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تحليل نشانهشناختي تصويري از یک نگاره نسخه خطي “هزار و يك شب” به روش
*
یوری لوتمان
محبوبه غالمپور گلی  ،1منصور حسامیکرمانی

2

 -1کارشناس ارشد نقاشی
 -2استادیار گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

چكيده
در این مقاله ،تحلیل نشانهشناختی نگارهاي از نسخه خطی “هزار و یک شب” در مکتب قاجار اثر ابوالحسنخان غفاری
(صنیعالملک) ارائه شده است .ابتدا روش نشانهشناسی فرهنگی و سپس رویکرد ساختارگرایانه متن هنری شرح داده شده و سپس
به معرفی نشانهشناس مدرن ،یوری لوتمان ،واضع مکتب مسکو -تارتو پرداخته شده است .آنگاه با برخورداری از الگوی تقابل
طبیعت و فرهنگ ،مطالعهای تحلیلی بر نگاره “عفریتی سر راه حسن قرار گرفته و میگوید من مسلمان و دلیل شما میباشم”
ارائه شده است .این پژوهش با تکیه بر این مسأله که صنیعالملک در برگرداندن نشانههای متنی به نشانههای تصویری چه عواملی
را مد نظر داشته است ،نشان میدهد که نگارگر در خلق اثر ،آگاهانه از نشانههای فرهنگی زمانه خود سود جسته است .سپس با
انطباق نشانههای تصویری با نشانههای متنی در این نگاره ،مشخص میکند که نگارگر ضمن حرکت از متن روایتی به متن تصویری،
از شیوهای نمادین نیز بهره برده است که رمزگشایی آن به شناخت بیشتر اثر کمک میکند.
واژههای کلیدی  :هزار و يك شب ،صنيع الملك ،لوتمان ،نشانههاي فرهنگي.

1. Email: mahbubeh.gholampour@yahoo.com
2. Email: mansourhessami@gmail.com
* ( تاریخ دریافت مقاله  - 1392/10/25 :تاریخ پذیرش مقاله ) 1392/12/13 :
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مقدمه

1

روش تحقیق

نسخه خطی هزار و یکشب «که از ذخایر ارزشمند کتابخانه

این پژوهش به روش توصیفی و با شیوه تحلیل محتوا

کاخ گلستان تهران به شماره ثبت  12372-12367میباشد،

و با هدف شناخت و تفسیر نشانههای تصویری و چگونگی

در سال  1251هـ.ق« .به فرمان بهمن میرزا فرمانروای

ارتباط آنها با متن انجام شده است .گردآوری مطالب به روش

آذربایجان» (فرزند عباس میرزا و برادر محمد شاه قاجار)

کتابخانهای بوده ،تصویر مورد بحث از نسخه خطی و مصور

توسط «عبداللطیف تسوجی تبریزی» معروف به مالباشی

از کتاب عربی ،الف لیله و لیله چاپ چهار جلدی «بوالق»
طبع مصر به فارسی ترجمه شد» (شین دشتگل)133: 1384،
این نسخه ماندگار و جاوید مجموعه داستانهایی است زاده
نیروی خیال و سحر بیان بانویی دانا به نام شهرزاد ،که متن
فارسی آن را چون در عهد قاجار بر ولیعهد ناصرالدین میرزا

هزار و یک شب که در موزه کاخ گلستان نگهداری میشود
تهیه شده است.
پیشینه تحقیق
در بررسیها وجستجوهای چندین مقاله که همگی بررسی

و تحلیل نگارههای هزار و یک شب و آثار صنیع الملک بودند

(1261هـ.ق ).خواندند چنان وی را مجذوب خود ساخت که

به جز دو مقاله با عناوین“ :بررسی رمزگان واقعگرا درنسخه

پس از رسیدن به سلطنت (1264هـ.ق ).دستور به کتابت و

خطی هزار و یکشب”و”از متن تا تصویر :مطالعه نشانههای

تصویرگری این نسخه با مباشرت دوستعلیخان معیرالممالک

مشترک تصویری و ادبی هزار و یکشب “نگارش و تحقیق:

را صادر نمود .معیرالممالک نیز کار نگارگری این کتاب را به

فهیمه زارعزاده و پریسا شاد قزوینی که اشارهای مختصر در

میرزا ابوالحسنخان غفاری (صنیع الملک )2واگذار کرد .در

مورد نمادها و نشانههای این نسخه خطی کرده است ،هیچ

این مقاله نگارندگان بر آنند تا نگارهای از نگارههای نسخه

خطی هزار و یکشب را با روش نشانهشناسی فرهنگی بررسی
کنند .در این کوشش پس از معرفی مختصری از آراء و نظریات
مطرح در حوزه دانش نشانهشناسی از آرای نشانهشناس مدرن
3

تحقیق و مقالهای هزار و یک شب را با نگاه نشانهشناسیک
بویژه با الگوی لوتمان بررسی نکرده است.
 .1نشانه ،نشانهشناسی فرهنگی و تحلیل ساختگرایانه

“یوری لوتمان“ در تدقیق نشانههای تصویری و بازیافت معانی

« سادهترین تعریف نشانه عبارت است از :مجموعهای دوگانه

آنان بهره گرفته شده است .تطابق نشانههای فرهنگی حاکم بر

متشکل از یک مفهوم و یک صورت آوایی » (دینه سن 1380،

متن و تصویر و همچنین کشف وجوه معناشناختی آنها نقاط

 « .)26:نشانه یک واحد معنادار است که به عنوان “اشارهگر”

مبهمی را شفاف نموده است .مطالعه نشانههای تصویری و

بر چیزی جز خودش تفسیر میشود .نشانهها در صورتهای

مطابقت آنها با نشانههای متنی ،سبب کشف الیههای عمیقتر

فیزیکی واژهها ،تصاویر ،اصوات ،کنشها یا اشیاء (این شکل از

مفاهیم شده و دستیابی به اهداف احتمالی مورد نظر نقاش را

نشانه گاهی حامل نشانه نامیده میشود) ظاهر میشوند .نشانهها

ممکن نموده است .به نظر میرسد که نگارگر هزار و یکشب

معنایی ذاتی و درونی ندارند و فقط وقتی تبدیل به نشانه میشوند

در شکلگیری تصاویر ضمن پیروی از نشانههای متنی ،با

که کاربران نشانه با ارجاع به یک رمز به آنها معنا دهند»

استفاده از نشانههای بصری زمانه خود ،سعی در روزآمد کردن

(چندلر« .)342: 1387،بعضی از اندیشمندان انسان را حیوان

داستانها داشته است.

داللتگر تعریف کردهاند .در واقع آدمیان از طریق خلق ،ابداع
و تفسیر نشانهها و آیات و نمادها معنا میآفرینند» (ضیمران،
4
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سندرس پیرس فیلسوف آمریکایی که کم و بیش در یک

در حوزه نشانههای غیر زبانی و دستاوردهای ساختارگرایی

دوره تاریخی میزیستهاند ،بنیانگذاران اصلی آنچه امروز با

قرار داشت» (همان .)182:رامان سلدن (،)1937-1991

نام نشانهشناسی نامیده میشود ،هستند .سوسور الگویی “دو

یوری لوتمان را معروفترين نشانهشناس مدرن ميشمارد.

وجهی” یا دو قسمتي از نشانه ارائه ميكند .از دید او نشانه

يكي از فرقهاي اصلي ميان او و ساير ساختگرايان ،پايبندي

تشکیل شده است از:

به ارزشيابي در تحليلهاي خويش است .ارزش آثار ادبي به

-دال  ،تصور صوتی

زعم او به سبب “بار اطالعاتي بيشتر” است» (سلدن1384 ،

 -مدلول  ،مفهومی که دال به آن داللت 8میکند ،یا تصور

« .)137:لوتمان ،با آغازيدن از نظريه ارتباط ،هنر را وسيلهاي

مفهومی.

خاص براي ارتباط ميشمارد .پيام اثر هنري از ساختار زبان
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یک مفهوم را به یک تصور صوتی پیوند میدهد .نشانه کلیتی

است و پيچيدگي ساختار و اطالعات با هم پيوند دارد .اثر

است ناشی از پیوند بین دال و مدلول( ».سجودی.)18 :1387،

هنري نظامي از نشانههاي تو در توست كه در يكديگر تعبيه

«یکی از عامترین تعریفها از “امبرتواکو ”9است که میگوید:

ميشوند» (ايوتاديه.)263: 1378 ،

نشانهشناسی با هر چیزی که بتواند یک نشانه قلمداد شود سر

«متن هنري از ديدگاه لوتمان نظام نظامهاست .نظامهايي

و کار دارد .نشانهشناسی نه فقط شامل مطالعه چیزهایی است

كه هر يك شامل تنشها ،توازيها ،تكرارها و تقابلهاي خاص

که ما در مکالمات روزمره “نشانه” مینامیم ،بلکه مطالعه هر

خويش و در تعامل با همديگرند و از طريق همين تعامالت

چیزی است که بر چیزی دیگر “اشاره دارد”» (چندلر1387 ،

نمايان ميشوند .عنصري كه هيچ رابطه افتراقي با ديگر عناصر

.)20:

نداشته باشد ناپيدا خواهد ماند» (ايگلتون.)141: 1380 ،

«البته ،انسان حداقل از دوره كالسيك به اهميت تقابلهاي

«بررسي متن هنري در يافتن ساختارهاي متعددي است كه

دوتايي پي برده است .مثال ارسطو تقابلهاي :صورت  -ماده،

متن در محل تالقيشان واقع است و نهايت فرآيند تحليل و

كل – جزء و طبيعي  -غيرطبيعي را مطرح كرده است .به طور

بررسي تعبير غائي اثر هنری است .لوتمان نشان ميدهد كه

كلي تشخيص تمايز طبيعي  -فوق طبيعي يكی از مشخصات

اثر چگونه هم خود و هم دنيا را معين و الگوسازي ميكند و

اصلي نوع بشر است»(چندلر « .)159 :1387،فرهنگ اغلب

به دنياي واقع ميپيوندد .نشانه به نشانه كل تبديل ميشود و

در مقابل واژه طبيعت قرار ميگيرد .ظاهرا ً اين دو واژه رقيب

نشانهشناسي از بازي صرف صورتها فراتر ميرود» (ايوتاديه،

و مقابلاند .فرهنگ را ميتوان مجموعه افزودههاي بشري در

« .)266: 1378ميتوان گفت كل نشانهشناسي وابسته به

برابر طبيعت تعريف كرد»(واكر « .)26: 1385،تقابل طبيعت

تحليلهاي ساختاري است .زيرا پيش از هر چيز رويكردي

و فرهنگ ،در نگرش ساختارگرايانه ،تقابلي آشناست .اساس

است به تحليل متن .دركنه ايده ساختارگرايي ،ايدهي نظام

اين تقابل بر پايه دو فضاي زندگي براي انسان است .نظريه

جاي دارد» (اسكولز .)27: 1383،

ساختگرا در نشانهشناسي فرهنگي ،در نقد نظامهاي بشري

«تمركز تحليلهاي ساختارگرا بر روابط ساختاري نظامهاي

و نيز نقد هنري و ادبي توسعه بسيار يافتهاست» (پاكتچي،

داللتي است كه شامل تشخيص اجزا نظام و تعيين روابط

« .)180 : 1383در دهه هفتاد قرن  20یوری لوتمان و

ساختاري ميان آنها ميباشد» (چندلر« .)129 :1387 ،منظور

همفکران او در مسکو و “تارتو“ نظریهای را در نشانهشناسی

از بررسي نظامهاي نشانهاي ،كشف قوانين نحوي است كه در

فرهنگی پدیدآوردند که بر پایهی توسعهی الگوی زبانشناختی

آنها به كار رفته است» (سلدن« .)135: 1384 ،در تحليل

تحليل نشانه شناختي تصويري از یک نگاره نسخه خطي “هزار و يك شب” به روش یوری لوتمان

از دید سوسور نشانه زبانی نه یک شیء را به یک نام ،بلکه

هنري جدا نيست .ساختار متن و ساختار انديشه به هم مربوط
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ساختگرايي ،ارتباط ميان عناصر از خود عناصر مهمتر است»

حسن را با حیله به قله کوه جواهر میبرد .حسن پس از رفتن

(وايزمن« .)88: 1379 ،البته دو نوع نحو زماني و مكاني را

بهرام تنها ميماند و به راهش ادامه ميدهد و سر از قصري

بايد از هم متمايز دانست و توجه داشت كه در نقاشي و ساير

در ميآورد كه چند دختر مهربان آنجا زندگي ميكنند .آنها

هنرهاي تجسمي ،نشانهها با هم نسبت مكاني دارند» (گيرو

حسن را پناه ميدهند .روزي حسن از دري ممنوع ميگذرد

« .)51: 1383،مسأله مهم ديگري كه در تحليل نشانهشناختي

و پشت در جنیان را ميبيند كه شنا ميكنند و عاشق دختر

متن ،بنيادي است ،مسئله داللت و معناي صريح و داللت و

شاه جنیان ميشود .سپس بالهای دختر را قايم ميكند و

معناي ضمني است .در داللت مستقيم يا صريح ،معناي معين،

او را كه نورالسنا نام دارد ،وادار به ازدواج با خود ميكند .اما

ملفوظ و آشكاري براي نشانه مورد نظر است و داللت ضمني

دختر از فرصتي استفاده ميكند ،لباس پر خود را پيدا كرده،

براي ارجاع به معناي فرهنگي ،ايدئولوژيكي و شخصي نشانه

دست دو فرزندش را گرفته و ميگريزد .حسن براي يافتنش

به كار ميرود و وابسته به مفسر است .ماهيت نشانهها چند

راهي ميشود .شيخي به او كمك ميكند و حسن سوار بر

معناست و در برابر تفسير گشوده است .داللتهاي ضمني

عفريتي از آسمانها ميگذرد .پس از پيمودن راهي دشوار

ميتوانند صورت استعاره و يا مجاز يابند و اين بدان بستگي

و پشت سر نهادن حوادث بسيار به واسطه عجوزي مهربان

دارد كه دال و مدلول با هم بر مبناي شباهت مرتبط باشند يا

نجات پيدا ميكند و سر آخر به جزيره واق ،محل زندگي

همجواري» (گيرو .)44: 1383،

نورالسنا ميرسد .نورالسنا و فرزندانش در زندان خواهرش

.2تحلیل نگاره “عفریتی سر راه حسن قرار گرفته و

میگوید من مسلمان و دلیل شما میباشم”

اسير هستند و حسن ميتواند آنها را نجات دهد و پس از
دوستي دو خواهر ،خانواده به شهرشان بازميگردند .اين نگاره

اين نگاره بخشي از داستان “حسن بصري و نور السنا” را به
تصوير كشيده است :روايت داستان چنين است .بهرام مجوس

صحنه بازگشت حسن در راه به شهرشان است كه با عفريتي
روبرو ميشود(.تصویرشماره .)1

تصویر  :1عفریتی سر راه حسن قرار گرفته و میگوید من مسلمان و دلیل شما میباشم ،هزار و یک شب 1269 ،هـ.ق ،.جلد پنجم.
(مأخذ :کاخ گلستان)
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 .1-2وجوه نشانههاي تصويري

پوشش گياهي با توجه به پديده رشد و نمو ،با عناصر پويا نيز
اشتراك دارند .رويكرد نقاش در نمايش گياهان تقليلگرايانه

نشانههاي طبيعت و نشانههاي نظام فرهنگ را با توجه

است و تنها چند نمونه از آنها به صورت نشانههاي نمادين

به تقابل طبيعت و فرهنگ ،بررسي ميكنيم .نشانههاي نظام

سرسبزي ترسيم شدهاند كه خود نشانهاي نمايهاي دال بر

طبيعت شامل عناصر طبيعي و نشانههاي نظام فرهنگ در

آباداني و حيات كوهسار و دشت تواند بود.

اينجا شامل شخصيتها ،تنپوشهایشان ،عفريت و ساز و برگ
اسبها است و در آن هيچ بناي معماري و نشانه ديگري از

 .4-2-2رودخانه

فرهنگ بر طبيعت است .تقابل طبيعت و فرهنگ در اين نگاره

چپ ،تصوير را به دو نيم كرده است .رودخانه با رنگ آبي

قابل بررسي است.

روشن ،شفاف و زالل ،از نشانههاي پويا و متحرك تصوير است
و گويي امتداد آن فضاي طبيعت را به فرهنگ (از عفريت به
اسبان و سه شخصيت تصوير) پيوسته است ،و جهت آن از

شامل عناصر آسمان ،اسبان ،پرندگان ،كوهها ،گياهان و

گوشه سمت چپ به گوشه سمت راست و در نهايت به گياهان

درختان ،رودخانه و دشت است كه خود ميتواند به دو بخش

و درختان كه از نشانههاي طبيعت هستند مرتبط كرده است.

كلي عناصر و نشانههاي پويا و عناصر و نشانههاي ثابت تقسيم
ِ

به نظر میرسد نقاش خواسته است تاکید بیشتری بر سه

شود .كوه ،دشت و آسمان از عناصر ثابت و رودخانه و پرندگان
و اسبان از عناصر متحرک هستند.
 .1-2-2آسمان

شخصیت اصلی داستان داشته باشد.
 .5-2-2پرندگان
دو جفت از پرندگان به عنوان نشانههاي متحرك در گوشه

آسمان در بخش باالي تصوير به رنگ آبي روشن دال بر روز

سمت چپ آسمان در پروازند .جفت بودن آنها ،كه انعكاس

است .شكل و حركت پرندگان نشانه پويايي و القاگر حضور باد

زوجيت عناصر طبيعي نيز هست بر امنيت حاكم بر تصوير

در فضا است و حضورشان آسمان را در رديف نشانههاي پويا

نيز تاكيد مينمايد.

قرار داده است .همچنين اشارهاي مختصر به حضور ابر در قله
و بلنداي كوهها داللت بر همين موضوع دارد.
 .2-2-2كوهها و دشت

 .6-2-2اسبان
سه اسبي كه سه شخصيت اصلي داستان به همراه ساز و
برگشان بر آنها سوار هستند از نشانههاي متحرك طبيعت

كوهها از نشانههاي ثابت اين نگاره هستند .رنگهاي آبي،

هستند( .البته آنچه بر اسبان آویخته شده نشانههایی متفاوت از

خاكستري و قهوهاي كوهها را به عمق تصوير برده است .كوهها

طبیعت میباشند و جنبه فرهنگی مییابند) جهت حركتشان

در پس زمينه ،نيمي از فضاي نگاره را به خود اختصاص

از راست به چپ قاب تصوير و در تقابل با جهت حركت عفريت

دادهاند.

است .اسبان به عنوان نشانههاي طبيعت در تضاد با عفريت به

 .3-2-2گياهان و درختان

عنوان نشانه فرهنگ هستند.

تحليل نشانه شناختي تصويري از یک نگاره نسخه خطي “هزار و يك شب” به روش یوری لوتمان

فرهنگ وجود ندارد .مهمترين ويژگي اين نگاره تسلط فضاي

در فضاي دشت سبز رنگ ،خط رودخانه از گوشه سمت

 .2-2نظام طبيعت
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 .3-2نظام فرهنگ

 .2-3-2نورالسنا

حسن ،نورالسنا ،عجوز ،از شخصیتهای داستان و نشانههای

همسر حسن سوار بر اسب ،يكي از كودكانش را در آغوش

فرهنگاند .همچنین عفریت ،موجودی که رو به روی آنان

گرفته است .اسبي كه او سوار است به رنگي تيره در موازات

ایستاده نیز چون از موجودات فرا واقعی و تخیلی است دال بر

حسن و اسبش قرار دارد .نورالسنا نيز لباس زنان قاجار را بر تن

نشانه فرهنگ است.

كرده است .زنان قاجار دو نوع لباس داشتند .يكي براي وقتي

 .1-3-2حسن

كه از خانه خارج ميشدند ،لباس بيرون ،و يكي لباس خانه .از
ظواهر امر پيداست كه لباس بيرون بر تن نورالسنا ،زن حسن،

كنشگر اصلي روايت تصويري و قهرمان صحنه است .قرار

است« .لباس بيرون شامل چادر ،چاقچور و روبنده بوده است.

گرفتن او در مركز تصوير و سوار بر اسبي با روشنترين رنگ

چادر ،پارچهاي به اندازه تقريبي پنج متر بوده كه آن را بر

در تركيببندي ،نشانههايي بر همين حقيقت است .حسن

سر ميانداختهاند به طوري كه تمام بدن را ميپوشاند .جنس

به عنوان شخصيت اصلي روايت لباس مردان طبقات باالي

آن بستگي داشت به سطح منزلت اجتماعي زن .زنان طبقات

جامعه دوران قاجار را به تن كرده است .لباس او شامل يك

باال چادر سياه كرپ دوشين سر ميكردند» (مهدوي1389 ،

پيراهن بلند يقهگرد نارنجي است كه اين پيراهن را روي شلوار

« .)20:چاقچور شلوار بسیار گشادی است که در مچ پا باریک

گشادي به رنگ بنفش كبود كه دم پاي آن داخل چكمه قرار

میشود و جورابی از همان پارچه به آن متصل میکنند» (رنه

گرفته پوشيده است .در دوره قاجار مرسوم بود كه مردان كت

دالمانی« .)291: 1335 ،روبنده پارچهاي نخي و نازك بود

يا لباس بلندي كه به زانو ميرسيد و آرخالق ناميده ميشد

كه صورت را كام ً
ال ميپوشاند ،عرض آن حدود چهل و پنج

روي پيراهن بپوشند .معموال آرخالق ثروتمندان با هنر و

سانتيمتر و طولش حدود صد و سي سانتيمتر بود و راحت

ظرافت بسيار دوخته ميشد كه اغلب آن را از پارچه كشمير

تا زير زانو ميرسيد» (مهدوي .)20: 1389 ،جايي از روبنده

ميدوختند و هميشه پيش سينه و سردست آن گلدوزيهايي

كه مقابل چشمها قرار ميگرفت مشبك بود و زن ميتوانست

با طرحهاي ظريف و زيبا داشت .با توجه به توضيحات داده

از پشت آن دنياي بيرون را بنگرد .ظاهر زنان ،بيرون از خانه،

شده از پوشش مردان قاجاري ،آرخالق قرمز رنگ حسن

عيناً مثل هم بود ،تنها از روي جنس چادرشان ميشد به

همانند آرخالق ثروتمندان است و نشانهاي نمايهاي است

تمايز طبقاتي آنها پيبرد .در اين نگاره نيز ظاهر پوشش زن

از اينكه كنشگر اصلي اين تصوير از منزلت اجتماعي بااليي

حسن با پيرزني (عجوز) كه به همراهشان سوار بر اسب است

برخوردار است .كاله حسن كاله قاجار است .در دوره قاجار

نيز تفاوتي ندارد.

کاله ایل قاجار مد بود که انعکاس آن در تصاویر هزار و
یکشب پیداست :کاله بسیار بلندی که به  40تا 50سانتی
متر میرسید و بعدها در قرن سیزدهم کوتاه شد تا راه رفتن

 .3-3-2عجوز
پيرزن داناي داستان و روايت ،عجوز ناميده ميشود« .عجوز

آسوده شود .بدیهی است در نقاشیهای هزار و یکشب با

در هیئت پیر زنی با انحنای خمیده بدن ،چهرهای با خطوط

دیدن کاله فرد میتوان جایگاه اجتماعی و حتی شغل او را

عمیق میان آن و بینی زشت و دراز تجسم یافته و حاالت و

دریافت (مهدوی.)19-20 :1389 ،

رفتار تصویری آن متناسب با موضوع اثر ،نقاشی شده است»

(شین دشتگل .)137 :1384 ،غالباً عجوزان با حيله و نيرنگ
و تجربه خود ،در راه وصال دو جوان ميكوشند .در اين داستان
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نيز عجوز به دنبال حسن و زن حسن سوار بر اسب ،يكي

 .6-2تفاوتهاي نشانه اي كالم و تصوير

همانطور كه اشاره شد به پوشش نورالسنا شباهت دارد و تنها

شب ،در اين نگاره نيز تفاوت سبك و شيوه تصويرسازي در

ديگر از كودكان حسن را در آغوش گرفته است .پوشش عجوز

در بحث تفاوتها ،همانند ساير نگارههاي هزار و يك

تفاوت ظاهري آن دو در پيري و جواني صورتشان است.

مقايسه با متن روايتي هزار و يكشب به خوبي مشهود است.

 .4-3-2عفريت

صنيعالملك در زمان و فرهنگ و زبان متفاوتي نسبت به زمان

سبك و شيوه مصورسازي هزار و يك شب با انتخاب خاص

موجودات ماوراءطبيعي مهربان و نكوكار ،بدطينت و بدكار،

«چون بامداد شد ،از راه به یک سو رفته ،قصد کوهی کردند

عدالتگر و سرسخت جاي ميگيرند .عفريت از موجودات

و زبانشان از ذكر پروردگار غافل نبود .و تمامت آن روز را در

خيالي است كه همواره در خدمت انسان است و توانايي پريدن

دامنه كوه ،روان بودند .و در آن هنگام ،حسن را در پيش

از دياري به ديار دگر را دارد .اما بعضي از عفريتها در خدمت

روي نظر به كوهي افتادكه مانند دود به آسمان سر بر كشيده

شر و ساحران هستند .عفريت موجودي خيالي و بزرگ اندازه

بود .حسن چيزي از قرآن تالوت كرد و از شيطان رجيم به

است .جثه بزرگ او در مقابل ساير عناصر تصوير اهميت او را

پروردگار پناه برد .چون به آن سياهي نزديك شدند ،ديدندكه

يادآور ميشود .عفريت در گوشه سمت چپ تصوير در مقابل

او عفريتي است بزرگ كه سرش به بزرگي گنبد و دندانش

شخصيتهاي اصلي روايت قرار دارد .شكل ظاهر و صورت او

مانند شاخ كرگدن و دماغش بسان ابريق و دهانش چون دهان

به هيچ يك از جانوران حقيقي نميماند .چنگالها ،دم بزرگ،

غار است و سرش به ابر هميسايد» (تسوجی.)1898: 1383،

بالها و سر بزرگي كه از دهانش آتش بيرون ميآيد ،همگي

نقاش این توصیفات اغراقآمیز عفریت را در متن به هیبت

شباهت زيادي به تصوير اژدها دارند.

اژدهایی در نگاره به تصویر آورده است .به نظر میرسد این

نشانههاي نظام طبيعت شامل عناصر طبيعي و نشانههاي

انتخاب نقاش ریشه در ترس و وحشت از اژدها و داللت بر این
مطلب دارد که اژدها با توجه به وجه منفی که هنگام ورود به
فرهنگ ایرانی به خود گرفته است نشانه شر بوده است.

نظام فرهنگ در اينجا شامل شخصيتها و عفريت است.

در مرتبه خودآگاهی چنین به نظر میرسد که ترس و وحشت

مهمترين ويژگي اين نگاره تسلط فضاي فرهنگ بر طبيعت

از جانوران بزرگ جثه ماقبل تاریخ و سپس خزندگان و ماران،

است.

در قوه تخیله مردم ،تصویر هراسانگیز اژدها را رقم زده است.

 .5-2شباهتهاي نشانهاي كالم و تصوير

اما در مرتبه ناخودآگاهی ،اژدها در افسانهها ،رمز تشویشها
و دلنگرانیهای اقوام به شمار میرود و از همینرو شگفت

همانند اغلب نگارههاي نسخه خطي هزار و يكشب صنيع

انگیزترین خصوصیات اندامهای جانوران را به آنها نسبت

الملك در باالي هر قاب تصوير ،جملهای در باب توضيح روايت

دادهاند ،تا دهشتناک بنماید (دالشو« .)236 :1366،اژدها

با خط رقاع آورده شده است .در اين نگاره نيز وجود جمله

به جز اژدهای چینی که معنای نمادینش با واالترین مراتب

«عفریتی سر راه حسن قرار گرفته و میگوید من مسلمان و

رازآموزی مربوط میشود ،از احساس ترس زاده شده است»

دلیل شما میباشم» از سويي عنصري بصري و از سوي ديگر

(همان« .)235 :چون حسن او را بديد ،از غايت هراس ،خم

اليهاي متني است كه به عنوان زمينه براي نگاره عمل ميكند.

گشته ،در برابر او زمين ببوسيد .عفريت گفت :اي حسن،

تحليل نشانه شناختي تصويري از یک نگاره نسخه خطي “هزار و يك شب” به روش یوری لوتمان

عفريتان ،از دسته موجودات فراواقعياند كه در دسته

و فرهنگ و زبان روايات داستانها ،در روایت متن آمده است:

 .4-2تقابل كلي فضايي
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بيم مدار .كه من رييس ساكنان اين سرزمينم و اين جزيره
نخستين از جزاير واق است و من مسلمان خداپرست هستم.

چپ ،تصوير شده است .با توجه به اینکه از یک سو زمان

داستانهای هزار و یک شب غالباً دوره خالفت خلفای عباسی

چون آمدن شما دانستم ،آرزو كردم كه از بالد ساحران به

و مکان داستانها بغداد یا دیگر سرزمینهای عربی است و از

شهري ديگر ارتحال كنم و به جايي كه از انسيان و جنيان

سوی دیگر پوشاک افراد ،معماری فضاها و گاه حتی بعضی از

خالي باشد ،رفته ،تنها خدا را پرستش كنم تا اينكه مرا مرگ

شخصیتها (مانند ناصرالدین شاه و امیرکبیر ،)12در نگارههای

دريابد .اكنون هميخواهم كه با شما موافقت كرده ،دليل شما

هزار و یک شب صنیع الملک ،متعلق به تهران عصر قاجار

باشم تا اين كه از جزاير به در شويد .و از من خاطر آسوده داريد

هستند ،با مقایسه نشانههای متني و تصویری و مشاهده

كه من مسلمانم .چون حسن سخن عفريت بشنيد ،فرحناك

تفاوتهاي آنها چنين به نظر ميرسد كه نقاش با درك جوهر

شد و نجات را يقين كرد و روي به عفريت آورده ،گفت :خداي

داستانهاي هزار و يك شب كه همان بيزماني و بيمكاني و به

تعالي تو را پاداش نيكو دهد .آن گاه عفریت در پیش روی

تعبيري اسطورهاي بودن است ،تالش كرده در روايت تصويري

ایشان روان شد و ایشان را خاطر آسوده گشت» (تسوجی،

با استفاده از عناصر فرهنگي ،داستانها را به عصر خود بكشاند

 .)1898،1899: 1383نکتهای که در این متن جالب به نظر
میرسد اشاره به مسلمان بودن این موجود است؛ در هزار و
یک شب حتی موجودات تخیلی نیز میتوانند مسلمان باشند
و به همکیشان خویش یاری برسانند.
نتیجهگیری

و بدين ترتيب با خلق روايتي چند اليه بر هزارتوهاي هزار و
يك شب تسوجي بيفزايد.

پینوشتها

.1چارچوب داستانی هزار و یک شب ،داستان شهرزاد دختری
جوان و داناست که میکوشد بیماری روحی شهرباز را درمان

در این مقاله از شیوه تحلیلی یوری لوتمان در نشانهشناسی

کند .شهرباز پادشاه افسانهای در روزگاران کهن است که چون

فرهنگی ساختارگرا برای تحلیل نگارهای از نگارههای نسخه

از خیانت همسرش با یک غالم مطبخی آگاه میشود ،او را

خطی هزار و یک شب استفاده شد و مشاهده گردید که در

به قتل میرساند و از آن زمان به بعد از بیم خیانتی دیگر

این تصویر نشانههای فرهنگی (به ویژه فرهنگ ایرانی) مانند

هر شب دختری را به بستر میبرد و بامداد بیاستثنا دستور

شخصیتها ،پوشاکشان و عفریت به نسبت نشانههای طبیعی

میدهد سر از تنش جدا کنند (ر.ک :نایتانی ،سادانا،1384 ،

مانند کوهها ،آسمان ،رود و پرندگان نقش بیشتری در داستان
دارند و پیشبرنده اصلی روایت هستند.

“معلم و شاگرد ساختار و مفهوم در هزار و یک شب و کلیله

و دمنه” ،ترجمه حمید قربانی ،کتاب ماه هنر ،شماره 82-81

در مقایسه نشانههای متني و تصویري ،وجوه افتراق و اشتراک

. )121-112 :

آنها در تقابلهای فرهنگ و طبیعت روشن گردیده و در

.2میرزا ابوالحسن غفاری کاشانی ،معروف به ابوالحسن

پیامد آن برخی نشانههای مشترک روشن شد و برخی دیگر

ثانی ملقب به صنیع الملک ،فرزند میرزا محمد غفاری،

از نشانههای متضاد در گستره تصویر ،ظهور و بروز یافتند.

نگارگر و گرافیست سدة سیزدهم هجری (ر.ک :ذکاء،

همچنين مشاهده گردید که در این تصویر چگونه طبیعت

یحیی ،1382،زندگی و آثار استاد صنیع الملک،تهران :نشر

و فرهنگ به تصویر کشیده شدهاند .حسن كه کنشگر اصلی

صنوبر،صص )19در سال  1229هـ.ق .در یکی از خانوادههای

و قهرمان روایت است در مرکز نگاره در برابر عفریت قرار

با فرهنگ کاشان که نسبتشان به ابوذر غفاری یکی از صحابه

دارد كه موجودی فراطبیعی است و در هیبت اژدها در سمت

پیغمبر اکرم (ص) میرسد به دنیا آمد( .در دوره قاجار پنج

فصلنامه علمی نگارینه هنر اسالمی شماره اول  -بهار 1393

نقاش بودند که نامشان ابوالحسن بود .از این پنج نفر سه

• ذکاء ،یحیی .)1382(.زندگی و آثار استاد صنیع الملک .ویرایش و

نفرشان از خانواده غفاری بودند)( .ر.ک:کریم زاده تبریزی،

تدوین سیروس پرهام ،چاپ اول ،تهران :نشر صنوبر.

محمد علی ،1370احوال و آثار نقاشان قدیم ایران ،لندن:

• رنه دالمانی ،هانری .)1335(.سفرنامه ازخراسان تا بختیاری( .فره

نشر ساتراپ ،صص)1252 - 1253

وشی ،مترجم) .چاپ اول ،تهران :انتشارات ابن سینا.
3. Yuri Lotman

• سجودی ،فرزان .)1387(.نشانهشناسی کاربردی ،چاپ اول،تهران:نشرعلم.

4. Ferdinand de Saussure

• سلدن ،رامان .ویدوسون ،پیتر .)1384(.راهنمای نظریه ادبی معاصر.

5. Charles Sanders Peirce

(عباس مخبر ،مترجم) .چاپ دوم ،تهران :نشر طرح نو.

7. Signified

دربار عهد ناصری .کتاب ماه هنر ،شماره (،80-79صص.)132-140،

8. Signification
9. Umberto Eco
نام شهری در جمهوری استونی10. Tartu
11. Raman Selden

 .12اشاره دارد به نگاره «خلیفه با جعفر صحبت میدارد» ،در

• ضیمران ،محمد .)1383(.در آمدی بر نشانهشناسی هنر .چاپ دوم،
تهران :نشر قصه.
• دالشو ،لوفلر .)1366(.زبان رمزی قصههای پریوار(.جالل ستاری ،
مترجم) .چاپ اول ،تهران :نشر توس.
• دینه سن ،آنه ماری .)1380(.درآمدی بر نشانهشناسی(.مظفر قهرمان،

جلد اول نسخه خطی هزار و یک شب که در آن صنیعالملک

مترجم) .چاپ اول ،تهران :نشر پرسش.

خلیفه عباسی را به صورت ناصرالدین شاه و جعفر برمکی را به

• کریم زاده تبریزی ،محمد علی .)1370(.احوال و آثار نقاشان قدیم

صورت امیرکبیر به تصویر کشیده است.

ایران .چاپ اول ،لندن :نشر ساتراپ.
• گیرو ،پی یر .)1383(.نشانهشناسی(.محمد نبوی ،مترجم) .چاپ سوم،

فهرست منابع

تهران :نشر آگه.

• اسکولز ،رابرت .)1383(.درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات(.فرزانه

• مهدوی ،شیرین« .)1389(.زندگی روزمره در عهد قاجار»(.رویا

طاهری ،مترجم) .چاپ اول ،تهران :نشر آگه.

رضوانی ،مترجم) .فصلنامه فرهنگ مردم ،ویژهنامه قاجار ،شماره ،36-35

• ایگلتون ،تری .)1380(.پیشدر آمدی برنظریه ادبی(.عباس مخبر،

(صص.)19-20 ،

مترجم) .چاپ اول ،تهران  :نشر مرکز .

• نایتانی ،سادانا« .)1384(.معلم و شاگرد ساختار و مفهوم در هزار

• ایو تادیه ،ژان .)1378(.نقد ادبی در قرن بیستم(.مهشید نونهالی،

و یک شب و کلیله و دمنه»( .حمید قربانی ،مترجم) ،کتاب ماه هنر،

مترجم) .چاپ دوم ،تهران :نشر نیلوفر.

شماره ( ، 82-81صص.)112-121،

• پاکتچی ،احمد .)1383(.مفاهیم متقابل طبیعت و فرهنگ در حوزه

• واکر ،جان .چاپلین ،سارا .)1385(.فرهنگ تصویری مبانی و مفاهیم.

نشانه شناسی فرهنگی مکتب مسکو-تارتو .مقاالت اولین هم اندیشی

(حمید گرشاسبی و سعید خاموش ،مترجمان) .چاپ اول ،تهران :اداره کل

نشانه شناسی هنر ،چاپ اول ،تهران :فرهنگستان هنر.

پژوهشهای سیما.

• تسوجی ،عبداللطیف .)1379(.هزار و یک شب.جلد دوم ،چاپ چهارم،

• وایزمن ،بوریس .)1379(.لوی استروس(.نورالدین رحمانیان ،مترجم).

تهران :نشر هرمس.

چاپ دوم ،تهران :نشر تیراژه.

• چندلر ،دانیل .)1387(.مبانی نشانه شناسی(،مهدی پارسا ،مترجم).
چاپ دوم ،تهران :نشر سوره مهر.

تحليل نشانه شناختي تصويري از یک نگاره نسخه خطي “هزار و يك شب” به روش یوری لوتمان

6. Signifier

• شین دشتگل ،هلنا  .)1384(.نسخه خطی و مصور هزار و یک شب بازمانده
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Abstract
In this article, a semiotic analysis of the manuscript of The Thousand and One Nights,
by Abol Hassan Ghaffari (Sani-ol-Molk), of Qajar School is presented. First, the cultural
semiology method and next the structural approaches to artistic texts are described.
After that, the modern semiology of Yuri Lotman, founder of Moscow-Tartu school,
is introduced. Then, using the Nature-Culture contrast pattern, an analytical study of
a picture of “ A Goblin accosts Hassan and says: I am a Muslim and your guide”, is
presented. This study aims at discovering the factors considered by Sani-ol-Molkin
rendering textual signs to pictorial signs, and it seems that the painter has benefited
from cultural signs in the production of his work, knowingly. By comparing the pictorial
signs with textual signs in this picture, it will become clear that the painter has adopted
a symbolic method in going from narrative text to pictorial text in order to help the
better recognition of the work by decoding it.
Keywords : The Thousand and One Nights, Sani-ol-Molk, Lotman, Cultural Signs.
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