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"مار" یکی از بحث برانگیزترین جانوران سمبلیک است که با عمق فرهنگ و تمدن بشر پیوند خورده و در اساطیر بسیاری از اقوام
و ملل به صور گوناگون مطرح می شود .در ایران نیز این جانور حجم بسیار باالیی از نقوش را به خود اختصاص داده است .چنین به
نظر می رسد که این نقش ،مفهوم خاصی با خود داشته ،نماد واقع می شده و با مذهب و باورهای مردم نیز پیوند داشته است .همین
نکته هنرمندان را متوجه این نقش کهن کرده و باعث شده بسیاری از آنان از نقش مار در شکل گیری آثار خود بهره بگیرند .یکی از
هنرمندانی که این نماد باستانی کهن را مورد استفاده قرار داده است "احمد نادعلیان" می باشد .بسیاری از نمادهایی که او بکار می
گیرد و نقش می زند از اسطوره های باستانی و آئین های تمدن های پیش از اسالم برگرفته شده اند .آثار احمد نادعليان غالبا نمادگرا
هستند كارهاي او ملهم از اساطير باستان ،نشانه هاي صور فلكي و موضوعات نمادين هستند كه با تفسير و شيوه جديدي ارائه شده
اند .این هنرمند قائل به ایجاد پلی بین نمادهای باستانی و رسانه های نو (جدید) بین هنر عامه و هنر عقالنی می باشد .او هنر خواص
را به ميان عوام و مردم عادي مي برد و سعي مي كند چنين هنري را براي آنان قابل فهم سازد و از طرف ديگر مفاهيم و اعتقادات
موجود در ميان عوام را براي هنري كه به خواص نشان ميدهد به نمايش مي گذارد .در بسياري از طراحي ها ،نقاشي ها ،حجاري ها
و تركيب هاي سنگي او ،باروري و آفرينش موضوع اصلي هستند .این پژوهش بر آن است به بررسی نشانه شناسی تصویری نقش مار
در آثار این هنرمند بپردازد.
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فرهنگ و هنر هر ملت بازتاب باورها و نگرش مردمان به جهان
پیرامون می باشد .آثار هنری در طول قرون متمادی بر این نگرش
استوار بوده و با آگاهی در این زمینه عالوه بر لذت بصری از
ی میتوان به اندیشه های سازندگان و هنرمندان
زیبایی های هنر 
این آثار نیز پی برد .از آنجا که اصالت ،عظمت و فرهنگ یک قوم
مستقیما در هنر آن جلوه می کند شناسایی عالیم و نقوش در
آثار هنری و تاریخی دوران ها ضرورت پیدا می کند.
از جمله آثاری که نقش مهمی در شناسایی فرهنگ و تمدن
ایران دارد ،نقوش برجسته و آثار کنده کاری شده است که در
خصوص جنبه های مختلف زندگی مردم در گذشته و شناخت
اندیشه ها و پندارهای آنان مطالب ارزنده ای را بیان می کنند.
از بررسی این آثار می توان سیر تحوالت فرهنگی و مذهبی را
تشخیص داد .تکرار نقوش جانوران و فراوانی کاربرد آنها بازتاب
اعتقادات مردم هر سرزمین می باشد .نقش ماردر آثار کهن یکی
از نقوشی است که درهنر باستانی ایران دیده می شود و حضور
بیشمار این نقش نشان می دهد که این جانور خزنده در ادوار
پیش از تاریخ مورد پرستش بوده است .مار ارتباط نزدیکی با
باروری داشته و بسیاری از الههگان با ماری پیچیده به دور بدن
یا در دهان آنها نشان داده شده اند .تصویر این نماد بر صفحه ها،
دروازه ها و ظروف نشان از تقدس مار دارد« .در ایران چنین به
نظر می رسد که همراه اعتقاد و ایمان قدیمی نسبت به خدایان
باروری و فراوانی ،پرستش خدای مار از نظر نشانه باروری ،به طور
مصنوعی از هزاره چهارم تا هزاره اول پیش از میالد جاری بوده
است(،گدار  .)۵۱ :1377 ،
احمد نادعلیان از جمله هنرمندان معاصر است که آثارش بر
اساس ادراک وی از نماد گرایی و سنت بنیادی ممتد در طول
تاریخ هنر صورت گرفته و این درک خاص از نمادگرایی ،آشکارا
تاثیر فرهنگ کشورش را نشان می دهد .مطمئنا همه نمادهایی
که او مورد استفاده قرار می دهد برای همهی انسان های عوام
و خاص قابل درک و فهم می باشد .این هنرمند سنگ ها را با
تصاویر ماهی ،مار ،بز ،خرچنگ ،دست ،پا و چشم و پیکره زن
کنده نگاری کرده و سپس در زمین دفن کرده و یا به داخل
آب پرتاب میکند .وی معتقد است بر طبق یک سنت در شمال
ایران تصاویر ماهی و مار میتوانند نشانه ای از گنج و حاصلخیزی
باشند .به واسطه ی حک کردن تصاویر آنها روی مهرهای استوانه
ای و صخره های رودخانه ،نادعلیان در طلب التیام (شفا) روح
رودخانه ها و سواحل فراموش شده است .او عمیقا با آب ،رودخانه
و جریان جزر و مد پیوند دارد و به واسطه آنها آیین های تولد
ی دوران
دوباره را به نمایش می گذارد .رودخانه های محل زندگ 
کودکی او تخریب شده است .همانند نوعی التیام و شفا بخشیدن
اینویرانگی ،هنرمندموجودات آبی را بر روی صخره های داخل
رودخانه ها و حاشیه آن حجاری می کند                                      .

پیشینه پژوهش:

بسیاری از منتقدین و محققین هنر معاصر جهان آثار نادعلیان را
مورد توجه قرار داده اند و کارهای این هنرمند ایرانی در بسياري
از مجموعه ها وكتب بين المللي به چاپ رسیدهاند .ادوارد لوسي
اسميت در سال  2002در کتاب "هنر فردا" نادعلیان را در کنار
اندی گلدز ورثی و کریس بوث یکی از سه هنرمند برجسته بین
المللی هنر محیطی معرفی کرده است.تمامی این متون و کتابها
به جنبه هنرمندانه وکیفیت اجرا ،در آثار نادعلیان پرداختهاند.
متاسفانه تحلیل و مطالعه آثاروی ،علیرغم معروفیت این هنرمند
اندک وناچیز است این مقاله تالش دارد تا با استفاده از رویکرد
علمی به تحلیل یکی از نمادهای شاخص (مار)درآثار وی بپردازد.

روش پژوهش:

این پژوهش با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است .روش
تحلیل دردو بخش صورت گرفته است .در بخش اول مطالعه
تطبیقی میان نقش ماردر آثار کهن انجام شده است .در بخش
دوم با تکیه بر روش نشانه شناسی پیرس ،چگونگی استفاده از
این نقش درآثار احمد نادعلیان مورد تحلیل قرارگرفته است.

معرفی هنرمند :احمد نادعلیان
نادعلیان یکی از چهره های شناخته شده هنر محیطی در
عرصه بین المللی است .در حال حاضر اغلب در طبیعت زندگی
می کند .به گوشه و کنار جهان سفر می کند و در یک عرصه ی
بین المللی هنر محیطی اجرا می کند .کار احمد نادعلیان معرف
آمیزه ای از هنر غارهای دیرینه سنگی و ایران باستان است .او
مستقیما بر روی زمین و بیشتر بر شن و سنگ های سواحل
یا برکههایکم عمق رودخانهها ،آبگیرها و جویبارها کارمیکند.
مجموعهی آثار او بیانگر یک تمثیل زمانی است که میتوانست
قرنها پیش انجام شده باشد ،اما در حقیقت در دورهی پسامدرن
حجاری شده است(رابرت سی مورگان .)2008 ،آثار او در بیش
از چهل کشور دنیا در غربی ترین نقطه آمریکا ،در شرق تا جزایر
جنوبی ژاپن و در شمال تا جزایر شمالی فنالند پراکنده هستند.
جان کی .گرانده پژوهشگر اهل کانادا در مقدمه کتابی به نام
کتاب "گفتگو در گوناگونی" نادعلیان را این گونه معرفی می
کند :آب یک عنصر حیاتی است که به مجسمه های او معنی
می بخشد و بسیاری از نمادهایی او که بکار می گیرد و نقش
می زند از اسطوره های باستانی و آئینهای تمدنهای پیش از
اسالم برگرفته شدهاند .عالوه براین ،دیگر نمادهایش مبین زبانی
معاصرند که برخاسته از فن آوری های جدید هستند .هنر نادعلیان
به وسیله رسانه های متنوعی همچون حجاری بر روی صخره ها،
چیدمان های هنر محیطی ،هنر اجراهای آئینی ،نقاشی هایی که
یادآور طراحی های باستانی هستند ،هنر چیدمان ویدئویی ،هنر
شبکه و کارهای تعاملی که نیازمند مشارکت مخاطب هستند

بررسی و نماد شناسی نقش مار در تمدن های باستانی

سقوط مقام مار :نماد اهریمن

همانطور که اشاره شد مار در دوران کهن در بسیاری از منطق
جهان مورد پرستش و احترام بود .اما به مرور زمان و در دوران
تاریخی است که مارها و الههگان تقدس خود را از دست می دهند
و به مرور زمان نقش منفی مار به عنوان نمادی از اهریمن عیان
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مار :موجودی مقدس
مار مظهر پرتوهای شمس -خط سیر خورشید،آذرخش و قوه
آبها و نشانهی همه ایزدان رودخانه است .این حیوان هم چنین
نشان دهنده البیس ،زیرکی ،حیله گری ،تاریکی و اغواگری است.
(کوپر )330 :1379،مار در زبان فارسی دارای دو معنی است:
 -۱میراننده و کشنده -۲ ،زاینده (مادر و یا بن و شالوده چیزی).
بدیهی است که معنای اول و دوم متضاد هم هستند .مار هم
عامل هستی و هم عامل نیستی است« .معانی سمبلیک مار
شامل :بی وفایی ،پلیدی ،تجدید حیات ،حیله گری و خیانت ،دو
جنسی (هم نر و هم ماده بودن) شیطان ،عقل ،نیروهای متضاد
می باشند (جابز.)127 :1370 ،
طبق تعاریف ذکر شده این سوال مطرح می شود که آیا مار از
ابتدا سمبل جنبه های منفی بوده یا اینکه به مرور زمان تغییر
ماهیت داده است؟ با بررسی و مطالعاتی که از دوران باستانی
ایران صورت گرفته ،نقش مار بر روی اشیای مربوط به بیش از
هزاره دوم قبل از میالد در ایران ،به فراوانی و به طور متنوع دیده
می شود و معنای اصلی آن همواره بحث برانگیز است.
نقش مار در تمدن های باستانی هند ،مصر ،یونان ،چین و ایران
بوده نه یک وسیله بازی مردمان آن زمان بلکه نقش خدایی است
که مورد ستایش و احترام بوده است .کاوش های باستانی گواهی
می دهد که در منطقه ایران کنونی و بین النهرین نیز مارپرستی
رواج داشت .در میان اسطوره های این منطقه ،اسطوره تیامت
و اسطوره گیل گمش معروف هستند .تیامت نام مار و یا اژدها
است که "زاینده ی جهان" انگاشته می شد .در اسطوره گیل
گمش مار را "شیر خاک" خوانده اند که نشان دهنده ی توانایی
فوق العاده مار می باشد .زروان(خدای زمان) در نجد ایران مورد
پرستش مردم بود .مجسمه ی این خدا ،کله شیر با بدن انسان
دارد و دور بدنش ماری هفتبار حلقهزدهاست .این فرقه در ایران

نشانه شناسی تصویری نقش مار
در آثار احمد نادعلیان

بیان می شوند .برای نادعلیان زمین و موزه همسان هستند.
هنر وی متوجه بحران بنیادی در جهان معاصر است.کارهای او
دررابطه با تکریم موجودات زنده و محیط طبیعی است .برای
دسترسی به این امر در کنار زندگی در طبیعت ،مجسمه هایش را
در محیط صلح آمیزی در طبیعت اطراف قرار می دهد و چنانچه
در آینده مخاطبی وجود داشته باشد کارهایش داستان زندگی و
انسانیت را بازگو خواهد کرد(،گرانده.)2007 ،
كارهاي نادعليان توازن و رابطه اي بين کهن ترين اسطوره هاي
جهان و جديدترين رسانه ها و فن آوري ها را نشان ميدهند
(مورگان .)2003 ،فکر کار کردن با نشانه های بدوی یا نشانه های
ریشه ای آئینی که متضمن معانی جهانی  هستند در این صحنه
مخدوش کنونی بسیار مهم است ،و وجهه حیاتی هنر امروز است،
(مورگان.)2006 ،

توسط موبدان زرتشتی سرکوب شد اما مانند مهرپرستی در اروپا
رواج یافت .مهرپرستی در امپراطوری روم گسترش داشت .آئین
زرتشتی ،مار را به عنوان مظهر زمین گرامی میدارد .در آئین
میترا در ایران مار جانور بدکار و متعلق به اهریمن نیست و در
ماجرای عروج میترا به آسمان وی بر گردونه ای سوار است که
هرمس -مرکور راهنما و راننده ی گردونه است و به علت بال
هایی که بر سر دارد و چوبی از درخت غاز ،که دو مار دور آن
حلقه زدهاند قابل تشخیص است و نشان میدهد که درآئین میترا
ماریکی از نشانه های اصلی و عامل شفا بخشی مطرح شده است.
در تصویر معروف گاو کشی میترا ،مار (نماد زمین) خون گاو
قربانی شده را می خورد.
هند ،گنجینه مارپرستی است .اکثر خدایان هندو را در تصویرها
همراه با مار می کشند« .مار در اساطیر فراوان مربوط به ویشنو
جایگاهی واال دارد (هال .)79 :1380،قبل از ورود طوایف آریایی
به نجد ایران ،سکنه آن مانند سکنه هندوستان خدایان مار
مانندی را پرستش می کردند و احتمال دارد که فرهنگ ایران و
شمال هندوستان پیش از ورود طوایف آریایی دارای یک روح و
مبدا واحد بوده اند و این فرهنگ پس از ورود آریایی ها در مذهب
و اندیشه آنها تاثیر نموده است.
مار یکی از سمبل های خاندان سلطنتی مصر بود .تاج شاهی
مصر باستان با مجسمه مار تزئین شده بود .در اسطوره های آن
کشور از ایزدان مار سخن می رود« .به اعتقاد آنها مار در آفرینش
جهان سهمی دارد .در کتاب مردگان سخن از یک مار-خدای
نر به میان آمده است که جهان را با در آغوش گرفتن آن حفظ
می کند (هال .)94 :1380،آسکله پیئوس خدای درمان یونان
باستان که در صورت لزوم به شکل مار در می آمده و بیماران را
دوا می کرد .عالمت های داروخانه (مار و جام و یا مار و عصا) از
اسطوره ی این ایزد برگرفته شده است« .یونانیان مانند بسیاری
از اقوام دیگر ،مارها را تجسم ارواح مردگان به ویژه نیاکان قهرمان
قبیله یا خانواده می شمردند .پوست اندازی ماران دلیل تولد
مجدد و جاوندانگی آنها بود (هال .)89:1380،در چین باستان
یک جفت ایزد مار به نام فوهی و نیوکوآ را زاینده می دانستند .در
ژاپن نیز سنت مارپرستی تا کنون حفظ شده است .در اسطوره
اینکشور ،ایزاناگی و ایزانامیرا به وجود آورندگان مجمع الجزایر
ژاپن ذکرکرده اند و این دو ایزد را مار می شناسند .پس خاندان
امپراطوری ژاپن که نسبش به این دو ایزد می رسد ،نیز از نژاد
مار است.
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میشودبا روی کار آمدن پارسیان و دیگر قدرت ها ،نقش مار
مانند قبل تکرار نمی شود .با گسترش قلمرو پارس ها ،آداب و
سنن جامعه پارسیان نیز در میان شهرهای مختلف نفوذ کرد و
آیین زردشتی پس از گسترش سریع میان پارسیان وارد مناطق
دیگر شد .در این آیین ،مار جزو خرفستران به شمار می آمد و
بر خالف آیین هند و یا آیین میتره ،آن را جانور اهریمنی می
دانستند.
از طرفی در دین های بزرگ دنیا مانند اسالم ،مسیحی و یهودی،
این جانور را همدست شیطان و موجودی ملعون می شمرند .در
روایات اسالمی مار حیوانی زیبا و دارای چهار پا مانند شتر بود و
از خزانه دارهای بهشت به شمار می رفت .اما چون با ابلیس در
اغوای آدم همکاری کرد ،خداوند او را از بهشت اخراج کرد و به
اصفهان انداخت و او را به خاک خوردن و با شکم خزیدن عقوبت
کرد .در تورات نقش گناه آلود مار بیشتر است چرا که در اینجا
خود مار وسوسه گر است(،همان.) 89 ،

مار در متون کالسیک ادبیات فارسی
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همچنین مار در متون کالسیک ادبیات فارسی همچون اوستا،
ارداویراف نامه ،تاریخ بلعمی ،شاهنامه فردوسی ،کلیله و دمنه،
مرزبان نامه ،اسرار التوحید ،تذکره االولیا ،آثار سعدی ،مثنوی
مولوی ،غزل های حافظ و  ...نقش های مختلفی به خود گرفته:
 -۱مار سمبل های منفی :مثل بدی و بال ،نابود کننده ،خطر،
ناپاکی ،کردار بد ،اضطراب ،دیوانگی ،آدم بد گوهر ،نفس اماره
و  ...است -۲ .مار :نماد آدم باهوش که در داستان های تمثیلی
مانند کلیله و دمنه و مرزبان نامه گاهی مار به عنوان نماد آدم با
خرد ظاهر می شود -۳ .مار :نماد زلف معشوق :از این جهت که
در سه خصیصه وجه مشترک دارند اول شکل حلقه ای و یا پیچ
و خم داشتن ،دوم نرمی حرکات و سوم رنگ سیاه داشتن .در
سنن ادبی فارسی معشوق بی رحم است و از استعاره و تشبیهی
که با واژه مار صورت می گیرد بوی شرارت و ستمگری به
مشام می رسد -۴ .اژدها :مظهر موجود قدرتمند (انسان و اسب)
و قدرت ،و مظهر خدا و قدرت الهی.
 -۲تجلی نقش مایه ها و روش کار هنری در آثار احمد نادعلیان
اکثر آثار ارائه شده توسط احمد نادعلیان در حیطه ی هنر
محیطی می گنجد .امروزه هنر محیطی که یکی از شاخه های
هنر جدید است ،تقریبا در همه جای دنیا مطرح و پذیرای
مخاطبان خاص و عام گشته است ،تا جایی که در برخی موارد
خود مخاطب نیز جزئی تفکیک ناپذیر از اثر است .هنر محیطی
هنری است با گرایش های مختلف که سعی دارد  ،با نگرشی
نو به رابطه انسان با طبیعت بپردازد و راهکارهایی جدید برای
همزیستی با محیط اطراف در اختیارمان بگذارد .در این راستا و با
جست و جویی در آثار هنرمند فعال در زمینه هنر محیطی ،احمد
نادعلیان ،متوجه ارتباط تنگاتنگ نقش های وابسته به آیین های

کهن و نمادهای تصویری با آثار هنری وی می شویم.
نادعلیان برای ارائه ی آثار خود از روش هایی که اغلب متعلق
به تمدن های باستانی ایران است الهام گرفته ازجمله حجاری
بر روی سنگ .حجاري هاي او همانند طراحي ها و نقاشي هاي
او هستند .او حجاري را با پيكره حيوانات شروع كرد .اما انسان
موضوع اصلي كارهاي اوست .براي او انسان ماده نيست .انسان ها
در كارهاي او آسماني و همانند فرشتگان هستند .آنها عاشقانه
و سبك بال در فضا رقصانند .شيوه حجاری نادعليان می تواند
ملهم از هنر بدوي و باستاني باشد .او به مفاهيم و شيوه هاي كهن
در حال فراموش شدن توجه دارد .انتخاب سنگ و كار بر روي
آن شيوه اي سازگار با مفاهيم كهن و اسطوره اي مي باشد .اما
سعي او اين نيست كه آثار او بدوي جلوه نمايد .گذشت زمان و
تجربه های متنوع منجر به پیدایش شیوه ای متمایز از گذشته
شده است.
در مصاحبه ای که جان گرانده پژوهشگر اهلکانادا و مولف
کتاب "هنر ،طبیعت و گفت و گو" با احمد نادعلیان انجام داد،
قائل است تصاویری که در کنار رودخانه ها حجاری کرده ،شامل
ماهی ،مار ،خرچنگ ،پرنده ،بز و نقش دست و پای انسان و گاهی
نیز چرخه حلزونی می باشند .تصاویر از سویی می تواند بازنمایی
طبیعت پیرامون باشد.تقریبا تمامی نمادهایی که در کارهای وی
استفاده شده باستانی هستند .آنها نماد باروری و آفرینش و قوای
مختلف طبیع را نشان می دهند .ماهی و بز درایران باستان نمادی
از باروری بوده و از سوی دیگر بیانگر نماد های کهن و وابسته
به صور فلکی هستند .کوشش این است که دوباره تصاویر آسمان
در زمین دیده شود .وی همچنین در مورد روش کاری ایشان که
اغلب با دست انجام می شود و تا حدودی زمخت هستند می
گوید" :اگرچه من با ابزار صنعتی برای ایجاد حجم آشنایی دارم
و می دانم به واسطه آن ها می شود تغییرات زیادی در طبیعت
ایجاد کرد .اما زمانی که در طبیعت کار می کنم ترجیح می دهم
کلیت طبیعت همانطور که هست باقی بماند .کمتر در آان دخالت
کلی و تغییر عمده ایجاد می کنم .این می تواند احترام به
زیبایی های طبیعت باشد .خشن بودن حجاری ها ،نیز ناشی از
همین امر است .در چنین وضعیتی بین قسمت های حجاری
شده و محیط پیرامون هماهنگی وجود دارد"...
برخی دیگر روش های کاری وی شامل نقاشی بر روی صورت،
نقاشی بر پشت شیشه و نقاشی بر روی بوم هستند که همه ی
این روش ها با خاک های رنگی و کامال معدنی و طبیعی صورت
می گیرند .در آثار نادعلیان هیچ گونه مواد شیمیایی و خارج از
طبیعت مورد استفاده قرار نمی گیرد .او اذعان دارد که در گذشته
بر طبق سنن و باورهای بسیاری ،عناصر طبیعت مثل آب ،خاک
و ...پاک نگاه داشته می شدند و آلوده ساختن آنها گناه بود.
امروزه که همه ی جوامع با بحران محیط زیست مواجه اند هنری
جدید را می طلبد که بتواند بحران ها را نشان دهد ،عوامل بحران

را به نقد بکشاند و در کنار آن جهانی آرمانی را توصیف کند ،و
قائل است که در این رابطه هنر محیطی نقش مهمی را به عهده
خواهد داشت  .

نشانه شناسی آثار منقوش به نقش مار در هنر احمد
نادعلیان

چگونگي پيدايش هستي و خلقت انسان (آدم و حوا) در بسياري
از اسطوره هاي كهن و اديان توصيف شده است .اعتقادات درباره
شروع حيات خلقت و زندگي نشان مي دهد كه تولد انسان پديده اي
بسيار شگفت محسوب مي شده است .این موضوع بسیاری از آثار
احمد نادعلیان را تشکیل می دهد.
در تصویر شماره  ۲دو پیکره ی زن و مرد مشاهده می شوند که
برهنه هستند و حالتی از فریاد و تعجب و شرم از چهره ی آنها و
حالت ایستادن ایشان برداشت می شود ،آنها نمادی از آدم و حوا
هستند ،هنگامی که مورد اغوای شیطان قرار گرفتند و خداوند
آنها را عقوبت نموده و عریان نمود و از بهشت برین رانده شدند.
جلوی پای آنها نقش ماری که گویی در حال گریختن است،
در میان حوضچه ای از آب دیده می شود .مار در اینجا نشانه ای
نمادین و البته شمایلی است .هنرمند در کشیدن نقش مار از
طبیعت الهام گرفته و آن را به صورت واقعی خود و با شباهت
تمام وامدار طبیعت بوده است .این نقش مار را به وضوح می توان
در تمامی آثار این هنرمند به یک شکل مشاهده کرد و در تمامی
آثار نقش مار شمایلی -نمادین به شمار می رود.
به طور کلی ترسیم مارها به طور طبیعی به شکل شمایل نگاری
از دوران ما قبل تاریخ به این طرف فراوان است اما تصمیم گیری
درباره ی اینکه آیا این نقش ها دارای ارزش مذهبی اند یا نه ،کار

نشانه شناسی تصویری نقش مار
در آثار احمد نادعلیان

نظریه پیرس

چارلز سندرس پیرس ،فیلسوف پراگماتیست آمریکایی ،تقریبا
همزمان با فردینان دو سوسور طرح خود مبنی بر نشانه شناسی
را ارائه کردند و از بنیانگذاران آنچه ما امروزه با عنوان نشانه-
شناسی می شناسیم به شمار می روند .می توان گفت الگویی
که آن دو از مفهوم نشانه و نشانه شناسی مطرح کرده اند ،بعد از
گذشت دهه های متمادی هم چنان به اعتبار خود پا برجاست و
الگوی اصلی نشانه شناختی ،مطرح و مبنای تحوالت بعدی بوده
است .تفاوت طرح پیرس با سوسور در سه وجهی بودن آن است.
این سه قسم عبارت اند از -۱ :نمود :صورت یا فرمی که نشانه
بدان شکل ارائه می شود و الزاما مادی و فیزیکی هم نیست،
معدل همان دال در طرح سوسور -۲ .تفسیر :معنایی که از نشانه
حاصل می آید که معادل همان مدلول در طرح سوسور است.
 -۳موضوع :که نشانه به آن ارجاع می دهد .که در الگوی سوسور
جایی به آن اختصاص داده نشده است(،سجودی)40:1383،
پیرس عالوه بر این طبقه بندی سه قسمی نشانه ای را نیز ارائه
می دهد که قابل توجه است :وی نشانه ها را به سه دسته ی
-۱شمایلی  -۲نمایه ای  -۳نمادین بر اساس رابطه بین نشانه
و موضوع نشانه تقسیم بندی می کند .بر اساس تعریف مد نظر
پیرس نشانه های شمایلی و نمایه ای بیشتر وابسته و در قید
موضوعشان هستند تا نشانه های نمادین که بیشتر قراردادی اند
و موضوعات بر اساس نمودها تعریف می شوند .پیرس معتقد
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رویکرد نظری :تعریف علم نشانه شناسی
نشانه شناسی دانشی است که به مطالعه نظام های نشانه ای و
دسته بندی نشانه ها می پردازد .این نظام ها در کلیهی تولیدات
بشری اعم از متون هنری ،فکری و محصوالت فرهنگی اعم از
نوشتاری یا تصویری دخیل اند و به چگونگی تولید معنا در این
متون شکل می دهند .کارکردهای نشانه ای و بارهای داللتی
که در اثر تصویری همانند نقاشی وجود دارد را می توان با
دستاوردهای نشانه شناسی مورد مطالعه قرار داد .این رویکرد
می کوشد با توجه به روابط درون خود جهان متن تصویری و
گاه روابط بینا متنی ،نشانه ها و نظام های رمزگانی اثر را کشف و
خوانش کند .در یک اثر دیداری این نظام های نشانه ای تصویری
هستند که در تولید معنا نقش ایفا می کنند .روابط بینا متنی،
درون متنی ،انواع داللت ها (ضمنی و صریح) نشانه ها (نمادین،
نمایه ای و شمایلی) در خوانش یک اثر نقش به سزایی دارند.

است هرچه نمودی بشتر در قید موضوع اش باشد پس
انگیخته تر است .بنابراین نشانه ها شمایلی انگیخته تر از
نشانه های نمایه ای و نشانه های نمادین هستند و در واقع
نشانه های نمادین غیر انگیخته ،دلبخواهی و می توان گفت که
خودکفا هستند .بنابراین برای دریافت و فهم نشانه های نمادین،
تفسیرگر باید که با قرارداد های اجتماعی توافقی مبنی بر موضوع
نشانه آشنا باشد که در این وجه ،نشانه شناسی به حوزه فرهنگ
علوم اجتماعی ،مردم شناسی و  ...نزدیک می شود .پیرس نظام
زبانی را یک نظام نشانه ای نمادین می داند در حالی که سوسور
از اطالق لفظ نماد به نشانه های زبانی خودداری می کند.
هم چنین عموم نشانه شناسان تاکید دارند که نشانه شمایلی
ناب وجود ندارد و عنصر قرارداد اجتماعی در نمود نشانه شمایلی
مداخله گر است .تعیین نوع نشانه به اینکه نمایه ای ،نمادین یا
شمایلی است ،به کاربرد و شیوه ی کاربری نشانه باز می گردد و
نه هرگونه تداعی ناشی از عملیات ذهنی .این مسئله نکته مهم و
قابل توجهی است که شخص پیرس توجه چندانی به آن نشان
نداد ومبنای طبقه بندی خود را به اشتباه بر اساس میزان شباهت
بین نشانه و موضوع آن قرار داد .کنت گریسون در این باره می
نویسد" :وقتی از یک نمایه ،نماد یا شمایل سخن می گوییم ،به
کیفیت عینی خود نشانه رجوع نمی کنیم بلکه مبنا بر تجربه
مخاطب از نشانه است"( .همان)5۴ :
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تصویر -1احمد نادعلیان،چهره هنرمند(،منبع) www.riverart.net:
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تصویر -۲آدم و حوا -حجاری بر روی سنگ(،منبع)www.nadalian.com :

تصویر  -۳آدم و حوا -نقاشی روی صورت با خاک های رنگی(،منبعwww. :
)riverart.net

تصویر -۴حوا در بهشت -نقاشی روی صورت با خاک های رنگی(،منبعwww. :
.)riverart.net

چندان ساده ای نیست .در اساطیر بیشماری شرح این حادثه
شوم آمده است که مار حیات ابدی را که خداوند به انسان ارزانی
داشت ربوده است (الیاده.)179:1372،
آب در این اثر نماد است« .این عنصر نخستین عنصری است
که همه چیز از آن آفریده شد و بنابراین نماد باستانی زهدان و
باروری است و همچنین نماد تطهیر نوزایی بود .در بسیاری از
اساطیر آفرینش در هندوستان ،خاورمیانه و مصر اسطوره هایی
وجود دارند که وجود اقیانوسی کیهانی را پیش از پیدایی جهان
مطرح می کنند (هال)23 :1387،
در این اثر قرارگرفتن مار در حوضچه ی آب توسط هنرمند را
می توان با دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد .اول اینکه بنا به گفته ی
الیاده ماران نگهدار چشمه ها ،آب حیات ،بی مرگی ،قداست و نیز
نشانه ها و عالئم مربوط به زندگی ،باروری ،قهرمانی و گنجینه ها
به شمار می روند (الیاده .)207:1372،و این تعریف البته نقش
مثبتی برای مار در نظر گرفته است کما اینکه در هزاره های قبل
از میالد نقش مار با چنین ویژگی هایی همراه بود .دوم اینکه بر
اساس باورهایی که از دوران آیین های دینی همچون زردشت و
در کتاب اوستا به وجود آمد ،مار را موجودی اهریمنی و دستیار
شیطان خوانده اند ،همان موجودی که آدم و حوا را فریب داد،
بدیهی است که هنرمند نقش منفی مار را که بعدها در دوران
ایران باستان رواج یافت مد نظر داشته است.
در تصویر شماره  ۳همان موضوع آدم و حوا مد نظر هنرمند
است .در اینجا آدم و حوا هر یک نشانه ای شمایلی -نمادین
هستند .در این اثر برای نشان دادن آدم و حوا ،هنرمند به طور
نمادین از دو انسان مذکر (آدم) و مونث (حوا) استفاده کرده و
با اشاره به داستان فریب خوردن آدم و حوا از شیطان و رانده
شدن از بهشت ،مار را که نمادی از اهریمن و دستیار شیطان
است ،بر روی صورت آنها نقاشی کرده است .چشم نماد خدایان
است به عنوان آنکه همه چیز را می بینند و همه چیز را می
دانند .چشم همچنین طلسم حفاظتی نیرومند به شمار می آید
(هال )201:1387 ،در این اثر آدم و حوا با چشمانی بسته نمایش
داده شده اندکه نمادی از فریب خوردن و اطاعت از امر شیطان
(تصویر مار) می باشد .گویی غرق در فرمان شیطان شده و از خود
نیرویی برای دفاع ندارند و به اصطالح اغوا شده اند .اینکه چرا فرد
مونث جلوتر از فرد مذکر قرار گرفته و اینکه صورت مار بر روی
صورت فرد مونث کشیده شده میتواند هوشیاری دقیق هنرمند
و وامداری کامل وی به روایت تاریخی این داستان باشد که ابتدا
حوا مورد فریب شیطان قرار گرفت و سپس آدم .از طرفی دیگر
می توان به فضای رنگی حاکم در تصویر اشاره نمود که جوی
آکنده از تیرگی و ظلمت را نشان می دهد .به اعتقاد هنرمند
لحظه ای که آدم و حوا فریب خوردند می تواند لحظه ای سیاه،
تیره و تار باشد که باعث شد آدم و حوا از بهشت رانده شوند و به
بدبختی برسند .انتخاب رنگ سیاه می تواند نشانه ای نمادین از
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نتیجه گیری:

نقش مار در فرهنگ پیش از تاریخ ایران و ایران باستان بسیار
تکرار شده است و این از جایگاه ویژه ای است که مار نزد ایرانیان
داشته است .نقش این جانور همواره دارای معانی متعددی بوده
و معنای اصلی آن بحث برانگیز می باشد .بررسی آثار ارائه شده
توسط احمد نادعلیان نشان می دهد که ارتباط تنگاتنگی بین
نقش های وابسته به دوران باستانی و آثار وی وجود دارد .او به
عنوان هنرمندی دقیق و باذوق از نقش مار به خوبی در آثارش
بهره جسته و البته نقش اساطیری و نمادین این جانور را به
خوبی در آثارش نمایان ساخته است .وی متعهد و پایبند به
سنن پیشینیان خود چه از لحاظ آیین ها و باورها و چه از لحاظ
تکنیک های ارائه اثر ،بوده است .در آثار او مار هم از لحاظ مثبت
و هم از جنبه منفی ایفای نقش می کند .در برخی آثار نقش اغوا
کننده و اهریمنی به خود گرفته و در برخی دیگر نماد باروری و
حاصلخیزی است .به طور کلی می توان نقش مار را در آثاری که

نشانه شناسی تصویری نقش مار
در آثار احمد نادعلیان
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ظلمت ،تیره روزی و بدبختی باشد.
در برخی آثار دیگر ،هنرمند از شخصیت حوا به تنهایی در
آثارش بهره برده است .طبق روایات مذهبی ابتدا حوا بود که
فریب شیطان را خورد و از فرمان او اطاعت کرد .در تصاویر شماره
 5و 4هنرمند حوا را در بهشت برین نشان داده که نماد مار بر
روی صورت آنها دیده می شود .وجود فضای رنگی و بسیار دل
انگیز در پس زمینه ،استفاده از عناصری همچون درخت ،برگ
و آب می تواند خود نشانه های شمایلی -نمادین از بهشت برین
باشد.
   در تصویر شماره  ،۶نقش حکاکی شده بر روی سنگ ،دو مار
به هم پیچیده را نشان می دهد .این نقش در دوران پیش از تاریخ
ایران بسیار رواج داشته و نمادهای مختلفی محسوب می شده
است .دو مار به هم پیچیده در وهله نخست نماد تعادل اضداد و
دو قطب زندگانی و مرگ اند .این رمز ،رمز سالمت بخشی است.
زیرا راز زندگی ،جمع و پیوستگی قوای متضاد جسمانی و روحانی
است که یکدیگر را خنثی می کنند و باعث تحرک و پویایی
انسان می شوند و شفا چیزی جز اندازه نگه داشتن و میانه روی
و حفظ تعادل و توازن نیست (اسفندیاری )502 :1384 ،بیانی
معتقد است "چنانچه دو مار به هم پیچیده و در هم گره خورده
باشند ،نمادی از باروری است" (همان .)۴۷ :اما منابع مختلف
نقش مارهای به هم پیچیده را دو گونه تفسیر کرده اند -۱ :نماد
زمان و سرنوشت به عنوان دو نیروی بزرگ و محدود -۲ .نماد
باروری و جفت گیری.
در تصویر شماره  ،۷نادعلیان روش دیگری در نمایش آثارش
ارائه داده است .او از شیشه به عنوان ابزار کار بهره جسته و با
خاک های رنگی نقش مورد نظرش را نقاشی و رنگ آمیزی می کند.
در این اثر مارها در قالب نشانه ی نمادین ارائه شده اند.
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نقش منفی دارد ،نشانه ای شمایلی -نمادین و در برخی دیگر
که دارای جنبه های مثبت است ،نشانه ی نمادین دانست.
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