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مقدمه 
بنمایهوسرچشمههایمكتبنگارگریشیرازریشه
در نیز اسالم از پس و دارد اسالم از پیش دوران در
دورههایمختلفبهشكوفاییکمنظیریدرزیباییوکمال
رسیدهاست.آنچهویژگیهایاینمكتبراازسایرمكاتب
هنرمتمایزمیسازد،دامنةزمانیآناستکهبهتقریب،
این اصلی شكوفایی میگیرد. دربر را سال یكصدوپنجاه
مكتبازابتدایسدةهشتمهجریقمریآغازشدهوتا
سال856،سهدورهتاریخیآلاینجو،آلمظفروتیموریان
راتجربهمینماید)آژند،11:1393(.ایندرحالیاستکه
دوران، این هنری و فرهنگی احوال متنوع گسترة در
تاریخِی و ادبی نسخههای کتابت و خطاطی با همتراز
داستانهای تصویرپردازی و شاهنامهنگاری ارزشمند،
شاهنامهازتحولوغنایچشمگیریبرخورداربودهاست.
لذادراینراستا،توجهبهچگونگیساختاروترکیباجزای
روابط شناخت ضرورت تنها نه نگارهها، در تصویری
ساختارینشانهشناختیمشخصدردورههایمتفاوتو
اهمیت بر بلكه میسازد، عیان را بدان وابسته تحوالت
روابط تقابل راستایدرک در مكتب این رسانهاِی نقش
در تصویری عناصر جانشینی و همنشینی محورهای
و زمانی تحوالت با نسبت در آنها دگرگونی و نگارهها
تاریخی،نیزمیافزاید.دراینجامنظورازنقشرسانهای،
رسالتیاستکهنگارگری،درجهتانتقالهنر،فرهنگو
افكاِربخشیازتاریخمكتبشیرازعهدهدارآنبودهوسهم
شایستهوعظیمیدرتعاملوانتقالآنبهمخاطبانایفا
نمودهاست.درنگارههایاینمكتب،روابطهمنشینی1در
حكمکوششیاستبرایعیانساختنشیوههایمتفاوِت
بخشیدن نظم نحوی به که تصویری عناصر میان پیوند
نظامزبانتصویریموجوددرنگارهرابهلحاظکارکردی
شاملمیشودوروابطجانشینی2نیزدرصددکشفنظام
دالهاییاستکهنشانگرمحتوایمتنمیباشدودرک
تكاملتاریخیهرواحداززبانتصویریدرموقعیتهای
گوناگونرامبتنیبرروابطوابستهنمودارمیسازد.بهبیان
وجه به محدود جانشینی و همنشینی  عناصر دیگر،
نیز تجسمی هنرهای در بلكه نیست، کالمی و گفتاری
و پیكرنگاری منظرهپردازی، کادربندی، شیوههای تغییر
نیز را ترکیببندی و طراحی قلمزنی، مراحل در غیره،

شاملمیشود.برایناساس،نظربهاینكهمعناازتمایز
این طرح بر پژوهش این میشود، ساخته دالها میان
مسئلهاستواراستکهمیتوانایندوتمایزرابراساس
رابطةهمنشینیوجانشینیبهوادینگارگریتعمیمداد؛
قرارگرفتن بهچگونگی رابطةهمنشینی ازآنحیثکه
رابطة و داشته اشاره هم کنار در تصویری نشانههای
جانشینشدن و جایگزینی چگونگی بر نیز، جانشینی
نشانههادرطولزمانودرکناریكدیگرتكیهدارد.بنابراین
بهنظرمیرسدکهتقابلروابطهمنشینیوجانشینیدر
قلمزنی و باهنرنمایی زمان، نگارهها،هموارهدرگذشت
ناپخته رنگبندی و خام ترکیببندیهای از نگارگران،
دورةآلاینجوفاصلهگرفتهودرگذرازدورانآلمظفر،در
و پختگی از حجمی و حد به تیموری دوره نگارگری
پروردگیدستیافتهاست.پژوهشحاضربافرضآنكه
هموارهروابطمیاننشانههادرافزودنبهاثرگذارییک
ایفا اساسی نقشی بیانگری و روایتگری حیث از نگاره
مینمایند،بهدنبالپاسخاینپرسشاستکهمحورهای
همنشینیوجانشینیدرشاهنامهنگاریمكتبنگارگری
شیراز،مبتنیبرچهروابطیقابلتحلیلوتبیینبودهو
چه بر نیز آن تصویرِی عناصر بر حاکم دگرگونی نظام
عواملیاستواراست؟دراینراستا،هدفاصلیپژوهش،
و همنشینی محورهای تقابل نقش ساختاری بررسی
این شاهنامهنگاری در وابسته روابط انواع و جانشینی
مكتببودهکهبهروشتوصیفی-تحلیلیوبابهرهگیری
به اسنادتصویری ازمطالعةمنابعمكتوبکتابخانهایو
دنبالتبیینچگونگیدگرگونیاینروابطمیباشد.جامعة
محوریت با شده گزینش نگارههای پژوهش، آماری
شاهنامهنگاریمكتبنگارگریشیرازوبهویژهنگارههای
محورهای روابط تقابل که میباشد اژدها« با »نبرد
همنشینیوجانشینیدرنظامساختارتصویرینگارههاو
شیوة به را آنها دگرگونیهای شناخت و درک ضرورت
کیفیتبیینمینماید.همچنینبهمنظورارائةمناسبتر
به اطالعات پرسشها، پاسخ شفافیِت افزون و مطالب
صورتمجزاوهماهنگدرقالبجداولتدوینشدهاست.

پیشینة پژوهش
آنچهکهتاکنوندرارتباطبامحورهایهمنشینیو
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جانشینیصورتگرفته،بهبررسینسبتآنهادرزمینههای
قرآنی علوم حتی و سینما عكاسی، گرافیک، ادبیات،
پرداختهکهاینخودحكایتازتمایزیمشخصباپژوهش
حاضرداردکهدرراستاینگارگریقلمراندهاست.ازآن
و همنشینی محور دو در هنری »تناسب مقالة جمله،
جانشینیشعرقیصرامینپور«)وفاییوعلینوری،1389(
قیصر اشعار لفظیدر و معنایی تناسبهای میباشدکه
امینپوررادرارتباطبامحورهایهمنشینیوجانشینی
بررسینمودهاست.)باغبانماهروشجاعی،1389(نیزدر
مقالة»زبانتصویردرقابنشانهها«،بهنقدنشانهشناختِی
همچنین پرداختهاند. بورکوایت مارگارت عكسهای
محصوالت در استعاره نقش مطالعة عنوان با مقالهای
صنعتیدردورهپستمدرن)مهدیه،نرسیسیانسومقدم،
استعاره،جانشینِی اشارهداردکه اینمبحث به )139۴
همنشینی نمودار در ناهمسان معنایی بافت از اجزایی
است.بدینترتیبعلیرغمقرابتهایموضوعیاینپژوهش
باسایرموارد، ازجنبةمحورهایهمنشینیوجانشینی
بسترهایتحلیلبهلحاظرویكردوروش،متفاوتاست؛
چراکهمحوریتاینپژوهشبرتقابلروابطهمنشینیو
نگارگری مكتب با نسبت در آنها دگرگونی و جانشینی
شیرازاستوارمیباشد.دراینراستا،تحلیلتقابلروابط
محورهایهمنشینیوجانشینیعناصرتصویرِیمكتب
شیرازودگرگونیهایوابسته،بامحوریتسهنگارهدرسه

دورهمتوالیتاریخی،)جدول1(ارائهمیگردد.

محورهای همنشینی و جانشینی
رابطةهمنشینیبهروابطدرونمتنیوجانشینیبه
روابطبینامتنی3وبهدالهاییارجاعپیدامیکندکهدر

بافت یک به درنهایت محور دو این هستند. غایب متن
ساختاریشكلمیدهندکهنشانههادرآنمعنامییابند
)مقیمنژاد،100:1393(.ازاینحیث،یکمتنتصویری،
متعددی اجزای از برخوردار میتوان را، نگارگری چون
تلقینمودکهدرراستایوابستگیبهقواعدروابطمتفاوت،
بهنحویساختارمنددرکناریكدیگرقرارگرفتهویککل
منسجموواحدراشكلمیدهند.بنابراینمحورهمنشینی
متن ساختاری روابط مطالعة امكان که است راهكاری
تصویرییکنگارهرا،دروابستگیبهاجزاوکشفقواعد
ترکیبعناصردرسایةتحلیلوتفسیرروایتآنفراهم
آوردهولذاازآنتحتعنوانروایتشناسینگارگرینیز
تعبیرمیگردد.مطالعةروابطهمنشینینشانمیدهدکه
تفسیر و تولید تأثیر تحت ترکیب« »قواعد یا قراردادها
و همنشینی ساختار یک بهکارگرفتن دارند. قرار متون
ترجیحآننسبتبهدیگرساختارهادریکمتنازعوامل
مؤثردرتولیدمعناستکهبراساس»روابطمتوالیوعلّی«
بناشدهاست)مثاًلدرسكانسهایرواییفیلموتلویزیون(.
بر ازروابطهمنشینیوجودداردکه اشكالدیگریهم
اساس»ارتباطمكانی«)مانندمونتاژپوسترهاوعكسها
کهازطریقکنارهمچیدنعناصرشكلمیگیرد(و»روابط
مفهومی«)مثاًلدرشیوههایبیانگرییااستدالل(بهوجود
آمدهاند.درمحورجانشینینیز،اجزایحاضر،باتكیهبر
اجزایی جانشین مشخص، روابطی یا و مشابه موقعیتی
رابطةجانشینیدرمحورعمودیکالم،میان میگردند.
در و میشوند انتخاب هم جای به که است واحدهایی
همانسطح،واحدتازهتریرابهوجودمیآورند)صفوی،
27:1383(.امااینجانشینشدندالیبهجایدالدیگر،
منجربهغیابدالاولیهایمیگرددکهاگرچهقابلرؤیت

مكتبنگارگریشیراز
دورةتیموریان

)795-856ه.ق(
دورةآلمظفر

)758-795ه.ق(
دورةآلاینجو

)725-758ه.ق(
دورههایتاریخی

کشتهشدناژدهاتوسط
رستم

کشتنبهرامگوراژدهارا جنگاسفندیاربااژدها.
کشتنبهرامگوراژدهارا

نگاره

شاهنامةفردوسی.
شاهنامةابراهیمسلطان

شاهنامةفردوسی شاهنامةفردوسی نسخةبازمانده

جدول1.نمایشنگارههایمشترکدرسهدورةمتوالیتاریخیمكتبشیراز
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نیست،بهواسطهدالثانویه،وجهبیانگریآنقابلدرکو
روابط اکنون که آنچه مشخصات از یكی است. دریافت
روابط با تقابل )در که است این مینامیم، جانشینی
همنشینی(چنینروابطیدرغیاببرقرارند-دالهاییکه
همگیعضویکمجموعةجانشینیهستندوفقطیكیاز
آنهادرمتنحضوردارد)Saussure,1983,122(.بااین
با عنصری همنشینکردن بر همنشینی، محور تفاسیر،
عنصردیگرتكیهداشتهومحورجانشینینیزمبتنیبر
است. قبلی وضعیت جای به تصویر یک جانشینکردن
محورهمنشینی،همانمحورافقیکالماستکهاجزای
کالمدرآنبایكدیگرهمنشینشدهورابطةهمنشینی
برقرارمیکنند.محورجانشینیمحورعمودیکالماست
کهدرآناجزاءجانشینیكدیگرشدهوروابطجانشینیبا
بدینترتیب .)38 :1383 )اسكولز، میکنند برقرار هم
مثابهدو به را میتوانمحورهایهمنشینیوجانشینی
محور که بدینگونه نمود؛ تلقی زبان کارکرد در رابطه
جانشینیرامبتنیبرگزینشومحورهمنشینیرامبتنی
برترکیب میآورد.دراینحالت،همراهیایندومحور
بسیار ساختاری مناسب تعادل و تناسب ایجاد در خود
و تشكل در عوامل مهمترین از تناسب است. دخیل
استحكامفرمدرونیاثرهنریاستودقتدرآنمنجربه
میشود سبکشناسانه دقیق یافتههای

)شمیسا،108:1383(.

روابط هم نشینی در نگاره های مکتب شیراز 
مقصودازروابطهمنشینی،شیوههایمتفاوتیاست
کهپیوندمیانعناصردرونیکمتنرابرقرارمیسازد.
دربرقرارینسبتمیاناینروابطبانگارگری،نشانههای
قرار هم کنار در مشخص قواعدی اساس بر تصویری
گرفتهوساختارکلنگارهراتشكیلمیدهند.درروابط
همنشینی،کلوابستهبهاجزاءاستواجزاءوابستهبه
کل)سوسور،26:1378(.ایننحوهازایجادرابطه،ذهن
رابهسویروابطدرونمتنیهدایتمیکند.درونمتنیت
بهروابطدرونیکهدرداخلمتنوجوددارند،میپردازد
ارتباط حضور تعبیر، بدین .)229 :1981 )هال،
درونمتنیتیاهمنشینیدرمحدودةیکمتنتصویری
چوننگارگریراازیکسو،میتوانارتباطمیانیک

تصویرباتصویردیگردریکنگارةکلیدرنظرداشتو
روابط لذا، عنوان. واجد نگارة یک دیگر، سوی از یا
همنشینیدرنگارگریرامیتوانزنجیرهایپیوستهاز
اجزایمنفردتصویریتلقینمودکههموارهوابستهبه
اژدها، با نبرد روایت در نمونه، برای میباشند. کل
بهرامگور، وصف در شهریارهمال نظیر، صورتهایی
شهریاردلیردروصفاسفندیاروپهلواندلیردروصف
رستمبیانشدهاست.ازاینحیث،میتوانگفترابطه
معناییبنیادیننهتنهادرمیانواژههاوجوددارد،بلكه
نیز، نگارگری در تصویری نشانههای همنشینی در
موصوف به توجه با ویژگیها و صفات نمایش
منجر را باهمآیی نوعی و شده انتخاب همنشینشان
محور روی بر صفتی یا فعلی باهمآیی، در میگردد.
اهل برای همنشینیدرکناراسمیظاهرمیشودکه
باهمآیی، آن به و است شده تعیین پیش از زبان
همنشینینیزگفتهمیشود)صفوی،197:1383(.در
نگارههاینبردبااژدها،باهمآیینشانههایفردمبارزبا
شمشیر،زره،تیروکمان،نحوةنشستنبررخشویاخیز
ایستاده،حوزهمعناییمشخصیچوننبردمیاننیکو
بدراتداعینمودهواینتقابل،نحوهایازمفهومباهمآیی
پهلوانی و دلیری القایشهریاری، راجهت همنشینی
نمایشمیدهد.ایندرحالیاستکهنحوةتصویرگری
دستدرهمنشینیبانشانهتیروکمانیاشمشیرنیز،
باهمآییمتداعیراجلوهگرمیسازد.باهمآیینشانههابر
قرار معنایی رادریکحوزة آنها ویژگیایکه حسب
)صفوی، میشود نامیده متداعی باهمآیی میدهد،
همنشینی تحلیل در دیگر، سوی از .)198 :1383
نشانهای که دریافت میتوان نگاره، یک در عناصر
جداگانهای اجزاء از انسانی، پیكرههای تصویری،چون
چونچهرهپردازی،طراحیرداوجامهوغیرهتشكیل
شدهاستکهروابطدرونیآنها،کلیتیمعنادارازیک
مبارزدلیررانشانمیدهد.همینویژگیهادرنمایش
تصویراژدهایغّرانونقشرخشنیزمشهوداست.اما
همنشینیعناصربهاینجاختمنشدهوروابطمیانآنها
نیزدرتقویتمعنابسیاراثرگذاراست.روابطهمنشینی
غالباًروابطیزنجیرهایاستکهدرتوالیزمانیومكانی
دیگری از پس یكی و زنجیره شكل به و شده ایجاد
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روابط تفاسیر این با .)51 :1395 )سجودی، میآیند
و دال نگارههایمكتبشیرازدردوسطح همنشینی
مدلولرامیتوانبرخوردارازانواعروابطمكانی)مانند
تصویری(، عناصر چیدمان و قرارگرفتن کنارهم نحوة
روابطمتوالی)مانندصحنههایروایینگارهها(وروابط
مفهومی)مانندشیوههایبیانگرییااستدالل(برشمرد.

روابط متوالی
روابطمتوالیدرمحورهمنشینیرامیتوانعبارت
ازپیوندهایحاضرومشخصبینعناصرتصویریتلقی
تعداد ازیکزنجیرةیكپارچههستند. نمودکهجزئی
عناصرتشكیلدهندهاینزنجیرهمحدودبودهورابطه
اعضای بین رابطه خطیبودن است. خطی آنها بین
همزمان را اعضاء که است معنی بدین تشكیلدهنده
و سشئه ریدلینگر، )سوسور، داشت نظر در نمیتوان
به فرآیند اثر، یک در توالی .)155 :1378 بائی،
یا توالی میگردد. منجر نیز را عناصر ذهنسپاری
که است حافظه در پدیدهای پشتسرهم۴ قرارگیری
میگویدمواردیکهدرابتداوانتهاارائهمیشوند،شانس
بیشتریبرایبهخاطرسپردهشدندارندتامواردمیانی

)لیدول،هولدنوباتلر،212:1393(.
شیـــر  صنـــدوق  و  گـــردون  بیـــاورد 
دلیـــر شهریـــار  انـــدرو  نشســت 

اوی  بــر  بســته  گرانمایــه  اســپ  دو 
روی بنهــاد  تیــز  اژدهــا  ســوی 
رهــا گزنــدش از اســپ جســت همــی

اژدهــا را اســپ درکشــید دم بــه
ســیاه کوهــی چــو کــرده بــاز دهــن
نــگاه در بــدو غــران کــرد همــی
دم بــه  گــردون  و  اســپان  بــرد  فــرو 
دژم جنگــی  گشــت  در  صنــدوق  بــه 
بمانــد اندرآمــد  تیــغ  چــو  کامــش  بــه 

برفشــاند  دهــان  از  خــون  دریــای  چــو 

)جنگاسفندیاربااژدها(

متن از و تصویری متن به کالمی متن از گذر با
تصویریبهمتنکالمی،امكاندریافتروابطخطیبین
بخشهایمختلفقابتصویرممكناستوکماکاندر
اینجاگذرزمانفقطدرساختارخطیومتوالیکهبه
است، دریافت و تشخیص قابل کالمی روایت واسطة
امكانبیانمییابد)سجودی،192:1388(.درراستای
آنچهکهازتوالیداستانهابرمیآید،در)تصویر1(روابط
اژدها، و اسبها سوارکار، قرارگیری وضعیت در توالی
متناسببااشعار)آمدنشهریاردلیربادواسب،بهدم
درکشیدهشدناسب،دهانبازوغراناژدها،فروبردن
بسیار نحو به اژدها( کام به تیغ آمدن فرود و اسب
هنرمندانهاینمودارشدهاست.در)تصویر2(نیزروابط
رسیدن )در نیز شعر با تناسب در تصویری توالی
و او کمانکشیدن اژدها، به گور بهرام شبهنگام

رهاکردنپیكان(تداعیشدهاست.
رســید دریــا  پیــش  تــا  تاخــت  همــی 
.... بدیــد  را  اژدهــا  آن  تاریکــی  بــه 

تصویر2.کشتنبهرامگوراژدهارا،شاهنامة
فردوسی،شیراز،771هق،کتابخانهتوپقاپیسرای،

استانبول.)پاکباز،70:138۴(

تصویر3.رستمدرخوانسوم،
شاهنامةفردوسی،شیراز،8۴8هق،

کتابخانةملیپاریس.
)آژند،277:1393(

تصویر1.جنگاسفندیاربااژدها،شاهنامةفردوسی،شیراز،731هق،
کتابخانةتوپقاپیسرای،استانبول.)آژند،90:1393(
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تیــر بگزیــد  و  کــرد  زه  بــه  را  کمــان 
شــیر و  زهــر  بــد  داده  را  پیکانــش  کــه 

)جنگبهرامگوربااژدها(
در)تصویر3(نیزتوالیتصاویِر)نبردرستمبااژدهادر
شب،برآویختهشدنرخشبااژدهاوبهدندانکشیدناو،
خیرهشدنپهلوانبهرخشوبرآوردنتیغبرسراژدها(

هموارهبراثرگذاریروایتمیافزاید.
بدیــد را  او  رســتم  تیرگــی  آن  در 
.... برکشــید  میــان  از  تیــز  تیــغ  ســبک، 
رخــش دیــد  اژدهــا  تــن  و  زور  چــو 
تاجبخــش بــا  برآویخــت  ســان  کــز آن 
شــگفت آمــد  انــدر  گــوش،  بمالیــد 
کتــف دو  دنــدان،  بــه  را،  اژدهــا  بکنــد 
شــیر چــو  دنــدان  بــه  کتفــش  بدریــد 
دلیــر پهلــوان  شــد  خیــره  او  بــر 
ســرش تــن  از  انداخــت  و  تیــغ  بــزد 
بــرش از  زهــر  رود  چــو  ریخــت  فــرو 
ناپدیــد تنــش  زیــر  بــه  شــد  زمیــن 
بردمیــد او  از  خــون  چشــمه  بکــی 

)جنگرستمبااژدها(
بااینتفاسیر،میتواندریافتکهحرکتحاصلاز
اینروابط،مارابهسمتروایت5نگارهسوقمیدهد.هر
روایتیکآغازویکپایاندارد،واقعیتیکهآنرااز
بنابراین .)Matz, 1982: 17( میسازد جدا جهان باقی
نمیتوانیکروایترادرحالتعینی،بهقطعاتزمانی
جداازهمتفسیرکرد.آنچهدرهمنشینیرواییدارای
اهمیتاست،الگویخطیزمانیمیباشد،مرکبازسه
وقایعکه از ـزنجیری تعادل ـ اوج ـ تعادل ـ مرحله
)چندلر، است داستان پایان و میانه برشروع، منطبق
1۴2:1387(.آنچنانکهدرایننگارههاآغازروایتبر
ورودپیكرةانسانی)تعادل(،مبارزه)اوج(وپایانآننیز
تصویر که دارد حكایت )تعادل( اژدها کشتهشدن بر
سوم،نمایشکاملیازاینروایتاست.برایناساس،در
وتجربة بردانش تكیه با نگارگر نگارهها، این طراحی
خویشسعینمودهاستکهپیچیدگیهایتصویررابه
نظمدرآوردوبهواسطةروابطتوالی،ارتباطبینعناصر
رابهنحومطلوبترنشاندادهوبهاینمنجرشودکهنه
از تنهاهرعنصربصری،خوانشعناصرتصویریپس

خودراتحتتأثیرقراردهدبلكهمخاطبنیزتصاویرو
روایتحاصلازآنرابهتربهخاطربسپارد.

روابط مکانی
باال/ چون موضوعاتی به مكانی همنشینی روابط
پائین،جلو/عقب،نزدیک/دور،چپ/راست،شمال/جنوب،
مربوط پیرامون( و مرکز )یا درون/بیرون و شرق/غرب
روابط در بنابراین .)52 :1395 )سجودی، میشوند
مكانی،محلقرارگیریعناصرموردتوجهقرارمیگیرد
کهتأثیربسیاریدرچگونگیانتقالمفهوموتسریعیا
بیننده دریافت و درک مشاهده، فرآیند، کندسازی
چگونگی مكانی، چیدمان در نظر دقت میگذارد.
الیهبندیعناصربصریراداراینظامالزمخواهدساخت
)عابدی،92:1395(.بهطورمثال،چپیاراستبودن
عناصردریکتصویر،حاویداللتـبهمعنی»قبلاز«
و»بعداز«-میباشد.درموقعیتهاییکهکاربردمحور
افقیدرتصاویرحاویداللتاست،جایگذاریبعضی
یا »پیشینی« معنی به مرکز چپ سمت در عناصر
میشود، فرض که چیزی یعنی آنهاست. قدیمبودن
و آشنا نقطهای و میداند پیش از بیننده یا خواننده
برایشروعحرکتاست...در توافقشده تثبیتشدهو
تازهوارداست، بهعناصر مقابل،سمتراستمختص
»چیزیکهپیشازاینازآنآگاهینداشتهایم«.این
قابل یا مسئلهساز شگفتآور، چیزهایی حاوی سمت
سوی از .)139-138 :1387 )چندلر، است اعتراض
دیگرمحلقرارگیریعناصردرباالوپائینبرنحوهای
چون مفاهیمی دارد. داللت نیز مفهومی ارزشگذاری
زمینییاآسمانیبودن،اهمیتهایمقامیوموقعیتیو
غیره.وقتیساختاریکتصویردرراستایمحورعمودی
باشدبرجنبةآرمانیبودنتكیهداشتهوعناصرمحور
پائینبرزمینیومادیبودن.بخشپائینیدرطرحبندی
تصویرواقعیتراستوباجزئیاتعملیوواقعیارتباط
دارد،درحالیکهبخشباالییبامفاهیمانتزاعییاکلی
در .)193 :1395 ونلوون، و )کرس است مرتبط
)تصویر2(قرارگرفتنبهرامگوردرباالیکادروتصویر
فاصلهمیان ایجاد پائین،علیرغم اژدهادرسمتچپ
عناصرتصویری،نشانازبرتریقدرتبهرامگوروبهزیر
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کشاندناژدهادارد.
ســوار چونیــن  خــاک  بــرآن  زایــد  کــه 
کارزار او  ســازد  اژدهــا  بــا  کــه 
یــال و  شــاخ  ایــن  و  بــاال  بــرز  بریــن 
همــال شــهریارش  از  جــز  نباشــد 

)جنگبهرامگوربااژدها(
ایندرحالیاستکهعواملبصریاصلیامكاندارد
کهبدونتغییرمكان،صرفاًباتغییرموقعیتوچگونگی
جلوهگر را متفاوتی بیانگری عناصر، سایر قرارگیری
سازند.دراینحالت،اگرچهدر)تصاویر1و3(موقعیت
یک در اژدها، مقابل در انسانی پیكرههای قرارگیری
محورافقیاست،اماچگونگیقرارگیریشمشیرمبارزان

نشانازغلبهبراژدهاوبهزیرکشاندنآندارند.
بدنشــان ای  کــه  پاســخ  داد  چنیــن 
کشــان خواهــم  بــرد  همــی  بنــدت  بــه 
اژدهــا مــن  چنــگ  از  کــه  ببینــی 
رهــا نیابــد  تیــزم  شمشــیر  ز 

)جنگاسفندیاربااژدها(
جهان آفریــن روشــن  ســاخت  چنــان 
زمیــن را  اژدهــا  نکــرد  پنهــان  کــه 
بدیــد را  او  رســتم  تیرگــی،  آن  در 
برکشــید میــان  از  تیــزان  تیــغ  ســبک، 

)جنگرستمبااژدها(
امادرمحورهمنشینی،موقعیتهایحاشیهومرکز
بهحساب مكانی روابط مهم ویژگیهای جمله از نیز
میآیند.آنچهدرمرکزتصویرقرارداردبهعنوانهستة
ارائه هستند آن تابع دیگر عناصر تمام که اطالعات
میشودوگوییعناصرفرعیووابستهدرحواشیتصویر
مسكنگزیدهورخداداصلیدرمرکزخودنماییمیکند.
قابل نظر مورد تصویر درهرسه نیز، بارز ویژگی این

مشاهدهاست.


روابط مفهومی
ساختار اساس بر همنشینی، محور در رابطه این
مفهومِیاستداللیاتوصیفقراردارد؛درحالیکهازبُعد
روایینیزبرخورداراست.درایننوعرابطه،هیچانحرافی
کهوحدتمتنرابرهمبزندمجازنیست)چندلر،1387:
13۴(.درروابطمفهومی،رابطهعناصرنسبتبهیكدیگر

درنظامزبانموردبررسیقرارمیگیرد.بررسیروابط
تضادهای و شباهتها نگارگری، اثر یک در مفهومی
همچنین و دیگر تصویر با تصویر یک میان معنایی
ارتباطاتدورنخودآنتصویردرنظرگرفتهمیشود.به
هممعنایی، به جمالت، مفهومی روابط معرفی هنگام
تضادمعنایی،شمولمعنایی،التزاممعناییوازپیشانگاری
همانگویی، و جمالت میان مفهومی روابط مثابه به
مفهومی روابط عنوان به چندمعنایی و تناقضمعنایی
درونجمالتاشارهمیشود)صفوی،159:1383(.در
عنوان تحت میتوان را مفهومی روابط نیز نگارگری
از است عبارت که داشت نظر در مفهومی خوانایی
خوانشتصاویرباعواملینظیرتعدادتصاویر،ویژگیهای
اجزایتصاویرونحوةقرارگیریوهمجواریآنهادرکنار
یكدیگر.خواناییمفهومی،عبارتاستازدرجةدرکاز
عناصر میان پیچیدگیهای به وابستگی در متن یک
تشكیلدهندهآن)لیدول،هولدنوباتلر،192:1393(.
را مفهومی روابط شیراز، مكتب شاهنامهنگاری در
قراردادی نقشمایههای در چیز هر از بیش میتوان
توصیفنمود.آنچنانکهپیكرههایانسانیوحیواناتدر
بهنظر آنها از داخلمنظرهقرارگرفتهاند،ولیمهمتر
خصلت ترکیببندی، عناصر حیث، این از میآیند.
مفهومیونمادینپیداکردهاند.درواقعهدفنگارگر
القای برای ناب بصری زبان یک به دستیابی شیراز
مفاهیممتنبودهاست)پاکباز،69:138۴(.بهعبارت
دیگر،مبارزةابدیمیانخوبوبد،یاخیروشّر،اساس
این نگارههای در را آن نمود که است ایرانی اندیشه
مكتبنیزمیتوانیافت.نگارگرایرانیبیاعتناستبه
آنكهشخصیتهایاثراوسیمایختائیدارندویاجامة
مغولیدربرکردهاندیاتناسباتدرفضایاثراوازمنطق
سیر باری، نمیکند... پیروی ریاضی رؤیت بر حاکم
هنرمندازساحتنمودبهساحتبوداست)بنیاردالن،

.)25:1387
بااینتفاسیرمیتوانگفتکهدرنگارگریمكتب
شیراز،مجموعةعناصرهمنشیندریکنگاره،ترکیب
کل یک که میباشد بههم مرتبط روابط از منظمی
معناداررادریکمتنتشكیلدادهاند.ایندرحالیاست
دگرگونیهای به وابسته خود، روابط، این ایجاد که
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همنشینی6استکهدردووجهافزایشویاحذفعناصر
رابطة میتوان دیگر، عبارت به است. گرفته صورت
میان روابط بر مبتنی را، نگارگری اثر یک در عناصر
اجزاییکهدرآنترکیبشدهوکنارهمقرارگرفتهویا
اجزاییکهحذفشدهاندموردبررسیقرارنمود.براین
باعاملدیگر اساس،درنظامهمنشینیهرعاملکه
ترکیبگرددویاازآنحذفشود،بههرحال،سبب
همة به توجه چگونگی الزام و شده آن تكمیلشدن
عواملوعناصرزبانیدرکناریكدیگرراتشدیدمیسازد.
به عناصر همنشینی و ترکیب »افزایش«، از منظور
واحدهای از تعدادی مجموعه، هر در که است نحوی
زبانیدرکنارهممینشینندتامعنایخاصیرابرسانند.
روابطهمنشینیمتضمنامكانترکیباست...بهدیگر
سخن،درگسترةهمنشینیگزارهایشكلمیگیردکه
ترکیبشده هم با منطقی گونهای به نشانهها آن در
باشند)ضیمران،79:1383-82(.مابرایبیانمنظور
خودازنشانههایزبانیمنفرداستفادهنمیکنیم،بلكه
گروههاییازنشانههارابهکارمیگیریمکهدرترکیبهای
یافتهاند سازمان هستند نشانه خود که پیچیدهای
از عبارت همنشیني، رابطة .)Saussure,1983:123(

دریک استکه عناصر میان ترکیب، نوع از رابطهای
نمونة گرفتهاند. قرار یكدیگر کنار در تصویری زنجیره
بارزآندرمنظرهپردازیمكتبشیرازمشهوداست.در
با تكرار، جای به مناظر نقشمایههای شیراز، مكتب
آگاهی با همراه خاص پرداخت و ترکیب نوعی ایجاد
بهبودیافتهوبهعنوانیكیازشاخصهایاینمكتب

خودرانشاندادهاست)گودرزیدیباج،29:138۴(.

»حذف«نیزدرمحورهمنشینیبهنحویاستکه
نشانمیدهدکههرتغییردرسطحدال،بهمعنایالزام
منظور به گاه و نمیباشد مدلول سطح در تغییر به
تقویتتوجهوتأکیدبرمفهومبهکارگرفتهمیشود.
حذفبخشیازیکنشانهبهتأکیدمنتهیمیشودوبا
دیگری نشانة است ممكن نشانه از بخشی حذف
است )نیرومند،102:1396(.طبیعی کند خودنمایی
کهسادهسازیوحذفتاآنجاامكانپذیراستکهنشانة
ندهد. دست از مرجعش به نسبت را خود نمایندگی
حذف به که است امكانپذیر جایی تا حذف عمل
اصلیترینویژگیهایبارزآننشانهمنتهینگردد.این
نوعحذفبهسادگیوایجازمیانجامد)نیرومند،1389:
78(.دریکنگاره،هنگامیکهنگارگرقصدبازنمایییک
که است فراهم وی برای امكان این دارد، را داستان
نماید. حذف را آن تصویری نشانههای از بخشهایی
چراکهبازنمایییکامر،یعنیانعكاستصویریتمامو
یابرخیویژگیهایبارزآن.اینحذفممكناستتا
بماند. باقی مهم جزء یک تنها که یابد ادامه آنجا
مهمترینکارکردحذفدرنگاره،نهتنهابهسادگی،فهم
نگارهراآسانترمیکند،بلكهمنجربههماهنگشدناثر
بانحوةدیدنوادراکودریافتمخاطبمیشود.عامل
حذفدرطراحینگارههارا،نهتنهادرنسبتباخود
نظر مورد اشعار با آن میان هماهنگی در بلكه نگاره،
منثور، روایتهای در اگرچه آنچنانکه یافت. میتوان
همراهی چون گستردهتر، بسیار نبرد صحنههای
حذف با نگارگر اما است، شده ذکر غیره و لشكریان
بسیاریازموارد،خاصاًبهمحوریتنبردمیانانسانو

انواعروابطمحورهمنشینی
روابطمفهومی روابطمتوالی روابطمكانی

خوانشتصاویرباعواملینظیرتعدادتصاویر،ویژگیهای
اجزایتصاویرونحوةقرارگیریوهمجواریآنهادرکنار

یكدیگر

وضعیتقرارگیریعناصر
براساستوالیداستان

محلقرارگیریعناصرتصویرِییک
نگارهدرمحورهایعمودی،افقی،

مرکزی

دگرگونیروابطمحورهمنشینی

افزایشعناصر کاهشعناصر

ترکیبعناصروایجادمعنایجدیدومتفاوت حذفبخشیازیکنشانهوتقویتتأکیدبریکعنصر

جدول2.نمایشانواعروابطمحورهمنشینیعناصر
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اژدهادرصحنهمبارزهاکتفانمودهاست.
اســفندیار شــولک  بــر  از  نشســت 

نامــدار  لشــکر  پســش  از  برفــت 

)نبرداسفندیاربااژدها(

ســوار ســی  نامــور  بــا  رفــت  همــی 
خنجرگــزار   ســواران  ایــران  از 

)نبردبهرامگوربااژدها(

روابط جانشینی در نگاره های مکتب شیراز 
رابطةجانشینینیزبرروابطمیانمتنییابینامتنی
استواراست.دراینرابطهگوییمتنهاهموارهباهمدر
حالتعاملاند.مرادازشیوهمیانمتنیروشیاستکه
خوانشیکمتن،درپرتومتنیانوشتهدیگریصورت
میگیرد)ضیمران،173:1383(.بهطورمثال،مكتب
نگارگریشیرازکهحاصلتداوم،استمراروتجربههای
تیموریان و آلمظفر آلاینجو، دورة سه هنری متعدد
خوانش مستلزم میانمتن، روابط تحلیل میباشد،
نگارهها،دروابستگِینظربهمشابهتهاومغایرتهای
میانآنباسایرنگارههایپیشیناست.فضایهرمتن
متون سوی به درآمدی و پیشین متون تداعیکننده
دیگراست.درواقعمتونمتضمنزنجیرهایازدالهایی
تداوم آینده سوی به گذشته از که میشود شمرده
تفاسیر، این با .)17۴ :1383 )ضیمران، مییابند
نگارههایمكتبشیرازرا،درحكممتنهایتصویری،
میتوانتلقینمودکهبخشیازیکمنظومة،اجتماعی-
از فهمهریک فرهنگی-تاریخیمحسوبمیشودکه
مجموعه در موجود شبكة به دسترسی مستلزم آنها
در جانشینی روابط دیگر، نگاهی از میباشد. مزبور
آن از حكایت شیراز، نگارگری مكتب شاهنامهنگاری
اجزای میان روابط با نسبت در فضا، نمایش که دارد
تصویری،نهآنگونهکههست،بلكهبداننحوکهپنداشته
میشود،بازنماییمیگردد.براساسمحورجانشینی،در
نگارههایدورههایمختلفمكتبنگارگریشیراز،یک
قرارگرفته تشابه برحسب نشانةدیگر بهجای نشانه
ویژگیهای در میتوان را آن بارز نمونة است.
مشاهده مختلف دورههای در نگارهها، منظرهپردازی

با )تصویر1(، آلاینجو دورة نگارههای آنچنانکه نمود.
تپههای و زرد آبی، قرمز، پسزمینههای از ترکیبی
که بافتنما درشِت جزئیات هستند. شكل مخروطی
تأثیرپذیریاندکیازنقاشیچینیدارند.مانندنقشگل
 Titley,(نیلوفرکهازپارچههایچینیاقتباسشدهاست
39 :1983(.ایندرحالیاستکهدرنگارةنبردبهرامگور

بااژدهایدورةآلمظفر)تصویر2(،تپههایگردوافق
رفیع،زمینپوشیدهازبوتههاوپیكرالغروتصویراژدها،
بابدنیپیچان)هماننداژدهایچینی(،جایخودرابه
مناظرزیباوتغزلیازگلبوتههایگوناگونورنگارنگبا
نحوهایخاصازترکیببندیآسمانوصخرهودرختان
دورهتیموری)تصویر3(دادهاستکهبعدهادرنقاشی
هراتنیزجلوهایدیگردارند.همچنیننحوهکادربندی
)آلاینجو، مختلف دورههای در نگارهها فضاسازی و
زیبایی بصری تحول از تیموری( دورة و آلمظفر
برخوردارشدهاست.آنچنانکهدرنگارةدورةتیموری،
از کتیبهها بیرونزدگی و نامنظم شكسته، کادرهای
کادر،جانشینساختاروچارچوبمنظموهندسیدورة
آلاینجوشدهولذابیشازپیش،برپویاییوسرزندگی
روایتمیافزاید.تحلیلگراننیز،هموارهبراینباورندکه
از را آنچه خویش نگارههای قلمزنی در ایرانی نگارگر
طبیعتالزمداردبهعاریهمیگیرد،اماخودرادرقیدو
بندآناسیرنمیکند،بلكهطبیعتراآنگونهکهبهیاد
اسماعیل همچنین میکشد. تصویر به میآورد،
بنیاردالن،نگارگرراگریزانازتعریفزائیدةیکواقعیت
مینمایاند را موقعیتی نگارگر وی، تعبیر به میداند.
)بنیاردالن،16:1387(.درنمایشچنینحالتی،یک
دالخاصدرمقابلدالهایدیگریکهامكانحضورشان
بودهاست،مورداستفادهقرارمیگیردواینامر،توجهرا
ایجاد خصیصههای جمله از که غیاب عامل سوی به
محورجانشینیاستجلبمینماید.مامعموالًدونوع
غیابمیشناسیم:»آنچهکهمیرودبدوناینكهچیزی
انگشتنماست«. غیابش خاطر به »آنچهکه و بگوید«
بدیهی غیابش که است چیزی منعكسکنندة اولی
مقولهای نمایانگر غیاب، دوم نوع مورد در اما است...
شد« خواهد بیانگر »شدت به که است غیرمنتظره
غیاب، مفهوم از تعبیری چنین )چندلر،15۴:1387(.
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ریشهدرروابطاجزاییکنگارهداردکهگوییهمواره
ازمقبولیتعاِماندیشةنگارگرانبرخورداراست.آنچنان
کههنرمنداننگارگر،اشیاءرانهآنگونهکهبایدباشند،
تصویرکردندونهآنگونهکههستند)کنبای،1382:
محور شیراز، مكتب نگارگری در تفاسیر این با .)9
جانشینی،درروابطمتباین،قیاسیوتطبیقینیزنمود

یافتهاست.

روابط متباین
مناسبتجانشینیبرپایةتباینکارکردییاتفكیک
هنرهای در  .)79 :1383 )ضیمران، است استوار
تصویری،تبایننوعیمقایسهاستکهکهتفاوتهارا
آشكارنمودهولذاباعثتأکیدبرآنهامیشودویابه
تعبیریدیگر،کاربردعناصریاستکهممكناستبه
جفتهای قالب در که روند بهکار جایهم به نحوی
متباینقابلدرکودریافتباشند؛چراکهممكناست
تباینمیاننشانههاییکاثردرمقایسهباشباهتهای
نمایند. ایفا خاصی کاربردی نقش اغلب عناصر، میان
منظورازتباین،نشانههاییاستکهدرمقایسهباهم،در
بد یکبعِدیكسانقابلدرجهبندیباشند)مانندخوبـ
)چندلر، نیست( »بد« با برابر لزوماً خوب« که»غیر
160:1387(.دریکنگاره،ساختارمتباینمیتوانددر
جهت،موقعیت،فضاوجاذبةعناصر،تغییرایجادنماید.
فرمهایواحدیکهازباالبهپایینمیافتندوازپائین

بهباالرویهمچیدهمیشوند،جاذبهراتداعیمیکنند
نگارههایمكتبشیراز، در تباین )ونگ،11:1389(.
هموارهدراندازه،رنگ،بافت،جهت،موقعیتوفضاقابل
وجود به بادخلوتصرف وگویی است دریافت و درک
آمدهدرعناصرارتباطییکنگاره،امكانایجادودرک
ساختارمتباین،بیشترفراهمآمدهاست.روابطمتباین
در)تصاویر۴و5(راآشكارادرتضادمیانحسآرامشو
شوکتپیكرانسانیوخروشوغرشاژدهامیتواندید.
و دلیری دورههایمختلف،همواره توالی در آنچنانكه
است،درحالیكه ثابت و پایدار انسانی پیكرة شجاعت
نقشرعببرانگیزاژدهابهترتیب،جایخودرابهنمایی
ضعیفتر،کمقدرتترودرنهایتنمایکاملیازمغلوب
شدندادهاست.رابطةجانشینی،میانواحدهاییبرقرار
انتخابمیشوندودرهمان بهجایهم میگرددکه
میآورند وجود به را تازهتری واحد سطح،
)صفوی،27:1383(.ایندرحالیاستکهدرظاهر،به
نظرمیآیدکهنگارهها،بهطورخاصازقائدةمشخصی
برایسازماندهییکساختارمتباینپیرویننمودهاند.

   
روابط قیاسی

محورجانشینیرامیتوانمتضمنروابطمبتنیبر
قیاسنیزدانست؛زیرایکرابطةجانشینی،ترجیحدادن
درانتخابیکعنصربهجایعنصردیگراست)مقیمنژاد،
100:1393(.یكیازبهترینشیوههایشناختودرک

تصویر۴.کشتنبهرامگوراژدهارا،شاهنامةفردوسی،شیراز،733ه
ق،کتابخانةملیروسیه،سنپطرزبورگ.)آژند،10۴:1393(

تصویر5.کشتناژدهاتوسطرستم،شاهنامهابراهیم سلطان،شیراز،
833هق،کتابخانةبادلیان،آکسفورد.)آژند،256:1393(
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ارتباطاتمیاناجزاءوعناصربصریدریکاثرهنری،
آنها بهصورتیاستکهمقایسةمیان نشانهها نمایش
است روشی قیاس تصویری، هنرهای در شود. میسر
به طریق از الگوها و ارتباطات تصویرکشیدن به برای
نمایشگذاشتنمتغیرهایدویاچندعنصرکنترلشده
)لیدول،هولدنوباتلر،۴6:1392(.دریکنگاره،قیاس
صورتهای یا صورت یک اساس بر که است صورتی
به است. آمده وجود به قاعدهایمشخص دیگر،طبق
نگاره، یک در قیاسی روابط دیگر،الزمةدرک عبارت
مستلزمیافتنیکالگووتقلیدهایباقاعدهآناستکه
یکتغییرواقعینیست،بلكهتنهاصورتیاستکهتغییر
ازیکوضعیتبهوضعیتدیگررابرپایةتقلیدتثبیت
نمودهاست.درهنگاماندیشیدن،بهاثربایدمقیاسرا
هممدنظرداشت:بهچالشکشیدنایدههایهمیشگی
و )امبروز میآورد پدید خیرهکننده راهحلی عادی، و
هریس،170:1392(.درنگارههایمكتبشیراز،این
تغییراتبهظاهربیقاعده،تنوعهایخودبهخودوبدون
جریاندار تكاملی سیر یک پایه بر آنها نیست. منطق
روابط در که صورتهایی توسط جمله از که زبانی
جانشینیبهچشممیخورند،تثبیتمیگردد،استوارند.
از فارغ شیراز، مكتب نگارههای در قیاسی روابط
در شد، اشاره این از پیش که منظرهپردازی
تصویرگریهایمتفاوتاژدهانیزنمایاناست.نماییاز
اژدهاکهدردورةآلاینجو،غولپیكروغراناستودر
دورةتیموری،پیكریالغرتر،پیچان،کشیدهوغرشی
هویداست افتادنش اندر خاک به که مالیمتر
قوه مهمترین قیاس سوسور، عقیدة به )تصاویر۴و5(.
محرکهدرمقولةتكاملزباناستوفرآیندیاستکه
دیگر وضعیتی به وضعیتی از صورتها آن، طریق از
تغییرمییابند.بنابراینقیاسهاوتغییراتیکفرآیند
تأویلادامهداردرزبانبهوجودمیآورند.هرچندکه
قیاسقویترینعاملبهوجودآورندةتغییراتدرزبان
است،تنهاعاملنیست«)دینهسن،۴5-۴۴:1389(.


روابط تطبیقی

و برونه حوزة دو بین همبستگی و تطبیق روابط
ازحوزة ما معناکهشناخت این به است؛ زبان درونه

اساس، این بر است. درونه بهحوزة انتقال قابل برونه
نوعیارتباطهمریختبیندوحوزةزبانیایجادمیشود.
اگربرونهخصوصیاتیداشتهباشدکهسببتمایزآناز
نیزوجود قابلشناخت برونههایدیگرشود،درونهای
در آنچنانکه میکند. همخوانی برونه آن با که دارد
فرهنگمابرایلباسمشكیکهشكلبرونةزباناست،
جست ماتم یا عزاداری یعنی درونه شكل میتوان
نگارههای در تطبیقی روابط .)29 :1396 )شعیری،
مكتبشیرازراازوجهیمیتواندرنمایشروزوشب
)تصویر2و3(جستجونمود.آنچنانکهدروسعتبهکار
رفتهازرنگهایروشن،علیرغماینكهبهنظرمیرسد
نبردهادروقتروزرخدادهاست،اماتلفیقرنگهای
روشنوتیرهدرباالیکادر،گواهیاستبرنمایشنبرد
درشبهنگامکهدرتناسببااشعارنیزقابلدریافت
است.بهعبارتدیگر،درنمایشنگارههایمكتبشیراز،
تطبیقیهنگامی روابط ودریافت امكاندرک همواره
میسرمیگرددکهبهنظربرسد،تلفیقدونشانهبهحدی
استکهمیانآنها،همپوشانی)زمینوآسمان(بهوجود
بصری پیوند نوع قویترین حالت این در است. آمده
ایجادشدهاستکهتطبیقیاانطباقخواندهمیشود.در
روابطتلفیق،بایددونشانهراکهیکوجهمشترکدارند
بیابید،سپسآندونشانهرابهنشانةمشترکبههم

پیوندزنید)نیرومند،63-70:1396(.
ســوار ســی  نامــور  بــا  رفــت  همــی 
خنجرگــزار ســواران  ایــران  از 
رســید دریــا  پیــش  تــا  تاخــت  همــی 

بدیــد  را  اژدهــا  آن  تاریکــی  بــه 
)نبردبهرام(
آفریــن جهــان  روشــن  ســاخت  چنــان 
زمیــن را  ازدهــا  نکــرد  پنهــان  کــه 
بدیــد را  او  رســتم  تیرگــی  آن 
کشــید بــر  میــان  از  تیــز  تیــغ  ســبک، 
                                             )نبرد رستم(

درمحورجانشینینیز،تحلیلسازوکارهایساختارِی
روابطمیانآن،وابستهبهدوجنبةدگرگونیاست.رابطة
جابهجایی نوع از رابطهای جانشیني، محور بر مبتنی
میانهریکازالفاظیکزنجیرةکالميباالفاظياست
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 Crystal, 1992:( شوند آنها جایگزین ميتوانند که
286(.بهعبارتدیگر،رعایتاصولوقواعدنشانههای

تصویرییکنگارهومراحلمعناسازیآندرنسبتبا
مفهومازسوینگارگر،هموارهباتكیهبردگرگونیهای
جانشینی7میانروابطرخدادهکهبروجهجایگزینی8و
جابهجایی9عناصراستواربودهوراستایادراکویادآوری
این در میرساند. یاری مخاطب به داستان و روایت
ساختارممكناستواژهایجانشینواژهایدیگرشودتا
معنایمتفاوتیازجملهحاصلگردد)احمدی،139۴:
کامل طور به عنصری نیز، جابهجایی سطح در .)19
در جابهجایی بلكه نمیشود. قبل عنصر جایگزین
میپذیرد. صورت اولیه عنصر اجزاء از بخشهایی
و درچیدمانها چیز هر از بیش تواند می جابهجایی
محلقرارگیریعناصرنمودیابد.جابهجاییدرنگارهبا
ویژگیجابهجاییدرفرمبهانحاءمختلفبروزمینماید.
فرمرامیتوانجابهجاکردیاشكستوسپسقطعات

حاصلراقطعهقطعهکرد)ونگ،18۴:1389(.

نتیجه گیری
نتایجحاصلازتحلیلمحورهمنشینیحاکیازآن
استکهموقعیتهایحاشیهومرکزازجملهویژگیهای
مهمروابطمكانیدرنگارگریمكتبشیراز،است.آنچه
درمرکزتصویرقرارداردبهعنوانهستهاطالعاتکه
تمامعناصردیگرتابعآنهستندارائهمیشود.همچنین
روابطتوالی،منجرشدهاستکهارتباطبینعناصربه

نحومطلوبترنشاندادهشدهوهرعنصربصری،تفسیر
قراردهد. تأثیر تحت را خود از پس تصویری عناصر
در چیز هر از بیش میتوان نیز را مفهومی روابط
آن در که نمود توصیف قراردادی نقشمایههای
قرار منظره داخل در حیوانات و انسانی پیكرههای
ازسوی میآیند. نظر به آنها از مهمتر ولی گرفتهاند،
دیگرتحلیلمبتنیبرمحورجانشینی،بیانگرآناست
تكاملی سیر یک پایه بر شیراز، مكتب نگارههای که
جریاندارزبانیومبتنیبرروابطقیاسی،استوارندکه
روابط است. نمایان اژدها متفاوت تصویرگریهای در
متباینهموارهدراندازه،رنگ،بافت،جهت،موقعیتو
فضاقابلدرکودریافتبودهوروابطتطبیقینیزبیش
همپوشانی از نمایشی و منظرهپردازی در چیز هر از
)زمینوآسمان(جلوهگریمینماید.ایندرحالیاست
کهتداعیتقابلروابطمحورهایهمنشینیوجانشینی
بر ترتیب به که میدهد رخ دگرگونیهایی واسطه به
محور در عناصر جایگزینِی و جابهجایی جنبههای
محور در آنها افزایش و )کاهش( حذف و جانشینی
در حذف کارکرد مهمترین است. استوار همنشینی
نگاره،نهتنهابهسادگی،فهمنگارهراآسانترمیکند،
بلكهمنجربههماهنگشدناثربانحوةدیدنوادراکو
دریافتمخاطبمیشود.همچنین،نقشمایههایمناظر
بهجایتكرار،باایجادنوعیترکیبوپرداختخاِص
میان، این در است. شده داده نشان آگاهی با همراه
محل و چیدمانها در چیز هر از بیش جابهجایی

انواعروابطمحورجانشینی
روابطتطبیقی روابطقیاسی روابطمتباین

نمایشهمبستگیدونشانهوپیونددونشانهبهواسطة
یکنشانةمشترک

مقایسةارتباطاتازطریق
بهنمایشگذاشتن

متغیرهایدویاچندعنصر

تباینمیانعناصرازحیثجهت،
موقعیت،فضاوغیره

دگرگونیروابطمحورجانشینی

جابهجاییعناصر جایگزینیعناصر

جابهجاییدربخشهاییازاجزاءعنصر،نوعچیدمانو
محلقرارگیری

جایگزینیوقرارگیرییکعنصربهجایعنصردیگر

جدول3.نمایشانواعروابطمحورجانشینیعناصر
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عناصر بنابراین است. یافته نمود عناصر قرارگیری
همنشینیکنگاره،ترکیبمنظمیازدالهایمرتبط
بههممیباشدکهیککلمعناداررادریکمتنتشكیل
دادهولذاجنبةعینیوبالفعلدارد.ایندرحالیاست
امكانات از مجموعهای نیز، عناصر جانشینِی بُعد که
گزینشِیبالقوهاست.بااینتفاسیردالیلگزینشعناصِر
سویة یا محتوا بازگویِی در میتوان را جانشینی بعد
بعد عناصِر ترکیب شیوة و نمود اثرجستجو مفهومی
اثر زیباییشناختی وجه یا فرم گویای را همنشین
دانست.بنابراین،تداعیروابطهمنشینیوجانشینیدر
بدانحداستکهجلوهگری تا نگارههایمكتبشیراز
ازکاربردچنین را نگارگر ناخودآگاهی نهتنها نگارهها،
روابطیبرنمیتابد،بلكهبرشیوههایحضورودگرگونی
اینروابطبرمبنایدانشیخودآگاهنیزصحهمیگذارد.

پی نوشت ها
1. syntagmatic
2. paradigmatic
3. intertextuality
4. serial position effects
5. narrative
6. syntagmatic transformation
7. paradigmatic transformation
8. substitution
9. transposition
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