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سلجوقی کاشان
تحلیل فرمی تنگهای سفالین دوره ی
ِ
در موزه مرتوپولینت با رویکرد نشانه شناسی ساختارگرا
چکیده:
این پژوهش در راســتای تحلیل فرم تُنگهای دوره ســلجوقی ِشهر کاشان میباشد
که هم اکنون ،در موزه متروپولیتن نیویورک نگهداری میشوند .به نظر میرسد ،این
تُنگها بهعنوان یک نظام نشــانهای ،دارای معناهای نهفتهای هســتند که هدف این
پژوهش ،دستیابی ،به این معانی ،با استفاده از رهیافتهای نشانهشناسی ساختارگرا
میباشد .تحلیل این ظروف ،با تکیه بر نظریات نشانهشناسان ساختارگرا مانند سوسور،
استروس و یاکوبسن انجام شده است .روش تحقیق ،اسنادی تحلیلی بوده ،و گردآوری

اطالعات ،عمدتاً به صورت کتابخانهای میباشــد .در این پژوهــش ،تُنگها به عنوان
نظامهای نشانهای(متون) ،تلقی شده و مورد تحلیل ساختاری واقع شده است .ابتدا ،با
استفاده از آزمون تبدیل ،ساختار فراگیر(النگ) ظروف شناسایی شد؛ سپس ،با توجه

آناهیتا مقبلی
(نویسندهمسئول)
دانشیارگروههرندانشگاهپیامنور

Email: a_moghbeli@pnu.ac.ir

مهناز نوروزی
کارشناسارشدپژوهشهرن.

Email: mahnaznoruzi@gmail.com

تاریخ دریافت1397/02/20 :
تاریخ پذیرش1397/04/16 :

به دو مورد از رهیافتهای نشانهشناســی (تقابلهای دوتایی و نظریه رمزگان) ،به بررسی روابط میان اجزاء پرداخته شد .معنای نهفته ،در
ساختار فراگیر یا زبان این ظروف-که در تمامی آنها وجود دارد و در طول زمان ،تغییری نکرده -این است :ظروف وسیلهای مناسب برای
گ ِمورد بررسی
نگهداری مواد مایع میباشــند .اما هر تُنگ ،بهعنوان گفتاری(پارول) ،از هنرمند سازنده آن نیز میباشد .و معنایی که از تُن 
دریافت میشود ،وحدت ،تعادل ،تقارن ،آرامش و در عینحال تنوع ،جنبش و حرکت میباشد .روشهای تحلیل ساختاری ،برای بسیاری
از نظامهای نشانهای بهکار رفتهاند؛ اما در مورد بررسی فرم ظروف به نوع خود ،جدید و ابداعی میباشد.
واژگان کلیدی :سفال کاشان ،نشانهشناسی ،ساختارگرایی ،فرم
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تحلیل فرمی تنگهای سفالین دوره ی
ِ

مقدمه
مساله اصلی پژوهش حاضر ،مطالعه و بررسی فرم تُنگهای
دوره سلجوقی ساخته شده در کاشان ،با رویکرد نشانهشناسی
است .با توجه به اهمیت و موقعیت مهمي که دوره سلجوقی در
تاریخ هنر اسالمی و ایران زمین دارد ،در این پژوهش ،سعی بر
این است که ،فرم تُنگهای این دوره ،بهعنوان یکی از فرمهای
شاخص سفالینههای ایرانی– اسالمی ،با توجه به نظریههای
نشانهشناسان ساختارگرا ،بررسی شــود و به این سوال پاسخ
داده شود که :معنای نهفته در فرم این تُنگها چیست؟
در این جســتار ،ســعی شــده اســت ،با تکیه بــر نظریات
نشانهشناســان ســاختارگرا باالخص سوســور ،بنیانگذار
نشانهشناســی ،و لــوی اســتروس ،انسانشــناس،
ژرفســاختهایی را که در زیر جنبههای سطحی و ظاهری
ظروفِ مورد مطالعه قرار دارند ،شناسایی شوند .و در ادامه ،با

استناد به چند مورد از رهیافتهای نشانهشناسی ساختارگرا،
یعنی تحلیل متون بر اســاس تقابلهــای بنیادی و نظریه
رمزگان ،سعی خواهد شد به معنای نهفته در ظروف ،پی برده
شود .الزم به ذکر است ،این بررسی بهعنوان پیشنهاد الگویی
برای بررسی ساختار ظروف از منظر نشانهشناسی میباشد.
روش تحقیق در این پژوهش ،اســنادی تحلیلی بوده ،و روش
گردآوری اطالعــات ،عمدتاً ،بهصــورت کتابخانهای و گاهی
الکترونیکی میباشــد .ایــن تحقیق ،در رابطه بــا تّنگهای
تولید شــده در کاشان دوره ســلجوقیان( 7-6ه.ق13-12 /.
م ).میباشــد .نمونههای مورد مطالعه ،در موزه متروپولیتن
نیویورکنگهداریمیشوند.
پیشینهتحقیق
هر چند که مقــاالت و پژوهشهایی مرتبط بــا تحلیل فرم
و ســاختار ظروف ســفالی ،با اتکا بر دانش نشانهشناســی
ســاختارگرا یافت نشــد ،با اینحال ،در تعــدادی از پایان
نامههای موجود در دانشــگاههای کشور ،اشارات پراکندهای
به موضوع مورد بحث ما شــده اســت که کلیاتی از آنها به
ننژاد ( ،)1384بــه راهنمایی
شــرح زیر اســت :راض ی ه کیا 
سی
یشنا 
ی ساختار زیبای 
ی حاتم ،پایاننامه «بررســ 
غالمعل 
ن ســلجوقی» نوشته است .در این جستار،
ی دورا 
سفال ین هها 
ل این
گ ســفا 
ش و فر م و رن 
ی کــ ه درنقو 
در رابطــه با عوامل 

یبرنقو 
ش
ت هنر ساســان 
دور ه تاثیر گذاشـ ـت ه ونیــز تاثیرا 
ن تاثیرات
چن ی 
ش س یمرغ ،هم 
ن دوره ،مانند ن ق 
ی ای 
ســفالگر 
ث گردید ه اســت و ســپس ،به
ی بح 
شناسـ ـ 
اره 
ت و ست 
ادبیا 
الکهای
ن و م 
ی و تاریخچ ه آ 
شناســ 
ی
ی ساختار زیبای 
بررس 
جسمی
ل ت 
خ ت ه شد ه است؛ در پایان ،تحل ی 
ی پردا 
ک زیبای 
در 
ی از آثار سفال ین ،از نظر نقش ،فر م و رنگ
ی برخ 
یشناس 
زیبای 
ی معاصر ارائ ه گردید ه است
یشناسـ ـ 
ی زیبای 
با اتکا ب ه داد هها 
سلجوقی
ن 
ی دورا 
ی هنر سفالگر 
ی درون 
ی از راز زيبای 
تا ابعاد 
ن گردد .همچنین پایاننامه دیگری تحت عنوان«ش کل،
نمایا 
سلجوقی
ن دراعصار 
ی و کاشا 
ن فا م ر 
ف زری 
ش ظرو 
فر م و نقو 
و ایلخانی » توســط غالمحســینرحیمزادهو به راهنمایی
محمدرضا خلعتبری ،قابل ذکر اســت .که در آن ،به تحلیل
یو
نفا م ر 
ش ظروفسـ ـفالینزری 
و تطبیقشکل ،فر م و نقو 
ن در دورههای سلجوقیو ایلخانیپرداخته شده است و
کاشا 
ن در تولید
ی ریو کاشا 
کها 
سب 
تها ،تشابهاتو ارتباط 
تفاو 
اینظروف ،مورد بررسی قرار گرفته است.
اهمیت دوره سلجوقیان
نزدیک به هزار سال - ،در واقع تا قرن حاضر -دودمانهایی که
بر ایران حکومت راندهاند ،عموماً غیر ایرانی بودهاند .نخستین
دودمان از این فرمانروایان بیگانه ،ترکان ســلجوقی بودند که
در نیمه اول ســده پنجم هجری/یازدهم میــادی ،در ایران
روی کار آمدند .در زمان حکومت سلجوقیان ،هنرها و صنایع
پیشرفت قابل توجهی داشتند .نوآوری و تنوع در صنعت سفال
و سرامیک در این دوره ،بسیار چشمگیر است و نظیر آن را در
دورههای بعد ،کمتر میتوان یافت« .در این دوره ،در سراســر
والیات ایران اســامی و در کلیه رســانههای آفرینشهای
هنــری ،دگرگونیهای زیــادی بهوقوع پیوســت و در واقع،
معیارهایی در معماری ،شکل ،تصویرنگاری و جمالشناسی
پی افکنده شــد که مقدر بود ،به مدت چندیــن قرن در هنر
ایرانی اسالمی ،در زمینههای یاد شــده پایدار بماند»(گرابار،
 .)597 :1371در واقع« ،تولیــدات و محصوالت هنری دوره
سلجوقیان ایران ،در فرآیند شکلگیری و شکلپذیری نهایی
الگوهای کالسیک هنر اســامی در ایران و در سرزمینهایی
که کمابیش تحت تاثیر مســتقیم آن قرار داشــتند ،اهمیت
اساسی و بنیادی داشــت»(کاتلی .)3 :1376 ،از از شهرهای
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ایران -کــه در دوره ی ســلجوقی در تولید ســفال فعالیت
داشتند -میتوان به شهرهای کاشان ،ری ،گرگان(جرجان)،
ساوه ،نیشابور و تبریز اشاره کرد« .کاشان ،البته معروفترین
مرکز است و تردیدی نیست که ســفالگران این شهر آوازهای
بلند یافته بودند» (اتینگهاوزن.)607 :1387 ،
فرم
فرم ،این واژه یکی از اصطالحات اساسی هنر است که مفاهیم
متفاوتی از آن استنباط میشود .و برای دوری از سردرگمی و
خلط مطلب و همچنین درک صحیح از مفهوم مورد نظر آن،
در این پژوهش به تعریف و تبیین واژه فرم پرداخته میشود.
« فرم ،ترکیب عناصری کــه مجموعهای واحــد را بهوجود
آوردهاند .روش و ســبکی کــه بین این عناصــر ،هماهنگی
برقرار کرده و بهطور خالصه ،عاملی که شــخصیتی ممتاز به
مجموعهای واحد بخشیده اســت»(معین.)2522 :1362 ،
فرم ،هر اثر هنری چیزی جز شکل و آرایش اجزا و جنبه مرئی
آن نیست»(رید .)18 :1352 ،در مقوله هنر و طراحی ،اغلب
منظور از فرم ،اشاره به شکل بنا [اثر هنری] ،روش چیدمان و
نیز هماهنگی عناصر و بخشها در ایجاد ترکیبی واحد است....
در حالیکه فرم ،اغلب شامل درک احساسی از توده سه بُعدی
است ،شکل بیشتر به ماهیت ظاهری -که سیمای جسم را به
وجود میآورد -اشاره دارد»(چینگ .)52 :1370 ،همچنین
در ادامه بحث برای فرم ویژگیهای بصری مانند شکل ،اندازه،
رنگ و بافت مشخص میکند(همان .)53-52 :با جمعبندی
تعاریف فوق ،معنی فرم را اینگونه میتوان ارائه داد:
• فرم شامل کلیت فیزیکی و قابل مشاهده اثر هنری میباشد.
• فرم شکل را نیز دربر میگیرد ،ولی محدود به آن نیست.
• فرم دارای ویژگیهای بصری مانند شکل ،رنگ ،اندازه ،بافت
و ...میباشد.
تنگ
در لغتنامــه دهخــدا ،در توضیــح تنــگ چنیــن آمده
است«.تنگ[،ت] کوزه سرتَنگ گردن کوتاه را گویند .کوزهای
ُ
است ســفالین یا بلورین ،بیضی شــکل که لوله و نایژه آن بر
ســرش قرار دارد و لولهاش آنجا که به کوزه متصل میشود،
تنگ است و سر لوله فراخ و گشاد است(www.vajehyab.ir).

نشانهشناسیساختارگرا
نشانهشناســی ســاختارگرا ،روشی اســت که در تداوم یک
خرد فلسفی ،در غرب شــکل گرفت و از قرن بیستم ،در علوم
اجتماعی و انسانی بهکار رفت .مبانی نشانهشناسی ساختارگرا
شــناس سوئیســی ،فردینان دو سوسور،
در یافتههای زبان
ِ
پیریزی شــد .او زبان را نظامی از نشــانهها ،قلمداد کرد که
کارکردی اجتماعی دارد و بیانگر اندیشــه اســت؛ از این رو،
الگوی زبانشناختی سوســور ،در تحلیل نظامهای نشانهای
دیگر ،ماننــد خط ،الفبــای کرواللها ،آیینهــای نمادین،
آداب معاشــرت و غیره ،به کار میرفت .این کارکرد ،با دانش
نشانهشناسی تحقق یافت؛ که سوسور خود ،شکلگیری آنرا
پیشبینی کرده و از «سیمولوژی» 1سخن گفته بود .همزمان
با او ،فیلسوف آمریکایی ،چارلز سندرس پیرس ،با بحث درباره
کارکرد منطقی نشانهها از دانش «سمیوتیک» 2نام برد.
امروزه اصطالحهای «ســمیولوژی» و «سمیوتیک» ،ذیل
یک حوزه مطالعاتی به نام نشانهشناســی شناخته میشوند،
که الگوی فرهنگ بشر ،بشربه بهشــمار میآیند و در تحلیل
متون بهکار گرفته میشــوند .راه این دو بنیانگذار را دیگران
ادامه دادنــد (ســجودی« .)12-11 :1382 ،موضوع اصلی،
توجه ساختارگراها ،نظامها و ساختارها هستند .آنها بهدنبال
توصیف همه نظامهای نشانهای بهمثابه زبان میباشند؛ و سعی
دارند ،ژرف ســاختهایی را -که در زیر جنبههای ســطحی
پدیدهها ،مانند زبان ،جامعه ،اندیشــه و رفتار ،قــرار دارند-
بیابند» (چندلر.)345 :1375 ،
کارکرد و زیبایی
مطلب دیگری که به بحث مورد نظر مربوط میشود و به شکلی
پرداختن به آن ،الزم به نظر میرســد ،دو مفهوم یا برداشتی
ِ
تنگاتنگ هم در مورد ظروف به کار میروند :کارکرد
است که
و زیبایی .گاهی بحث کارکرد را نمیتوان بهتنهایی دنبال کرد؛
مخصوصاً در رابطه با صنایع دستی و ســفالینههای ساخته
دست انسان که خود ،به نوعی هنر نیز محسوب میشوند؛ و به
جنبههایی از زیبایی و انبساط خاطری که از دیدن این ظروف
در ما ایجاد میشــود  ،اشــاره دارند .ناچار ،به این اندیشه فرو
میرویم که ،آیا این ظروف را به خاطر زیبا بودن هنر بدانیم و یا
بنا به مفید بودن اشیا کاربردی؟
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ریچارد فرای مینویسد« :نخستین پدیده خاصی که در ذهن
هر بازدید کننده نمایشگاه هنر ایران -بهویژه بازدیدکنندهای
که بیدرنگ پس از بازدیــد از آثار غرب ،آثــار ایرانی را دیده
باشد-حاصل میشــود ،آن اســت که ،هدف هنرمند ایرانی
کام ً
ال متفاوت اســت .به جای آنکه ،نخســت به آثار نقاشی
نسبتاً بزرگ با شــکل آدمیان بپردازد ،در طی قرون متمادی،
به زیبا ســاختن و آرایش اشیا ویژه مورد اســتفاده و روزمره

پرداخته است ...شــیوه بررســی غربی -که هنرهای زیبا را
از آثار پیشــه وران باز میشناســد -در مورد ایــران چندان
مصداقی نمییابد»(فرای « .)192 :1375 ،بیگمان سفالگر
ایرانی ،امتیاز میان کوزه گلی خام بــی نقش را با ظرف لعابی
عالی ،نیک میداند و احســاس میکند .ولی در فکرش ،میان
این اســتفاده مادی و لذت معنوی ،خط فاصل و مرز کاملی
نیست»(اتینگهاوزن.)3-2:1379،

ِ
ساخت کاشان (ماخذ :نگارندگان)
جدول  .1مشخصات نمونههای مورد بررسی :تُنگهای دوره سلجوقی ( 7-6ه.ق).

تُنگ
تاریخ ساخت:
نیمه اول قرن13
مکان :کاشان
ابعاد:
(سانتی متر)3/20× 33
شماره فهرست:
66.175.4

تنگ مشبک
تاریخ ساخت:
 612ه.ق.
مکان :احتماالً کاشان
ابعاد:
ارتفاع()20/8
حداکثر قطر ()8/16
شماره فهرست:
32.521

تُنگ
تاریخساخت:
قرن 13م.
مکان :کاشان
ارتفاع19/4:سانتی متر
شماره فهرست:
20.120.31

تُنگ
تاریخ ساخت:
قرن 13م.
مکان :کاشان
ابعاد--:
شماره فهرست:
69.99.5

تُنگ
تاریخ ساخت:
قرن 13م.
مکان :کاشان
ابعاد:
ارتفاع( )cm7/11
حداکثرقطر( )cm16
شماره فهرست:
60.99.4

تنگ باسر خروس
تاریخ ساخت:
قرن 13م.
مکان  :کاشان
ارتفاع 28/6 :سانتی متر
شماره فهرست:
19.68.2
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با این توصیف ،در بررســی این ظروف بــا دو خوانش مواجه
خواهیم شد :خوانش کاربرد تُنگهای و خوانش فرم تُنگها
به عنوان یک هنر تجسمی.
تحلیل فرم تُنگها با رویکرد نشانه شناسی
جنبهکاربردی
« تمایزی که سوســور میان زبــان و گفتار یافــت ،اهمیت
زیادی در زبانشناســی یافته اســت .او میان زبــان و گفتار
تمایز گذاشــت .زبان[،النگ] 3نظام نشــانهها و قاعدههای
ویژه اســت که زبانــی خاص-همچــون زبان فارســی -را
میسازد .گفتار[پارول] 4کاربرد شــخصی زبان است .شکل
ظهور و فعلیت یافتن آن نظام در ســخن گفتــن و نگارش
اســت»(احمدی .)14 :1380 ،لــوی اســتروس ،اصــول
زبانشناســی سوســور را به گفتمان روایی اعمال کرد .او با
مطالعه اســطوره و کمک گرفتن از روش زبانشناسی به این
باور رسید که اســطوره ،باید ساختاری شبیه به ساختار زبان
داشته باشــد .به همین دلیل ،میتوان اســطوره را به گفتار
تشــبیه کرد .آنگاه ســعی نمود ،زبان اســطوره یا ساختار
فراگیری که امکان عمــل و پذیرش معنا را بــرای هریک از
اســطورهها یا پارولها فراهم میآورد ،پیدا کند .استروس ،با
بررسی اسطورههای گوناگون ،به این باور رسید که ،در تمام
اسطورهها عناصری مشــابه ،دائماً در حال تکرار هستند؛ او
این عناصر ثابت را که تشکیلدهنده ساخت اولیه هر اسطوره
هســتند ،اســطور واج یا میتم 5نامید و آنها را با واجها -که
بنیادیترین اجزای سازنده زبان بوده و معنادار هستند -برابر
دانست .این اســطور واجها ،همچون واجها [ ]...معنایشان را
از طریق و بهواسطه روابطشــان در درون ساختار اسطوره به
دست میآورند .قواعد حاکم بر چگونگی ترکیب این اسطور
واجها ،ساختار یا دستور اســطوره را تشکیل میدهد .از این
رو ،معنای هر اسطوره منفرد ،به برهم کنش و ترتیب اسطور
واجها در درون[روایــت] بســتگی دارد .از درون این الگوی
ساختاری است که معنای اسطوره ســر بر میکشد( برسلر،
.)133 :1386
در این قسمت از پژوهش ،براساس نظریه «زبان » و «گفتار»
سوســور ،تُنگهــای ســفالین را مانند متنهایــی در نظر
میگیریم .این تُنگها پارولی(گفتاری) هستند که النگشان

(زبانشــان) در آنها ،نهفته اســت .برای خوانش معنای این
ظروف ،ابتدا باید کوچکترین واحد معنایــی (واج ) آنها را
پیدا کرد .به طور خالصه ،در تجزیه این ظــروف ،اجزاء قابل
شناســایی (واجها)عبارتند از :دهانه ،گلویی (گردنه) ،دسته،
بدنه ،پایه.
آزمونتبدیل
« نشانهشناســان ســاختارگرا ،از آزمون تبدیــل ،بهمنظور
تشــخیص دالهای تمایز دهنده و تعیین داللتشان استفاده
میکنند؛ و نشــان میدهند که هر تغییر در سطح دال منجر
به تغییری در سطح مدلول خواهد شــد .با این آزمون میزان
اهمیت هر یک از دالها مشخص میشــود و دال یا دالهایی
که ارزش معنایی برای ساختار دارند ،شناسایی میشوند؛ به
عبارتی میتوان به ساختار تغییرناپذیر تُنگها پی برد .آزمون
تبدیل شامل چهار تبدیل اساسی میباشد.
انتقال جانشینی ،شامل جایگزینی و جابه جایی؛انتقال همنشینی ،شامل افزایش و حذف» (چندلر:1387 ،.)156
با بهکارگیری آزمون حذف ،میتــوان عنصر اصلی و در واقع،
ساختار تغییر ناپذیر ،را شناســایی کرد«.در این روش ،روش
حذف فرم ،بنابــر انتخاب ،فرمــی را -که بیننده احســاس
میکند ،موثرترین فرمها یــا برعکس ناهماهنگترین فرمها
اســت -حذف میکند و نتیجه را ارزیابی میکند(گودرزی،
.)39 :1388
به این ترتیب ،جزء اصلی یا ســاختار تغییر ناپذیر شناسایی
میشود .این بررســی ،روی تمامی نمونهها انجام شد؛ برای
دوری از پرگویــی ،در اینجا فقط به نتایــج حاصل پرداخته
میشود.
آزمون تبدیل
بررســی نتایج آزمون تبدیل :نتایج حاصــل از
ِ
مشــخص میکند که مهمترین قســمت تُنگها بدنه آنها
میباشد .بنابراین ،زبان یا ســاختار تغییر ناپذیر این ظروف،
در بدنه آنها خالصه میشود .بدنه ظروف مورد نظر ،اندازهها
و فرمهای متنوعــی دارد؛ اما ســاختار کلــی در آنها یکی
است(شکل  .)1تفاوتهای ظاهری را -که در فرم بدنه وجود
دارد -میتوان به گفتار تشبیه کرد .گفتاری که هر سفالگر ،در
حد توانایی و مناسب شرایط ،از آن استفاده میکند.
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سلجوقی کاشان در موزه متروپولیتن با رویکرد نشانه شناسی ساختارگرا
تحلیل فرمی تنگهای سفالین دوره ی
ِ

تقابلهایدوتایی7وتولیدمعنا
«رومن یاکوبسن ،معتقد اســت که واحدهای زبانی ،توسط
نظامی از تقابلهای دوتایی به هم مربوط و محدود میشوند.
این تقابلهــا ،در تولید معنا نقــش بنیادی دارنــد :معنای
«تاریک» وابسته به معنای «روشن» است» (چندلر:1387 ،
 .)159اســتروس ،از تقابلهای دوتایی ،بهعنوان جنبههای
نامتغیر ذهن انســان نام برد که فراتــر از مرزهای فرهنگی
عمل میکند؛ یعنی ذهن انســان ،جهان را بر اساس تقابلها
میشناسد و ســاختارهای متقابل نه ذاتی اشــیاء و پدیدهها
که بر ساخته ذهن ماست (همان .)162 :بنابراین ،با شناخت
تقابلهای دوگانه در ســاختار فراگیر شــناخته شده در این
ظروف ،میتوان معنا را بازخوانی کرد .همانگونهکه مالحظه
شد ،در تمامی این تُنگها ،ســاختار فراگیری (بدنه) وجود
دارد؛ این ساختار فراگیر ،شــامل مفاهیم متقابل باز و بسته و
ِ
جهت باال و پائین میباشــد .با توجه به بحث تقابلها ،درک
ت میباشد .باز و بسته ،در جهتی
تفکر کاربرد این ظروف ،راح 
که قســمت باالی حجمی باز و پایین آن ،مسدود باشد ،این
تفکر را در ذهن پدید میآورد کــه این حجم ،برای پر و خالی
کردن مواد و نگهداری آن مناسب میباشد« .قدر مسلم ،انسان
با قرار دادن دستها کنار هم و استفاده از آنها ،برای نوشیدن
آب ،عم ً
ال به ایده ظرف و مظروف پی برده اســت»(توحیدی،
 .)5 :1386این عمل ،ابتداییترین تفکر ظرف و مظروف است
و با مفهوم تقابلهای دوگانه قابل توجیه است .بنابراین ،در فرم
این ظروف به لحاظ کاربرد ،این معنا در ذهن شکل میگیرد:
این ظروف برای نگهداری و استفاده مواد ،مناسب هستند.
باز

باال

بسته

پایین

تصویر  :1نمایش ساختار فراگیر تُنگها()www.metmuseum.or

جنبههنری
در این بخش ،یکی از نمونهها بهعنوان پیشنهاد الگویی ،برای
بررسی ساختار ســایر ظروف ،مورد تجزیه و تحلیل قرار داده
میشــود؛ تا به معنای آن ،پی برده شــود .این تُنگ را مانند

گفتاری -که گفتهپردازی برای گفتهخوانی در زمان و مکان
مشخصی ساخته و پرداخته است  -در نظر میگیریم؛ و سعی
میکنیم تا معنای پنهان آن را دریابیم.
مشخصاتنمونه:

تصویر  :2تنگ نمونه (.)www.metmuseum.or

یکــی از دســتاوردهای ویژه ســفالگران مســلمان ،خلق
اشــیاء مشــبک ،شــامل یک بدنه جامد داخلی است ،که
کام ً
ال ،زیر پوســته خارجــی منقوش و مشــبکی ،مخفی
بود .این تنــگ ،یکی از بهتریــن نمونههــای باقیمانده از
این نوع اســت .ارتفــاع آن  208میلیمتــر و حداکثر قطر
 168میلیمتر است .ساخت شهر کاشــان و تاریخ ساخت
آن1215 ،ه.ق1612/.م .اســت .نقوش سیاه بر آستر لعاب،
شامل یکســری حیوانات از جمله غزال ،سگ ،خرگوش،
یک جفت هارپی 8و یک جفت اســفنکس 9اســت؛ که در
نقوش پیچیده گیاهان آبی قرار دارند .پوسته بیرونی ظرف،
با لعاب فیروزهای پوشــیده شــده و لعاب الجوردی تیره،
بخشهایی از نقوش گل و بته را پوشــانده است .دو نوار از
گالبه ســیاهرنگ ،دور تا دور لبه و لبه پایینی نقوش مشبک
را تزیین کرده که داخل آن نیز اشــعاری فارســی و عربی
تراشــیدهاند .نوار پهنتری از پیچ گل و بته ،زیر پایینترین
نوشته دیده میشود .ســاقههای آبســتره و کوچک گل و
بته از ویژگیهای این نوع ســفال ایرانی است .این تُنگ به
نام«تُنگ ماکی» نام صاحب قبلیاش شــناخته شده و در
نیویورک نگهداری میشود(گروبه.)186 :1384 ،
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نظریهرمزگان
در بحث نشانهشناســی ،آثــار هنری را به عنــوان متونی در
نظر میگیریم که از نشانهها تشکیل شــدهاند؛ و برای اینکه
بتوانیم معنای آنها را درک کنیــم ،نیازمندیم که از رمزگان
یا قراردادهای ارتباطی آنها مطلع باشــیم .تنها درچارچوب
قراردادها و رمزگان اســت که نشــانه میتواند معنادار شود.
این رمزگان یا قراردادها ،باعث ایجاد رابطه میان دال و مدلول
میگــردد .و باتوجه به اینکــه ،رابطــه دال 11و مدلول21
اختیاری اســت ،بنابراین ،تفسیر معانی نشــانهها مستلزم
آشــنایی با مجموعههای مناســبی از قراردادها میباشــد.
یاکوبسن از زبانشناسان ســاختارگرا بود ،که تأکید داشت،
تولید و تفسیر متون به وجود رمزگان یا قراردادهای ارتباطی،
بستگی دارد.
چندلر ،رمزگانی را که در بافت رسانهها ،ارتباطات و مطالعات
فرهنگی وجود دارند چنین طبقهبندی کرده است :رمزگان
اجتماعی ،متنی ،تفســیری (چندلــر.)225-222 :1387 ،
تمرکز این پژوهش ،بــر رمزگان ادراکی -نوعــی از رمزگان
تفسیری که به روانشناسی گشتالت مربوط است -میباشد.
اما به اقتضای ضرورت ،از ســایر رمــزگان مربوط به هنرهای
تجسمی نیز در جهت تفسیر معانی نشانهها استفاده خواهد
شد.
«معنا در پیامهای بصری ،حاصل ترکیب عناصر اولیه نیست؛
بلکه چگونگی آن ،تا حدود زیادی به دستگاه حسی خاصی که
در یکسان عمل میکند نیز بستگی دارد»(ا.داندیس:1375 ،
 .)46در واقع این ادراک ما هســت که تمام انســانها معنای
پیامهای بصری را میسازد«.بعضی از نظریه پردازان معتقدند
که حتی ادراک ما از جهان روزمره شــامل رمزگان است ...به
عقیده روانشناســان گشــتالت پاره ای ازخصایص فراگیردر
ادراک بصری انسان وجود دارد که در نشانه شناسی میتوان
آن را تشــکیل دهنده یک رمز ادراکی در نظر گرفت(چندلر،
.)225 :1387
هنرمنــدان و مفســران آثــار هنــری ،اصــول و نظریات
گشــتالت را بهعنــوان قوانینــی بــرای تولیــد و تفســیر
آثــار هنرهــای تجســمی پذیرفتهاند ،امــا ایــن قوانین
قطعی و جزمــی نمیباشــند و مســلماً در حیطــه تولید
و تفســیر آثــار هنــری قراردادهــا و رمــزگان بســیاری
10

وجود دارند که مربوط به بافت و زمینه خاص هر رشته هنری
میباشند.
بررسی اجزاء تُنگ و روابط آنها
«مهمترین عامل فیزیکی و فیزیولوژی موثر بر حواس بشر ،نیاز
او به حفظ تعادل است ،او میخواهد پاهایش استوار روی زمین
قرارگیرد و مطمئن باشــد که در هر شــرایطی وضعیت قائم
بدن خود را حفظ میکند .ازاینرو ،انســان ،آگاه یا ناخودآگاه
در ارزیابیهای بصری خود نیز بیش از هر عامل دیگر ،از نظر
بصری به وجود تعادل و توازن توجه میکند ....میل ما به یافتن
تعادل ،چه هنــگام دیدن و چه هنگام بیــان کردن یک پیام
بصری[اثرهنری] ،به این صورت نمودار میشود که ،ما آگاه یا
ناخودآگاه برای چیزی که میبینیم و یا طرح آنرا میکشیم،
اول ،یک محور عمودی و یک پایه افقی در نظر میگیریم؛ این
دو با یکدیگر مهمترین عوامل ساختمانی هستند که بهوسیله
آنها میزان تعادل ســنجیده میشــود .این محور بصری را
میتوان محور نامحســوس نا م گــذارد؛ زیرا بــا آنکه دیده
نمیشود ،ولی در عمل دیدن همیشــه بهصورت غالب وجود
دارد و در واقع ،یک عامل ثابت ناخودآگاه اســت» (ا.داندیس،
.)49-48 :1375
در بررسی اجزای تشــکیل دهنده ظروف سفالین ،با توجه به
اینکه ،این ظروف ،بهعنوان یک هنر تجســمی ،مورد تحلیل
ســاختاری قرار میگیرد ،بایــد عناصراصلی بصــری در آن
شناســایی شــوند«.به طورکلی ،عناصر نقطه ،خط ،سطح و
حجم ،عناصری هســتند که پدیدههای ســه بُعدی موجود
در فضا را میســازند و در اصطالح هنری ،بــه آنها عناصر-
بصری -فضائی میگوییم ... .حجم ،عنصری اســت که دارای
سه بُعد طول ،عرض و ارتفاع میباشد .به عبارت دیگر ،هر گاه
به عنصر دو بعدی «ســطح» ،ضخامت اضافه کنیم ،به حجم
بدل میشود .عناصر سه بُعدی ،به دو دسته تقسیم میشوند:
هندسی و غیرهندسی ،عناصر سه بُعدی هندسی ،عبارتنداز:
مکعب ،مکعب مستطیل ،کره ،منشــور ،مخروط و استوانه.
عناصر ســه بعدی غیرهندسی ،به کلیه جســمهای موجود
در طبیعت که شکل هندســی ندارند ،گفته میشود» (نامی،
 .)36-20 :1387تُنــگ را به احجام تشــکیل دهنده تبدیل
میکنیم ،از باال بــه پایین به این احجام ســاده برمیخوریم،
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استوانه(دهانه) ،کره بیضوی ،یک مخروط ناقص که معکوس
شده است و یک استوانه(شــکل .)3حجم بیضوی ،بهعنوان
عنصر اصلی به تنهایی فاقد ثبات است و نیروی ادراک ما سعی
میکند ،هنگام دیدن به آن ثبات ببخشــد؛ به این ترتیب که
ابتدا ،محور عمودی را در شکل وارد میکنیم ،تا نحوه تعادل
در آن معین شود .سپس ،به دنبال پایه یا محورافقی هستیم ،تا
پایداری و ثبات را در آن تکمیل کنیم.
مخروط ناقص که از روی قاعده کوچــک ،روی زمین قرار
میگیرد ،به عنوان محور افقی -کــه به حجم بیضوی ثبات و
پایداری میبخشــد -وارد ترکیببندی میشود .این حجم
گالبی شــکل ،در انتها با یک حجم اســتوانهای -که ارتفاع
خیلی کمی دارد -ترکیب میشــود .و بهعنوان محور افقی،
به بیننده اطمینان میدهد که ساختار پایدار است و واژگون
نمیشود« .در نظریه روانشناسی گشتالت ،قانونی وجود دارد،
به نام قانون پرگنانس ،که مطابق آن ،نا ِم خوب به ساختها و
سازمانهای روانی اطالق میشود که با اوضاع و احوال حاکم،
وفق داشته باشند .در زمینه معنای یک اثر بصری[اثرهنری]،
کلمه خوب ،واژه روشن و گویایی نیســت؛ برای آنکه کلمه
یا تعریفی را دقیقتر به کاربرده باشــیم ،بهتراســت به جای
آن بگوییم ،از نظــر عاطفی کمتر تحریک کننده یا ســادهتر
و بدون پیچیدگــی ،که همــه آنها بهوســیله نوعی قرینه

تصویر  :3تجزیه فرم تُنگ ،به احجام هندسی ساده و محورهای عمودی و افقی.
(ماخذ :نگارندگان)

ســازی بهوجودآمده اند ....هنگامی که از این شــیوه در یک
کمپوزسیون استفاده میشــود ،تأثیری قوی حاکی از وجود
نظم ایجاد میشود»(ا.داندیس( )49-48 :1375 ،ا.داندیس،
.)60 :1375
تعادلی که در اثر تقارن ایجاد میشــود .تعادل قرینه یا تعادل
غیرفعال نامیده میشود که به تقسیم برابر و مساوی اشیاء و
فضاهای گوناگون گفته میشــود .این نوع تقسیمات برابر را
در بســیاری از پدیدههای طبیعی و اشیاء ساخت دست بشر
میتوان مشاهده کرد .از نظر حسی ،تعادل قرینه معموالً بیان
کننده وقار و ســنگینی و حالتهای رسمی و خشک و ایستا
و خالی از هیجان اســت(نامی .)67 :1387 ،اجزای ذکر شده
در ارتباط باهم ،به دلیل تقارن ،بهعنوان یک شــکل دریافت
میشوند؛ طبق رمزگان ادراکی ،معنای نظم و تعادل و در عین
حال وقار ،ایســتایی و خالی از هیجان را تداعی میکنند؛ که
معموال در دراز مدت خستهکننده میباشند.
در تشــخیص اجزاء ،عنصر دیگری که بیشتر ماهیت خطی
دارد تا حجم ،بهچشم میخورد؛ دسته تُنگ که به تعداد تک،
در یکطرف تنگ قرار گرفته است .شکلی عصامانند دارد که
از یکطرف به ابتدای دهانه وصل شــده و به موازات گردنه تا
اواسط بدنه آمده است .در بررســی رابطه آن با کل ساختار،
چیزی که به چشــم میآید ،این اســت که ،این جزء خارج از
محورهای تعادل و تقارن قرار گرفته است.
«نقطه مقابل هماهنگــی و تعادل در ترکیــب بندی ،عنصر
بصری است که غیرمترقبه و با فشار و تأکید ارائه میشود .در
روانشناســی به این دوقطب ،لولینگ 31و شارپنینگ 41یا
طراز کردن و برجســته کردن میگویند»(ا.داندیس:1375 ،
.)55
دســته ظرف ،به علت موقعیت مکانی که دارد (خارج بودن از
امتداد محورهای تعادل افقی و عمودی) ،به دســتگاه ادراکی
فشار وارد میکند و غیر عادی به نظر میرسد .بنابراین ،جلب
توجه میکند .این جزء حرکت یکنواخــت بصری را به یک
حرکت فعال و هیجاندار تغییر میدهد.
رنگ
انسان ،تمامی دانش و تجربه خود را درجهان هستی بهوسیله
دوعنصر شــکل و رنگ کســب میکند .ابتدا ،رنگ و سپس،
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شــکل اشــیاء موجود در طبیعت -که از طریق چشم به مغز
انتقال یافته است -درک میگردد .انســان در برابر رنگهای
مختلف واکنشها یا حساســیتهای متفاوتی دارد .رنگها،
دارای معانی و مفاهیم ذهنی ویژهای میباشــند؛ فرمها نیز
دارای ارزشهای حسی و ذهنی فراوانی هستند که وقتی در
ارتباط با رنگها قرار میگیرند ،ارزشهای زیباییشــناختی
آنها فزونی یافتــه و از لحاظ بصری نیــروی بیشتری ارائه
میدهند .تطبیق فرم و رنگ ،یکی از مباحث باارزش هنرهای
بصری است که در تمام رشــتههای هنرهای تجسمی بهکار
گرفتهمیشود.
رنگ ،یکی از اجــزاء فرم اســت و در ارتباط بــا کل ،معنی
مییابد؛ همانطور که مالحظه میشود ،این تُنگ دارای دو
پوسته میباشد که پوسته داخلی ،صاف و به رنگ فیروزهای
میباشد و پوسته خارجی ،بهصورت مشبک و پر نقش است
که با لعاب فیروزهای پوشــیده شــده و لعاب الجوردی تیره
نیز بخشهایی از نقوش و گل و بتهها را پوشــانده اســت .در
قسمتهایی از سطح این تنگ ،از رنگ سیاه به صورت نوارها
و یا داخل نقوش استفاده شده است .اما رنگ غالب آن ،شامل
سایه روشــنهای فیروزهای و الجوردی میباشد« .آبی رنگ
خرداست؛ فراست و کشف و شهود را به همراه دارد .بصیرت
و اشراق و اندیشــه را معنا میکند .آبی ،رنگ درونی است که
در انسان حالتی ماورایی ایجاد میکند ...آبی ،در تفکر ایرانی
رنگ پاکی و معنویت اســت .در معماری مســاجد اسالمی،
رنگ آبی و فیروزهای بسیار بهکار رفته است(».استوار:1391 ،
« .)13رنگ فیروزهای والجوردی در هنر اســامی ما نمادی
از آســمان الیتناهی همراه با آرامش باطنی اســت»(مکی
نــژاد« .)232 :1387 ،همانطور که قرمــزی و خون به هم
مربوطند ،رنگ آبی و دستگاه عصبی نیز چنینند ...وقتی آبی
تیره میشــود ،حالت خرافات ،ترس ،غم و نیستی را تجسم
میبخشد .ولی همیشه اشاره به عالم برتر دارد»(ایتن:1378 ،
« .)200شکل دایره ،گردشی دورانی و دور تسلسل و ابدیت
را ارائه میدهد و در انســان حالت رخوت ،سستی و آرامش
بهوجود مــیآورد .از این رو ،نمــادی از حالتهای معنوی و
روحی است و میتواند با رنگ آبی -که نشان معنویت ،عمق،
صفا و پاکی است -تطبیق کند»(نامی.)95 :1387 ،
این رنگها با فرم بدنه ظرف که کروی میباشــد یک تطبیق

فرم و رنگ جالب و زیبا ایجادکرده اســت .رنگ آبی -که یکی
از اجزاء این تنگ میباشد -در ترکیب با فرم کلی ظرف (فرم
کروی ،فرم اصلی و غالب) ،تداعی معنای معنویت ،کشــف و
شهود و پاکی و آرامش است .بســته به این که شخص ،تا چه
حد از قراردادهای مربوط به رنگ در هنرهای اسالمی آگاهی
داشته باشد- ،به عبارتی ،با این رمزگان آشنا باشد -معنایی که
از این رنگها دریافت میکند ،کشف و شهود عرفانی ،پاکی و
آرامش و دنیای ماورایی است .اما محتملتر از همه ،تاثیرات
آرام بخش و رخوتی اســت که رنگ آبی بر روان ما میگذارد و
در هماهنگی کامل با فرم کروی اصلی است.
بافت
عنصر مسلط و غالب دیگر -که همزمان بارنگ ،درک میشود
و از اجزاء موثر در ترکیببندی این ظرف میباشــد -عنصر
بافت ،میباشد« .اشــیاء و عناصر موجود در طبیعت ،هر یک
دارای شــکل و رنگ معینی هســتند که میتوانیم بهوسیله
این دو عامل ،آنها را از یکدیگــر تمیز بدهیم ،اما اگر بهدقت
بیشتری آنها را مــورد توجه قرار دهیــم ،عامل دیگری را
خواهیم یافت که آنرا بافت مینامیم .بافت ،آن عنصر بصری
است که بســیاری از اوقات بهعنوان بدل ،برای ارضای یکی
از حواس-که همان حس المســه باشــد -ایجادمیشود .اما
در حقیقت ،ما میتوانیم بافت یک پدیــده را با دیدن تنها یا
لمس کردن تنها یا با تلفیق این دو ،بازشناسیم و ارزش آنرا
دریابیم .ممکن است بافتی فقط کیفیت بصری داشته باشد
و فاقد کیفیت ملموس باشــد ....زمانی با یک بافت حقیقی،
روبهرو هســتیم که هم دارای کیفیت المســهای باشد و هم
واجد کیفیت بصری و هر یک به تنهایــی حاوی نوعی خبر
حسی منحصر بهفرد میباشــند که درعین حال با یکدیگر
متناسب نیز هســتند .ولی ایندو نوع احساس الزم و ملزوم
یکدیگر نیســتند و هر یک را به تنهایی نیز میتوان دریافت؛
زیرا لمس کردن و دیدن و تجربه مســتقل از یکدیگرند» (اِ.
داندیس .)88 :1375 ،بافت ،خصوصیتی ممتاز و منحصر به
فرد به تُنگ داده است .بافتی که حاصل از تکنیک سفالگری،
موسوم به مشــبک کاری اســت .همانگونه که اشاره شد،
ظرف دو پوسته میباشد که پوســته داخلی ،صاف و پوسته
خارجی ،بهصورت نقوش پیچیدهای از گل و بوته میباشــد
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که به دلیل مشــبککاری به صورت بافت واقعی و ملموس
قابل درک میباشد و سایه روشنهایی در اثر وجود نور ،قابل
مشاهده اســت که الیه رویی را در ارتباط با الیه زیرین قابل
درک و دریافت میکند .بافت گل و بوتــه و پرپیچ و خم این
ظرف ،به تنهایی تجربه حســی پرباری را بهوجودمی آورد.
باوجوداینکه ،این بافت قابل لمس است ،اما به نظر میرسد
که دریافت حســی ما ،از بافت این ظرف ،بیشتر به صورت
بصری میباشــد« .ما به طور حتم ،طوری تربیت شدهایم که
به هیچ عنوان اشیاء و آدمها را لمس نکنیم و تقریباً هیچ خبر
مهمی از این راه ،به ما منتقل نمیشــود(همان) .معنایی که
از بافت در ارتبــاط با اجزاء دیگر دریافت میشــود ،نیازمند
توضیحهای بعدی میباشد.
فضاهای مثبت و منفی
در بحث مربوط به شــکل و زمینه ،چنان که روانشناســان
مکتــب گشــتالت معتقدنــد« :در مواجهه با یــک تصویر
دیداری ،نیاز به تفکیک یک شــکل برجســته(یک شکل با
خطوط خارجی مشــخص) ،از پسزمینهها یــا زمینه وجود
دارد»(چندلــر« .)225 :1387 ،هرچیــزی را که میبینیم
یا موضوع اصلی اســت و یا عامل کمکی و فرعی است ...آنچه،
تأثیری عمده بر چشــم بیننده بگذارد ،عنصر مثبت است و
آنچه حالتی خنثیتر داشــته باشــد ،عنصر منفی محسوب
میشــود»(ا.داندیس .)65 :1375 ،یکی از مهمترین عوامل
ایجاد ترکیب بندی یا کمپوزســیون خــوب ،روابط موزون و
متعادل بین شــکل و زمینه یا فضاهای مثبت و منفی است و
هنرمند در ساخت یک ترکیببندی ،باید نسبت به چگونگی
فضای مثبــت و منفی در داخــل کادر مورد نظــر ،آگاهی و
شناخت کامل داشته باشد(نامی.)78 :1387 ،
در این تُنگ ،به دلیل دو پوسته بودن آن ،بین فضاهای مثبت
و منفی رقابت جالبی بهوجود میآید .به این ترتیب که ابتدا،
نقوش فیروزهای رنگ بهعنوان فضای مثبت و شــکل اصلی
دریافت میشــوند« .طبق اصل مشــابهت قانون گشتالت،
عناصر مشابه باهم دریافت میشوند»(چندلر.)226 :1387 ،
و زمینه گیاهی الجوردی ،بهعنوان فضای منفی تلقی میشود.
اما بالفاصله متوجه میشویم ،زمینه منفی دیگری در زیر این
دو زمینه وجود دارد .در واقع ،فضای مثبت منفی اجزاء باهم

تصویر  :4نقوش روی بدنه تنگ نمونه(ماخذ)www.metmuseum.or :

عوض میشــوند؛ و به این ترتیب ،تحرک و جنب و جوشــی
دائمی ،بین این قسمت به وجود میآید.
تعویض شدن قســمتهای مثبت و منفی شــکل ،که نوعی
خطای باصره بهحساب میآید ،موردتوجه مکتب گشتالت نیز
بوده ،و در درک و دریافت شکل و زمینه ،مهم و تأثیرگذار است.
این بازی پوستهها و فضای مثبت و منفی ،عالوه بر اینکه ،در
رابطه با کل ساختار از نظر دریافتهای ادراکی ،نوعی حرکت از
سطح به عمق و برعکس را پدید میآورد -که چشم نواز است-
باعث حرکت چشم در سطح ظرف میشود ،سکون و ایستایی
فرم اصلی را -که بهعلت ترکیببندی قرینه آن بهوجود آمده
است -از بین میبرد .معنایی که از آن ،دریافت میشود ،تنوع
است .تنوع و جنبش در مقابل یکنواختی و بیتحرکی قابل
درک میشود.
نقوش
عالوه بر زمینه پرنقش و نگار گیاهی ،این ظرف از نظر نقوش
جانوری هم مورد مطالعه اســت .نقوش جانــوری روی این
ظرف ،شامل یکسری حیوانات ،مانند سگها ،خرگوشها،
غزالها میباشــد نقوش ترکیبی دیگر هم مانند یک جفت
هارپی و یک جفت اسفنکس وجود دارند؛ این نقوش جانوری،
به رنگ فیــروزهای روی نقوش گیاهایی بــه رنگ الجوردی،
خودنمایی میکنند (شکل .)4اصل مشابهت قانون گشتالت
بیان میکند که اشکال مشابه -مشــابه رنگی -باهم دریافت
میشــوند .نقوش فیروزهای ،قوه ادراک را فعال میکنند ،تا
بهعنوان عناصر مشابه دریافت شــوند؛ و در این رقابت ،چشم
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جدول .2بررسی اجزاء فر ِم تُنگ ماکی و معنای آنها در ارتباط باکل(ماخذ :نگارندگان)

اجزاء/نشانه

دال

مدلول

معنا در ارتبا باکل

احجام تشکیل دهنده

شکل متقارن

تعادل

ساکن ،ایستا ،خالی از هیجان ،نظم

دسته

نامتقارن

فشار بصری

تاکید بر کاربرد دسته

رنگ

آبی فیروزهای-الجوردی

آرامش،عمق ،ماوراء

آرامش ،رخوت ،ماوراء

بافت

گیاهان پیچ درپیچ(دو پوسته)

حرکت ،جنبش

تنوع

نقوش

حیوانات و گیاهان

حرکت ،گردش

تنوع

را به حرکت وا میدارند .این حرکــت ،در تمام جهتها ،روی
ظرف دنبال میشود و باز هم در تقابل با سکون حجم اصلی،
معنای تنوع و جنبش را القاء میکنند .در واقع ،دنبال کردن
نقوش سگها ،خرگوشها ،هارپیها و اسفنکسها در قسمت
میانی ظرف و نقوش غزالها در قسمت باال ،و نقوش گیاهی در
بخش تحتانی ،باعث تحرک و جنبش میشوند .این حرکت
از پایین به باال نیز بهوسیله خطوط افقی بهوجود میآید و در
انتهای لبه(دهانه) ظرف با حرکت عصامانند ،دسته دوباره به
سوی بدنه هدایت میشود و حرکت از سر گرفته میشود .این
نقوش ،حرکتهایی را بهوجود میآورند که مکمل ســادگی
و تقارن بدنه محسوب میشــوند و انرژی و جنبش خاصی به
ساختارظرفمیبخشند.
شــایان ذکر اســت ،تمامی این نقوش ،عالوه بر داللتهای
مســتقیمی که دارند ،دارای معنا و داللتهــای ضمنی نیز
میباشند که از منظر نشانهشناســی قابل بررسی و پژوهش
میباشد.
نتیجهگیری
ظروف مورد بحث ،بهعنوان نظامهای نشانهای معانی پنهان
و البته قابل درکی را شامل میشــوند که در دو بخش کاربرد
و زیبایی ،قابل خوانش هســتند .این معنی ،در بخش کاربرد
ظروف ،با شناخت ساختار فراگیر آنها و با استناد به رهیافت
تقابلهای دوگانــه ،قابل خوانش و درک میشــود و عبارت
اســت از این معنا ،که ظروف ،برای پر و خالی کردن مایعات
مناسب هســتند .بهعبارت دیگر ،نگهداری مواد و مصرف آن
در مواقع مورد نیاز ،معنای نهفته در پس تفاوتهای ظاهری

این ظروف اســت .در بخش بعدی ،تحلیل نشانهشناسی بر
پایه رهیافتهای رمزگان ادراکی بوده اســت و تالش شده ،تا
معنای مستتر در این ظروف ،از منظر هنرهای تجسمی ،مورد
ارزیابی واقع شود .نتایج حاصل طبق جدول (شماره  ،)2به این
قرار است :با توجه به نوع قرارگیری احجامی که ظرف را شکل
دادهاند ،ترکیب متعادل و پایدار و غیرفعال از نوع قرینهسازی
ایجاد شــده اســت؛ با توجه به رمزگان ادراکی ،معنای نظم
و تعادل ،در عین حال ،وقار ،ایســتایی و خالــی از هیجان را
تداعــی میکنند؛ که معمــوال در دراز مدت خســته کننده
میباشند .این حس سکون و ســنگینی ،تا حدودی با شکل
و موقعیت قرارگیری دسته و با ایجاد فشار بصری بر سیستم
ادراکی ،کاسته میشود .جزء دیگری که در این ترکیب ،قابل
شناسایی است ،رنگ آبی فیروزهای و الجوردی ظرف میباشد
که در تطابق کامل با شــکل اصلی بدنه بوده و طبق رمزگان
روانشناسی رنگها ،به معنی کشف و شهودعرفانی ،پاکی و
آرامش و دنیای ماورایی است .اما محتملتر از همه ،تاثیرات
آرامبخش و رخوتی است که رنگ آبی بر روان ما میگذارد .و
نیز به دلیل تاثیر سیستم عصبی ،بهصورت مستقیم قابل درک
برای تمامی اشخاص-حتی کســی که اطالعاتی از رمزگان
مربوط به رنگها ندارد -میباشد.
بافت و نقوش و فضاهای مثبت و منفی نیز در ارتباط با ســایر
اجزا ،معنای تضاد را القا میکنند و در نقطه مقابل ،ســکون و
ایستایی ناشی از تعادل قرینه بهوجود آمده ،در ترکیب احجام
فرم قرار میگیــرد و جنبش و حرکت را القــا میکند .نهایتا،
معنای دریافت شده از این نظام نشانهای ،تعادل ،تقارن ،وقار،
آرامش و در عین حال ،جنبش و حرکت میباشد.
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پینوشت
1. semiologysemiotics
2. langue
3. parole
4. mytheme
5. commutation
6. binary oppositions
7. Harpie
8. Sphinxes
9. codes
10. Signifier
11. signified
12. leveling
13. Sharpening
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