
 
 
 
 
 
 

 
 

 چرخش گفتمانی روایتی ادبی پس از گذار به ساحت نقاشی
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 طباطبائی عالمه دانشگاهزبان و ادبیات فارسی  استادیار

 عراقی آشتیانی نرگس
 طباطبائی عالمه دانشگاه تطبیقی ادبیات ارشد کارشناسی آموختۀ دانش

 1/11/89قاله: ؛ تاریخ پذیرش م 11/3/89تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده
ای پویا در ادبیات تطبیقی  واکاوی همکنشی ادبیات با هنرهای مختلف از جمله هنر نگارگری عرصه

مطالعاتی، انتقال معنا از ادبیات به  ۀای در این حوز رشته شود. پژوهش حاضر با رویکردی میان قلمداد می
نگارۀ پیرزن  -االسرار نظامی با روایت  خزنمتن پیرزن و سلطان سنجر در م - نقاشی و پیوندهای روایت
های روساختی و  و پیوست  است. کشف گسست دهاویلطان محمد تبریزی را کو سلطان سنجر رقم س

تولید معانی ثانوی در  ،ساختی میان دو متن ادبی و نگارگرانه، توجه به گذار معنایی و در نتیجه ژرف
دهند. بر مبنای پژوهش حاضر، موقعیت مرکزی  کل مینقاشی، بخشی از ساختار عام این پژوهش را ش

گیری از شگرد کنایی در  پیرزن و سلطان سنجر در روایت نظامی و گذار آن به میدان نگارگرانه و بهره
های روساختی دو روایت نوشتاری و دیداری هستند. اما، در همین سطح نوعی  خلق نگاره نمایانگر پیوست

 ۀاست. تفاوت لحن دو روایت، گسترش بخشیدن به دایر رخ داده گسست میان نگاره و روایت هم
این ها در میدان نگارگرانه و کاستن از کارکرد استعاری، بازنمونی از  های توصیفی شخصیت پردازش
ضمن گسست از کارکرد  گفتمانی یدر چرخش سلطان محمد ۀ، نگارساختی . در سطح ژرفاند واگرایی

 جیترو یتالش نگارگر برااست و  امر سیاسی به جای امر اخالقی پرداختهغایی روایت نظامی، به ترویج 
پادشاهان باعظمت گذشته  یخیتار یها تیبه روا یاست تا و باعث شده یشاهان صفو ۀانیگفتمان صوف

 ،یبه شاهان صفو یبخش و ضمن عظمت ردیبهره گ  پیپروتوت گاهیپرداخته، از آن پادشاهان در جا
 .دینما  عام آنان برجسته یها تیاز خصوص یکی ۀرا به مثاب یدادگر
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 مقدمه  .1
ادبیات در جایگاه هنری نوشتاری پیوندی ناگسستنی با بسیاری از علوم و هنرها دارد. 

اند. اما، شاید بتوان گفت که  ازنمونی از این پیوند و ارتباطمعماری، موسیقی و سینما ب
های  است. نمودگار این پیوند نیز گونه برقرار کردهادبیات پیوندی دیرینه با هنر نقاشی 

یا  های اخالقی و است؛ گاه نقاشی در خلق شگردهای هنری یا انتقال گزاره مختلفی داشته
هنری  ی هم، ادبیات در شکل دادن به یک اثراست؛ گاه اجتماعی در ادبیات سهیم بوده

شاه طهماسبی و  ةاست. متون ادبی کالسیک فارسی نظیر شاهنام  ایفا کردهنگارگرانه نقش 
 بخشی از مصادیق این مدعا هستند. های عهد صفوی نگاره

گرا با درنگ بر هر کدام از این دو هنر نوشتاری و  در این میان، پژوهشگران تطبیق
اند.  زوکارهای مطالعاتی گوناگونی را در تحلیل این دو میدان هنری عرضه کردهدیداری، سا

انعکاس نگارگری در متن  چگونگینقاشی یا قلمرو متن ادبی در  بازتولید ۀواکاوی نحو
های مطالعاتی این پژوهشگران  روابط این دو هنر، بخشی از رهیافت نمایاندنادبی و 

تر از ادبیات و نقاشی  را به دست دادن شناختی دقیق توان هدف غایی آن است که می بوده
های  ای و در پرتو تحلیل رشته مبنا و میان رو نیز، با رویکردی مقایسه پژوهش پیش دانست.

گذار ادبی پس از  یکوشد توجه خود را به کیفیت چرخش گفتمانی روایت شناسانه، می نشانه
هنر نگارگری معطوف نماید و  ۀلتگرانبه ساحت نقاشی و انعکاس متن ادبی در میدان دال

 تواند به این قلمرو این مسئله را تبیین نماید که یک متن ادبی با چه سازوکارهایی می
های جدید سهیم  شناختی انتقال یابد و در فرآیند تولید معناهای دیداری و گفتمان نشانه

 ۀز میدان داللتگرانباشد؟ همچنین، این پژوهش بر آن است تا با درنگ بر انتقال معنا ا
داللتمند دیداری، روابط و نقاطِ پیوست و در عین حال، محورهای  ۀنوشتاری به گستر

یابی توجه سلطان محمد  ساختی این دو هنر را بکاود. علت گسست روساختی و ژرف
از میان دیگر « پیرزن و سلطان سنجر»تبریزی در مقام یک نگارگر به روایت ادبی 

روابط ادبیات و  کوشد بدان پاسخ دهد. گری است که این پژوهش میها، پرسش دی روایت
های گفتمانی بخشی از مفاهیم مطرح شده در  نقاشی و نیز فرآیند تولید معنا و چرخش

 دهند. پژوهش حاضر را شکل می
 پیشینۀ مطالعاتی .1-1

ن است. از میان ای های متعددی نگاشته شده دربارۀ پیوند ادبیات و نگارگری پژوهش
به « پردازی کاخ خورنق در نگاه نظامی و بهزاد زدایی و اسطوره اسطوره» ۀها، مقال پژوهش
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بندی و موارد دیگر  تطبیق شعر نظامی و نقاشی بهزاد از لحاظ رنگ، شکل، ترکیب
تطبیقی ادبیات  ةنقد معناشناختی در مطالع» ۀ. در مقال(55-57: 1392)نامور مطلق، است  پرداخته

های الهام گرفته از روایت  هم تعدادی از نگاره« کیه بر داستان لیلی و مجنونو نقاشی با ت
پیوند ادبیات و » .(25-35: 1399 )محمدی وکیل، اند مقایسه شده لیلی و مجنون با متن شعری

)آلبوغبیش و آشتیانی « ای از مظفرعلی نگارگری: خوانش تطبیقی لیلی و مجنون جامی و نگاره

ادبیات و نگارگری، به  ۀپژوهش دیگری است که ضمن تحلیل رابط (31-59: 1387عراقی، 
دیگری را  رو، روایت است. با این حال، پژوهش پیش وجوه تالقی این دو هنر پرداخته

 نمایاندنای، ضمن  رشته مبنا و میان است با نگاهی مقایسه ، در عین حال، کوشیدهکاویده
دو هنر، علل و عوامل این پیوست و گسست  روابط بینامتنی و عناصر همگرا و واگرای این

گذار معنا از  ۀساخت تبیین نماید و از سوی دیگر، نحو را نیز در دو سطح روساخت و ژرف
پژوهش حاضر نسبت به رویکرد ادبیات به نقاشی را تشریح نماید. از این منظر، 

  متفاوت است. های پیشین پژوهش
 های پژوهش پرسش .1-2

الف: وجوه روابط بینامتنی و  ها پاسخ دهد: به این پرسش کوشد پژوهش حاضر می
اند و آنها را در چه  همگرایی و در عین حال، گسست میان این دو میدان داللتگرانه کدام

ب: در فرآیند چرخش گفتمانی یک روایت ادبی  توان کشف کرد؟ هایی می سطوح و الیه
ج: اصوال چرا از  است؟ ل شدهها و فراشدهایی حاص سازی در ساحت نقاشی، چه دگرسان

از مخزن « پیرزن و سلطان سنجر»های مختلف ادبی، توجه نگارگر به روایت  میان روایت
 است؟ ای معطوف شده االسرار نظامی گنجه

 شناسی پژوهش روش .1-3
رود؛ در  ها، بر مبنای روش همبستگی پیش می از منظر گردآوری داده رو پیشپژوهش 

، پژوهشگر پیوندهای دو عنصر مستقل )در اینجا ادبیات و روش مطالعاتی یاد شده
شناختی  ها نیز، رویکرد روش نماید. از منظر تحلیل داده نگارگری( را با همدیگر واکاوی می

های  رو، رویکرد مکتب نقدبنیاد )آمریکایی( در ادبیات تطبیقی است که بنیان پژوهش پیش
 نظری آن در سطور آتی خواهد آمد.

 های نظری پژوهش بنیان .2
ا در ها و فراشدهای متعددی ر در ادوار مختلف دگرگونیادبیات مطالعات تطبیقی 

معرفتی، مکتب  ۀاین حوز ةاست؛ در میان مکاتب چهارگان ها تجربه کرده پردازی نظریه
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شود، یکی از مکاتب  شناخته می (American School)عنوان مکتب آمریکایی بانقدبنیاد که 
قرن  ۀپردازان مکتب یاد شده در میان دارد. نظریه نقادانهه مبنا و بنیادی پویایی است ک

گرای فرانسوی انتقاد کرده، آن را ناکارآمد  بیستم، از رویکرد مطالعاتی مکتب تاریخ
گرایی  ترین منتقدان این مکتب، تاریخ شده از شناخته  (Rene Wellek)برشمردند. رنه ولک

 از نگاه وی،دانست؛  مل رکود و افول ادبیات تطبیقی میمحض پژوهشگران فرانسوی را عا
گرایی و پیوستن  گسست از تاریخ ،تطبیقی ادبیاترفت از بحران در مطالعات  تنها راه برون

از سخنان ولک چنین استنباط  .(Wellek, 2009: 169) استبه جریان عظیم نقد ادبی 
داند وهش ادبی مینوع خوانش و پژشود که او ادبیات تطبیقی را قبل از همه چیز، یک  می

کند.  های ادبی تلقی می پژوهش ۀگونه از مطالعات را قرار گرفتن در دایر و راه نجات این
ضمن تبیین نظری مکتب یاد شده،  (Henry Remak)عالوه بر ولک، هنری رماک 

تعریف و کارکرد ادبیات »شناختی آن را در قالب نوشتاری با عنوان  رویکردهای روش
هایی را برای پژوهش در این نوع  پیش کشید و از این طریق، معیارها و شاخصه« 1تطبیقی

را تعریف شناختی جدیدی  یاد شده، رویکردهای روش ۀاز مطالعات تعریف کرد. وی در مقال
 کرد. بنابر تعریف رماک،

در  اتیروابط ادب ۀکشور خاص و مطالع کی یمرزها یدر ورا اتیادب ۀمطالع ،تطبیقی اتیادب»
 ریهنرها )نظ لیاست؛ از قب گرید ییدر سو یو باورشناخت یمعرفت یها گستره گریسو و د کی

اقتصاد،  است،یس ری)نظ یعلوم اجتماع خ،ی(، فلسفه، تاریقیموس ،یمعمار ،یکرتراشیپ ،ینقاش
با  تایادب ۀسی[ مقایقیتطب اتی. به طور خالصه، ]ادبگریو موارد د انیها، اد (، دانشیشناس معهجا
  .(Remak, 1961: 3) «است یانسان انیب یها حوزه گرید

مطالعاتی آن را به  ۀادبیات را بسط داد و دایرمطالعات تطبیقی رماک از این طریق کارکرد 
ترتیب، وی بستری را برای خروج ادبیات  هنرهای دیگر نظیر نقاشی تسری بخشید. بدین

نقدبنیاد حاضر نیز با توجه به مکتب آورد. پژوهش  تطبیقی از انزوا و رکود فراهم 
 است.  هادبیات تطبیقی نگاشته شد (آمریکایی)

 پردازش تحلیلی پژوهش.3

سلطان  از پیرزن و سلطان سنجر ۀاکنون با تکیه بر مبانی نظری یاد شده به واکاوی نگار
مخزن االسرار در شمار  ۀدر منظوم پیرزن با سلطان سنجرپردازیم. روایت  محمد می

 ۀاند. نگار دهرهایی است که نگارگران مکاتب مختلف نگارگری آن را به تصویر درآو تروای

                                                           
1. Comparative literature, its Definition and Function. 
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پیرزن و سلطان سنجر رقم سلطان محمد تبریزی  ۀمورد مطالعه در این پژوهش نگار
 است.

 خالصۀ روایت پیرزن و سلطان سنجر .3-1
ر مثنوی ای شاعر قرن ششم هجری د نظامی گنجه ۀسرود« پیرزن و سلطان سنجر»روایت 
توان یک رشته اندرز و تعلیم اخالقی  را می االسرار مخزناست.  گزارش شده االسرار مخزن

در « پیرزن و سلطان سنجر»به شمار آورد. این متن از بیست مقالت تشکیل شده و روایت 
است. براساس این روایت، پیرزنی که از دست  آمده« در رعایت رعیت»الت چهارم: مق

ستم بسیار دیده، از این ظلم به ستوه آمده، برای عرض شکایت، خود را مأموران حکومتی 
 رساند: نزد سلطان سنجر می

 دســـت زد و دامـــن سنجــر گرفت  مــی درگــرفـــتپیــرزنـــی را ست
 ام وز تـــو همــه ســاله ستــم دیـده  ام م دیـدهکـــای ملــک، آزرم تو کــ

 (81: 1395نظامی،)                          

دلیل به وی روا داشته  هایی را که بی ها و آسیب کند و رنج پیرزن از داروغه شکایت می  
 کند:  شده بیان می

 دی چنـــد فــــرا روی مـنزد لگـــ  ت آمــده در کوی منشحنـــۀ مسـ
 ـان بــر ســر کویـــم کشیـدکش موی  انه بــه رویم کشیــدگنــه از خـ بی

 ر در  خانـم نهــادــــم بمهـــر ستــ  آبــــاد زبانــــم نهـــاد ــمدر ستــ
 (همان)                                     

 دهد: وی انتقاد از سلطان سنجر را چنین ادامه می
 ـدار  از  پلــــۀ  پیــــرزنشــرم  بــ  ـان  ره  مــزنبـــر  پلـۀ  پیـــرزنـ

 ـه تبـــاهی کنیای، چونکـ شــاه نــه  ـاهی کنیی و دعـــوی شـا بنـــده
 م رعیــــت بــه رعایت کنـــد  ــحکـ  رتیـــب والیت کنــدشـــاه که تــ

 (82:  1395 نظامی،)                         

طبقات اجتماعی  ةکند تا عدالت را برای هم در پایان، پیرزن به سلطان توصیه می    
 قرار سازد:بر

 مـــونس فـــردای تو امــروز تُســت  عـــدل تـو قندیـــل شب افروز تُست
 ویـــن سخـــن از پیــرزنی یــاد دار  پیـــرزنــان را بــه سخــن شـــاد دار
 تـــا نخــوری یاســج غمخـــوارگان  دســت بـــدار از ســـر بیچـــارگـان 

 ای بـی توشـــه ۀغـــافلـــی از توشــ  ای ر گوشــهچنـــد زنـــی تیـــر به ه
 ـداد پـــدیــد آمـــدینــز پــی بیـ  فتـــح جهـــان را تـــو کلیـــد آمدی 

 (82:  1395 نظامی،)                     



 نقاشی ساحت به گذار از پس ادبی روایتی گفتمانی / چرخش52

های پندآموز و تعلیمی  ای از پیرزن و سلطان سنجر با این توصیه روایت نظامی گنجه 
بندی پیوندهای ادبیات و  با تکیه بر روایت یاد شده، ضمن صورت ،حال بد.یا خاتمه می

ساختی، به کیفیت چرخش گفتمانی یک روایت  ادبی  نقاشی در دو سطح روساختی و ژرف
نقاشی و همکنشی برقرار شده میان این دو متن نوشتاری و  ةبه هنگام انتقال به عرص

 پردازیم: دیداری می
 یت نوشتاری و دیداریپیوندهای دو روا .3-2
 رزن و سلطان سنجر در متن و نگارهموقعیت پی .3-2-1

گونه که در عنوان روایت هم  همان -ای از پیرزن و سلطان سنجر،  در روایت نظامی گنجه
دیده جایگاه کانونی و مرکزی روایت  شخصیت سلطان سنجر و پیرزن ستم - شود دیده می

که دو شخصیت یاد شده در همان آغاز روایت دهند. بر همین اساس است  را شکل می
 اند و روایت با ذکر این دو شخصیت آغاز گردیده است:  ذکر شده

 ن سنجــر گرفتـــت زد و دامـدس  پیــرزنـــی را ستـمــی درگــرفـــت
 ام اله ستــم دیـدهوز تــو همــه سـ  ام ک، آزرم تو کـــم دیـدهکـــای ملـ

 (81: 1395نظامی،)                         

یابد و هرچند از  این جایگاه مرکزی و محوری دو شخصیت در روایت تا پایان نیز ادامه می
شود اما، این  هایی دیگر نظیر پاسبانان و اطرافیان پادشاه سخن گفته می شخصیت
همین موقعیت مرکزی و کانونی دو شخصیت در  ای دارند. ها جایگاهی حاشیه شخصیت

یابی و کشف موقعیت  است؛ در هنر نگارگری، موقعیت بی، در نگاره نیز انعکاس یافتهادمتن 
ها در  بندی نگاره، بسترساز شناخت جایگاه و نقش پیکره ها در ترکیب هر کدام از پیکره
مورد مطالعه، سلطان سنجر و پیرزن در مرکز  ۀگردد. در نگار نگاره می -فضای عام روایت 

 اند. ای پیرامون آنها مصور شده های نگاره به صورت دایره د و سایر پیکرهان نگاره قرار گرفته
در واقع، نگارگر با قرار دادن سلطان سنجر و پیرزن در مرکز نگاره، مرکزی بودن جایگاه و 

است. همین خصوصیت محوری  بندی نگاره را نشان داده نقش این دو شخصیت در ترکیب
وایت نظامی است. به عبارتی دیگر، در هر دو میدان بودن این دو شخصیت، ویژگی بارز ر

ادبی و نگارگری، بر کانونی بودن این دو شخصیت و نقش آنها در شکل دادن به ساختار 
است. از سوی دیگر، قرار گرفتن افرادی در پیرامون سلطان سنجر و نیز  روایت تأکید شده

 ۀسازد. در نگار تر می رجستهتر و ب ها و گیاهان و درختان، این مرکزیت را شاخص صخره
توان حرکتی دورانی را با مرکزیت سلطان سنجر و پیرزن آغاز کرد و آن را  مورد مطالعه می
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ها به صورتی دهد دیگر پیکره ها ادامه داد؛ این حرکت نشان می به سوی دیگر پیکره
  اند. های مرکزی روایت قرار گرفته وار در پیرامون شخصیت دایره

 
 سلطان محمد تبریزی. ۀ: موقعیت مرکزی پیرزن و سلطان سنجر در نگار1 ۀرشما ۀنگار

توان در شمار  های اصلی نگاره را می بخشی به پیکره شگرد نگارگر در مرکزیت
های هنری رایج در میان نگارگران برشمرد. برای نمونه، سلطان محمد تبریزی در  سنت
سازی جایگاه  ز همین شگرد برای برجستها« بهرام گور و آزاده»ای دیگر با عنوان  نگاره

لیلی و مجنون در » ۀنگار ،. کمااینکه(52: 1398)ن.ک: کری ولش، است  بهرام گور بهره برده
 است.  هجری بر مبنای همین شگرد ترسیم شده 844زاده در سال  رقم شیخ« مکتب
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 زبان و بیان روایت و نگاره .3-3
خود برای بیان  ۀابزارها و شگردهای ویژ هر کدام از دو هنر شاعری و نگارگری از

با تمام « واژه»طور که شعر از کار ابزاری با عنوان  برند. همان های خویش بهره می گزاره
گیرد تا فرآیند انتقال پیام انجام گیرد، هنر  نهفته در آن بهره می ۀهای داللتمندان ظرفیت

به بیانی دیگر،  کند. دی استفاده میبن نگارگری نیز از ابزارهای دیگری نظیر رنگ یا ترکیب
  ویژه و خاصی هستند. در زبان ادبی، شگردهای ادبی« زبان»هر کدام از این دو هنر، دارای 

دید و دیگر شگردها کاربرد  ۀمتن نظیر مجاز، تشبیه، استعاره، کنایه، نمادپردازی، زاوی
بندی و  ی، کیفیت ترکیبشوند و در نگارگر یابند و تصاویر ادبی از این طریق خلق می می

دهند و پیام نگارگر از این طریق به مخاطب  پردازی بخشی از زبان نگاره را شکل می رنگ
یابد. حال، باید به این پرسش پاسخ داد که زبان ادبی در فرآیند گذار به  بیننده انتقال می -

خش از شود و نگارگر با چه سازوکارهایی این ب زبان هنری، دچار چه تغییراتی می
کند؟ در این سیاق، باید  های نگارگرانه تبدیل می های تولید معنا در ادبیات را به گزاره مؤلفه

 ها به موضوع نگریست:  از این زاویه
 در روایت و نگارهبیان کنایی و استعاری  (الف

اند و آن را از متن غیر ادبی  گیری متن ادبی شگردهای ادبی و روایی بسترهای شکل
زبان ادبی  ۀبرجست ۀشوند. شاخص بارز آن متن می ۀای که شاخص سازند، به گونه متمایز می

ساز استعاره و کنایه با  معنا که شگردهای ادبی ای بیان استعاری است؛ بدین نظامی گنجه
بدیل استعاره  نظامی استاد بی»است:  تارهای روایی نظامی کاربرد یافتهبسامد باالیی در ساخ
؛ همین ویژگی (151: 1382)شمیسا،« است کامالً تصویری و کنایی. است. زبان او زبانی

های شعری وی دشوار گردد اما،  است تا درک و فهم گزاره نظامی باعث شده ۀایماژگرایان
شود، بیان  در مقابل، آنگاه که از توصیف و تصویرپردازی به روایتگری منتقل می

گراید. همین  ن زبان وی به روانی میگردد و به همان میزا فروغ می اش نیز کم استعاری
اش، بستری فراهم  هایش ضمن کاستن از دشواری بیانی خصوصیت روایی در منظومه

 های وی معطوف گردد. است تا توجه نگارگران و نقاشان به روایت آورده
در این میان، نگارگر در یک فرآیند گزینش و انتخاب، متناسب با نظام گفتمانی و 

خویش  ۀی خویش، شگرد ادبی حاکم بر روایت ادبی را در روایت نگارگراناهداف اندیشگان
ویژگی بارز نگارگری در عهد صفوی، الگوگیری از  گذارد. بندد یا کنار می به کار می

ادبی مرتبط با شاهان و حاکمان روزگاران گذشته برای ترسیم  –های تاریخی  روایت
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بر این اساس، باید گفت سلطان   .( 31-33: 1384)ر.ک نظرلی،  های شاهان صفوی است پیکره
است. به تعبیری  محمد تبریزی، وجهی بیان استعاری را در قالبی نگارگرانه به کار گرفته

ای از  زبانشناختی، سلطان محمد ضمن ورود به محور جانشینی، سطان سنجر را استعاره
تر،  معنایی گسترده پادشاهان صفوی و به طور مشخص شاه اسماعیل اول قلمداد کرده، در

شاهان صفوی در نظر  ۀگرایان ای از نگاه و نگرش صوفی کلیت روایت را استعاره
نقاش مینیاتور تبریزی معموال موضوع ادبی را به موضوع تاریخی »است. در حقیقت،  گرفته

 . از این(32: 1384)نظرلی، « است کم دارای دو رمز بوده داده، و مجموعه مینیاتور دست ربط می
های  نمونه برای شخصیت های ادبی نوعی پیش های مرکزی در روایت طریق، شخصیت

ها قابل  شدند. این بیان استعاری، از شکل و شمایل پیکره تاریخی موضوع نگاره تلقی می
اند.  ها به صورت نیمرخ و با کاله قزلباشی عهد صفوی ترسیم شده استنباط است. پیکره

های مکتب تبریز است. با این حال،  های بارز نگاره از شاخصه استفاده از کاله قزلباشی نیز
توان علت این موضوع را ناشی  شود. می بیان استعاری در نگاره به صورت غالب دیده نمی

از همه »از آن دانست که استعاره در آثار ادبی عهد صفوی تشخص و برجستگی ندارد؛ 
سازی نقش فعالی  است که در مضمونصنایع بیشتر، تلمیح مورد توجه شاعران این دوره 

و برخالف روزگار نظامی، استعاره عنصر مسلط ادبی قلمداد  (288: 1394)شمیسا، « دارد
پردازی فاصله  گویی و استعاره پیچیده ۀشود و در مقابل، زبان ادبی در این دوره از مرحل نمی

 .(87-86: 1367)اشرفی، است  گرفته، به توصیف گراییده

توان آن را  در حکایت  ن شگرد، لحن نیز شگرد روایی دیگری است که میافزون بر ای
نظامی تحلیل نمود. لحن روایت نظامی تند و انتقادآمیز است و پیرزن در سخنان خویش از 

گیرد. اما،  و واژگانی دیگر با همین طیف معنایی بهره می« کشتن»، «روزِ شمار»، «ستم»
، به نوعی من گسست روساختی از این خصوصیتمحمد تبریزی ض ۀنگارـ  فضای روایت

ها،  های مالیم، حرکات دست و انحنای بدن پیکره پردازی است؛ رنگ مالیمت گراییده
نماید  اند. چنین می ها نمودگار این گسست روساختی ها و کوه نرمی تجسم شده در سنگ

ای  ساختی است و در سیاق گسست ژرف روساختی خودآگاهانه انجام گرفته که این گسست
کند که همان تولید معانی ثانوی از  تری حرکت می انداز وسیع است که خود در چشم

 رهگذر انتقال معنا از ادبیات به نقاشی است و در سطور آتی بدان خواهیم پرداخت.
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 بان داللتگرانه در روایت و نگارهب( چندالیگی ز
نشانگانی عمل  ۀو به مثابای دارند  های داللتگرانه اگر در ادبیات واژگان خصوصیت

بندی و پردازش  کنند که داللتگر یک یا چند مدلول هستند، در نگارگری نیز ترکیب می
ها، داللتگر یک یا  گیرند. هر کدام از رنگ ها چنین کارکردی را بر عهده می پیکره  رنگ

آبی چند معناست. برای نمونه، رنگ قرمز داللتگر خون، شهادت و موارد دیگر است، رنگ 
توان برای  آبیها را می»طهارت و عصمت:  ۀنشان پاکی و آسمانی بودن و رنگ سبز نشان

اشاره به درستی، قابل اعتمادی، وفاداری و شرافت استفاده کرد در حالی که قرمزها خطر، 
 ،اصوال (236: 1385)اوکویرک و دیگران، « کنند. شجاعت، گناه، شور یا خشونت مرگ را القا می

 است. اه و نگرش، در نگارگری شکل گرفتهها بر مبنای همین نگ سی رنگشنا داللت
ای با خصوصیت چندالیگی و  ترتیب، رنگ نوعی زبان است، زبان نگارگرانه بدین

شناختی واژه را در ادبیات بر عهده  تواند کارکردهای نشانه شناسانه که می های نشانه ظرفیت
ردازی در نگارگری کارکردی همسان با پردازش پ توان گفت رنگ گیرد. به بیانی دیگر، می

های مورد نظر شاعر  ها و گزاره تواند پیام ها در ادبیات دارد؛ کارکردی که می داللتمند واژه
های به  توان رنگ یا نگارگر را به مخاطب و بیننده انتقال دهد. در پرتو پذیرش این امر، می

ای تلقی کرد  شناسانه ی کارکردهای نشانهسلطان محمد تبریزی را دارا ۀکار رفته در نگار
پردازند و بیننده باید به  که ضمن اشاره به سطوح دیگری از معنا، به تولید معانی ثانوی می

های نهفته در نگاره  ها و گزاره هر رنگ، رمزگان ۀشناسان شناخت کارکردهای داللت ۀواسط
مطالعه، برای چادر پیرزن از رنگ مورد  ۀدر نگار را کشف کند و آنها را رمزگردانی نماید.

است؛ علت این امر عالوه بر اینکه ناشی از الگوبرداری سلطان محمد از  سفید استفاده شده
نگاره بر سرشت -توان آن را برآیند تأکید روایت الدین بهزاد در ترسیم نگاره است، می کمال

رنگ سفید نهفته   ۀشناسان ای که در کارکردهای داللت پاک پیرزن نیز دانست؛ شاخصه
ای از پاکی، وفاداری و آرامش است و ترکیب دو رنگ آبی و  است. رنگ آبی نیز نشانه
های یاد شده از این طریق  تری دارد. رنگ نهادی تأکید افزون سفید بر این پاکی و پاک

اند.  نگاره سهیم شده -ضمن مشارکت در تولید معنا، در کشف معانی نهفته در بطن روایت
 است: سلطان سنجر به رنگ سبز نشان داده شده ۀی دیگر، جاماز سو

رنگ سبز رنگ سبزه و آب است و از آن عالی همتان و زنده دالن است و این رنگ را حضرت »
رسالت )صلی اللّه علیه و آله( بسیار پوشیدی و به غایت بپسندیدی. هرکه این رنگ جامه )پوشید 

کاشفی «)پذیر باشد. بخش و دل و مانند آب حیاتباید که چون سبزه( خندان و خرم باشد 
 (169: 1354سبزواری ،
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ترتیب، رنگ سبز در سیاق کارکرد داللتگرانه خود، نشانگر نوعی پاکدامنی و  بدین
سلطان محمد و اغلب نگارگران عهد صفوی از رنگ سبز برای  ۀعصمت است. استفاد

انه است که نمادی از عصمت، امید و مآب پادشاه بیانگر نوعی رویکرد عارفانه و صوفی ۀجام
ای دیگر در نگاره، به رنگ  شود. مرکب سلطان سنجر در مقام پیکره زندگی تلقی می

های روشن و  ها که آنها نیز رنگ درخشان آبی به تصویر کشیده شده تا در کنار دیگر پیکره
تر  بندی برجسته اند، این پاکی و درخشندگی را در ترکیب در نتیجه داللتگر پاکی و طهارت

رنگ سبز زمینه و درختان و رنگ آبی آسمان که  ۀتر نماید. این موضوع دربار و شاخص
برخالف این داللتمندی نهفته در  شود هم مصداق دارد. های سفید ابر در آن دیده می تکه

توان منبعث از  ای ندارد؛ این امر را می نگاره، روایت نظامی داللتمندی پیچیده و گسترده
 ۀگرایانه و تعلیمی آن دانست. در حقیقت، نظامی بیش از همه چیز، دغدغ یکرد اخالقرو

است  داشتهترویج یا تحکیم امر اخالقی و گوشزد کردن آن به حاکم روزگار خویش را 
های تعلیمی و  دانیم کارکردهای داللتمندانه در روایت که می گرا( و چنان )گفتمان اخالق

های سمبولیک و  تری نسبت به کارکردهای مشابه در روایت ای در سطوح پایین آموزه
تر و آشکارتر است. به همین علت  تر، بیان آنها مستقیم غنایی دارند و به عبارتی روشن

از سوی دیگر، بخشی از زبان  کند. است که نظامی به جزئیات روایت خویش توجهی نمی
است. دو  در نگاره انعکاس یافتهها  نگاره در کیفیت پردازش پیکره -روایت ۀداللتمندان

اند که آنان را  سوار بر اسب در پشت سلطان سنجر با گرز و تیر و کمان، تصویر شده ۀپیکر
ای نیز باالتر  توان یادآور همان دو مأمور حکومتی آزاررسان به پیرزن تلقی کرد. پیکره می

شناختی داللتگر  شانهتواند از نگاهی ن از آنها واقع شده که کبوتری در دست دارد و می
ها هم در  صخره آزادی و عدالت باشد که مقصد و غایت هرگونه دادخواهی و تظلم است.

ها پویایی  ها در کنار دیگر پیکره اند )رنگ صخره این نگاره رنگارنگ نشان داده شده
گونه و نرم دارند و سختی و زمختی در آنها  ها حالت شن کند(؛ صخره بیشتری را القا می

ها برآیند بار عاطفی نگاره است و در کارکردی داللتگرانه،  بودگی صخره شود. نرم ده نمیدی
از پادشاه هستند.  القاگر تظلم و دادخواهی پیرزن و در نتیجه درخواست لطف و عنایت او

که پیش از این اشاره رفت، لحن بیانی  شود و چنان این شاخصه در روایت نظامی دیده نمی
تقادآمیز است. اما، نگارگر برخالف شاعر چنین غایتی را از ترسیم نگاره پیرزن تند و ان

بندی  داری پادشاه صفوی است؛ بنابراین، ترکیب کند بلکه در صدد تأکید بر مردم دنبال نمی
ها  پردازی و پردازش پیکره انداز در دو سطح رنگ نگاره متناسب با همین کارکرد و چشم
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به  ها پردازی و کیفیت پردازش پیکره گر از رهگذر رنگسان، نگار گیرد. بدین شکل می
نگاره دست زده )گفتمان سیاسی(، معناهایی ثانوی را که تولید گفتمانی جدید در روایت ـ 

است و از این  خویش وارد کرده ۀنگارایت نظامی وجود نداشته، در روایت ـ در فضای رو
توان  یی را میان دو روایت میمعناساختی ـ  طریق، نوعی چرخش گفتمانی و گسست ژرف

 شناسایی و استخراج کرد.
 ها گذار گفتمانی در فرآیند پردازش توصیفی پیکره .3-5

پردازی دوران کالسیک ادب فارسی توصیف  ها مطابق با روایت در روایت نظامی، شخصیت
دهد. این توصیفات  اند. راوی توصیفاتی عام از پیرزن و سلطان سنجر ارائه می شده
هر پیرزن یا سلطانی در ادوار پیش و پس از نظامی مصداق یابند. نظامی  ۀتوانند دربار می

آورد؛ پیرزنی ناشناخته بدون  در خالل روایت خود، پیرزن را با یای نکره در روایت می
 توصیفات جزئی و دقیق دیگری که بتواند تعلق او را به عهد سلطان سنجر منحصر سازد: 

 ـر گرفتدســت زد و دامــن سنج  ـی درگــرفـــتپیــرزنـــی را ستـمـ
 (81: 1395)نظامی،                   

وژپشتی( را بیان طان سنجر ویژگی دیگری از پیرزن )کنظامی در ابیات بعد، از زبان سل
تواند درباب تمام همتایان او در ادوار مختلف تاریخی صدق  کند که باز این ویژگی می می

 کند: 
 بــر ســر کوی تو فالن را کـه کشــت؟  ن نیمشــب، ای کــوژپشتگفـت: فال

 (81: 1395)نظامی،                          

توان در هدف وی برای انتقال  های کلی در سخن نظامی را می علت این توصیف 
 نکه پیش از این اشاره رفت، هدف بنیادی های خویش به مخاطب دانست. چنان گزاره

ها و  های پندآموزانه است؛ بنابراین، شخصیت گزاره بیانپردازش روایت،  نظامی از
ابزاری هستند برای ائز اهمیت نیستند، بلکه صرفا کارتوصیفات آنان چندان برای او ح

رسیدن به پیام نهایی. طبیعتا، این ویژگی خاص نظامی نیست، بلکه در ادوار قبل و بعد از 
 گلستانو  کلیله و دمنهای نظیر  درنگ در آثار روایی شود. وی نیز این خصوصیت دیده می

زاهدی از مریدی گاوی دوشا ستد. دزدی آن بدید در »سازد:  می تر سعدی این امر را نمایان
های روایت نصرهللا منشی یعنی  شخصیت .(215: 1381)منشی،« عقب او نشست تا گاو ببَرَد

راوی توصیف دقیقی از آنان به دست  اند و زاهد، مرید و دزد هر سه با یای نکره آمده
 است تا انگیزه دزد را توجیه نماید.  آورده« دوشا»دهد و تنها برای گاو، صفت  نمی
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د سلطان محم ۀهای توصیفی عام در ادبیات کالسیک فارسی، در نگار این شاخصه
 های مرکزی شخصیتاست. برای نمونه، پیرزن در مقام یکی از  تبریزی نیز بازتاب یافته

 است: توصیف شده« کوژپشت»نظامی با صفت روایت 
 ت؟بــر سـر کوی تو فالن را کـه کشـ  وژپشتگفـت: فالن نیمشـب، ای کـ

 (81: 1395)نظامی،                       

این خصوصیت که البته خصوصیتی عام و نه منحصر به یک نگارگر خاص است، نه  
 ۀ)نگار ویپیش و پس از  ۀبلکه در سه نگاررقم سلطان محمد تبریزی  ۀتنها در نگار

آنچه در شود. اصوال،  محمد زمان( نیز دیده می ۀزاده و نگار شیخ ۀالدین بهزاد، نگار کمال
پیرزنی که برای دادخواهی نزد سلطان سنجر »شود آن است که  هر چهار نگاره دیده می

دندان نمایش داده  و بیرخ، قوز کرده  ای یکسان، به صورت نیم رود، همیشه به شیوه می
وجود این پیوست روساختی میان نگاره و روایت ادبی،  ه رغمب است. (175: 1384)گرابر،« شده

معنا که  گیرند. بدین ها از همدیگر فاصله می این دو متن در موضوع تعداد شخصیت
های روایت سلطان  های روایت نظامی، شمار پیکره شخصیت شماربرخالف محدود بودن 

بیشتر است. علت این امر توجه نگارگران مکتب تبریز دوم به پر کردن تمام نگاره  محمد
های انسانی و غیرانسانی است. اساسا، مکتب تبریز دوم که همزمان با عهد  از پیکره

 ۀطور که در نگار های روایت دارد. همان ها و شخصیت ای به پیکره صفوی است، توجه ویژه
قبل و بعد از  ۀها نسبت به دور شود، شمار پیکره دیده می رقم سلطان محمد تبریزی نیز

ها نسبت به سایر اجزای نگاره  مکتب تبریز فراوان است و نگارگران به طراحی پیکره
 دهند: اهمیت زیادی می

ای وافر به تصویر کردن محیط  نگارگران مکتب جدید تبریز، به پیروی از سنت بهزاد، عالقه»
ای  کوشیدند بازنمودی کامل از دنیای پیرامون را در نگاره شتند. آنها میزندگی و امور روزمره دا

کوچک اندازه بگنجانند؛ و از این رو، سراسر صفحه را با پیکرها، تزیینات معماری و جزئیات 
 (.81: 1383)پاکباز، « کردند منظره پر می

 -بیان شد  که پیش از این نیز چنان -عالوه بر این امر، در سنت ادبی این دوران، 
بیش از آنکه شگردهایی نظیر تشبیه یا استعاره رایج باشند، شگرد توصیف غالب است 

های  خویش از پیکره ۀ؛ بنابراین، نگارگر به انباشتن فضای روایی نگار(86-87: 1367)اشرفی، 
 –سان، روایت  آورد. بدین شناختی مختلف روی می ها و کارکردهای نشانه متعدد با رنگ

گیرد  این بار در سطح روساختی از روایت نظامی فاصله می« پیرزن و سلطان سنجر» ۀنگار
 ۀها و کل نگار عصر خویش، به پردازش پیکره ۀو نگارگر متناسب با الزامات نگارگران
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نقاشی  ۀهای ویژ توان گفت نگارگر با توجه به خصوصیت بر این مبنا، میپردازد.  خویش می
دبیات است، با ابزارهای خود به دیدار آورده، ادبیات را در کوشد آنچه را خاص ا خود، می

نقاشی منعکس سازد و آن را برای مخاطب ملموس و عینی نماید. به بیانی دیگر، نگارگر 
خواند، درک و  کند: متن ادبی را می نخست همچون یک خواننده عمل می ۀدر وهل

کند.  صورت یک نگاره ترسیم میدریافتی از آن متن دارد؛ سپس آن ادراک و دریافت را به 
انتقال معنا از ادبیات به نقاشی دست به انتخاب و  الل این فرآیند ادراکی و در نتیجةدر خ

گیرد. هدف نظامی از سرودن  زند. این فرآیند تحت تأثیر اهداف نقاش قرار می گزینش می
است و به  های اخالقی و گوشزد کردن آنها به حاکم زمانه این حکایت، ترویج گزاره

گیری از امر اخالقی برای تصحیح یا تقویت یک امر  عبارتی دیگر، پندآموزی و بهره
گیرد  سیاسی؛ در حالی که هدف و غایت سلطان محمد تبریزی در سیاقی سیاسی قرار می

جوید؛ بدین  های سیاسی بهره می های اخالقی برای خدمت به گزاره و در واقع، او از گزاره
های اخالقی  سیاسی و گزاره –ایجاد نوعی تناظر میان رویداد تاریخی معنا که وی با 

گستری شاه اسماعیل صفوی را بر مخاطب آشکار  های صوفیانه و عدالت پیرزن، نگرش
های معنایی ادبیات در میدان  ها و دگرگشت سازی سازد. این تغییرات بخشی از دگرسان می

 سازد. داللتگرانه نقاشی را آشکار می
 های زمانی و مکانی در نگاره و روایت  مؤلفه .3-6

ابزارهای زمانی و مکانی  ۀبخشی از فرآیند گذار گفتمانی از ادبیات به نقاشی به واسط
گیرد. نقاش در این مرحله با یک چالش مواجه است و آن اینکه ماهیت دو هنر  انجام می

نری متکی بر زمان است و نقاشی و ادبیات از این منظر کامال متفاوت است، چه، ادبیات ه
دهند؛ اما، نگارگری برخالف ادبیات هنری  رویدادها  در روایت ادبی در درون زمان رخ می

 مبناست: مکان
گیرد و رویدادهای روایت شده  تردید، ادبیات در ردیف هنرهایی چون موسیقی و تئاتر قرار می بی»

زمانی  ۀدر پرتو آن، خواننده را در عرصکند و  در متن ادبی، چه نثر و چه نظم در زمان حرکت می
 -دهد؛ اما نگارگری خالف ادبیات برد و یا به گذشته سوق می دهد، به پیش می با خود حرکت می

خود را  ۀهنری مکانمند و متکی بر مکان است و اصوال نگارگر، نگار -که هنری زمان مبناست
از رهگذر مکان و فضاسازی، زمان را کند و از این رو، باید  در درون یک قاب/ مکان ترسیم می

 (.51و 54: 1387)آلبوغبیش و آشتیانی عراقی، « به دیدار درآورد

در حقیقت، نگارگر در درون یک مکان ثابت )قاب، کادر( مکان مورد نظر خود را ترسیم 
بریم. این خصوصیت یکی از  کند و از رهگذر مکان است که ما به زمان نگاره پی می می
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متکی است. اما آنچه « نحو زمانی»نظام زبان به »ادبیات و نقاشی است: اساسا  وجوه تمایز
بر این اساس، باید به  (6: 1382)ابوالقاسمی،« است.« نحو مکانی»کند  که نقاشی را ممکن می

توالی زمانی مورد نظر نگارگر با اتکای بر روند روایت نظامی توجه داشت. نگارگر بنا بر 
شب به خانه پیرزن نر خویش، مأموران حکومتی را که در نیمهمندی ه خصوصیت مکان

ابزارهای تر از سلطان سنجر همراه با  زمینه و عقب رفته، موجب آزار وی شده بودند، در پس
توان از نظر  است. این موقعیت مکانی مأموران حکومتی را می شکنجه به تصویر درآورده

گر  یت نظامی هم برای توصیف مأمور شکنجهزمانی، متعلق به زمان گذشته دانست. در روا
 است:  از افعال گذشته استفاده شده

 ـد فــرا روی مــنزد لــگــدی چنـ  ت آمــده در کــوی منمسـ ۀشحنـــ
 (81: 1395نظامی،)                      

ه زمینه ترسیم شده ک یاد شده و در فضایی فراتر از پس ۀای نیز باالتر از پیکر پیکره 
 ةاست. این شخص با داشتن پرند نگاره قرار گرفته -گویی خارج از محور اصلی روایت

سفیدی در دست، آزادی و تحقق دادگری و امنیت برای پیرزن در آینده را مصور 
است. در روایت نظامی نیز پس از سخنان پیرزن با سلطان سنجر مأموران حکومتی  کرده

نگاره ترسیم شده را  ۀزمین دیگری که در پیش ۀکرشوند. پی با دادگری سلطان مواجه می
توان عنصری فضاساز و یکی دیگر از مالزمان پادشاه برشمرد که گویی پیرزن را احاطه  می

 اند. کرده
سازی سه پیکره در نگاره مشخص  بعد، این توالی زمانی از طریق برجسته ۀدر صفح

 ۀاند. نگارگر به واسط ترسیم شدهموازی  یپیکره در امتداد هم و با خطهر سه  است: شده
 است. ای را نشان داده که در روایت نظامی آمده ها، توالی زمانی راستایی پیکره این هم

های زمانمند و اصوال ترسیم زمان با ابزار مکان، منحصر به  سازی روایت مند فرآیند مکان
کم  ان ایرانی دستهای نگارگر رسد این رویکرد یکی از سنت این نگاره نیست. به نظر می

منسوب به مظفرعلی نیز « دیدن قیس لیلی را بار اول» ۀدر عهد صفوی باشد. چه، در نگار
 توان چنین رویکردی را کشف کرد.  می
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 ، پیرزن و سلطان سنجر، سلطان محمد، مکتب تبریز، نقاشی ایرانی1نگاره شماره

 (.69. 1398های عهد صفوی.  )نسخه نگاره
 

 یرامتننی از رهگذر پچرخش گفتما .3-7
 ۀتوان به مقول در فرآیند واکاوی کیفیت چرخش گفتمانی از ادبیات به نقاشی، می

که بخشی از نظام « پیرامتنیت». مفهوم کردنیز توجه  (Paratext )«پیرامتن» ۀشناسان نشانه
دهد، عناصری  شناس فرانسوی را شکل می عنوان (Gerard Genette)اندیشگانی ژرار ژُنت

گیرد که متن را تقویت یا همراهی  ن، مقدمه و موارد دیگر را دربرمیر نام مؤلف، عنوانظی
یکی دیگر از  عالوه بر ژنت، لئو هویک .(See: Genette,1997:1-3) کنند می

ای از  مجموعه»دهد:  تری از عنوان به دست می شناسان فرانسوی، تعریف دقیق عنوان
تواند در صدر  است که می –جمالت و حتی متون  از قبیل واژگان و –های زبانی  نشانه

متن ظاهر شود و بر آن داللت کند و آن را یاری دهد. همچنین، به محتوای کلی آن 
 (Hoek, 1981: 17)« کند تا مخاطبانش را جذب نماید. داللت می
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، ها به صورت عنوان متن ادبی، طرح روی جلد اگر در روایت ادبی، این پیرامتن
یابد، نمودگار آن در نگاره نیز  انعکاس میو موارد دیگر آغاز متن ادبی  های قول نقل

ها یا ابیات پیرامونی  بیت سازوکار متفاوتی دارد. عنوان و نام نگاره، کیفیت قاب/ کادر و تک
موجود از مخزن االسرار،  ۀبراساس نسخ دهند. نگاره، بخشی از پیرامتن آن را شکل می

است؛ بر این مبنا، مخاطب انتظار دارد  آمده« زن با سلطان سنجرداستان پیر»عنوان روایت، 
که با دو شخصیت پیرزن و سلطان سنجر مواجه گردد و چنین نیز هست. این دو شخصیت 

و خاصی ندارند، بلکه صرفا همچون  نبنیادی ۀشناسان در روایت نظامی کارکردهای داللت
به سطح تعلیمی و اخالقی عمل عنصری بسترساز برای انتقال نظامی از سطح روایی 

پیرزن و سلطان »مورد مطالعه هم  ۀعنوان نگار روند. کنند و از این کارکرد فراتر نمی می
نگاره با یک روایت  -روایت ۀشناسانه، رابط است. این عنوان در کارکردی داللت« سنجر

های  بی به شیوههای تاریخی و اد آگاه به سنت ۀسازد. بینند تاریخی و نیز ادبی را عیان می
بینامتنی پی ببرد. وقوف بر این رویداد تاریخی و ادبی یکی  ۀتواند به این رابط مختلفی می

تواند نقش و کارکرد اثرگذارتری در کشف این رابطه  از این راهکارهاست. اما عنوان می
 ۀسوق دهند ۀآشکارترین نشان« پیرزن و سلطان سنجر»ایفا نماید. در حقیقت، عنوان 

ادبی را  –مخاطب به سوی این رابطه است و اقتباس نگارگر از روایت تاریخی  -ندهبین
 سازد. آشکار می

نگاره، تمهیدی را برای کشف  صدر و ذیلهای نگاشته شده در  بیت همچنین، تک
االسرار  ابیات متعلق به مقالت چهارم مخزناین آورد.  االسرار فراهم می پیوند نگاره و مخزن

هایی از  توانند بخش است. ابیات عالوه بر کشف این ارتباط، می« رعیت در رعایت از»
آشکار سازند و به  را نداشته،اما امکان ترسیم آنها بوده نگارگر مورد نظر روایت را که 

مورد مطالعه،  ۀنگاره را بر عهده گیرند. در نگار -عبارتی دیگر، نقش مکمل معنایی روایت 
 است: کردهنگارگر این ابیات را گزارش 

 دســـت زد و دامـــن سنجــر گرفت  ی را ستـمـی درگــرفـــتپیــرزنــ
 ام وز تـــو همــه ســاله ستــم دیـده  ام ـم دیـدهکـــای ملـک، آزرم تو کـ

های او نسبت به سلطان سنجر در روایت نظامی  آنچه درباب ستم به پیرزن و سرزنش
بینیم،  است و آنچه در نگاره می ظهور و نمود نیافتهسلطان محمد امکان  ۀآمده، در نگار

تواند فهم و تفسیرهای گوناگون و  دیداری میان یک سلطان و یک پیرزن است که می
 ۀهای موجود در روایت نظامی را به پشتوان بسا متضادی را رقم زند. اما، نگارگر گزاره چه



 نقاشی ساحت به گذار از پس ادبی روایتی گفتمانی / چرخش55

است و از این طریق،  کردههای مختلف نگاره به مخاطب یادآوری  ثبت ابیات در قسمت
 اند.  ابیات یاد شده در فرآیند تولید معنای مورد نظر نگارگر سهیم شده

است، بخش دیگری از روایت  االسرار گزارش شده بیت دیگری که در نگاره از مخزن
های اخالقی و  ای هدفمند و متناسب با گزاره دهد و نگارگر به گونه نظامی را شکل می

های فکری حاکم در عهد صفوی آن را  ن صفوی و در سیاق پارادایمپادشاها ۀصوفیان
 است: گزینش کرده

 ـود آبـــاد کـــردخانــۀ فــردای خـ  ی داد کردهــرکــه در این خانه شبـ

ای  های معنایی خویش گزاره به عبارتی دیگر، بیت یاد شده هرچند در یکی از الیه
های پنهان خویش، در سیاقی  اخت و در الیهس کند، اما در ژرف اخالقی را ترویج می

آن، در صدد ترویج این امرست که گفتمان  ۀگیرد و نگارگر به واسط سیاسی قرار می
نظام سیاسی صفوی، دادگری است و پادشاهان صفویه به این امر توجه ویژه  نبنیادی
بیان شد اند. آنچه پیش از این درباب گسست روساختی لحن نگاره از متن نظامی  هداشت

ای  نیز، در همین سیاق قابل تبیین است. بر این مبنا، پیرامتن روایت نظامی به گونه
های گذار  است و یکی از عرصه سلطان محمد تبریزی انعکاس یافته ۀمستقیم در نگار

این عنوان در کنار ابیات قید شده در  ،دهد. اما گفتمانی از متن ادبی به نگاره را نشان می
نگاره  -تری در فرایند تولید معنا در روایت تر و داللتمندانه گاره، نقش پیچیدهصدر و ذیل ن

بر عهده گرفته، اثرگذاری ادبیات در شکل دادن به کلیت نگاره )نگارگری( را تبلور 
 است.  بخشیده

  نتیجه .3 
 ادبیات و نقاشی پیوندی دیرینه با همدیگر دارند و این دو هنر نوشتاری و دیداری متناسب
با نیازها و الزامات خویش از همدیگر بهره گرفته، به تولید معناهای مورد نظر خویش 

توان از طریق بازنمایی عناصر همگرا و واگرا میان این دو  اند. در این میان، می پرداخته
های  های گفتمانی از ادبیات به نقاشی، نوع نظام فکری و انگیزه میدان داللتگرانه، چرخش

ها را کشف نمود. براساس پژوهش حاضر، نگارگر برای  ورای ترسیم نگارهنگارگران از 
نخست  ۀتولید معنای مورد نظر خویش و در نتیجه ترویج یک گفتمان مشخص، در مرحل

بعد و در فرآیند گذار گفتمانی از ادبیات به نقاشی،  ۀکند؛ در مرحل یک روایت را انتخاب می
شود و متناسب با آن ساخت حاصل می و ژرفهایی در دو سطح روساخت  سازی دگرسان

شود و عناصری دیگر بدان  متن به کناری گذاشته می –گفتمان، برخی از عناصر روایت 
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دهد نگارگر ضمن منتقل کردن رویدادی تاریخی و  گردد. این پژوهش نشان می افزوده می
عنا و گفتمانی جدید نگارگری، دست به تولید م ۀمعنایی ادبی از ادبیات به میدان داللتگران

است. بر این اساس، نوعی پیوست و گسست روساختی میان روایت و نگاره دیده  نیز زده
)در سطح شود. توجه به موقعیت مرکزی پیرزن و سلطان سنجر در روایت نظامی  می

گیری از شگرد کنایی در ترسیم نگاره و  نگارگری، بهره ۀو گذار آن به گسترروساختی( 
از فضای استعاری روایت نظامی و نیز تفاوت لحن دو روایت، بخشی از فاصله گرفتن 

دهند. کاربست کارکردهای  مصادیق این پیوست و گسست روساختی را شکل می
ساختی  بعد، گسست ژرف ۀرنگ نیز بسترساز نوعی گسست روساختی و در وهل ۀداللتمندان

راساس پژوهش حاضر، میان نگاره و گفتمان اخالقی حاکم بر روایت نظامی است. ب
های هنری )مکتب تبریز دوم( و ادبی عصر خویش، به  نگارگر متناسب با شرایط و ویژگی

است. این مؤلفه بازنمونی از واگرایی  ها و بازآفرینی آنها پرداخته پردازش توصیفی شخصیت
میان ادبیات و نگارگری در تحلیل این دو روایت است. تالش نگارگر برای وفاداری به 

دیگری از  ۀمبنا نمون مندسازی روایت زمان یوستگی زمانی روایت نظامی از رهگذر مکانپ
گیری از  دهد. توجه به عنصر پیرامتن و بهره های ماهوی این دو هنر را شکل می تفاوت

خویش  ۀها برای تولید معنایی جدید یکی از شگردهای نگارگر در خلق نگار بیت تک
  ، تالش نگارگر برای ترویج نظام فکری و گفتمان صوفیانهاست. برمبنای این پژوهش بوده

های تاریخی پادشاهان باعظمت  سیاسی شاهان صفوی باعث شده تا وی به روایت -
هایی بهره گیرد و ضمن  گذشته رجوع نماید و از آن پادشاهان در جایگاه پروتوتیپ

های عام  گفتمانیکی از  ۀبخشی به شاهان صفوی، عدالت و دادگری را به مثاب عظمت
ای کبوتر به دست در قسمت باالیی  سازی نماید. ترسیم پیکره شاهان صفوی برجسته

 –های روایت  نماد تحقق عدالت و ترسیم شکل و شمایل پیکره ۀفضای نگاره به مثاب
نگاره براساس نوع جامه و لباس عهد صفوی یکی از بارزترین رویکردهای نقاش در فرآیند 

ساختی میان نگاره و روایت  است. این رویکرد گسست ژرف مخاطب بودهانتقال پیام به 
بعد چرخش گفتمانی یک روایت به هنگام انتقال از ادبیات به نقاشی را  ۀنظامی و در وهل
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