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مقدمه و بیان مسئله
سرودههای بزرگترین از یكی فردوسی شاهنامة
روایتگر خود داستانی ساختار در جهان، حماسی
رخدادهایجوامعانسانیاست،کهبسیاریازمفاهیمرا
درقالبشخصیتهایشوروابطبینآنهابیانمیکند.
همانطورکهبرایایجادارتباطمؤثربامخاطب،توصیف
شخصیتوشخصیتپردازیدرداستاناهمیتدارد،
درنگارگرینیزطراحیشمایلشخصیتهایبرجستة
از دادهشوند، تشخیص ازهم که گونهای به داستان،
اهمیتویژهایبرخورداراست.رزمرستموسهرابیكی
ازمهمترینبخشهایشاهنامةاست.بامطالعهشاهنامة
نگاریدرایرانچنینبهنظرمیرسدکهباوجودابعاد
محدودکتابهاوهدفنگارگریکهبهتصویرکشیدن
واقع چهرهپردازی است، مینوی و مادی غیر جهانی
گرایانةایننگارههابعیدبهنظرمیرسدبههمیندلیل
اینپژوهشدرپیپاسخگوییبهاینسوالاستکه:
در را خود نظر مورد شخصیتهای چگونه نگارگران
نگارههاطراحیومعرفیمیکنندتامخاطببالفاصلهبا
دیدنشمایلنقاشیشده،قهرمانراشناساییکند؟

درنگارههایمربوطبهرزمرستموسهراب،بهجهت
اینكهمخاطبدرجریانروایتموردنظروبارتراژیک
را پسر و پدر کاراکتر دو استکه نیاز گیرد، قرار آن
شمایل که است آن نیازمند مهم این کند. شناسایی
وقهرماناندر پهلوانان باویژگی شخصیتهامتناسب
داستانطراحیونقاشیشوند.درنتیجهبهنظرمیرسد
کهنگارگرانبرایحلاینمعضلدرجهتمعرفیو
اتخاذ را تدابیری باید مخاطب، به رستم شناساندن
واقع غیر سبک به نگارهها که آنجایی از میکردند.
هم به شبیه تقریباً چهرهها و شدهاند نقاشی گرایانه
هستند،دراینپژوهشبهاینمسئلهپرداختهمیشود
کهنگارگرانشخصیتهایبرجستهازجملهرستمو
سهرابرابااستفادهازچهنشانههاییبهمخاطبخود

میشناسانند؟

ضرورت پژوهش
باوجودپژوهشهایانجامشدهدرحوزهشاهنامه
ازتصحیحواژگانگرفتهتاتحلیلازنظرمفهومومعنا

درابعادمختلفشخصیتها،پژوهشیبهمنظورطراحی
نظاممنِدظاهریشخصیتها،برایاستفادهدرزمینههای
میخورد. چشم به تجسمیکمتر هنرهای مختلف
تحلیلیکهبتواندازرستمالگوییمشخصبانشانههایی
کهمنحصربهاوونزدیکبهشخصیتپرداختهشدهدر
متناثرباشددرپژوهشهایپیشینمشاهدهنمیشود،
به نبودهاند وفادار اثر متن به نیز شاهنامه نگارگران
برای نشانه یک عنوان به رستم اسب  مثال عنوان
شناساییرستمدرنگارهها)وهمچنینآثارپویانمایی
تاطیفهای ازسفیدگرفته تنوعرنگی متأخر(دارای
مختلفقهوهایوسیاهاست،کهکارشناساییمستقیم
رادشوارمیکند.درصورتیکهفردوسیدرشاهنامه
آتش همانند مشخص رنگ با و بخصوص را رخش

معرفیمیکند.
ــت ــرش اس ــور اب ــم ب ــش خوانی ــی  رخ »هم
ــت« ــش اس ــگ آت ــه رن ــی و ب ــو آتش ــه خ ب
)فردوسی،1960:ج530،2(

پژوهشحاضرقصدپرداختنبهرنگوسایرجزئیات
بهمنظورطراحینشانههارانداردبلكهتالششدهاست
تابادستهبندینشانههاومیزاناهمیتآنهادرنگارهها
بهدانشموجوددرجهتمعرفیوشناساییقهرمانان
بیفزاید.کهدرنتیجهدرهنرهایتجسمیبرایطراحی
یاانتخابنوعرنگوسایرویژگیهایبصرینشانهها،

جایتأملودقتنظربیشتریایجادخواهدشد.

پیشینة پژوهش
درجستجوییکهانجامگرفت،پژوهشیکهبخواهد
وجهشمایلیکاراکتررستمرادرنگارههایرزمرستمو
سهراببانگاهنشانهشناسیموردبررسیقراردهدیافت
شاهنامه شخصیتهای تحلیل خصوص در اما نشد.
به است. نگاشتهشده بسیاری پژوهشهای و کتابها
جهتاهمیتدراستفادهدرستازشكلصحیحکلمات
ودریافتصحیحمفهوم،پژوهشگراننسخههایمتعددی
ازتصحیحشاهنامةنگاشتهاند.ازجملهآنهامیتوانبه
تصحیحمصطفیجیحونی،جاللخالقیمطلق،سعید
حمیدیانو...اشارهکرد.امادرراستایتوضیحمضامین
داستانیوویژگیهایشخصیتیرستمدرکتابدرآمدی
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براندیشهوهنرفردوسیازسعیدحمیدیان)1372(،به
بسیاریازموارداشارهشدهاست.همهچیزرستمغیر
عادیاست:پدرش،زادنش،رشدش،اسبش،سالحش،
زورش،شایستگیهایش،دالوریهایش،خوراکش،فرزند
کشتنشوحتیمرگش.)حمیدیان،231:1372(.در
محمدعلی جمله از نویسندگانی زمینه این
اسالمیندوشن،مسكوب،محمدمختاری،ناتلخانلری،
و کتابها و... نهچیری سرکاراتی، امیدساالر، محمود
مقاالتمتعددیرانگاشتهاند.ازجملهمقاالت،میتوان
بهخصالرستمدرشاهنامهازاصغرنهچیری)1383(،
اشارهکرد.درخصوصاهمیتلباسرزموادواتجنگی
ومتعلقاترستمنیزدرمقاالتیباعنوانگرزنیایرستم
ازبهمنسرکاراتی)135۴(،گرزسامراکهجنگافزاری
ویژهویادگارگرشاسپاستدراختیاررستممیداندو
دراولینرزمرستموافراسیاب،رستمازطریقگرزسام
.)330 و 329 :135۴ )سرکاراتی، میشود شناسایی
اسبرستمرخشنیزگوییجزءجداییناپذیرپهلوان
برشمردهمیشود.رخشازحیثهوشوعقلحیوان
عجیبیبوده،چنانکهرستمبااوسخنمیگفتهوآن
حیوانسخنانویرابهنیكیدرمییافتهوبرایبهبند
کشیدنرخشنیزکسیغیرازرستمتواناییاینکاررا
نداشتهاست)نهچیری،182:1300و18۴(.بههمین
ترتیبدرپژوهشهاییبهشاخصبودنلباسرزمرستم
نیزاشارهشدهاست.درخصوصمبحثنشانهشناسی
انداز چشم از تصویری ارتباط کتاب به میتوان
نشانهشناسینوشتةفهیمهپهلوان)1378(،اشارهکرد
آنها نشانههاوچگونگیروابطوداللت بهخوانش که
جمله از متعدد مقاالت همچنین و است. پرداخته
»تحلیلعناصرتصویریبرپایةرویكردنشانهشناسی«از
و »نشانه هچنین و ،)1386( شمیلی فرنوش
و پیرس آرایسوسور، تطبیقی بررسی نشانهشناسی-
اکو«ازفرزانسجودی،)1381(،اشارهکردکهبهوجوه

مختلفودستهبندینشانههاپرداختهاند.
تحلیل به بیشتر که باال پژوهشهای برخالف
بر مقاله این پرداختند، رستم شخصیتی جنبههای
اساسمتنداستانوباتوجهبهنگارههایجامعةآماری،
آندستهازویژگیهایظاهریراکهبهعلتاهمیتو

شمایل شناسایی در شاخص نشانهای عنوان به تكرار
رستممؤثرهستند،موردبررسی،شناساییودستهبندی
قرارخواهددادودراینامرازنشانهشناسیاستفاده

خواهدکرد.

اهداف پژوهش
اینتحقیقسههدفرادنبالمیکند:

و شناسایی در نظاممند روشی از بردن بهره .)1
دستهبندینشانههایموجودبرایشناختکاراکترهاو

بخصوص،رستم،درنگارههایشاهنامه.
2(.شناسایینشانههایویژهدرطراحیچهرةرستم

برایاستفادهدرسایرهنرهایدیداری.
3(.شناساییبارزترینوجهنشانهایبهغیرازشمایل

درداللتبهشخصیتها.

سواالت پژوهش
اگرطراحیشخصیتهابراساسنشانههاانجامشده
در هنرمند، شخص تخیل اساس بر تنها نه و باشند
مرحلةتحلیلآنبارویكردنشانهشناسیپیرس،سواالتی

کهمطرحمیشود،بدینشرحاست:
نظامنشانهشناسانةحاکمبرنگارههایرزمرستمو
سهرابدرموردشناساییکاراکترها،بخصوصرستمو

سهراببهچهصورتاست؟
شناساییرستمازطریقوجهشمایلیوچهرهدر
محقق صورت چه به سهراب، و رستم رزم نگارههای

میشود؟
به درداللت استفاده مورد نشانهای وجه بارزترین

شخصیتهاکداماست؟

روش تحقیق
اینتحقیقبهلحاظهدفبنیادیوازنظرماهیت
توصیفی-تحلیلیاست.جهتگردآوریدادههانیزازدو
روشمیدانیواسنادیاستفادهشدهاست.نشانهشناسی
طبقالگویپیرس1رویكرداینتحقیقاستواشكال
نشانهایشمایلی،نمایهایونمادین،درفرمومحتوای،

نگارههایرزمرستموسهرابجستجوشدهاست.
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مفاهیم و تعاریف
رویكرد با رستم شمایلی وجه شناسایی مسیر در
انواع از ابتداوجهنشانهای نشانهشناسی،نیازاستکه
به پیرس تقسیمبندی در تفكیکشود.چراکه نشانه
وجوهسهگانةنشانه)شمایلی،نمایهایونمادین(اشاره
میشود.یعنییکنشانةشمایلیمیتواندهمزماندو
از و باشد. داشته خود در را نمادین و شمایلی وجه،
عنوان به نمیتواند شمایلی یا عالمتی هر طرفی
تعریف مفاهیم زیر ترتیب به لذا شود. نشانهشناخته

میشوند.

نشانه چیست   
قرار استفاده مورد نشانه معنی به »sign« واژة
میگیرد.»نشانةیکواحدمعناداراستودرواقعهر
چیزیکهبهعنوانداللتگر،ارجاعدهنده،یااشارهگر
برچیزیغیرازخودشتلقییاتفسیر2شودمیتواند
نشانهباشد.نشانههادرصورتفیزیكیواژهها،تصاویر،
اصوات،حرکاتیاکنشها،بوها،طعمهاواشیاءظاهر
فقط و نیستند معنیدار ذاتاً چیزها این اما میشوند
وقتیکهمعناییبهآنهامنسوبکنیمتبدیلبهنشانه
از ناخودآگاه کاماًل طور به را چیزها این ما میشوند.
طریقارتباطدادنآنهابانظامآشناییازقراردادهابه
از معنادار استفادة این میکنیم. تعبیر نشانه عنوان
قرار نشانهشناسی اهمیت کانون در که نشانههاست

دارد.«)چندلر،۴1:139۴(

نشانه شناسی
و میشوند ظاهر متنوعی بسترهای در نشانهها
یاری به آدمیان تعریفمیکنند. را نشانهای نظامهای
خوراک، نظام پوشاک، نظام بدن، اندامهای اشارت
اقوام سیماچههای )از فرهنگی نشانهایی نظامهای
ابتداییتانظامنقاشیتجریدیمعاصر(یعنیباابزاری
مییابند. ارتباط یكدیگر با نیز گفتار و نوشتار از جدا
پارهایازاینابزاربهقاعدههایتصویریمرتبطمیشوند
ندارند. قواعد بهاین ارتباطی هیچ هم شماری و
نشانهشناسی3علمشناختایننظامهایارتباطیاست.

)احمدی،12:1370(

)Crow, 2010 :شکل 1- نشانگی نامحدود  ) منبع

عنوان پیام در معنا تولید را ارتباط نشانهشناسی،
چه و باشد کرده تولیدش رمزگذار چه است. کرده
و تولید آفریدن، چون افعالی نشانهشناسان رمزگشا.
مذاکرهرادراشارهبهاینفرایندبهکارمیبرند.)نزاکتی،

)118:1390

زبان و تصویر
پیام است نیاز نشانهای وجه یک شناسایی برای
معناداریدریافتشود.فهیمهپهلوانپیامهاییراکهاز
دسته سه به میشود دریافت تصویر یک دیدن راه
پیامهای .2 تجسمی. پیامهای .1 میکند: تقسیم
اول، بخش در زبانی-نوشتاری. پیامهای .3 شمایلی.
عناصربصریوکیفیتهایبصریپیامهایتجسمیرا
منتقلمیکنندازجملهکادر،کادراژ،زاویةدید،اصول
ترکیببندیشامل؛تعادل،تضاد،نقطةتمرکز،حرکت،
از بخشی دوم دستة در و... ریتم مقیاس، تناسب/
فیگوراتیو، غیر یا فیگوراتیو شمایلی پیامهای
فهرستبندیوشناساییمیشوند.دربخشسومنظام
در میکند. منتقل را پیام که است زبان نشانهای
ورای که است بدیهی شمایلی پیامهای شناسایی
تشخیصنقشمایههاکهبارعایتاصولتغییرشكلو
دگرگونیبازنمودیبهدستآمدهاند،بایدتوجهداشت
کههریکازنقشمایههایاثربهخاطرچیزیغیراز
خودآنعالمتیکهمشاهدهمیشود،حضوردارند.یعنی
برایمعانیداللتهایضمنیووابستهبهآن.یکاثر
به هرچند که است هنرمند ذهن تجسمیمحصول
و اهداف بیان برای دارند شباهت اشیاء یا طبیعت
دیدگاههایخاص،گزینش،هدایتوقاعدهمندشدهاند.
تحلیلپیامهایشمایلیاثربراساسمشاهدهومطالعة
هدف با روند این است. متكی تفكر با همراه دقیق
مرحله این در عملیمیشود. و ممكن اثر داللتهای
شاخصهایاثرخصوصیاتیاستکهبیشازهرچیزدر
شكلگیریمعناوتأثیرگذاربودناثرنقشدارد.اینكه
و مایهها نقش شناخت است، شده تصویر چیزی چه
شخصیتها،اطالعاتصوریوشمایلنگارانهایرادربر
میگیردکهدراثرقابلرؤیتومشاهدهاست.تحلیل
قرار طرز سن، جنسیت، اساس بر اثر شخصیتهای
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مفاهیم و تعاریف
رویكرد با رستم شمایلی وجه شناسایی مسیر در
انواع از ابتداوجهنشانهای نشانهشناسی،نیازاستکه
به پیرس تقسیمبندی در تفكیکشود.چراکه نشانه
وجوهسهگانةنشانه)شمایلی،نمایهایونمادین(اشاره
میشود.یعنییکنشانةشمایلیمیتواندهمزماندو
از و باشد. داشته خود در را نمادین و شمایلی وجه،
عنوان به نمیتواند شمایلی یا عالمتی هر طرفی
تعریف مفاهیم زیر ترتیب به لذا شود. نشانهشناخته

میشوند.

نشانه چیست   
قرار استفاده مورد نشانه معنی به »sign« واژة
میگیرد.»نشانةیکواحدمعناداراستودرواقعهر
چیزیکهبهعنوانداللتگر،ارجاعدهنده،یااشارهگر
برچیزیغیرازخودشتلقییاتفسیر2شودمیتواند
نشانهباشد.نشانههادرصورتفیزیكیواژهها،تصاویر،
اصوات،حرکاتیاکنشها،بوها،طعمهاواشیاءظاهر
فقط و نیستند معنیدار ذاتاً چیزها این اما میشوند
وقتیکهمعناییبهآنهامنسوبکنیمتبدیلبهنشانه
از ناخودآگاه کاماًل طور به را چیزها این ما میشوند.
طریقارتباطدادنآنهابانظامآشناییازقراردادهابه
از معنادار استفادة این میکنیم. تعبیر نشانه عنوان
قرار نشانهشناسی اهمیت کانون در که نشانههاست

دارد.«)چندلر،۴1:139۴(

نشانه شناسی
و میشوند ظاهر متنوعی بسترهای در نشانهها
یاری به آدمیان تعریفمیکنند. را نشانهای نظامهای
خوراک، نظام پوشاک، نظام بدن، اندامهای اشارت
اقوام سیماچههای )از فرهنگی نشانهایی نظامهای
ابتداییتانظامنقاشیتجریدیمعاصر(یعنیباابزاری
مییابند. ارتباط یكدیگر با نیز گفتار و نوشتار از جدا
پارهایازاینابزاربهقاعدههایتصویریمرتبطمیشوند
ندارند. قواعد بهاین ارتباطی هیچ هم شماری و
نشانهشناسی3علمشناختایننظامهایارتباطیاست.

)احمدی،12:1370(

)Crow, 2010 :شکل 1- نشانگی نامحدود  ) منبع

گرفتنمدل،خصوصیاتظاهریمدل،محلقرارگیری
میگیرد. اثرشكل مهم اجزای و تعدادشخصیتها و

)پهلوان،17:1378تا۴9(
طریق از را معنا تصاویر، خلق برای نیز نگارگران
از یا و داستان متن مطالعه با متنی، زبانی- پیامهای
از داستان شنیدن با گفتاری، زبانی- پیامهای طریق
بادیدن پیامهایتجسمیوشمایلی یا و زباندیگران
تصاویرونقاشیهایازپیشموجوددریافتمیکنند.در
به با فردی، خالقیتهای و اندیشه دخالت با نهایت
کارگیریعناصربصری)اعمازمتنوتصویر(درنگارهها،

انتقالبهمخاطبراامكانپذیرمیسازند.
تصویرمیتواندبهطرزفوقالعادهای»چندمعنایی«
و بیشمار داللتهای میتواند که معنی بدین باشد.
متفاوتیرابهوجودآورد.گزینشیکنشانةتصویری
انجاممیگیرد،بهاین انتخابیاستکهتوسطهنرمند
یک به فقط دال«۴ « یک تجسمی، آثار در لحاظ
»مدلول«5داللتنمیکندویابراییکمدلولفقطیک
دالوجودندارد.بنابراینانتظارمیرودپیامزبانینقشی
)پهلوان، کند. ایفا دیداری پیامهای در کننده هدایت

)55:1378

پیرس
نمود،6 شامل تایی الگویسه یک را نشانه پیرس
تفسیروموضوع7میدانست،بااینتوضیحکه»نشانه،
درشكلیکنمود،چیزیاستکهنزدفردیخاصبر
چیزیدیگر،دربعضیوجوهوقابلیتها،داللتمیکند.
فرد آن ذهن در یعنی است کسی به خطاب نشانه
نشانهایمعادلیاشایدیکنشانةتوسعهیافتهبهوجود
مینامیم. نخستین نشانة تفسیر را آن ما که میآورد
نشانهبرچیزیداللتمیکندکههمانموضوعنشانه
است.داللتنشانهبرموضوعنهدرتمامویژگیهایآن،
بلكهدرارجاعبهیکایدةخاصاستکهگاهیآنرا
زمینةنمودمیخوانیم.«)پیرسدرچندلر،61:139۴(.
درالگویپیرسچراغراهنماییکهفرمان»ایست«را
نشانمیدهدنشانهایاستشامل:نورقرمزچراغراهنما
دریکچهارراه)نمود(،توقفوسایلنقلیه)موضوع(و
اینفكرکهچراغقرمزنشانمیدهدکهوسایلنقلیه

بایدبایستند)تفسیر(.)چندلر،61:139۴(.
پیرساولینکسیبودکهنشانههاراتحتسهعنوان
شاخصطبقهبندینمود.اوانواعواقسامنشانههارابه
نشانههای .2 )iconic sign( شمایلی نشانههای .1
 symbolic(3.نشانههاینمادی)index sign(نمایهای
مشخص را آنها داللتهای نوع و نمود تقسیم )sign

دارد عقیده هاوکس .)137 :1377 )مهرگان، ساخت
طبقهبندیپیرسکمترطبقهبندی»انواعمتمایزنشانه«
استوبیشتر»منشهایمتفاوترابطه«بیننشانهو
موضوع)ابژه(یادالومدلولراازهممتمایزمیکند.

)سجودی،89:1381(

نشانة شمایلی
درنشانههایشمایلیرابطةاصلیمیاندالومدلول
یایکپردة رابطةمبتنیبرشباهتاست.یکعكس
میان هستند. شمایلی نشانههایی فیگوراتیو نقاشی
ازیکدرختگرفتهشدهاستوخودآن عكسیکه
که دارد وجود صوری همانندی اعتبار بهاین درخت
مناسباتاجزایسازندةآنهاهماننداست،امادرکاین
شباهتنیزازگونهایتأویلجدانیست.پیرسدرنهایت
تأویلمخاطب به مناسبتنشانةشمایلیوموضوعرا
شمایلی نشانة در که گفته و است دانسته وابسته
همانندیشكلومعنارانهازراهشكلبلكهازراهتأویل
اهمیت فرهنگی تعیینهای نتیجه در میکنیم. درک
مییابند.اقوامیابتداییهنوزوجوددارندکهافرادشان
نیستند، بهشناختچهرةخویشدریکعكس قادر
دانست. شمایلی نشانة یک را عكس نمیتوان اینجا
نقاشیهایفیگوراتیوسورئالیستهاهیچگونهشباهت
شمایلی نشانههای و ندارند واقعی موضوعی با صوری
محسوبنمیشوند.تصویریکهیکنقاشرنسانساز
مدلخودمیکشیدکهزنیجوانباچهرهایمعصومبود
وبهآننام»مریممقدس«میداد،تنهادرنسبتیکهبا
آنزندارد،نشانةشمایلیخواندهمیشود.امادرداللت
دومخود)یعنیآنجاکههمچونچهرةمریممقدسدر
:1377 )مهرگان، نیست چنین میشود( گرفته نظر

139و1۴0(.



98

فصلنـامۀ علمی                   سال هشتم، شامرۀ 33، زمستان ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1398

نشانة نمایه ای
بلكه نیست دلبخواهی نمایهای نشانههای در دال
مستقیماًبهطریقی)فیزیكییاعلّی(بهمدلولوابسته
است.اینرابطهرامیتوانمشاهدهکردیااستنتاجکرد.
صدا، پژواک پا، جای رعد، طبیعی)دود، نشانههای
)درد، پزشكی نشانگان ترکیبیوطعمها(، بوهایغیر
)بادنما، گیری اندازه ابزارهای قلب(، ضربان خارش،
دماسنج،ساعتومشابهآن(،ومواردیچونعكسو
شده ضبط صدای تلویزیونی، یا ویدیویی نمای فیلم،
)مانندضمایر زبان نوار،وسرانجامشاخصهادر روی
جمله از میتوان را زمان( و مكان قیدهای شخصی،

نشانههاینمایهاییدانست)سجودی،90:1381(.
نمایهبهچیزیاشارهدارد:برایمثال»یکشاخص
آفتابییاساعتنشانگرزماندرروزاست«.اینوجهبه
اشاره موضوعش و »نشانه« میان واقعی« »رابطة یک
میکندکهصرفاًوابستهبهذهنتفسیرگرنیست.موضوع
موضوعاش به واقعی طور به نمایه دارد. وجود لزوماً
متصلاست.اینیکپیوندحقیقیاستوحتیممكن
استیکرابطةفیزیكیمستقیموجودداشتهباشد.یک
میکند داللت چیزی وجود به صریحاً نمایهای نشانة

)چندلر،72:139۴و73(.

نشانة نمادین
درنشانههاینمادیندالمشابهمدلولنیست،بلكه
براساسرابطهایدلبخواهییاکاماًلقراردادیبهمدلول
یاد باید را رابطه این دیگر عبارت به میکند، داللت
به زبان به نمادینمیتوان نشانههای ازجمله گرفت؛
الفبا، حروف خاص، زبانهای عالوة )به عام طور
جملهها( عبارات، واژهها، سجاوندی، نشانههای
عالمتهایرمزیُمرس،چراغهایراهنمایی،پرچمهای

ملیومشابهآنهااشارهکرد.)سجودی،89:1381(
نشانههاینمادینازجملهزبان،بسیارقراردادیاند.
و قراردادیاند. حدی تا شمایلی)تصویری( نشانههای
به کور اجباری اساس بر را توجه نمایهای نشانههای

ابژههایشانمعطوفمیکنند.)سجودی،1381:90(
پیرسهمچنیندرطبقهبندیسهگانهکهبرایانواع
نشانهمطرحمیکند،درحقیقتسهوجهنشانهایدر

داللترانیزمشخصمیکند.وجهشمایلیوجهنمایهای
ووجهنمادین.ممكناستبهاشتباهسهشكلنشانهای
که داشت توجه باید اما بدانیم، نشانه انواع را پیرس
خطوطقاطعجداکنندهبیناینسهشكلنشانهوجود
ندارد:یکنشانهممكناستشمایل،نمادونمایةیاهر
آگاه اینموضوع از پیرسکاماًل باشد. ترکیبدیگری
بود:اونقاشیراشمایلصرفنمیدانستوهیچشكی
نداشتکهنمادبهطورخالصوجودندارد.یکنقشهدر
دادن نشان در است، نمایهای موقعیتها به اشاره
مستقیمنسبتهاوفواصلمیاننقاطشمایلیاستودر
برای باید که معنادار قراردادی نمادهای بردن کار به
خواندننقشهآموختهشوند،نمادیناست.یعنینقشه،
نشانهایاستکههرسهوجهرادرخوددارد.)چندلر،

7۴:139۴و75(
نتیجهروشتشخیصاشكالمختلفنشانهدر در
مدلپیرسکهدرنهایتبهسهوجهنشانهایمنتهی
میشود،براساسنوعرابطةبیندالومدلولاست،که
سهنوعرابطةهمانندی،علتومعلولیوقراردادیرا

شاملمیشود.

نشانگی و داللت
گاهیتفسیرگرازیکنشانهبهنشانهایدیگرهدایت
میشودودرنهایتحلقههاینشانهایبههممرتبطیرا
میگذراندکهدرمجموعیکنشانةکلیبرایمخاطب
داللتمیشود.)شكل1(.برایمثالدرشمایلیکهبرای
کالهخودهمانندصورتدیوسپیددرنگارههارویسر
رستممشاهدهمیشودیادآوریاستازخانهفتمو

نبردرستمبادیوسپید.
»پیرس مینویسد: چنین پیرس از نقل به کرو
انتقال توصیف برای را »semiosis« نشانگی اصطالح
دادن(. کردن)معنی داللت عمل - کرد استفاده معنا
آنچهکهدرموردروشپیرسمشخصاستایناست
کهآنیکپروسةیکطرفهبیننشانهوخوانندةنشانه
بایکمعنایثابتنیست.«)Crow, 2010: 34( باتوجه
بهاینكهپیرسدرجاییدیگرمیافزاید:»معناییک
بازنمودممكناستچیزینباشدجزیکبازنموددیگر،
شود.«)چندلر، تفسیر دوباره میتواند اولیه تفسیر

)62:139۴
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رمزگان 
است. بنیادی بسیار نشانهشناسی در رمز مفهوم
سوسوربارمزگانزبانیسروکارداشتوتأکیدمیکرد
کهنشانههابهتنهاییمعنادارنیستندوفقطوقتیکهدر
رمزگان میباشند. تفسیرپذیر یكدیگرند، با ارتباط
معنا نشانهها آن بهوجودمیآوردکهدر را چارچوبی
مییابند.درواقعنمیتوانچیزیراکهدرقلمرورمزگان
نیستنشانهنامید.بهعالوهاگررابطةمیاندالومدلول
تفسیر که است روشن آنگاه کنیم، فرض اختیاری را
معانیمرسومنشانههامستلزمآشناییبامجموعههای
به را نشانهها رمزگان میباشد. قراردادها از مناسبی
نظامهایمعنادارتبدیلمیسازدوبدینترتیبباعث
ایجادرابطهمیاندالومدلولمیگردد)چندلر،139۴:

.)221
چندلرچارچوبسهبخشیخاصخودشرابرای
رمزگان .1 از: عبارتند که میکند مشخص رمزگان
رمزگان بدنی، رمزگان گفتاری، زبان )شامل اجتماعی
مربوطبهکاالمثلمدولباس،رمزگانرفتاریمانند

متنی رمزگان .2 بازی(. و نقش ایفای رسوم، و آداب
رمزگان ریاضیات، جمله از علمی رمزگان )شامل
زیباشناختیدرهنرهاییمثلشعر،نمایشونقاشیاز
جمله؛کالسیسیسم،رمانتیسمورئالیسم،رمزگانژانری
رمزگان و...، توصیف تفسیر، استدالل، مانند سبكی و
تلویزیونی، عكاسی، مثل جمعی ارتباط رسانههای
تفسیری رمزگان .3 مطبوعاتی( و رادیویی فیلمی،
رمزگان بصری، درک مانند ادراکی؛ رمزگان )شامل
نژادپرستی، فمینیسم، فردگرایی، مثل ایدئولوژیک
لیبرالیسم،ماتریالیسم،سوسیالیسموتمام»-ایسمها«(.
هم شامل و تداخل هم با است ممكن رمزگان انواع
باشندوتحلیلنشانهشناختیهرمتنیافرآیند،شامل
درنظرگرفتنچندینرمزگانوروابطمیانآنهاست.
بایدتوجهداشتکههمةرمزهارامیتوانایدئولوژیک

درنظرگرفت.)چندلر،223:139۴و22۴(
دورههای در و گوناگون جوامع در رمزگانها این
مختلفمیتوانندمتفاوتتعریفشوند.برایمثالدر
ایرانوبسیاریازکشورهالباسمشكیدرمراسمنشانة
عزاداریاست.درحالیکهدرچیندرمراسمعزاداری
سفیدمیپوشند.ویادردورهایپهلوانانمویسرخود
رامیتراشیدندوازمدلریشبلندبخصوصیاستفاده
تری متفاوت مدل از دیگر دورهای در و میکردند
استفادهمیشود.درکتابتاریخاجتماعیایراننیزآمده
استکهدردورةمسلمانانقرونوسطی»نظامیانریش
خودراسیاهوبهدوقسمتمساویتقسیممیکردندو
ازشاهزادگان،که غیر کاماًلمیتراشیدند. را سرخود
مویسرشانبافتهودرازبود،غالمانمویسرخودرابه
اندازهمتوسطوبهحالطبیعینگاهمیداشتندوازرنگ
میکردند.«)راوندی، خودداری آن آرایش و کردن

1371،ج7۴:7(

شاهنامه نگاری
دربحثنگارگریبرخیازپژوهشگرانآغازگر،ادوار
و تیموری مغول، دورة سه بر مشتمل را ایران هنری
صفویدرنظرگرفتهاندوتقسیماتادوارتاریخیرابر
تقسیمات دادند،سپس قرار اساسدودمانهایحاکم
درونیرابااسلوبهایهنریبهتفصیلبسطوگسترش

 
 )Crow, 2010- نشانگی نامحدود  ) منبع: 1شکل 

R=  representamen  نمود
I= interpretant  تفسیر
O= object  شيء

)Crow, 2010(:شكل1.نشانگینامحدودمنبع
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دادند.آناندرپژوهشهایخود،هنرمذکورراهنری
سدة تا ایرانی نقاشی تحوالت به کرده، تلقی درباری
نوزدهمتوجهکردند،کهاینامربیشازهمهبهاهداف
معینخواستهاوگرایشهایفكریزمامدارانبستگی

داشتهاست.)آدامووا،15،1386و16(
شكل ایرانی نگارگری هنر سیر به کلی نگاهی با
و ذهنی قالب اساس بر زمان طول در مكاتب، گیری
رویكردهنرمندراجنسندرچهارقالبفكرییارویكرد
گرایشهای از ترکیباتی آنها در که میگیرد نظر در
هنریوعالقهمندیهایاجتماعیبابعضیازویژگیهای
بصریپیوندمیخورند.هریکازاینتعاریفورویكردها
بر فعالیتهایهرهنرمند از میتوانددردورةخاصی
عینی، رویكرد آئینی، رویكرد باشد. حاکم او سبک
رویكردکالسیکورویكردعاطفی.)جنسن،۴۴:1388

تا۴6(
برایمثالدرشاهنامةبایسنقریوتهماسبیهنرمند
مشاهدة حاصل که چرا میرود فراتر طبیعت ثبت از
درونیوباطنی،اتصالبهحقیقتوجوهرهطبیعتاست
به موجودات جوهره یا حقیقی وصور معانی ظهور و
خیال و مثال عالم به اتصال و شهود و کشف کمک
صورتمیگیرد.)مقبلی،26:1392(البتهنگارگردراین
زمینهبهانتزاعمطلقروینیاوردهاستورویكردعینی
رانیزمدنظرقراردادهاست.رویكردعینیدرمكتب
اصفهان)شاهنامةرشیدا(عصرصفویتشدیدمیشودو
مضامینیهمچونفردگراییودنیاگراییباعثمیشود
نمود نمایش و شبیهسازی و عملش انسان، حضور
برسد. چشمگیری رشد به نقاشی در انسان حقیقی

)جوانی،168:1390(
در شاهنامهنگار هنرمندان اگرچه حقیقت در
قدمهایاولیهیكسانعملمیکنندامابنابراقتضای
بر حاکم فرهنگی روح و اجتماعی و سیاسی شرایط
جامعهکههنرمندراتحتتأثیرانكارناپذیرخودقرار
رویكردیخاص بر تكاملیسبکها میدهد.درمسیر
تأکیدکردهوعالقهمندیهایاجتماعرابههمراهکهن
میکشند. تصویر به مثالین نمونههای و الگوها
)مقبلی،33:1392(حالجدایازاینكهدراینمسیر
دستهبندی آمده، وجود به چگونه و چرا نشانه یک

نشانههاازبعداهمیتموضوعیاستکهدراینمقالهبه
آنپرداختهمیشود.

چهره پردازی در نگارگری
گروهیازنگارگرانمسلمانایرانیمتأثرازاندیشة
اسالمیدرپیحقیقتومسائلماوراءالطبیعهبودهاند.از
اینروبرخالفنقاشیغرب،نگارگریایرانبهندرتدر
خدمتشمایلنگاریقرارگرفتهاست.بنابراینچهرهها
درنگارگریسنتیایراندرعینمنحصربهفردبودن،
براساسالگوهایمشخصترسیممیشدند.اینقضیه
برخیازپژوهشگرانرابهقضاوتنادرستواداشتهکه
چهرههاهمسانوخشکهستند،درصورتیکهچهره
نگاریدرنگارگریسنتیبراثرعواملگوناگوناجتماعی
رعایت ضمن ایرانی نگارگران است. بوده متفاوت
در را خود شخصی سبک کهن، الگوهای و قراردادها
هنر به گرایش رواج با میکردند. تجربه چهرهپردازی
غربیاصولچهرهپردازیسنتینادیدهگرفتهشدوبه
داد. مسیر تغییر واقعگرایانه چهرهپردازی سوی
چهرهنگاریدرنگارگریایرانباتعریفغربیوعامیانة
آن،یعنیشباهتظاهریتصویرباشخصترسیمشده،
میانهاینداردوبههیچروی،حتیبعدازنفوذهنریونان
درپیحملةاسكندر،توجهجدیبهشبیهسازیعینی
)حسنوند، است. نپذیرفته صورت شخص با تصویر

15:1391و16(

جامعة آماری
نگارههایرزمرستمو آماریموردتحلیل، جامعة
سهرابهستند.نحوةانتخابنمونةآماریبراساسنوع
تحلیلنشانهشناسیچنیندرنظرگرفتهشدهکهدر
انتخابنگارههابادرنظرداشتنتمرکزحضورنشانههای
و رستم شخصیتهای شناسایی در شفاف و صریح
سهراباقدامشود.درنتیجهمحدودبهیکدورةخاص
ویانگارگرخاصیوهمچنینتنهاازنسخههایمصور
از مانده باقی برگ تنهایک وشاید بود نخواهد شده
شاهنامهایینامشخص)امادرمكتبودورةمشخص(

باشد.نكتهایکهبایداشارهشود:
یكیازدالیلانتخابنگارههابراساسصحنةرزم
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در ،915 ذالحجه 31 شیراز، میالدی 1510 .1
ابعاد188در126میلیمتر،محلنگهداری
 USA, Baltimore. The Walters Art
Museum

15۴2.2میالدی،مكتبشیراز-محرم9۴9،
202در1۴6میلیمتر،

 UK-Manchester-John Rylands
University Library of Manchester

1569.3ممكتبشیراز20ربیعاالول198،977
در130میلیمتر،

Italy- Naples .Biblioteca Nazionale

1570.۴ممكتبشیراز،170در177میلیمترمیلی
متر.

 India, Hyderabad, The Salar Jung
 Museum

1592.5م1000جمادیاالول،120در139میلیمتر
 USA-Philadelphia- Free Library of

Philadelphia

6.نیمهدومقرن16م-217در125میلیمتر،
 USA-Philadelphia- Free Library of

Philadelphia

1600.7م،
 Usa- New York- Metropolitan Museum of

Art

1605.8م-101۴ق،
 UK-St Andrews, University of St Andrews

Library

1617.9م1026جمادیالثانی2۴2در162میلیمتر
India, Hyderabad, TheSalar Jung Museum
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16۴9.10ممكتباصفهان1059هق،معین
مصورنقاش،292در1۴8میلیمتر

UK- London, The British Museum

11.اواخرقرن17ممكتبصفوی،197در175
میلیمتر 

Qatar, Doha, Museum of Islamic- Art

12.قرن17ممكتبصفویشاهعباسدوم،200
در265میلیمتر

 Germany,Berlin Staatsbibliothek Zu
Berlin

13.مكتبهند1810الی1830،
India,Hyderabad,The Salar Jung Museum

1۴.قرن19مدورةقاجار،
.-Iran, Tehran,Melli Library

1857.15مدورهیقاجار-نقاشلطفعلیصورتگر127۴ه
ق،155در1۴5میلیمتر.

Iran, Tehran, Riza Abbasi Museum
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معتبرترین از یكی در که بود این سهراب و رستم
نسخههایشاهنامه،یعنینسخةشاهنامهبایسنقریدر
بخشرزمرستموسهرابهیچنگارهایوجودنداشت.
درنتیجهنگارندهترجیحرابرانتخاببراساسصحنه
قراردادونهبراساسنسخههایمصّورشاهنامهبرجا

مانده.
بازة در مانده جای بر نگارههای صورت هر در
مشخصزمانیپسازفردوسی،قرن1۴میالدیتاقرن
20م.کهسنتنگارگریشاهنامهرایجبود،مدنظرقرار
به shahnamaproject سایت به مراجعه با گرفتند.
آدرسیکهدرمنابعاشارهمیشودوانتخاببراساس
صحنهها،دربخشسهراب،تصاویرنگارههایرزمرستم
وسهرابدردسترسخواهدبود.جامعةآماریآندسته
ازنگارههایرزمرستموسهرابهستندکهدرسایت،
بهتعداد337تصویر،جمعآوریشدهوازمیانآنها،
نمونةآماریباتوجهبهتجمعنشانههایمورداستفاده

درمعرفیرستموسهراببهشرحزیرانتخابشد:
از337نگارهموردنظربهتعداد263تصویرمجزا
شدهاندکهاصابتخنجربهسهرابدرآنهااتفاقافتاده
)یکنوعنشانهبرایبازشناختنسهراب(،وازمیانآنها
بازوبندش دیدن با را سهراب رستم که نگارههایی

)نشانهاییدیگردرشناساییسهراب(درمییابد)اینكه
فرزندخودشاست(،بهتعداد121تصویرونگارههایی
آن در وسهراب رستم از غیر به دیگری اشخاص که
حضوردارند،برایلزوممقایسةتفاوتهایاحتمالیدر
مشخص تصویر 51 تعداد به پردازی)شمایل( چهره
شدندودرنهایتازمیاناین51تصویرآنهاییکهاز
کیفیتووضوحمناسبیبرایتحلیلبرخورداربودند،
تعداد15نگارهبهعنواننمونهگزینششدندتامورد
بررسیقرارگیرند.الزمبهذکراستکهبهغیراز337
نگاره،تصاویریمبهموناواضحنیزوجودداشتندکهدر

اینجامعةآماریمدنظرقرارنگرفتند.
به تا15 1 ازشماره آماری نمونههای تصاویر در

ترتیبسالتولیداثرمشخصشدهاند.

بحث و بررسی
شمایل شده، انجام بررسیهای اساس بر
نشانهای دلیل بهاین نگارهها در موجود شخصیتهای
تصویر از غیر چیزی به که میشوند، تلقی شمایلی
نقاشیشدهاشارهدارند.برایمثالدرنمونةشمارة7از
نمونهآماری،شمایلیکهازرستمدرنگارهترسیمشده
استباوجودشباهتبهمردممغول،بهعنوانیکدال،

 

اینرستمنیست.)منبع:نگارنده(-1تصویر  تصویر1اینرستمنیست)منبعنگارنده( 
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جدول1.تحلیلچهرههادرنگارههای1تا10
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جدول2.تحلیلچهرههادرنگارههای11تا15



106

فصلنـامۀ علمی                   سال هشتم، شامرۀ 33، زمستان ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1398

داللتبرشخصیترستم،پدرسهرابدارد.وازآنجایی
کهدرنشانههایشمایلیرابطةهمانندیمیتواندداللت
بیوقفهوبالفاصلهرادرپیداشتهباشد،بابررسیبیشتر
در که پهلوان چهرة یعنی نگاره همان از  از برشی
تصویر1مشخصشدهاست،بهپیرویازاثر»اینیک
پیپنیست«ازرنهمگریت،بیراهنیستاگرگفتهشود؛

»اینرستمنیست«.
تفاوتایندوآناستکهدرپیپمگریتشباهتو
همانندیبسیارزیادنسبتبهواقعیتدرتصویرمشاهده
میشودوداللتبهپیپدردنیایواقعی)مصداق(،بی
وقفهاتفاقمیافتد،تاآنجاییکهباخواندنجملةزیِر
نیست«، نوشتهشدهاست،»اینیکپیپ تصویر،که
مخاطببایکتناقضروبرومیشودودردرستیاین
جملهشکوشبههبهوجودمیآید،یعنیداللتبسیار
قویبوده)بهخاطرهمانندیزیادبهواقعیت(کهجدایی
تصویر در اما انجاممیگیرد. بهسختی مدلول از دال
رستم »این میشود گفته وقتی آن، راست سمت
نیست«،بهنسبتتصویرپیپ،مخاطبسریعتروگاهی
بیتردیدمیپذیردکه»اینرستمنیست.«بهایندلیِل
واقع رئالیسم)غیر غیر سبكی به شمایل که عمده
تصویر جهت، همین به و است شده نقاشی گرایانه(
میتواندمربوطبههرشخصیغیرازرستمنیزباشد.در
نتیجهبایددیداینخالءموجوددرداللتوجهشمایلی
نگارههارانگارگرانبهچهروشیبرطرفکردهاند؟پاسخ
روشناستوقتیهمینچهرهدرکلترکیببندیدر
کنارلباسببربیان،گرزگاوچهر،کالهخودیازسردیو
سپید،رخشوسایرکاراکترهایمكملازجملهسهراب
قرارمیگیردآنگاهاوپهلوانیجزازرستمنمیتواند
باشد.دراینحالتبادیدنکلنگاره،وهمنشینیتمام
این با مخاطب وقتی پهلوان، کنارشمایل در نشانهها
جملهروبروشود؛»اینرستمنیست.«آنگاهبهگونهای
خواهدگفت؛»مگرکسیبهغیرازرستمهممیتوانددر

اینصحنهباشد؟«
و رستم چهرة مجزا صورت به 2 و 1 جداول در
سهرابوسایرشخصیتهادروجهشمایلیبهترتیب
نمونةآماریازنگارههامجزاشدهوموردمقایسهقرار
قابل باال، جداول مقایسه در که گونه میگیرند.همان

و دارند. تفاوت هم با رستمها شمایل است، مشاهده
همچنینتفاوتقابلمالحظهایدرمدلموهاوریشو
اندازةسرهادیدهمیشودکهدرادامهبهآنهاپرداخته

میشود.

موی سر و ریش پهلوان
بابررسیچنیندریافتمیشودکهدرمدلموی
سروریشپهلوان)رستم(ازنوعیرمزگاناجتماعیو
شناسهایقراردادیاستفادهشدهاست.چوندرمقطعی
ازتاریخپهلوانانمویسرخودراتراشیدهوصورتشانرا
نگارهها، برخالف آنكه بلندمیآراستند.حال باریش
فردوسیدرمتنشاهنامه)رمزگانمتنی-روایت(رستم
راباظاهریکاملوبدوننقصتوصیفمیکندوداشتن
موهایبلندزیبندةپهلوانیاست.ازجملهرستمونیای

اوسام،بایالهایدرخورپهلوانیتوصیفشدهاند:
دراز  چنگ هــای  ایــن  و  یــال  چنیــن 
نــــاز بــه  پــــروریدن  بـــود  واال  نــه 

)فردوسی،1960:ج50،2(
ابــر ســام یــل مــوی بــر پــای خـــاست
راســت گفــت  پرنیــان  ایــن  مانــد  مــرا 

)فردوسی،1960:ج2۴0،1(
زال پـــور  زر  تخــت  بــــر  از  نشســت 
یـــال و  کـــتف  بــا  و  بــازوی شــیر  ابــا 

)فردوسی،1960:ج2۴3،1(
درموردچهرةتصویرشدهبرایسهرابنیزویژگی
اوست. جوانی میکند متفاوت را او چهرة که خاصی
رمزگان همان اساس بر همچنان سهراب سر گرچه
اجتماعیبرایپهلوانبدونمواستامانداشتنریش
هممزیدبرعلتیشدهکهصورتسهرابکاماًلگردو
همانندقرصماهدیدهشودکهچونکودکیمعصومبه
نظرمیرسد.همانطورکهاشارهشد»چهرههایبیضی
است« پاکی و معصومیت از نمادی پرسوناژها شكل
)شریفی،39،1389(.درنتیجهدرطراحیچهرةرستم
وسهرابکهوجهشمایلیبهشمارمیآید،وجهنمادین
)بارابطةقراردادیدرداللت(نیزمشاهدهمیشود.آن
همبهدلیلوجودرمزگانهایاجتماعیدرچهرهپردازی

پهلوان.



107

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� شناسایی وجه شمایلی رستم در نگاره های رزم رستم و سهراب

اندازة سر
بامقایسهایکلیمشاهدهمیشودکهسررستمدر
بعضینگارههابزرگترازسردیگرانترسیمشدهاست.از
گویی که میآید حساب به بصری کیفیتی نظر یک
نگارگرعمقنماییوفاصلههارادرنقاشیمیخواسته
نشاندهد.ازطرفیاگرآنگونهکهدرنقشبرجستههای
باستانیسرپادشاهرابزرگترازسایرینمیساختندتا
مقاموجایگاهویژةپادشاهرانشاندهند،بهقضیهنگاه
جهان معرفی برای قراردادی نشانهای میتواند شود،
پهلوان،رستمباشد.پسچهرههاعالوهبروجهشمایلی
شانوجهنمادینباروابطقراردادیرانیزدرخوددارند.
تا نگارههاییک در فقط اندازةسر اختالف البتهاین
دیده مشهود صورت به هستند قدیمیتر که چهار
اندازةسرها)رستمو نگارههایمتأخرتر میشودودر
میتواند که اند. شده نقاشی یكسان تقریباً سهراب(
گویایکمرنگترشدناستفادهازایننوعقراردادباشد.
عالوهبراینسیرواقعگراییدرچهرههاازردیفشماره

1تاانتهایجدولردیف15بیشترمیشود.

کالهخود
اگرچهاشارةفردوسیدرصحنهرزمرستموسهراب
هنگامیکهرستمبرایرزمآمادهمیشودبهکالهخود
آهنیاست»بیامدبراندشتآوردگاهنهادهبهسربرز
آهنکاله«)فردوسی،1960:ج232،2(،امادرنگارهها،
دیو سر جمجمة از شده ساخته کالهخودی با رستم
سپیدیاشمایلیازآنترسیمشدهاست.بهغیرازاینكه
نگارگرانسعیدرافزایشتعدادنشانههابرایشناسایی
هرچهبهتررستمراداشتند،بایددالیلدیگریدربستر
و باشد بوده رایج و موجود قبل از اجتماعی رمزگان
مبادرت عمل بهاین آنها از تبعیت به نیز نگارگران
اینكهنقاالندرساختهشدناین ورزیدهباشند.وآن
باز در میتواند ازدالیل یكی نیستند. تأثیر بی نشانه
نقاالن توسط شاهنامه روایتهای قول و نقل و تولید
با منطبق و مردم خواست اساس بر گاهی که باشد
دیو دادن ازشكست اجتماعی،رستمپس سلیقههای
باجمجمهاش و ازتنشجدامیکند را سپید،سرش
ذهن در نگاه البتهاین میسازد. کالهخود خود برای

تصویر2.اندربندکشیدنرستمرخشرا
)shahne maprojectمنبعسایت(
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نگارندهمرورمیشودومیتواندانگیزههایدیگرینیز
درپسآنباشد.البتههنگامیکهرستمدربرابراسفندیار
درتوصیفپهلوانیخودچنینمیگوید:»کهکندیدل
ومغزدیوسپید؟/کهداردبهبازویخویشاینامید؟«
برای انگیزهای میتواند ج261،6(، )فردوسی،1960:
باشد. ایجادشده ازسردیوسپید ساختکالهخودی
نزد در خرس چنگالهای از آویز گردن ساختن
سرخپوستانپسازغلبهبرآنرفتارمشابهیاستکه
ایجاد رقیبان دل در را ازخرس تر بر قدرتی داشتن
میکند.هرچندبااینتفاسیردررزمرستموسهراب،
ابزارجنگیبهشمار هنوزهمکالهخودبهعنوانیک
بادیو ازنبردرستم امااگربهنگارههایپیش میرود
سپیدرجوعشودبرایمثالتصویر2.اندربندکشیدن
رستمرخشرا،حضورکالهخودیازشمایلدیوسپید
بهعنواننشانهایدرنگارههایپیشینشناختهمیشود.
اما است. نگذرانده را هفتم خان رستم هنوز که چرا
گوییکالهخودباسردیوسپیدبرایرستمبهعنوان
نشانهبهثبترسیدهاست.باوجودتولیدچنیننشانهای،
شاهنامة متن به میرود احتمال که نگارگران برخی
و امتناعکرده، کاری انجامچنین از مراجعهکردهاند،
کالهخودرستمراازجنسفلزترسیمکردند.امادرعین
مشابه اندازهای تا را فلزی کالهخود آن شمایل حال
چهرةدیوساختند.تادرعینمنطقیبودناشارهاییبه

بزرگترینافتخاراتپهلوانیرستمیعنیخوانهفتمهم
داشتهباشند.

همانند چهرهای با کالهخود شمایلی وجه داللت
پدیدة طبق است. سپید دیو به اول مرحلة دیو،در
شد، اشاره پیرس مدل در که نامحدودی نشانگی
کالهخوددرحلقةنشانهایدیگربهرستمداللتمیکند.
درنهایتمیتوانگفتکهازکالهخودبهعنوانیک
نشانةقراردادیدرشناساییرستماستفادهشدهاست.
اینكه علت است. شده ترسیم شكل2 در مسیر این
کالهخودبهعنواننشانهایقراردادیاستدرادامهبه
وجه در کالهخود که اگرچه میشود. پرداخته آن
شمایلیبهدیوسپیداشارهمیکند،اماوجهقراردادی
رمزگان بنابر مخاطب و میشود مربوط رستم به آن
اجتماعیمیداندهرکسیکهاوراکشتهاستمیتواند
سرشرابههمراهداشتهباشد.وتنهارستماستکه
توانستهخانهفتمومهمترینخانرابگذراند.بااینكه
درحلقةدومداللت،دیوسپیدشكستخوردهنشانهای
به کالهخود از داللت اما است، رستم برای نمایهای
رستمبهایندلیلقراردادیبهشمارمیآیدکهنگارگران
را هفتم خان رستم، هنوز که خود نقاشیهای در
نگذراندهبودتادیوراشكستبدهدازکالهخودبااین
و ،2 شمارة تصویر در کردند. استفاده هم شمایل
تصاویریازاینقبیل،کهمربوطبهقبلازهفتخان

شكل2.نشانگیکالهخودرستم)منبعنگارنده(
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هستند،اینموردبهعنوانیکنشانهمورداستفادهقرار
گرفتهاست.درادامهبرایخوانشدووجهنشانهایدیگر
)نمایهایونمادین(کهبرایمعرفیهرچهبهتررستمو
سهراببهکمکوجهشمایلیآنهاآمدهاند،تحلیلنگارة
نمونة نگاره آمدهاست.وحاصلتحلیل15 شمارة3

آماریدرجدول3،قابلمشاهدهاست.
عالوهبروجهشمایلیدرمعرفیشخصیترستماز
سایرنشانههاینمادینونمایهاینیزاستفادهشدهاست.
آنهاتوسط از استفاده و نشانهها نوع این تعداد کثرت
از نشان بهجهتشناساندنکاراکتررستم، نگارگران،
جبرانعدمهمانندیدرچهرهپردازیپهلوانباواقعیت
دارد.بهغیرازنشانههایخوانششدهدربخشبعدی،

میتواندنشانههایبیشترینیزموجودباشنداماازنظر
آنها به نشانگی فرایند بودن ضعیف دلیل به نگارنده
اشارهنشدهاست.ضمناینكهبایدتوجهداشتکهبرخی
ازعناصرموجوددرنگارههاتنهاابزاروادواتجنگیبه
حسابمیآیند.ازجملهکالهخودسهراب،شمشیر،تیر
وکمانو...،اماخنجرموجود،خنجریخونآلوداست
وبهعنوانخنجریشاخصشناساییمیشودکهاثری
ازردخونسهراببررویآندیدهمیشودومیتوان

آنرابهعنواننشانهاینمایهای،درنظرگرفت.
نشانههای میشود، مشاهده 3 جدول به توجه با
دیگریکههمزماندرکنارشمایلنقاشیشدهازرستم
به رستم عنوان به را او پیش از بیش میگیرند قرار

تصویر3.تحلیلنشانههادرنگارة3)منبعنگارنده(
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مخاطبمعرفیمیکنند.وچهبساهرکاراکتریباهر
نوعچهرهایدرکنارایننشانههاقراربگیرد،بیتردید
بهعنوانرستمشناختهشود.7مورداز12نشانةآمده
درجدولپایینازجملهکالهخود،رخش،گرزگاوچهر،
ببربیان،حالتسوگواری،سهرابخنجرخورده)کاراکتر
مكمل(ونامپهلوان،بهعنواننشانههایقابلتأملو
موثردرشناساییرستمبهشمارمیروند.ازمیاناین
هفتمورد،چهارموردنشانهنمادینباروابطقراردادی
و علت رابطة با نمایهای نشانه مورد دو و داللت، در
معلولیویکموردنشانةشمایلیهستند.اینآمارنشان

ازکاربردبیشترنشانههایقراردادیدارد.

نتیجه گیری 
نوشتننامپهلوانموردنظرتوسطنگارگردرکنار
شمایلیکهازاوکشیدهاستویادرگوشهایبرجسته
همواره نقاشی کنار در که منظومه اصلی متن از تر
و گذرا نگاه در را مخاطب که نحوی به دارد، حضور
سطحیباهویتشخصیتهاآشنامیکند،رفتاریاست
ازبینبردنهر کهنگارگرانیامسئوالنکتابتبرای
گونهشکوشبههایدرشناساییشخصیتهاازخود

بروزمیدهند.واینقراردادقاطعباعثمیشود،شمایل
هرشخصیباهرنوعنشانهایکهدرکنارنام»رستم«
قرارمیگیردبهعنوانرستمتلقیشود.وهمچنیناست
بدان این شخصیتها. سایر و »سهراب« مورد در
شناسایی برای استفاده مورد قاطع نظام که معناست

شخصیتهانظامزبانیاست.
ازوجهشمایلیاش، استفاده با درشناساییرستم
باشند، کارساز همانندی روابط اینكه از بیشتر حتی
اندازة ازجمله موثرهستند. و قراردادیدخیل روابط
سر،مدلمویسروریشپهلوان.همچنینکالهخودی
کهبرسررستماستوشمایلدیوسپیددارد.وقتی
مخاطببادیدنکالهخودبهرستممیاندیشد،یعنیبا
اینقراردادآشنااستکهتنهارستممیتواندباشمایل
دیوسپیدشناساییشود.چوناینرستماستکهدیو
راشكستدادهودرنتیجهازکاسةسردیوبرایخود
کالهخودساخته،بهعبارتیشمایلشرامالخودکرده

است.
نشانهشناسانة نظام اینكه اول، سؤال به پاسخ در
حاکمبرنگارههایرزمرستموسهرابدرموردشناسایی
کاراکترها،بخصوصرستموسهراببهچهصورتاست،
همانگونهکهدرباالنیزتوضیحدادهشد،حضورانكار

جدول3.تحلیلانواعنشانهبراساسمدلپیرس
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ناپذیرنظامنشانهایزباندرکنارنقاشیدرنگارگریبر
کسیپوشیدهنیست.هرچندکهدرمتنپسزمینة
نقاشیها،روایتداستانونامشخصیتهاوجوددارند،
شناساندن و بیشتر تأکید برای نگارهها، برخی در اما
سریعترپهلوانشاخصخود،نامشرادرشتترودر
در حاکم نشانهای نظام مینوشتند. نیز کاراکتر کنار
است. زبانی نظام شخصیتها، شناسایی برای نگارهها
بهایندلیلکههرکاراکتریباهرویژگی،درکناراین

نامقراربگیردبهعنوانرستمشناختهخواهدشد.
از رستم شناسایی اینكه دوم، سؤال به پاسخ در
طریقوجهشمایلیوچهرهدرنگارههایرزمرستمو
سهراب،بهچهصورتمحققمیشود،باتوجهبهاینكه
و مادی غیر عالم کشیدن تصویر به نگارگری هدف
دارند، فاصله واقعگرایی از نیز نگارهها و است معنوی
رابطه و شمایلی وجه طریق از تنها رستم شناسایی
همانندیدرداللت،بعیدبهنظرمیرسد.ضمناینكه
سیمایکاراکترهابیشتربهمغوالنشباهتدارند.مگربا
مدل در اجتماعی قراردادهای سری یک از استفاده
آرایشمووریشدرسروصورتکهآنهمدردورههای
در مثال برای است. بوده تغییر دستخوش مختلف
دورهایپهلوانبامویسرتراشیدهویاریشبلندودو

شقهشناساییمیشد.
درپاسخبهسؤالسوم،بارزترینوجهنشانهایمورد
استفادهدرداللتبهشخصیتهاکداماست،باتوجهبه
خورده، خنجر سهراب کالهخود، جمله از نشانههایی
خنجرخونآلود،لباسرزمببربیان،گرزگاوچهرو...
کهدرجدول3،آمدهاست،وازهمهمهمترنامپهلوان
ضعف است، محض قرارداد یک که کاراکتر کنار در
شناساییرستمازطریقوجهشمایلی)چهرةپهلوان(با
است. شده جبران نمایهای و نمادین وجه از استفاده
همانگونهکهرستمدرنهایت،فرزندخودسهرابرانهاز
طریقشمایلونمایه)چهره،صدایااسبش(،بلكهبر
اساسبازوبندیکهنشانهاینمادینبارابطهایقراردادی
استشناساییمیکند.مخاطبنیزبااستفادهازهمین
بهتر روابطقراردادیدوکاراکترپدروپسرراهرچه
شناساییمیکند.درنتیجهقاطعترینوجهنشانهایدر

شناساییکاراکترها،وجهنمادیناست.

همانگونهکهاشارهشد،نگارگرانبرایشناساندنهر
عدم جبران راستای در مخاطب، به رستم بیشتر چه
همانندیوجهشمایلی،ازوجهنمایهایبارابطةعلتو
بارابطةقراردادیدرداللتبه معلولیووجهنمادین
براینهمانطورکهدر رستمبیشتربهرهبردند.عالوه
روالداستانیشاهنامهمشخصاست،سهراببادیدن
به منحصر ویژگیهای تمام و رستم، پدرش شمایل
فردظاهری،کهنشانههایتصویرینمایهایونمادینبه
بهطورقاطعنمیشناسد.سهراب را او شمارمیروند،
برای و رستمی...« تو که گمانم ایدون »من میگوید:
»نام« میکند. جستجو را پهلوان نام اطمینان کسب
خودنشانهاینمادینبارابطةقراردادیدرداللتاست
کهدرنظامزبانیجایمیگیرد.درنتیجهباوجوداینكه
ضعفعدمهمانندیدرشمایلرستمتوسطنشانههای
تصویریدیگرازجملهببربیان،گرزگاوچهر،کالهخود
دیو،رخشرستمو...تااندازهایجبرانمیشود.امااز
انتظار است، معنایی آنجاییکههنوزهمتصویرچند
میرودکهکاتبانیانگارگراننیزازنشانهایقاطعتر
برایشناساییهرچهبیشترپهلواناناستفادهکنند،که
درنهایتبانوشتننامپهلوان)رستموسهراب(درکنار
در را شبههای و شک گونه هر نظر، مورد کاراکتر

شناساییآنهابرطرفساختند.

پی نوشت
1. Peirce
2. interpretant
3. Semiotics
4. signifier
5. signified
6. representamen
7. object
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