز دو منش بنيادي انتقال معنايند: «شکل گيري 
گفتمان ممکن است به دو طريق معنايي متفاوت صورت پذيرد. يک موضوع ممکن است برحسب 
شباهت يا به واسطة مجاورت، به دنبال موضوع ديگري بيايد. روش استعاري مناسب ترين نام براي 
مورد اول مي نمايد و روش مجازي را مي توان مطلوب ترين برچسب براي مورد دوم دانست که 
موجزترين نمود خود را به ترتيب؛ در استعاره و مجاز مي يابند».(به نقل از سجودي، ۱۳۸۷ ب: 
۶۰) و اما کنايه، آن است که دالي به چيزي اشاره مي کند، اما از طريق دال ديگري مي دانيم که آن 
دال به واقع به چيزي به طور کامل متفاوت و متضاد داللت مي کند. براي نمونه اگر براي اجتماعي 
هيچ کس نيامده باشد و کسي بگويد «عجب جمعيت انبوهي!»، کنايه به کاربرده است. البته نشانه ها 
فقط در درون متن و در رابطه با اليه هاي ديگر متن، ممکن است در حکم استعاره، مجاز و يا کنايه 

دريافت شوند.(سجودي،۱۳۸۷ ب: ۲۷۰ ـ ۲۷۱، ۲۷۹) يه
نا
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 جدول ١. برخي از بنيادي ترين مفاهيم نشانه شناسي اليه اي، مأخذ: نگارندگان



 جدول ٢. خصوصيات، آثار و هنرمندان مکاتب هرات و تبريز دوم، مأخذ: آژند: ١٣٨٧، آژند، ١٣٨٤ و پاکباز، ١٣٨٤و١٣٨١.

هنرمندان آثار مهمخصوصياتمکتب
شاخص

ت
را

ه

پيکره هاي فربه، چهره هايي گرد، دهان و بيني 
کوچک؛ حاالتي تخيلي و رؤيايي پيکره ها؛ 

وحدت کامل ترکيب بندي؛ حساسيت در انتقال 
فضا؛ نقاشي هاي شادمانه از زندگي روزمره

کليله ودمنه، هماي و 
همايون، هفت پيکر، 

معراج نامة ميرحيدر، 
بوستان سعدي، گلستان 

سعدي، شاهنامة 
بايسنقري

خواجه 
عبدالحي/ 

دوست محمد/
کمال الدين 

بهزاد/
منصور/ شاه 

مظفر

وم
 د

يز
بر

ت

پوشش تمامي صفحه با ريز نقش ها 
ترکيب بندي هاي چند سطحي که از پايين به 
باال گسترده مي شود و غالبًا از حد فوقاني 

قاب بيرون مي زند؛ در اين دوره تمامي اجزاي 
ترکيب کننده به يک اندازه ضروري و مهم اند؛ 

مشخصة نقاشي هاي دورة صفويه لباس و 
پوشش سر اشخاص است.

شاهنامة طهماسبي
خمسه نظامي شاهي

قاسم علي/ 
شيخ زاده/ 

ميرک / 
کمال الدين 

بهزاد/ خواجه 
عبدالعزيز/ 

رضا عباسي/ 
استاد محمد

به صورت پيش زمينة ذهني در آن افراد نهادينه شده است. 
سهراب»  و  «رستم  واژة  فرد  که  زماني  نمونه  به عنوان 
را مي شنود، بدون ديدن تصوير اين روايت و يا خواندن 
ذهني  تصوير  يک  خود  شناخت  اساس  بر  داستان  متن 
براي خويش مي سازد. اين تصوير ذهني يکي از اليه ها و 

رمزگان هاي دخيل در دريافت هاي محتواي تصوير است.

شاهنامة بايسنقري و شاه طهماسبي
به  ايراني  مصور  کتاب هاي  ميان  در  فردوسي  شاهنامه 
جهت تعداد آراستگي و نيز کثرت نگاره ها در يک مجلد، 
رتبة نخست را دارد. در راستاي اهداف اين پژوهش، دو 
از  و طهماسبي)  بايسنقري  (شاهنامة  ارزشمند  شاهنامة 
قرارگرفته  موردمطالعه  ايراني،  نگارگري  مهم  مکتب  دو 
است. شاهنامه هاي بايسنقري و شاه طهماسبي، دو نمونه 
از گنجينه هاي ارزشمند خلق شده در پربارترين دوره هاي 
نقاشي ايراني است که به ترتيب در مکاتب هرات و تبريز 
دوم شکل يافته اند. جدول ۲ به شاخصه ها، آثار و هنرمندان 
 ۳ جدول  در  و  دارد  اشاره  تبريز  و  هرات  مکاتب  مهم 
اطالعاتي در مورد دو شاهنامه بايسنقري و شاه طهماسبي 

ارائه شده است.

انواع مرگ در نگاره هاي شاهنامه
در نگارگري ايراني، مضمون مرگ در موضوعات رزمي، 
شکار، جلوس شاهانه به چشم مي خورد. بيان دو نکته در 
مطالعة نگاره هايي با مضمون مرگ ضروري مي نمايد: نکته 
اول اينکه در برخي نگاره ها موضوع تصوير با برخي از 
اشکال در نگاره ها تطبيق نداشته و خالق نگاره پا را از روايت 
فراتر مي گذارد. به عنوان مثال در نگارة «کشتي گرفتن رستم 
و سهراب»، در سمت چپ باالي تصوير شيري را مي بينيم 
که با چنگال و دندان آهويي را دردهان گرفته و خون از بدن 
آهو جاري است و به نظر مي رسد هنرمند نقاش در پي خلق 
خوانش عميق تري از تصوير است. نکتة دوم اينکه گاهي در 
تصاوير، خود مرگ صراحتًا ابراز نمي گردد؛ اما از شرايط 
و احواالت تصوير و متن نوشته شده در نگاره، حضور 
مضمون مرگ قابل دريافت است و صحنه دقيقًا آخرين 
لحظه قبل از مرگ را به تصوير مي کشد. در جدول ۴ انواع 
مرگ بازنمايي شده در نگارگري ايراني و فراواني آن ها در 

شاهنامة بايسنقري و شاه طهماسبي معرفي شده است.

تجزيه وتحليل اطالعات
نخستين گام انجام اين پژوهش انتخاب نگاره ها بود که اين 

تحليل نشانه شناختي بازنمايي مضمون 
«مرگ» در نگاره هاي مکتب هرات و 
تبريز دوم (مطالعة موردي: نگارة  مرگ 
سياوش در دو شاهنامة بايسنقري و 

شاه طهماسبي)/   ١٦١-١٧٧
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خطاط و کتاب
نقاشان آن

خصائص ظاهري
 کتاب

محل فعلي ويژگي نگاره هاي کتاب
کتاب

ي
قر

سن
اي

 ب
مة

نا
اه

ش

به قلم جعفر 
بايسنقري
نقاشان:

امير خليل نقاش، 
موالنا علي، موالنا 
شمس الدين، موالنا 
قوام الّدين، خواجه 
غياث الدين مصّور

اين مجموعه با ٢٢ نگاره 
و به قطع رحلي ٣٨٠ 

× ٢٦٠ ميلي متر، شامل 
٧٠٠ برگ و جلد چرمي 
ضربي طال پوش جمعًا 
در ٦٩٠ صفحه به خط 
نستعليق و تاريخ ٨٣٣ 
هجري قمري به همراه 

٢٢ مجلس است.

رنگ آميزي با تکامل و دقت و 
ظرافت باال.

در ترکيب بندي، جايگذاري افراد و 
عناصر درحرکت حلزوني اسليمي 

است.
هماهنگي کامل ميان خط و نگاره.

در اکثر نگاره ها، حضور پرندگان 
در حال پرواز يا نشسته بر شاخ 

درختان چون امضا و رقم نگارگر 
ديده مي شود.

نگاره هاي صحنه هاي رزم و 
درگيري خشونت الزم را ندارد.

با شمارة ٧١٦ 
در کتابخانه 
کاخ موزه 

گلستان تهران 
نگهداري 
مي شود.

ي
سب

ما
طه

ه 
ام

هن
شا

سلطان محمد، 
آقا ميرک، مير 

مصور، عبدالعزيز، 
عبدالوهاب، 

شيخ زاده، قاسم 
علي، دوست محمد، 
ميرزاعلي، مظفر 
علي، مير سيد علي

شاهنامه طهماسبي 
در قطع سلطاني (٤٨ 
×٣٢ سانتي متر) روي 
کاغذي ظريف، پوشيده 

از لکه هاي نوراني 
طاليي رنگ (افشان 

گري شده) به همراه 
تذهيب هايي غني در 
٧٥٩ برگ، به خط 

نستعليق و آراسته به 
٢٥٨ مجلس نقاشي 

نفيس هنري توليدشده 
است.

بر پاية سنت هاي تصويري 
باستاني ايران.

ارتباط قوي و موشکافانة عناصر 
کالمي به نشانه هاي تصويري 

کتاب.
ظرافت و دقت بي بديل در طراحي 

جزئيات.
ايجاد حرکت و جنبش در تصوير.
ُپر بودن سراسر فضاي صحنة 

نگاره ها با نقش و طرح.

موزة هنرهاي 
معاصر 

تهران،١١٨ 
برگه

موزه 
متروپوليتن در 
نيويورک، ٧٨ 

برگه
موزه آقاخان، 

کانادا، ١٠ 
برگه

موزة هنرهاي 
اسالمي قطر،٣ 

برگه

جدول ٣. خصوصيات و هنرمندان شاهنامه هاي بايسنقري و شاه طهماسبي، مأخذ: پاکباز، ١٣٨١ و پاکباز، ١٣٨٤

جدول ٤. طبقه بندي و فراواني مضمون مرگ در دو شاهنامة بايسنقري و شاه طهماسبي، مأخذ: يوسفي، ١٣٩٠

شاهنامه بايسنقريشاهنامه طهماسبيانواع مرگ

ـ۱مرگ طبيعي

۳۲۴مرگ در رزم
ــخودکشي

۷۲قتل
۱۳۳مرگ حيوانات

۹۲مرگ اسطوره اي
تصوير مرگ در نگاره 

(ديوارنگاره  کاخ ها)
ـ۶



فرآيند به صورت موردي و هدفمند شامل انتخاب ۲ نگاره 
با روايتي مشترک و مرتبط با مضمون مرگ بود. الزم به 
تأکيد است معيار انتخاب اين دونگاره، مضمون مشترک 
آن ها بوده که هر دو روايت «مرگ سياوش» را به تصوير 
کشيده اند ۱. مرحلة بعد، بررسي اليه ي زباني (نوشتاري) 
و تأثير آن در نحوة خوانش نگاره است. بعدازآن نوبت به 
خوانش بصري نگاره ها مي رسد که در اين مرحله، نخست 
نگاره ها از منظري کلي و گشتالتي موردمطالعه و تحليل 
قرار مي گيرند، سپس عناصر منفرد در ارتباط با نقش آن ها 
در الگوي کلي موردمطالعه قرار مي گيرد؛ و درنهايت، با 
خوانشي عميق تر، الية شناختي آن ها مورد بازکاوي قرار 
متخصص حوزه هاي  پنج  با  مرحله،  اين  در  که  مي گيرد 
اکتشافي  مصاحبه هاي  ايراني  نگارگري  و  نشانه شناسي 

انجام گرفته است۲.

خوانش الية زباني نگاره ها
منابع  از  يکي  به عنوان  همواره  ايران  در  روايي  ادبيات 
اصلي الهام براي بسياري از هنرها بوده و در اين ميان 
سهم هنرهاي تجسمي  و نمايشي بيش از ساير هنرهاست. 
بوده  به گونه اي  ادبيات  به  ايراني  نگارگري  وابستگي 
به عنوان  صفوي  عصر  اواسِط  تا  ايراني  نگارگري  که 
و  مي شده  دسته بندي  «کتابت»  هنر  از  زيرمجموعه اي 
بوده  ادبي  روايت هاي  تصويرسازي  آن  اصلي  کارکرِد 
مؤلفه هاي  از  بسياري  ترجماني  چنين  فرايند  در  است. 
اثِر مبدأ به دليل ماهيت بستر مقصد، دچار تغير  روايي 
و تحول مي گردد. ازاين رو مطالعه و تحليِل بخش اعظمي 
از آثار تصويري هنر ايران بدون در نظر گرفتن کارکرِد 
بوده  ادبي  روايات  مصورسازي  همان  که  اصلي شان 
است، تصويري ناقص از اين آثار را ارائه مي دهد. مطالعة 
اجزاي  با  روايت  يک  تصويري  بازنمايي  انطباق  ميزان 
روايت ساز متن ادبي و شناسايي وجوِه اشتراک و افتراق 
دو رسانه مي تواند ما را به سوي تحليل هاي عميق تري نيز 
رهنمون سازد که در آن ها عالوه بر توجه به محدوديت ها 
و قابليت هاي رسانه اي، توجه پژوهشگر را به اهداف و 
زماني،  بسترهاي  در  هنرمندان  انگيزه هاي دگرگون شدة 
مکاني و فرهنگي مختلف جلب  کند؛ همان گونه که هاتچن 
نيز در بررسي آثار اقتباسي بر اين نکته تأکيد نموده است: 
«اهداف و انگيزه هاي خلق يک اثر اقتباسي را مي توان در 
چند مقوله شخصي، فرهنگي، زيبايي شناختي و سياسي 
 (Hutcheon, 2006).«نمود طبقه بندي  (ايدئولوژيک) 
مطالعه الية زباني يا نوشتاري اين نگاره ها ما را در کشف 
نوع ارتباط و انطباق ميان نشانه هاي نوشتاري و تصويري 

و به طبع آن خوانش صحيح تر نگاره ياري مي کند.
نظام هاي  به  هم  که  هستند  ويژه اي  نشانه هاي  حروف، 
نشانه هاي زبانشناسي وابسته اند و هم به نظام نشانه هاي 
تصويري. بيت هايي که کنار نگاره ها نوشته شده اند بيش و 

کم به نظام نخست تعلق دارند، اما واژگاني که در شماري 
از نگاره ها تبديل به واحدهاي ساختاري تصوير شده اند 
متعلق به نظام دوم هستند. دشواري آنجا افزون مي شود که 
به يادآوريم که شماري از حروف موضوع مجازهاي بيان 
شاعرانه بوده اند: الف، نشانه قامت بلند يار، دال، نشانة پشت 
خم شده و کهولت سن و... گاه اين مجازها، خود به گونه اي 
رمزي در هنر نگارگري ايراني راه يافته اند.(احمدي، ۱۳۸۱: 

(۱۵۴
افتاده  در اغلب نگاره ها، محل ثبت نوشته ها، بخشي جدا 
از  اين قطعات خود بخشي  البته  از تصوير مي باشند که 
ترکيب بندي به حساب مي آيند و بعضًا نقش زيبايي شناختي 
همانند  موردمطالعه  نگاره هاي  در  عهده دارند.  بر  نيز 
اغلب نمونه هاي مکتب تبريز دوم و هرات، ابياتي در قاب 
تصوير قرارگرفته که از سويي عنصري ساختاري و از 
نگاره  براي  زمينه  به عنوان  که  است  متني  اليه اي  سويي 
در   (۱۰۸  :۱۳۸۸ ديباج،  رهنورد،  مي کند.(کثيري،  عمل 
نشانه شناسي، اين متون را «چندرسانه اي» مي نامند؛ زيرا 
ترکيبي از دو رمزگان نشانه اي متفاوت هستند. البته کاربرد 
گرافيکي  ترکيب بندي هاي  مشابه  تصاوير  اين  در  نوشته 
امروزي نيست، اما حضور ابيات و عنوان داستان با قلم 
درشت در باالي برخي از نگاره ها به خوانش مخاطب از 

تصوير جهت مي دهد.(حقايق، سجودي، ۱۳۹۳: ۸)

توصيف الية نوشتاري در نگارة شاهنامة بايسنقري
نگاره  باالي  در  شده  نگاشته  شعر  بيت  پنج  مضمون 
شاهنامه بايسنقري از منظر زماني، لحظاتي قبل از کشته 

شدن سياوش تا لحظه کشته شدن او را بيان مي کند:

 پياده همي ُبرد مويش َکشان 
چو آمد بـدان جايگــــاهِ نشــان

 که آن روز افکنــــده بودند تـــير
 سيـــاوش و گـــرسوِز شير گير

بيفگند پيــل ژيــان را به خـــاک
نه شرم آمدش زان سـپهبد نه باک

يکــــي طشـت زريــــــن ُگروي
بپيچيـد چــون گوسفنـدانش روي

 جـــدا کرد از سرِو سيمـين سرش 
همـي رفت در طشت خون از َبرش

شاه   شاهنامة  نگارة  در  نوشتاري  الية  توصيف 
طهماسبي

درمجموع اشعار نگاشته شده در قسمت باال و پايين نگارة 
شاهنامة شاه طهماسبي بيشتر بر حال و هواي تماشاگران 
به طوري که  دارد  تأکيد  آن  دادن  رخ  از  بعد  در  حادثه 
درمجموع از ميان ۱۲ بيت درج شده در نگاره، تنها بيت اول 
به کشته شدن سياوش اشاره دارد و يازده بيت بعدي سعي 

تحليل نشانه شناختي بازنمايي مضمون 
«مرگ» در نگاره هاي مکتب هرات و 
تبريز دوم (مطالعة موردي: نگارة  مرگ 
سياوش در دو شاهنامة بايسنقري و 

شاه طهماسبي)/   ١٦١-١٧٧

١. در فرآيند انجام پژوهش و در مرحلة 
نخست، با توجه به سير روايتي نگاره ها، 
مضمون آنها شناسايي و طبقه بندي 
شد و درمجموع در دو شاهنامه تعداد 
٧٩ نگاره با موضوع مرگ شناسايي 
شد.(٦٨ نگاره در شاهنامة طهماسبي و 

١١ نگاره در شاهنامة بايسنقري).
٢. آقايان دکتر سجودي، دکتر شعيري، 
دکتر جوکار، دکتر نامور مطلق و دکتر 
رسولي در بررسي الية شناختي اين 
پژوهش، تصاوير مشترک شاهنامه با 
موضوع مرگ را در سه راند به روش 
دلفي تحليل کرده و نظرات خود را بيان 

نموده اند.
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در تجسم احوال تماشاگران و فضاي پيراموني حادثه را 
دارد. ابيات باالي نگاره به شرح زير هستند:

 يکــــي طشــت زريـــن بــرش 
جـــدا کرد از سرِو سيمين سرش

 کـسي يــکدگر را نديــدنـــد روي
 گرفتند نفـــرين همه بــر ُگـروي

يکـي بــاد و پا تيــره کردي سياه
 برآمد بپوشيد خورشيد و مـــاه

به جايي که فرموده ُبد طشت خون 
ُگـــروي زره برد و کردش نــگون

و هشت بيت پايين نگاره به شرح زير است:
 بساعت گيـــاهي برآمد چـــو خون

 ازآنجاکه طشت شد ســـرنگون
 بساعت گيـــاهي از آن خون برست 

جز ايزد که داند که آن جون براست
 گيـــاه را دهم من کنـونت نشـــان 

که خـــواني همي خون سـياوشان
بسي فايـده خـــلق را مســت از وي

که هست اصل او خون آن مـاه روي

 چو از ســرو تـن دورگشت آفتاب 
سر شهــــريار انـدر آمد به خـواب

 چو خوابي که چندين زمان برگذشت 
نجنبيد و بيــدار هرگــــز نـگشت

 چو از شاه شد تخت و ميدان تـــهي
 نه خورشيد بـــادا نه ســرو سـهي

 چپ و راست هر سو بتابم همــي
 ســــر و پاي گيــــتي نيابم همي

الزم به توضيح است در بررسي هاي به عمل آمده تطابق 
اشعار با نسخه هاي موجود شاهنامه مشخص گرديد که 
اشعار نگاشته شده در نگارة شاهنامة شاه طهماسبي به 
از  موجود  نسخه هاي  با  فاحش  تفاوت هايي  فرمي  لحاظ 
شاهنامه دارد که اين تفاوت ها در اشعار نگارة شاهنامة 

بايسنقري بسيار اندک بود.

خوانش الية بصري نگاره ها
هنرهاي  آثار  حوزه  در  بصري  الية  تحليل  و  مطالعه 
تجسمي، شايد يکي از مهم ترين مراحل خوانش و ادراک 
يک اثر باشد؛ زيرا که در اين هنرها، غالب ترين نشانه هاي 

تصوير ١. اشعار نگاشته شده بر روي نگاره مرگ سياوش، شاهنامه بايسنقري، مأخذ: شاهکارهاي نگارگري ايران،١٣٨٤

British Museum :تصوير ٢. اشعار نگاشته شده بر روي نگاره مرگ سياوش، شاهنامه بايسنقري، مأخذ 



شکل دهنده دال اثر، نشانه هاي بصري يا تصويري است و 
به طَبع آن فراواني حضور اين نشانه ها در اثر، بيشتر از 
نشانه هاي زباني مي باشد. نشانه هاي بصري يا تصويري 
ازجمله  و  هنرها  از  بسياري  در  که  است  چيزي  همان 
هنرهاي تجسمي تحت عنوان «فرم» يا «فرم هنري» شناخته 
مي شود که خود از اجزاء و تمهيدات ارتباطي ميان اجزاء 
شکل مي يابد.(ظفرمند، ١٣٨٠: ١٩) در تحليل و بررسي فرم 
يک اثر، معموًال روابطي در نظرمان اهميت دارد که با تحقق 
ارتباط است؛  اثر در  يا غايت و هدف  اثر  نکته موردنظر 
يعني اينکه غرض يا مقصود اثر در گزينش فرم هايي که به 

توصيف روابط ميان اجزايشان مي پردازيم تأثير فراوان و 
غيرقابل انکاري دارند.(کارول، ١٣٩٢: ٢٣)

تلقي معمول ما از فرم هنري به جاي آنکه توصيفِي محض 
باشد، تشريحي است. يعني فقط اجزا و نسبت هايي را از اثر 
برمي گزينيم که در پيشبرد مقصود موردنظر يا مقصود اثر 
هنري مؤثر است. با اين تفاسير به نظر مي رسد که مفهوم 
متعارفمان از فرم هنريـ  و در اينجا نشانه هاي تصويريـ  
مبتني بر کارکرد اثر است. طبق روايِت کارکردي فرم، فرم 
اثر هنري در يک اثر تجسمي، از مجموعه اي از نشانه هاي 
بصري (فرمال) که تحقق مقاصد يا اغراض اثر را ممکن 

شاهنامه شاه طهماسبيشاهنامه بايسنقري

نگاره عنوان نداردنگاره عنوان ندارد

خوانش الية زباني (نوشتاري) نگاره

نشانه هاي زباني و تصويري کامًال منطبق نيستندنشانه هاي زباني و تصويري منطبق هستند

ابيات نگاشته شده در باالي نگارة شاهنامة بايسنقري از منظر 
کشته  لحظه  تا  سياوش  شدن  کشته  از  قبل  لحظاتي  زماني، 
شدن او را بيان مي کند و همان گونه که در نگاره نيز مشاهده 
مي شود «گروي» در حال بريدن سر سياوش بوده و خوني 
که از گردن سياوش مي جهد در طشت زريني که سربازي آن 
را زير سر سياوش نگه داشته مي ريزد. به نوعي در اين نگاره 
هنرمند خود را مکلف به تصويرگري همسو با مضمون ابيات 

کرده است.

از ميان ۱۲ بيت درج شده در نگاره، تنها بيت اول به کشته شدن سياوش 
اشاره دارد و يازده بيت بعدي سعي در تجسم احوال تماشاگران و فضاي 
لحظه  در خودنگاره مشاهده مي شود  آنچه  اما  دارد؛  را  پيراموني حادثه 
بريده شدن سر سياوش توسط گروي است؛ اما نکتة مهمي که برخالف 
نگارة شاهنامة بايسنقري در اين نگاره مورد تأکيد قرارگرفته است تعدد 
تماشاگران اين حادثه است که در پشت صخره ها جاي گرفته اند و به نظر 
مي رسد بيشتر ابيات درج شده در اين نگاره حاالت آن ها را مجسم کرده 

است.

 جدول ٥. انطباق نشانه هاي تصويري با نشانه هاي زباني در نگارة مرگ سياووش، مأخذ: نگارندگان

تحليل نشانه شناختي بازنمايي مضمون 
«مرگ» در نگاره هاي مکتب هرات و 
تبريز دوم (مطالعة موردي: نگارة  مرگ 
سياوش در دو شاهنامة بايسنقري و 

شاه طهماسبي)/   ١٦١-١٧٧
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۱۷۱

فصلنامة علمي نگره

مي سازد، شکل مي يابد.(کارول،١٣٩٢: ٢٣) بر همين مبنا، 
در خوانِش الية بصري نگاره ها، نشانه هاي تصويري را 
نه به صورت منفرد، بلکه در ارتباط با کارکرد اثر ـ که در 
اينجا آن را برابر با مضمون نگاره قرار مي دهيم ـ ادراک 

مي شود.

خوانش الية شناختي نگاره ها
بررسي و خوانش الية شناختي نگاره ها با کمک تعدادي از 
صاحب نظران دو حوزة نگارگري ايراني و نشانه شناسي 
اين منظور در حوزة علوم  انجام مي گيرد؛ روشي که به 
روشي  دلفي  است.  «دلفي»  روش  مي باشد  رايج  انساني 
نظرات  استخراج  براي  تحقيق  در  که  بوده  سيستماتيك 
يك گروه از متخصصان در مورد يك موضوع مشخص 
روش،  اين  ديگر  بياني  به  مي گيرد.  قرار  مورداستفاده 
از مراحِل  از طريق يك سري  اجماِع گروهي،  به  رسيدن 
مصاحبه اي است و در مواردي به کار مي رود که نياز باشد 
ايده ها و قضاوت هاي جداگانة افراد دربارة يک موضوع، در 
فرايندي ساخت يافته به يک نتيجة واحد و مورد وفاق آنان 
تبديل شود. برخالف روش هاي پژوهش پيمايشي، اعتبار 

روش دلفي نه به شماِر شرکت کنندگان در پژوهش که به 
اعتبار علمي متخصصان شرکت کننده بستگي دارد. اجزاي 
شکل دهندة روش دلفي که کيفيت هر يک به اعتبار نتايج 
تحليل ها منجر مي گردد شامل «تكرار يا بازگويي مجموعة 
«بازخورد  متخصصين»،  دانش  و  «اعتبار  سؤاالت»، 
پاسخ هاي  «آناليز  و  محقق»  توسط  پاسخ ها  كنترل شده 
به کارگيري  فرايند   (۱۳۸۵:۱۲ است.(عليدوستي،  نهايي» 
روش دلفي براي خوانش الية شناختِي نگاره ها خود به چند 
مرحله تقسيم مي شود که اهم آن ها شامل موارد زير است:

 فعاليت قبل از شروع:
(سبکي)  کلي  ويژگي هاي  به  توجه  با  سؤاالت  تکوين 
از  اطالعات حاصل  نيز  و  مکاتب موردنظر  در  نگارگري 

خوانش اليه هاي زباني و بصري نگاره ها.
 دور اول پرسشگري؛

 طرح سؤاالت اصلي در مورد موضوع موردنظر و پاسخ 
اولية متخصصين.

 دور دوم پرسشگري؛ 
در اين مرحله، بامطالعة پاسخ هاي اوليه، موارد توافق و عدم 
توافق مشخص مي شود و فضايي براي شناسايي ايده هاي 

مأخذ:  بايسنقري،  شاهنامة  از  سياوش  مرگ  نگارة   .٣ تصوير 
شاهکارهاي نگارگري ايران، ١٣٨٤

تصوير ٤. نگارة مرگ سياوش از شاهنامة شاه طهماسبي، مأخذ:
British Museum 



شاهنامه خوانش الية بصري نگاره ها
شاهنامه طهماسبيبايسنقري
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در بررسي سطوح ديداري نگاره ها، در هر دو اثر ٤ سطح قابل تفکيک است. در تف
شاهنامة بايسنقري به ترتيب صخره ها و درختچه هاي جلوي تصوير، فضاي 
درنهايت  و  قطعات خوشنويسي  به  داده شده  اختصاص  رخداد، فضاي  اصلي 
فضاي پس زمينه آسمان قابل تشخيص است؛ در نگارة شاهنامة طهماسبي نيز 
و  آغازين  سطح  در  که  تفاوت  اين  با  هست  ترتيب  همين  به  سطوح  چيدمان 
است.  اختصاص يافته  قطعات خوشنويسي  به  زيادي  نسبتًا  نگاره فضاي  جلو 
در هر دونگاره سطح دوم که بيشترين فضا را به خود اختصاص داده است 
محل نمايش رخداد اصلي نگاره يعني کشتن سياوش است. درمجموع در نگارة 

شاهنامة بايسنقري تفکيک فضاها آشکارتر و نمايشي تر به نظر مي رسد.
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عمق نمايي فضايي چيدمان پيکره ها در هر دونگاره ديده مي شود با اين تفاوت عم

به  و  فضايي  دوم  سطح  در  همه  بايسنقري  شاهنامة  نگارة  در  پيکره ها  که 
صورتي کامًال مدور چيدمان شده اند که اين چيدمان حتي باوجود سطح کامًال 
تخت زمينه، حس عمق و دوري و نزديکي پيکره ها را کامًال منتقل مي کند. در 
نگارة شاهنامة طهماسبي نمي توان الگوي واحدي را براي نمايش عمق با کمک 
چيدمان پيکره ها در نظر گرفت اما به نظر مي رسد تأکيد هنرمند در نمايش عمق 
بيشتر با کمک تفکيک سطوح بوده است به گونه اي که تعدادي از پيکره ها را در 
پشت صخره هاي فضاي دوم قرار داده است.(همچنين قوس هاي قسمت باالي 

فضاي دوم نيز بر عميق بودن اجزاي نگاره تأکيددارند)
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در هر دونگاره نوع پراکنش پيکره ها و جهت نگاره آن ها بر حادثه اصلي روايت 
يعني کشته شدن سياوش به دست گروي تأکيد دارد؛ که جهت نگاه آن ها نيز 
اطراف  در  پيکره ها  دونگاره  هر  در  به طوري که  مي کند.  تقويت  را  تأکيد  اين 
موضوع اصلي قرارگرفته اند. در نگارة شاهنامة بايسنقري پيکره ها در يک فضا 
به صورت منسجم تري نظام يافته اند ولي در نگارة شاهنامة طهماسبي پيکره ها 

در دو فضا و بانظم کمتري ديده مي شوند.
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است؛  جهت  تغيير  تجسمي،  هنرهاي  در  تأکيدي  مؤلفه هاي  مهم ترين  از  يکي 
به طوري که جهت قرارگيري موضوعي که هنرمند بر آن تأکيد خاصي دارد با 
جهت متمايزي نسبت به ساير موضوعات اثر نمايش داده شود. در هر دو اثر 
موردبررسي هنرمندان به خوبي از اين تمهيد تجسمي بهره برده اند، در نگارة 
شاهنامة بايسنقري محور قرار گيري سياوش مايل بوده (تقريبًا ٤٥ درجه) که 
کامًال متمايز از محور عمودي ديگر پيکره است و در نگارة شاهنامة طهماسبي 

پيکرة سياوش کامًال افقي تصوير شده که تنها محور افقي نگاره مي باشد.
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در مطالعة نوع محور ساير موضوعات و اجزاي ترسيمي نگاره تفاوت چنداني تن
در دونگاره مشاهده نمي شود در هر دو اثر محورهاي عمودي و مايل به تعداد 
نسبتًا زيادي به کار گرفته شده است؛ فراواني اين محورها در نگارة شاهنامة 
طهماسبي بيشتر به نظر مي رسد اما قدرت بصري محورها در نگارة شاهنامة 
بايسنقري بيشتر است.(بزرگ تر بودن پيکره ها، تنه درخت و...) تنها محور افقي 
پيکرة خود  به  پيکره ها، در شاهنامة طهماسبي و مربوط  داده شده در  نمايش 

سياوش به عنوان موضوع اصلي نگاره است.

جدول ٦. بررسي الية بصري نگاره ها، مأخذ: همان

تحليل نشانه شناختي بازنمايي مضمون 
«مرگ» در نگاره هاي مکتب هرات و 
تبريز دوم (مطالعة موردي: نگارة  مرگ 
سياوش در دو شاهنامة بايسنقري و 

شاه طهماسبي)/   ١٦١-١٧٧
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فصلنامة علمي نگره

جديد، تصحيح، تفسير، حذف و توضيح قدرت و ضعف آن ها 
به وجود مي آيد و حتي در بعضي موارد، از شركت كنندگان 
خواسته مي شود تا استدالل و دليل اولويت بندي خود بين 

گزينه هاي پاسخ خويش را بيان نمايند.
  دور سوم پرسشگري؛ در اين مرحله، از شركت كنندگان 
درخواست مي شود تا پاسخ ها را مجددًا مرور نموده در 
صورت نياز در نظرات و قضاوت هاي خود تجديد نظر كرده 
و داليل خود را در موارد عدم اجماع ذكر نمايند و با در 
نظر گرفتن ميانگين و ميانة نمرات هر عنوان، اهميت آن را 

درجه بندي نمايند.
به دست آمده و  نهايي  مرور پاسخ هاي   تحليل نهايي؛  
استخراج مفاهيم مشترک در بين اين پاسخ ها و اعالم آن ها 

به عنوان نتايج تحليل.
در اين پژوهش، سؤاالت اوليه که بر مبناي بازنمايي مضمون 

مرگ در نگاره هاي موردبحث بود، طي سه مرحله از پنج نفر 
از متخصصين دو حوزة نگارگري و نشانه شناسي در ميان 
گذاشته شد. در ادامه پاسخ هاي مرحله سوم پرسشگري 

مشاهده مي شود:
بردار کنشي  داراي  هر دونگاره  اول:   پاسخ شناختي 
بوده و روايت دقيقي از متن ارائه مي دهند؛ اما نکاِت جزئي 
وجه تمايز دو تصوير است. براي نمونه فاصلة تصوير 
در نگارة شاهنامة طهماسبي بسيار دور است به عبارتي 
قتل  ابدي  ناظر  ما  گويا  دارد،  بازي  بسيار  نماي  تصوير 
نگاره هستيم. همچنين برشي  اين  مظلومانة سياوش در 
انتخاب شده که نگاه هوشمندانة  اين نگاره  از داستان در 
مؤلف اثر را مي رساند؛ همان لحظه که سياوش زيردست و 
پاي قاتالن خود به دام افتاده است. اين ظرافت ها در نحوة 
ايستادن و بازي بدن ها براي مخاطب که در خوانش تصوير 
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قابل شناسايي تر متنوعي  الگوهاي  نگارگري  آثار  در  ترکيب بندي  بازکاوي  در 
است که يکي از پرکاربردترين آن ها قوس حلزوني مي باشد. اين قوس به نوعي 
مسير  مي کند.  هدايت  را  نگاره  اصلي  موضوع  به  مخاطب  نگاه  حرکت  مسير 
قابل مشاهده  پيکره ها)  (به ويژه  دونگاره  هر  اصلي  اجزاي  در  حلزوني  حرکت 
بود. به طوري که در نگارة شاهنامة طهماسبي اين مسير از نگاه پيکره هاي پشت 
صخره ها در باالي تصوير آغاز مي شود و با حرکت در مسير ديگر پيکره ها به 
موضوع اصلي که صحنه کشته شدن سياوش است، ختم مي شود و در نگارة 
ديگر نيز حرکت به همين صورت است با اين تفاوت که شروع حرکت از قطعة 
اشعار خوشنويسي شده باالي تصوير با حرکت به سمت تنة درخت و ديگر 

پيکره ها به موضوع اصلي ختم مي گردد.
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از ديگر تمهيدات تجسمي به منظور تأکيد بر يک موضوع خاص، محل 
قرارگيري آن موضوع در اثر است. در هر اثر تجسمي نقاطي وجود 
و  دارند  اثر  نقاط  به ساير  نسبت  بيشتري  تأکيدي  قدرت  که  دارند 
يک  بر  تأکيد  براي  را  بهره  بهترين  نقاط  اين  از  همواره  هنرمندان 
طاليي»،  «تقسيمات  اثر»،  مرکزي  «نقطة  مي برند.  خاص  موضوع 
«الگوي هندسي راديکال ٢»، «محورهاي تالقي ام الگره و قطرهاي اثر 
در الگوهاي هندسه ترسيمي» از نمونه راهبردهاي بکار گرفته شده 
فراگيري و  بهترين مکان جهت  يافتن  براي  توسط هنرمندان سنتي 
نمايش موضوع اصلي اثر بوده است. در بررسي نقطة تأکيدي در 
هنرمند  بايسنقري  شاهنامة  در  مي رسد  نظر  به  موردمطالعه،  آثار 
محل نمايش صحنه کشته شدن سياوش را برمبناي مربع شاخص 
انتخاب کرده و در شاهنامة بايسنقري نقزه تأکيدي اثر به طور تقريبي 
در مرکز آن قرار دارد. البته الزم به ذکر که در تحليل نگارة شاهنامة 
در  خوشنويسي  قطعات  به  داده شده  اختصاص  فضاي  طهماسبي 

پايين اثر نيز، جزئي از اثر در نظر گرفته شده است.

ادامه جدول ٦. 



شاهنامه شاه طهماسبيشاهنامه بايسنقري
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در اين نگاره نشانه هاي زباني و تصويري منطبق اند. ابيات 
از منظر زماني، به لحظاتي قبل از کشته شدن سياوش تا 
لحظه کشته شدن او اشاره دارد و در نگاره نيز «ُگروي» در 
حال بريدن سر سياوش بوده و خوني که از گردن سياوش 
مي جهد در طشت زريني که سربازي آن را زير سر سياوش 
نگه داشته، مي ريزد. هنرمند در اين نگاره خود را مکلف به 

تصويرگري همسو با مضمون ابيات کرده است.

نشانه هاي زباني و تصويري منطبق نيست، به طوري که از ميان 
۱۲ بيت درج شده در نگاره، تنها بيت اول به کشته شدن سياوش 
اشاره دارد و ابيات بعدي سعي در تجسم احوال تماشاگران و 
به عنوان  خودنگاره  در  آنچه  اما  دارد؛  حادثه  پيراموني  فضاي 
سياوش  سر  بريده  لحظه  مي شود  مشاهده  اصلي  موضوع 
اين نگاره مورد تأکيد قرارگرفته تعدد  است. نکته مهمي که در 
تماشاگران اين حادثه است که در پشت صخره ها جاي گرفته اند 
حاالت  نگاره  اين  در  درج شده  ابيات  بيشتر  مي رسد  نظر  به  و 

آن ها را مجسم کرده است.
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اصلي  و موضوع  دارد  وجود  اثر  در  ديداري  چهار سطح 
خود  به  را  فضا  گسترده ترين  که  دوم  سطح  در  نگاره 

اختصاص داده، به نمايش درآمده است.
کامًال  صورتي  به  و  فضايي  دوم  سطح  در  همه  پيکره ها 
اين چيدمان حتي باوجود سطح  مدور چيدمان شده اند که 
کامًال تخت زمينه، حس عمق و دوري و نزديکي پيکره ها را 

کامًال منتقل مي کند.
نوع پراکنش پيکره ها بر حادثة اصلي روايت تأکيد دارد؛ که 

جهت نگاه آن ها نيز اين تأکيد را تقويت مي کند.
پيکر ها در يک فضا به صورت منسجم نظام يافته اند.

محور قرارگيري سياوش مايل بوده (٤٥ درجه) که کامًال 
متمايز از محور عمودي ديگر پيکره ها است.

(به ويژه  نگاره  اصلي  اجزاي  در  حلزوني  حرکت  مسير 
پيکره ها) قابل مشاهده است.

هنرمند محل نمايش صحنه کشته شدن سياوش را برمبناي 
مربع شاخص انتخاب کرده است.

چهار سطح ديداري در اثر وجود دارد و موضوع اصلي نگاره 
در سطح دوم که گسترده ترين فضا را به خود اختصاص داده، 

به نمايش درآمده است.
در نگاره نمي توان الگوي واحدي را براي نمايش عمق با کمک 
چيدمان پيکره ها در نظر گرفت، اما به نظر مي رسد تأکيد هنرمند 

در نمايش عمق بيشتر با کمک تفکيک سطوح بوده است.
نوع پراکنش پيکره ها بر حادثه اصلي روايت تأکيد دارد که جهت 

نگاه آن ها نيز اين تأکيد را تقويت مي کند.
پيکره ها در دو فضا و بانظم نسبتًا کمي ديده مي شوند.

پيکرة سياوش کامًال افقي تصوير شده که تنها محور افقي نگاره 
است.

مسير حرکت حلزوني در اجزاي اصلي نگاره (به ويژه پيکره ها) 
قابل مشاهده است.

نقطه تأکيدي اثر (نمايش کشته شدن سياوش) به طور تقريبي در 
مرکز آن قرار دارد.
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اين گونه  بايسنقري،  شاهانه  نگارة  در  جزئياتي  طراحي  با 
غير  آنچه  (هر  حيوانات  و  نباتات  که  مي شود  برداشت 
آن  به  و  وقوع اند  حال  در  فاجعة  از  مطلع  و  آگاه  انسان) 

عکس العمل نشان مي دهند.

 در تصوير شاهنامه طهماسبي  نما بسيار بازتر از نگارة شاهنامة 
و  کوچک تر  اجزا  طهماسبي  نگاره  در  بنابراين  است؛  بايسنقري 
چراکه  مي شود  مطرح  ناميرايي  اسطوره  نگاره  در  هستند.  بيشتر 
در پشت صحنه مرگ غنچه هاي گل در حال شکفتن هستند و گويي 
زايش و تولدي دوباره در حال وقوع است و چشم بيننده (من) به 

سمت آسمان هدايت مي شود.

تصاوير هر دونگاره داراي الگوي روايي و داراي بردار کنشي هستند. ظرافت ها در فرم و نحوة حضور قاتالن سياوش، در 
کنار چهرة محزون او، تأثير به سزايي در خوانش مخاطب دارد و بار عاطفي بسياري بر بيننده تحميل مي کند. چهرة افراد در 
نگاره ها، چهره هاي مسخ شده، سرد و بي روح است؛ گويي عالم نظاره گر اين صحنه است نه فقط افراد و نه فقط شخص خاص. 
در هر دونگاره با کانون شدگي مواجه هستيم. چگونگي قرار گرفتن و نحوة چيدمان پيکره ها، گياهان، جانوران و ... نشان دهندة 

مرگي است که به نابودي ختم نمي شود. هيجان و تحرک صحنه در دونگاره با اجزا و رنگ ها نمايش داده شده است.

تحليل نشانه شناختي بازنمايي مضمون 
«مرگ» در نگاره هاي مکتب هرات و 
تبريز دوم (مطالعة موردي: نگارة  مرگ 
سياوش در دو شاهنامة بايسنقري و 

شاه طهماسبي)/   ١٦١-١٧٧

جدول ٧. جمع بندي خوانش اليه هاي سه گانة نگاره ها، مأخذ: همان



شماره ۶۴  زمستان۱۴۰۱
۱۷۵

فصلنامة علمي نگره

محو چهرة محزون سياوش مي شود، تأثير به سزايي دارد و 
معناي دقيق و حزن عميق آن لحظه را در ديد مخاطب زنده 
مي کند. تصوير شاهنامة بايسنقري نيز بار عاطفي تماشايي بر 
مخاطب تحميل مي کند. در اينجا نيز چهرة سياوش محزون 
است. نکتة جالب در اين تصوير درخت قطور و بزرگي است 
که روبروي سياوش قرارگرفته و کمي انحنا به سمت وي 
دارد و سر سياوش و امتداد نگاه او به سمت درخت مي باشد 
و عجيب تر سربازي است که او هم مثل ما ناظر اين صحنه 
هست و پشتش به مخاطب است. دو اسب در اين تصوير ديده 
مي شوند که هر دو از نگاه به صحنة مرگ سياوش سر باز 
زده اند. در الية بصري اين تصوير باکمي تعمق، مخاطب بيشتر 
و بيشتر درگير محتواي عاطفي تصوير مي شود و سياوش 
را تنها مي بيند که هرچه غير انسان در تصوير وجود دارد از 
مظلوميت او باخبرند و فاجعة در حال وقوع را مي فهمند. نگاه 

کنيد که چگونه پرندگان در آسمان آشفته در پروازند.
 پاسخ شناختي دوم: در هر دو اين نگاره ها با کانون شدگي 
مواجه هستيم. مرکزيت اصلي تراکم انرژي ايجاد مي کند و 
سپس مرگ در تخيل شايد شبانه به نمايش مي رسد. اينجا 
اسطورة ناميرايي مطرح مي شود چراکه در پشت صحنه مرگ 
غنچه هاي گل در حال شکفتن هستند و گويي زايش و تولدي 
دوباره در حال وقوع است، چرا چشم بيننده (من) به سمت 
آسمان هدايت مي شود و اين تخيل ناميرايي همانند ماندگاري 

آسمان به نظر مي رسد.
در نگاره ها چهره ها، چهره هايي   پاسخ شناختي سوم: 
مسخ شده اند. حس خاصي در چهره ها نيست و گويي فقط 
نظاره گر اين صحنه اند. احساس مي شود که نقاش خواسته آن 
سنگ بودن را نشان دهد يعني مثل اين هست که سنگ نظاره گر 

اين صحنه است و وجود انساني ندارد. انسان ها در اينجا روح 
ندارند و چنين تصور مي شود که گويي عالم نظاره گر اين 

صحنه است.
  پاسخ شناختي چهارم: عناصر نگاره ها داراي نوعي تقابل 
و دوگانگي هستند. دوگانگي بين خير و شر، کنش اصلي مرگ 
است. چگونگي قرار گرفتن و نحوة چيدمان پيکره ها، گياهان، 
جانوران و... نشان دهندة مرگي که به نابودي ختم شود نيست. 
هرکدام از نگاره ها مراحل مختلفي از زندگي انسان را نشان 
مي دهد. سير تکامل انسان را و اين روايت ها از زندگي عادي 
پس از ميرا شدن شروع مي شوند؛ همانند دانه هاي يک گياه 
داخل زمين که به دنبال رستاخيز خود هستند، سر از خاک 

برمي آورند دوباره رشد مي کنند.
  پاسخ شناختي پنجم: سياوش نماد خداي نباتي است زيرا 
با مرگ او از خونش گياهي مي رويد و در هر دونگاره به اين 
نکته توجه شده است. در شاهنامة طهماسبي گل هاي کوچک 
سفيد و در شاهنامة بايسنقري دقيقًا در باالي تصوير جايي که 
سياوش قرار دارد دو بوتة گل ديده مي شود. هيجان و تحرک 
صحنه در دونگاره با اجزا و رنگ ها نمايش داده شده است. 
در نگارة طهماسبي درختان و ابر ها همه قوس دار و پر التهاب 
تصوير شده اند و در نگارة بايسنقري پرندگان در آسمان 

پرتشويش به نظر مي رسند.

تحليل اطالعات
خوانش  از  به دست آمده  اطالعات  جمع بندي  جدول ٧  در 
تحليل  همچنين  و  نگاره  دور  بصري  و  زباني  اليه هاي 
نهايي اطالعات به دست آمده از خوانش اليه هاي شناختي 

قابل مشاهده است: 

نتيجه
هدف اين پژوهش گام برداشتن در جهت شناخت غني تر و عميق تر شاخصه هاي فرمي، مضموني و محتوايي 
در نمونه هايي از آثار نگارگري ايراني بود و هدف عملياتي آن، مطالعه نشانه شناسانة نگاره «مرگ سياوش» 
دو نسخة مصور شاهنامة بايسنقري و شاهنامة طهماسبي؛ که اين مهم با استناد به الگوهاي نشانه شناسي 
پيدايشي يا اليه اي و به واسطة تجزيه وتحليل نشانه هاي زباني، بصري و شناختي حاصل شد. در واکاوي 
انطباق نشانه هاي زباني نگاره ها با نشانه هاي بصري مشخص شد که مؤلفه ها و نشانه هاي بصري در نگارة 
مرگ سياوش از شاهنامة بايسنقري انطباق بيشتري با مضمون اشعار نگاشته شده در باالي نگاره (نشانه هاي 
زباني) دارد و اين در حالي است که اين انطباق در نگارة به تصوير درآمده در شاهنامة شاه طهماسبي کمتر 
ديده مي شود، به طوري که مضمون اشعار بيشتر احواالت نظاره گران قتل سياوش و فضاي حاکم بر صحنه 
را بعد از حادثه مجسم مي سازد؛ اما نقطة تأکيدي نگاره همچنان صحنة قتل سياوش است هرچند که در اين 
نگاره تصويري از تماشاگران مخفي شده نيز قابل مشاهده است. ازنظر ويژگي هاي بصري، هنرمندان هر 
دو اثر نشانه هاي تصويري را به گونه اي به کار گرفته اند که موضوع اصلي نگاره (کشته شدن سياوش) به 



لحاظ بصري مورد تأکيد باشد؛ هرچند که اين تأکيدها در نگارة شاهنامة بايسنقري آشکارتر و بي واسطه تر 
نمود يافته است. در بررسي الية شناختي نگاره ها عليرغم تفاوت هاي اندک، سهم شناخت هاي مشترک 
از هر دونگاره قابل تأمل بود و بااينکه هنرمندان اين آثار از دو دورة متفاوت و با آگاهي ها و توانايي هاي 
سبکي متفاوت اين آثار را به تصوير کشيده اند، هر دو در نمايش مرگي حزن انگيز و درعين حال جاويدان و 

اسطوره اي موفق بوده اند.
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themselves bound to align with new study methods and patterns. Researchers, on the other hand, 

have not bound themselves to any cognitive pattern and have left their minds, hearts, and senses 

free for intuitive cognition. The researches of the first group are formulated and minimalist studies 

that have not been able to fully identify and discover some of the basic features of these works. On 

the other hand, the results and interpretations of the research of the second group cannot be repeated 

and proven. Therefore, it is necessary to find a solution or model that can eliminate the listed 

shortcomings in the field of painting research. “Layered semiotics” is a theoretical and efficient 

approach that provides the basis for extensive analysis of texts in the context of the interactive 

relationship between sign systems and textual layers that creates a complex network of semantic 

relationships. “Layered semiotics” is an approach in the process of which the researcher or the 

audience, by entering from the outer layer of the work to the semantic layers, goes through the 

outer meaning to its inner meaning. The result of this journey is neither minimalist nor unprovable, 

and the choice of this method and pattern in the study and selection of selected works of Iranian 

painting, reveals the importance of this research. This descriptive-analytic study has a poststructural 

semiology approach. The data collecting uses the library and documentary method. Furthermore, 

the Delphi method has been used to analyze the research qualitatively – experts in miniature and 

semiology have done it in the form of an open and exploratory interview. The samples studied in 

this study have been purposefully selected, which include two images with a common narrative 

and related to the theme of death. It should be emphasized that the criterion for selecting these 

two paintings was their common theme which is portrayal of the narration of «Siyâvash>s death».  

The linguistic and visual features and the type of adaptation of the signs are different from each 

other in the studied images. But, the results suggest that the common knowledge of the two images 

should be considered in the study of the cognitive layer of images. It seems that though the works 

have been pictured in two separate periods with different stylistic knowledge and skills, both of the 

artists had been successful in the tragic, yet the eternal and mythical representation of death.

Keywords: Semiology, The Theme of Death, Iranian Painting, Shahnameh of Baysonghor, 

Shahnameh of Shah Tahmasp
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One of the most important and fundamental secrets of the universe is death; explained in different 

ideas and worldviews in various forms and methods. On one hand, the representation of this theme, 

in the form of art media, is taken from the same ideas and worldviews explaining it; on the other 

hand, it is derived from its worth as well as its stylistic and media limitations. Literature, in the field 

of Persian miniature in a relatively long historical context, has also had a great effect on forming 

different themes. The narrative literature in Iran had always been one of the most prominent sources 

of inspiration to manifest artists of the other media; among which visual and performing arts have 

more contributions. The Iranian miniature had depended on the literature to a great extent. So, by 

the middle of the Safavid era, the Iranian miniature was categorized as a subset of the “calligraphy” 

art which its major function had been the visualization of literary narratives. Reviewing miniature 

works of the Herat and the Second Tabriz Schools showed that nearly one hundred and fifty images 

refer directly and indirectly to the theme of death – their notable examples are seen in the Shahnamehs 

of Baysonghor and Shah Tahmasp. The main problem in this research, regarding the theme of death 

in Iranian images, is responding to the question of how one can get to one knowledge about the 

representation of this theme in the images. The ultimate aim of the research is to gain the full and 

profound knowledge about the features of forms, themes, and contents of the Iranian miniature; 

the most superior form of art in this land. Its functional purpose is to study semiologically the 

images with the theme of death in two illustrated Shahnamehs of Baysonghor and Shah Tahmasp. 

Based on the patterns of layered semiology, the research aim is achieved through analyzing the 

linguistic, visual, and cognitive semiotics. The research will respond to the following questions: 1. 

How linguistic and visual symbols, related to the theme of death, are matched with each other in the 

studied images? 2. Can anyone reach one knowledge about the representation of the theme of death 

in the studied works? Iranian paintings have been studied by many methods and models. Some 

researchers have tried to provide an aesthetic and formal reading of the painting, while others have 

re-examined the overt or covert meaning of these works, and in these studies, some have considered 


