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مقدمه
مهمی موضوعات  از  دیگر  متنهاي  با  متن  یک  ارتباط 
استکهباساختارگراییوپساساختارگراییموردتوجه
پژوهشگرانیچونکریستوا،بارت،ریفاتر،ژنیودیگران
و شكلگیری در زیادی جریانهای است. گرفته قرار
تداومبینامتنیتنقشداشتندازجملهجریانهاینقد
سنتی،نقدمنابع،زبانشناسی،نشانهشناسی،فرمالیسم
ادبیات تطبیقی، دانشهای مضمونشناسی، روسی،
با ژنت ژرار میان این در شناسی. اسطوره و تطبیقی
و تقسیمبندی و بینامتنی مطالعات دامنه گسترش
با را متنها میان ارتباط گونه هر آن، نظاممندکردن
عنوان»ترامتنیت«مطرحنمود.ویبراساسنوعارتباط
متنهابایكدیگر،پنجدستهازتناسباتوعواملیراکه
درپذیرشودریافتمعنایمتوننقشدارندراازهم
فرامتنیت، پیرامتنیت، بینامتنیت، را آنها و کرد جدا

سرمتنیتوبیشمتنیتنامید.
ایران، نگارگری همچون تجسمی آثار بررسی در
میتوانطبقایننظریه،رویكردجدیدیبهآثارازمنظر
روابطبینمتنیوتاثیروتاثراتیکهمتوندرخلقیک
منظری از را آثارتجسمی اینرو از و داشت دارند، اثر
جدیدموردمطالعهوبررسیقرارداد.درمیاننگارگران
ایران،کمالالدینبهزادبعنوانهنرمندیخالقومبدع،
درابداعآثارشبگونهایعملکردهاستکهنمیتوان
اثری و نو بیانی بلكه نامید تصویرسازیصرف را آنها
که آنجایی از است. نموده وابستهخلق متون از فراتر
بررسی و متون بهتر خوانش سبب ترامتنیت رویكرد
مقاله این در آنهامیشود، تعالی و بینامتنی روابط
کوشششدهاستتابرایناساس،نگارهیوسفوزلیخا
اثربهزادبراساسرویكردترامتنیتبررسیوتجزیهو
تحلیلشود.اینمقالهدرپیپاسخبهاینسواالتاست
دارای کمالالدینبهزاد اثر زلیخا و یوسف نگاره که
کدامیکازروابطترامتنیازمنظرژنتاست؟واینكه
ارتباطات بعنوانیکمتنبصریچگونهدر نگاره این
ترامتنیتعریفمیگردد؟هدفازمقالةحاضر،تبیین
زلیخای و یوسف نگاره تحلیل در ترامتنی رابطة پنج
نگاره این گوناگون ابعاد بهتر شناسایی بمنظور بهزاد

است.

پیشینه پژوهش
مقاالت و کتابها بینامتنیت، نظریة زمینة در
متعددیانتشاریافتهکهبهتاریخچه،تحلیلوتفسیر
نیزبطورخاصبهنظریهترامتنیتژرار اینرویكردو
ژنتپرداختهاند.امامقاالتمحدودیدرخصوصتحلیل
آثارتجسمیبراساسایننظریهانجامشدهوبیشتر،
مقاله لذا گرفتهاند. قرار بررسی مورد نوشتاری متون
و یوسف نگاره یعنی نگارگری آثار از یكی که حاضر
زلیخایبهزادراازاینمنظربررسینموده،مخاطبرااز
طریقرویكردترامتنیتبامضموننگارهآشنامیکندو
حیطهترامتنیترابهتحلیلتصویربردهاست.درادامه
محسوب تحقیق این پیشینه که منابعی از برخی به

میشوند،اشارهمیگردد.
در .)13۸0( آلن، گراهام، نوشته بینامتنیت کتاب
اینکتابتاریخچهورویكردهایگوناگوندرخصوص
این از بخشی در است. شده مطرح بینامتنیت نظریة
بطور ترامتنیت خصوص در ژنت ژرار نظرات کتاب

مفصلشرحوبسطدادهشدهاست.
کتاببینامتنیت)ازساختارگراییتاپسامدرنیسم(«،
نوشتهنامورمطلق،بهمن،)1395(.نویسندهاینکتاب
رابعدازکتابدرآمدیبربینامتنیت،بهچاپرسانده
و شكلگیری ریشههای و زمینهها به آن در که
کتاب این در است. پرداخته حوزه این نظریهپردازان
کوشششدهتابهموضوعبینامتنیتدردورهپسینآن
پرداختهشودونظریههایگوناگونیکهدرایندوران
ابعاد و ژنت ترامتنیت نظریه جمله از و است مطرح

گوناگونآنموردبررسیقرارگیرد.
کتابساختاروتاویلمتن،نوشتهاحمدی،بابک،
درباره مفصل توضیح ضمن کتاب این در .)1393(
شخصیتژنتودیدگاههایگوناگونویدرحوزهزبان
شناسی،بحثترامتنیتوینیزتوضیحدادهشدهاست.
مقالهباعنوان»ترامتنیت،مطالعهروابطیکمتنبا
دیگرمتنها«،نوشتهنامورمطلق،بهمن،)13۸۶(،مجله
پژوهشنامهعلومانسانی،شماره5۶.دراینمقالهنظریات
بطور ترامتنیت تا بینامتنیت خصوص در گوناگون
پنج و ژنت ترامتنیت نظریه سپس و توضیح اجمالی

حوزهآنبتفكیکبررسیوشرحشدهاست.
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آثار تحلیل به مقاله محدودی تعداد همچنین
که پرداخته ژنت ترامتنیت نظریه منظر از تجسمی
میتوانبهمقاالتیباعناوین»بررسیآثارنقاشیهندی
آبانیندراناتتاگوروپیشمتنهایآثارباتوجهبهنظریه
بیشمتنیتژرارژنت«،نوشتةیزدانپناه،مریم،)139۶(،
فصلنامهمطالعاتشبهقاره،شماره31.»خوانشترامتنی
صحنهکشتهشدننرگاوآسمانیدرتصویرسازیهای
روایتگیلگمش«نوشتهفخاریزاده،نسیمونامورمطلق،
»خوانش و شماره32 نظر، باغ مجله ،)139۴( بهمن،
کلودیا تصویرسازی برگزیده اثر چهار متنی بیش
نوشته ایرانی«، نقاشی از پیشمتنهایی با پالماروسی
مجله ،)1397( بهمن، نامورمطلق، و نسترن نوروزی،

هنرهایزیبا،شماره73اشارهنمود.

چارچوب نظری
بینامتنیتبرایناصلاستوارشدهکههیچمتنی
بدونپیشمتننیست.درواقعدرطولتاریخ،متنها
دریکارتباطزنجیرهایباهمخلقمیشوندوهمیشه
متنهاینوبراساسمتنهایقدیمیشكلمیگرفتند.
براساسایننظریهمتنهاهیچگاهبطوردفعیومستقل
خلقنمیشوند،بلكههموارهدرشبكهایازمتنهای

جهاننشانهایشكلمیگیرند.
ژولیاکریستواوروالنبارتازبنیانگذاراننسلاول
بینامتنیتمحسوبمیشوند.کریستوانخستینباردر
دهه19۶0اصطالحبینامتنیترابرايهرنوعارتباط
میانمتنهايگوناگونمطرحکرد.رویكرداودرتقابل
بانقدمنابعمطرحشد.بینامتنیتنزدکریستوابعنوان
ازدیگرمتنها برگرفته برایرصدکردنعناصر روشی
نمیباشدبلكهبرایتبیینینوازوضعیتجدیدمتن،

مورداستفادهقرارمیگیرد.
روالنبارتنیزهمچونکریستوابهمسئلهتأثیرو
و منابع نقد مشترک بطور و نبود قائل متون تاثر
جستجویعناصریکمتنپیشیندرمتنپسینرارد
میکرد.امابارتمسئله»بینامتنیتخوانشی«رامطرح
کردبدینمعناکههرمتنیبراساسمتنهایپیشین

خوانشوفهمیدهمیشود.
نسلدومبینامتنیتباژنیوریفاترآغازشد.ایشان

متنهای از متنها تاثیرپذیری بر اول نسل خالف بر
بازیابی بازجوییو امكان بر تاکیدکردند.ژنی گذشته
بینامتنیتاکیدداردواینمسئلهراعنصرتمایزکننده
خود، نوآوری با او مطرحمیکند. خود بینامتنیت
کاربردی مطالعه به نظریهصرف یک از را بینامتنیت
تبدیلکرد.درنظریهریفاتربینبینامتنوبینامتنیت
او،مجموعهمتنهاییکه نظر ایجادشد.طبق تفاوت
ودرچگونگی تداعیمیشود هنگامخوانشدرذهن
محسوب »بینامتن« تأثیرمیگذارند، داللتپردازی
اما است. متفاوت گوناگون افراد در که میشود
در بینامتنها به ارجاع کلی فرایند به »بینامتنیت«
خوانشمخاطبگفتهمیشود.پس از ایشان ژرار ژنت با 
گسترش دامنهمطالعاتی کریستواودیگرنظریهپردازان 
هر نوع رابطه میان یک متن با متنهاي دیگر یا غیر خود 

را با واژه جدید»ترامتنیت«نامگذاري نمود.

نظریه ترامتنیت1 ژرار ژنت
ترامتنیتدستگاهتازهوپیچیدهایاستکهنزد
هیچیکازنظریهپردازانبینامتنیتسابقهنداشتهو
ایننظریهتازهمیکوشدتاهمهارتباطاتمیانمتنی
رازیرپوششخودقراردهد.ژنتدراینبارهمینویسد:
»]ترامتنیت[هرچیزیکهپنهانییاآشكاریکمتن
است« دهد قرار متنها دیگر با ارتباط در را
ژنت، ترامتنیت نظریة .)21 :1395 )نامورمطلق،
کاملترازنظراتبینامتنیدیگراناست.چراکه»ژنت
باطرحترامتنیتقصدداشتتاهرگونهرابطهایکه
را برقرارمیکند خودش از غیر متنی با متن یک
بنابراین نماید. مطالعه و دستهبندی شناسایی،
ترامتنیتخودچیزینیستمگرمجموعهانواعروابط
میانمتنهاکهیكیازآنهابینامتنیتاست«)همان،
الواح کتاب در را اصطالح این ژنت .)2۴ :1395
انگلیسی لغتنامه در مطرحمیکند. خود بازنوشتی
آکسفورد،واژهلوحبازنوشتیرابهعنوان»یککاغذ
و شده نوشته آن بر بار دو که نظایرش یا پوستی
نوشتهاصلیآنپاکشدهاست،تعریفمیکند.الواح
بازنوشتینشانگرالیههاینوشتارندواستفادهژنتاز
درجه دوم ادبیات موجودیت از حاکی اصطالح این
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)یعنیمتنیبرگرفتهازیکمتنپیشازخود(است،
یعنیادبیاتبعنوانبازنویسیغیراصیلآنچهپیشاز

ایننوشتهشدهاست«)گراهام،155:13۸0(.
از پنجدسته بازنوشتی، الواح آغازکتاب ژنتدر
تناسباتوعواملیراکهدرپذیرشودریافتمعنای
متوننقشدارندراازهمجداکردوهریکراشكلی
مناسبات »این خواند. متن تعالیدهنده مناسبات از
این، از بیش و آشكارمیکنند را متن معنایی داللت
موجبتعالیمعناییآنهممیشوند«)احمدی،1393:
320(.درادامهبطورمختصردربارههریکتوضیحاتی

ارائهمیگردد.

انواع ترامتنیت:
1. بینامتنیت:2

معنای به همحضوری رابطة اساس بر رابطه این
حضورعنصریاعناصریازیکمتندرمتنیدیگرشكل
میگیرد.»بینامتنیتهنگامیشكلمیگیردکهدومتن
دارایعنصریاعناصریواحدباشند.حضوریکعنصراز
یکمتندرمتندیگریاحضورچندعنصرازیکمتن
درمتندیگرویاحضورچندعنصرازچندمتندریک
نقطه این از بینامتنیت اصلی متنمشخص،سهگونه
نظرمحسوبمیشود«)نامورمطلق،5۸:1391و59(.

ژنتسهگونهرابطهبینامتنیرامطرحمیکند:
حضور معنای به اعالمشده: و صریح بینامتنیت -
آشكاریکمتندرمتندیگراست.مولفمتن2،مرجع
بهآن راپنهاننمیکندو باشد متنخودکهمتن1
غیرمستقیم، و قولهایمستقیم نقل ارجاعمیدهد.

کالژوغیرهازاقسامآنهستند.
معنای به شده: پنهان و غیرصریح بینامتنیت -
حضورپنهانییکمتندرمتندیگراست.مولفمتن
2میکوشدمرجعبینامتنخودراپنهانکند.سرقتهای

ادبیوهنریدرایندستهقرارمیگیرند.
در نمیخواهد 2 متن مولف بینامتنیتضمنی: -
با منظور همین به کند، پنهانکاری خود بینامتن
نشانههاییکهدرمتنقرارمیدهد،میتوانبینامتنرا
نوع این شناخت. را آن مرجع حتی و داد تشخیص
روابط ممكن پنهانترینشكل و بینامتنضمنیترین

میاندومتنرابرقرارمیکند.بطورکلیتلمیحاتاجازه
به که ممكنمیسازد صورتی به را میانمتنی پیوند
گونههایرواییبهویژهروایتهایادبیوهنریتغییری
واردنشود.انواعتلمیحات،کنایاتواشاراتازایننوع

هستند.

2. پیرامتنیت:3 
متنهاهموارهدرپوششیازمتنواژههاییاستکه
آنرابطورمستقیموغیرمستقیمدربرگرفتهاند.بنابراین
هیچمتنیبدونپوششوجودندارد.پیرامتنهامانند
عنوان با کتابی در ژنت هستند. متن آستانههای
تعالیدهنده مناسبات از دسته این درباره »زمینهها«
سخنمیگوید. پیرامتنها یعنی متون معنایی داللت
و درونی پیرامتنهای دسته دو به را پیرامتنها وی

پیرامتنهایبرونیتقسیممیکند:
بطور پیرامتن، نوع این درونمتنی:۴ پیرامتن -
مستقیموبیواسطهبامتناصلیوکانونمرتبطاست
وبهنزدیکترینشكل،متنرااحاطهمیکنند.شامل
یا نویسنده نام طرحرویجلد،حروف،صفحهعنوان،
در جلد پشت بر جمالتی متن، عنوان نویسندگان،
و پیشگفتار تقدیمنامه، کتاب،صفحه تبلیغ یا معرفی
فرعی، عناوین فصول، عناوین پسگفتار، مقدمهها،

فهرستها،نمایهها،یادداشتهاوغیره.
مورد متن از بیرون عناصر برونمتنی:5 پیرامتن -
نظرهستندکهشاملیادداشتهاینشریات،مصاحبهها
و نقد اصلی، متن خصوص در تبلیغاتی آگهیهای و
دیگر و نامههایخصوصی جوابیهها، منتقدان، نظرات
نشریهها، ادبی ویراستارانه،صفحات یا مولفانه مباحث
مباحثانجمنهایادبیوعلمیودانشگاهی،گفتگوها

وجدلهادررسانههایهمگانیمیباشند.

 3. فرامتنیت:۶ 
بنا تاویلی و تفسیری روابط اساس بر فرامتنیت -
شدهاست.»هرگاهمتن1بهنقد،تفسیریاتحلیلمتن2
اقدامکند،رابطهآنهافرامتنیخواهدبود،زیرامتن2که
بهتفسیروتشریحیانقدمیپردازد،نسبتبهمتن1
:13۸۶ )نامورمطلق، محسوبمیشود« فرامتن یک
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132(.ایننوعرابطهبهسهگونهتشریح،انكاروتائید
متنتقسیمشدهاست.

4. سرمتنیت:۷ 
سرمتنیتبهروابططولیمیانیکاثروگونهایرا
کهاثربهآنتعلقداردگویند.»موضوعگونهوسرمتنیت
ازموضوعاتمهموکهندرادبیاتمحسوبمیشودکه
مورد آثار خلق برای چارچوب و قالب یک عنوان به
.)23 :1395 )آذر، است« گرفته قرار استفاده
جمله از نمایشی و حماسی تغزلی، گونهشناسیهای

سرمتنیتهایمتوناست.

5. بیش متنیت:۸ 
در پیشین متن یک از که است متنی بیشمتن،
به باشد. شده اخذ دگرگونکننده روند یک جریان
1 متن به )بیشمتن(9 2 متن وجود دیگر عبارت
)پیشمتن(10وابستهاستوتامتناولوجودنداشته
بیشمتنیت، در نمیگیرد. شكل هم دوم متن باشد،
»تأثیر«یکمتنبرمتندیگرموردبررسیقرارمیگیرد

ونه»حضور«آن.
.1 دارد: وجود بیشمتنیت در رابطه نوع دو
نسخه در تغییر بدون هنرمند تقلید:11 یا همانگونگی
وضعیت در را بیشمتن یا دوم متن ،)1 اصلی)متن
جدیدقرارمیدهد.2.تراگونگییادگرگونگی:12متن2
یااثرهنریجدیدباایجادتغییراتدرمتن1ایجادشده
است.براساسرابطهتراگونگیوهمانگونگی،ژنتشش
گونهارتباطبیشمتنیرامطرحمیکندکهبهتفكیک

عبارتنداز:

- روابط تراگونگی:
سبكی تغییر و تراگونگی پارودی، پارودی:13 .1
بیشمتنرانسبتبهپیشمتنباکارکردتفننیبیان
میکند.اینگونهبیشمتنیتصرفاًبرایشوخیاستو
هدفیبرایتخریبوتحقیرندارد.بهعبارتدیگرمتن
2قصدشوخیبامتن1راداردولذادراینفرآیندمتن

تازهایخلقمیشود.
2.تراوستیسمان:1۴درایننوعرابطهتراگونگیسعی

تحقیر و تخریب به طنزی رابطه اساس بر میشود
اثر مونالیزای تابلوی آن بارز مثال بپردازد. پیشمتن
اثر تخریب و تحقیر قصد به که است دالی سالوادور

داوینچیایجادشدهاست.
بهتغییر اینگونهبهشكلیجدی 3.جایگشت:15
و رایجترین جایگشت، متنمیپردازد. تكثیر و سبک
متنوعتریننوعبیشمتنیترابهخوداختصاصمیدهد.
تغییر هستند. دست این از هنری اقتباسهای اغلب
سنیمتون،تبدیلیکرمانبهفیلمیانقاشی،ترجمه،
منثورکردنمنظوموبالعكسوغیره،نمودهاییازاین

رابطههستند.

- روابط همانگونگی:
1.پاستیش:1۶بهمعنایتقلیدسبکازشیوهنقاشی
تقلید شیوه پاستیش »در اطالقمیشود. برجسته
میشودامادراغلبموارد،موضوعدیگریمورداستفاده
همانگونگی، اساسشاخص بر بنابراین قرارمیگیرد...
است« پیشمتن از بیشمتن سبكی تقلید پاستیش

)نامورمطلق،1۴۸:1391(.
با همراه غلوکردن معنوی به لغت در شارژ:17 .2
نوعیطنزاست.درشارژ،سبکموردتقلیدمیگیرداما
باتغییراتی،کوششمیشودنسبتبهپیشمتن،طنزو
نقدداشتهباشدمانندآنچهدرکاریكاتورصورتمیگیرد.
پیشمتن از جدی تقلید معنای به فورژی:1۸ .3
است.درفورژیکوششمیشودضمنتقلیدازسبک
مثال برای باشد. جدی بیشمتن کارکرد پیشمتن،
منظومه»فرهادوشیرین«بافقیدرزمانمرگشناقص
دوره در و تكمیلتر وصالشیرازی توسط بعدها ماند

قاجاربهپایانرسید.

نظریه  مبنای  بر  زلیخا  و  یوسف  نگاره  تحلیل 
ترامتنیت:

به زلیخا«، و یوسف »حكایت عنوان با نگاره این
توسط که زلیخامیپردازد از یوسف)ع( گریز صحنه
کمالالدینبهزادبهتصویردرآمدهاست)تصویر1(.این
نگارهازیکسوبدلیلحضورچندینمتن،اثریبینامتن
استوازسویدیگربدلیلآنكهبهزادفراترازپیشمتنها
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پرداخته، جدیدی متن خلق به خود تفكر بیان برای
اثریبیشمتننیزمحسوبمیشود.همچنینایناثر
دربردارندهسرمتن،فرامتنوپیرامتننیزهستکهدر

ادامهبهتفصیلتوضیحدادهخواهدشد.

1. بینامتنیت:
و صریح بطور گوناگون متن چندین اثر این در
اثری به را نگاره نظر، این از و دارند حضور ضمنی
بینامتنتبدیلنمودهاند.بهزاددرایننگارهازمتنهای
مختلفیهمچونقرآنکریم،بوستانسعدی،یوسفو
زلیخایجامی،اذکار،اشاراتوتلمیحاتبرایبیانبهتر
مضمونموردنظرخودبهرهجستهودرنتیجهبینامتن

چندمتنیایجادنمودهاست.

1. 1. بینامتن های صریح
-بینامتنقرآنکریم

نگاره، این اصلیترینومهمترینمتنحاضردر

داستانحضرتیوسف)ع(درقرآنکریماست.زندگانی
اینپیامبرالهیمملوازحوادثورویدادهایتلخو
شیریناستکهخداونددرآخراینسورهآنرامایه
عبرتاهلتفكربیانمیکند.مهمتریناینحوادث
عبارتنداز:حسادتبرادراننسبتبهیوسفوبهچاه
انداختنوی،فروختهشدنیوسفوبردهشدنویبه
مصر، عزیز توسط برده بعنوان یوسف مصر،خریدن
عشقزلیخابهیوسفبدلیلزیباییخیرهکنندهاوو
عدمتمكینیوسفوفرارازدستاو،بهزندانافتادن
یوسف،تعبیرخوابپادشاهوآزادشدناواززندان،
بعد چندی و او به خزانهداری مسئولیت واگذاری
عزیزیاوبرمصر،رویاروییوسفبابرادراندرمصرو
غیرهودرانتهارسیدناوبهیعقوبوسجدهبرادران
بهزاد کمالالدین نگاره موضوع به آنچه اما وی. بر
مربوطاست،داستانعالقههمسرعزیزمصر)زلیخا(
بهیوسف)ع(وامتناعیوسفازدرخواستاوستکهدر
چندآیهاینسورهمبارکهبداناشارهشدهاست.این
و یوسف انداختن چاه به ماجرای از پس که آیات
مطرح مصر عزیز توسط او شدن خریده سپس
میشوند،بدونمقدمهبهدرخواستکامجوییهمسر
عزیزمصرازیوسفوغفلکردندرهایقصروسپس
اشاره پشت از او پیراهن شدن پاره و یوسف فرار
میکندودرادامهبامشخصشدنپاکدامنییوسفو
اعراضاوازتندادنبهدرخواستزلیخا،بیانمیشود

کهویبهزندانیمیافتد.
از پیش داستان این شود اشاره است الزم
قرآنکریم،درتوراتوباروایتیدیگرنقلشدهاست.
شدن همبستر درخواست از پس که صورت بدین
زلیخابایوسفوامتناعیوسف،ویلباسخودراکه
بهدستزلیخاگرفتهشدهبود،رهاکردهوازویفرار
میکند.دراینروایتاشارهایبهپارهشدنلباسوی
ازپشتنمیشود.همچنیندراینروایتزمانیکه
یوسفبهبیرونخانهمیگریزد،زلیخادرغیابعزیز
بااهالیخانهدراینبارهسخنگفتهکههماعتراض
روایت در ولی یوسف. به تهمت وهم بوده عزیز به
قرآن،اولینکسیکهیوسفبعدازفراربااوبرخورد
میکندعزیزمصراستوزلیخااولنزدعزیزمصر، تصویر1:حكایتیوسفوزلیخا،کمالالدینبهزاد،۸93ه.ق،محل

)Bahari, 1996: 109(نگهداریموزهقاهرهمصر
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یوسفرامتهممیکند.»بزرگتریناختالفمیاناین
دوروایت،مربوطبههمینداستانعشقودلدادگی
زنعزیزمصربهیوسفاستواینكهدرتوراتعزیزبا
باورکردندروغهمسرشکهمیخواستتهمتخود
بریوسفافكند،یوسفرابدونبازخواستبهزندان
به عزیز چون نیست؛ چنین قرآن در اما میاندازد،
پی او بیگناهی حق در بهتانزدن یعنی حقیقت،
زلیخا و گناه بی یوسف که دارد باور و میبرد
دروغگوست«)سیدصادقی،102:13۸۶(.پسروایت
قرآن در یوسف)ع( داستان پیشمتن خود تورات،
کرده طرح بهزاد که نگارهای در محسوبمیشود.
طبقمتنقرآنکریم،درنگاهاولصحنهگریزیوسف
اززلیخادرباالیاثرکهویرادرحالیكهبهقفِلدر
رابخودجلب برده،نظرمخاطب برایرهاییدست
به او پناهبردن و یوسف پاکدامنی بر تاکید میکند.
بر پناه معنای اهلل«-به »معاذ عبارت در که خداوند
خدا-درآیه39سورهیوسفودرجوابدرخواست
زلیخاآمده،پیشمتناصلیبهزاددرتصویرگریاین
حكایتاست.همچنینوجوددرهایبستهوقفلشده
که اشارهمیکند که است آیه همین از برآمده نیز
زلیخادرهاراقفلمیکند»وغلقتاالبواب«.دراین
اثرهرچندکهبهزادازآیاتاینسورهدرنگارهبصورت
نوشتاریاستفادهنكردهاماصحنةاصلیداستانکه
شاملصحنهگریزیوسفاززلیخاودرهایبستهبرای
مقصودزلیخااست،حكایتازحضورقطعیقرآنکریم
داردکهمیتوانگفتبطورصریحوبازبانتصویرارائه

شدهاست.

- بینامتن بوستان سعدی
داستانیوسفوزلیخاازمضامینیاستکهدر
ادبیاتفارسیوبخصوصادبیاتعرفانیبسیارمورد
توجهبودهاست.جداازاستفادهتلمیحیشعراازاین
داستانودیگروقایعمربوطبهزندگانییوسف)ع(در
اشعاربصورتاستعارهها،ایهامها،کنایات،تضمینهاو
یا رساله مفصل بطور ادبا و شعرا برخی غیره،
منظومههاییباعنوانیوسفوزلیخاسرودهاندودر
هنری زبان با داستان این گوناگون ابعاد به آنها

به منسوب زلیخا و یوسف منظومه پرداختهاند.
فردوسی،رسالهفیحقیقهالعشقسهروردی-دربیان
زلیخایجامی، و یوسف یوسف)ع(- داستان عرفانی
از ه.ق( نهم )قرن اردستانی جمالی پیر یوسفنامه
شده نگاشته موضوع این در که است متونی جمله
ازشعرانظیرسعدی،مولوی، است.همچنینبرخی
عطارودیگراننیز،برخیمضامینبرگرفتهازداستان
یوسف)ع(رادرقالبحكایتهایکوتاهبیانکردهاند.
اماآنچهدراینجابعنوانبینامتنصریحدیگراین
نگارهمطرحاست،حضوربخشیازبوستانسعدیدر
و زلیخا »حكایت عنوان با که است نگاره این
یوسف)ع(«دربابنهمبوستان)درتوبهوراهصواب(
و داستان این اشعار از بخشی بهزاد است. آمده
همچنیندوبیتازحكایتقبلیآنراانتخابکرده
این است. داده قرار کتیبهها در بدیع شیوهای به و
کتیبههابهشیوهایدرترکیببندیقرارگرفتهاندکه
خودازنظربصریبهبیانایدهومضموناثرکمک

تصویر2:نحوهچینشبینامتنبوستانسعدی
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ترتیب بهتر فهم برای اینجا در میکنند)تصویر2(.
انتخابابیاتدرایناثر،دوحكایتباذکرشمارهو

عالمتبیتآوردهمیشود:
منكــری بــر  بــود  متفــق  يكــی 
محضــری نكــو  وی  بــر  كــرد  گــذر 
روی كــرده  عــرق  خجالــت  از  نشســت 
كــوی شــيخ  از  گشــتم  آيــا خجــل  كــه 
روان روشــن  پيــر  ســخن  ايــن  شــنيد 
جــوان ای  گفــت  و  بشــوريد  بــر  او  بــر 
خويشــتن از  شــرمت  همــی  نيايــد 
مــن؟ ز  داری  و شــرم  كــه حــق حاضــر 
كــس هيــچ  جانــب  از  *نياســايی 
بــس و  دار  نگــه  حــق  جانــب  بــرو 
خويــش خداونــد  از  دار  شــرم  **چنــان 

كــه شــرمت ز بيگانــگان اســت و خويــش
حكایتزلیخابایوسف)ع(

۱. زليخــا چــو گشــت از  می عشــق مســت
دســت درآويخــت  يوســف  دامــان  بــه 
بــود داده  رضــا  شــهوت  ديــو  چنــان   .2
كــه چــون گــرگ در يوســف افتــاده بــود
رخــام از  مصــر  بانــوی  داشــت  بتــی   .۳
شــام و  بامــدادان  معتكــف  او  بــر 
ســر و  بپوشــيد  رويــش  لحظــه  آن  در   .۴
نظــر در  آيــدش  زشــت  كــه  مبــادا 
ــت ــی نشس ــه كنج ــف ب ــوده يوس ــم آل ۵. غ
دســت ســتمگاره  نفــس  ز  بــر  ســر  بــه 
پــای و  ببوســيد  دســتش  دو  زليخــا   .۶
درآی ســركش  پيمــان  سســت  ای  كــه 
مكــش هــم  در  روی  دلــی  ســندان  بــه 
بــه تنــدی پريشــان مكــن وقــت خــوش
روان گشــتش از ديــده بــر چهــره جــوی
مجــوی مــن  از  ناپاكــی  و  برگــرد  كــه 
شــرمناک شــدی  ســنگی  روی  در  تــو 
پــاک خداونــد  از  بــاد  شــرم  مــرا 
كــف بــه  آيــد  پشــيمانی  از  ســود  چــه 
تلــف؟ كــردی  عمــر  ســرمايه  چــو 
خورنــد رويــی  ســرخ  پــی  از  شــراب 
برنــد رويــی  زرد  عاقبــت  او  وز 
كــن امــروز  خواهــش  عــذرآوری  بــه 

ســخن مجــال  نمانــد  فــردا  كــه 
ازآنجاییکهمعموالًمدخلورودبهیکنگارهاز
پایینصفحهتصویربهسمتباالمیباشد،بهزاددر
چینشاینابیاتازبوستان،خوانشیمتفاوتیرابه
خوانندهالقامیکند.بدینصورتکهابتداابیاتسهتا
توصیف در که را یوسف)ع( با زلیخا حكایت شش
مهیاکردنفضابرایمتقاعدکردنیوسفوپوشاندن
امتناعو ابراز به نیزصحنةمربوط بتتوسطویو
ناراحتییوسفاست،درکتیبههایشعریپاییناثرو
دربخشمازادترکیباثربصورتافقیقراردادهاست.
سپسبیتاولودوماینحكایترادرمسیرراهپله
قراردادهتاچشممخاطبراباخودبهسمتباالو
راستبناکهصحنهاصلیداستانیعنیگریزیوسف
اززلیخا،هدایتکند.درانتهاباحرکتدستکشیده
شدهیوسفبسویقفلدر،چشمبهسمتدوبیت
انتهاییکهمربوطبهابیاتحكایتقبلیاستونتیجه
هدایت محسوبمیشود اثر این اصلی مضمون و
میگردد.بدلیلآنكهایننگارهمتعلقبهنسخهبوستان
سعدیاستکهتوسطبهزادمصورشدهواشعاریاز
نظریه اساس بر شده، آورده تصویر متن در بوستان
بینامتنیتژنتمیتوانگفتکهحضورایناشعاردر
متندومیعنینگارهیوسفوزلیخایبهزادبصورت

بینامتنصریح آمدهاست.

- بینامتن منظومه یوسف و زلیخای جامی
بینامتندیگرایننگارهمربوطبهمنظومهیوسفو
زلیخایجامیاست.درایننگارههنرمندازسهبیت
عصرش، هم شاعر جامی، زلیخای و یوسف منظومه
نموده استفاده قسمت دو در بنا روی کتیبه بصورت
و مجلل بنای توصیف در که ابیات این حضور است.
آراستهشدهتوسطزلیخااستوبهزادنیزازآنهابصورت
شاید و فرعی جنبه کرده، استفاده بنا روی بر کتیبه
بتوانگفتتكمیلیبداندادهاست)تصویر3(.یکبیت
درقسمتباالیایوانزلیخاستوبهرنگنارنجیدر

توصیفایواناوآمده:
اقبــال صبــح  صفه هايــش  صفــای 
آمــال گنــج  خانه هايــش  فضــای 
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دوبیتدیگررانیزدرکتیبهایوانپایینیوبارنگ
زلیخاو توصیفکاخمجلل نوشتهکهمجدداً سفید
دارند قرار آن در ایشان که فضایی بهخلوتی اشاره

است:
گذشــتی آنجــا  نظارگــی  اگــر 
گشــتی آب  دهانــش  در  حســرت  ز 
نــی كــس  معشــوق  و  عاشــق  جــز  درو 
نــی عســس  آســيب  و  شــحنه  گزنــد 

جای دو از که جدید متن در ابیات این حضور
بیانشد انتخابشده،چنانچه مختلفداستانجامی
همگیمربوطبهتوصیفکاخوفضاییاستکهزلیخا
مهیاکردهبود.امانكتهقابلتوجهآناستکهباوجود
تصاویر و بنا این برق و زرق از مفصلجامی توصیف
گوناگونیازدلدادگیایشانکهبهدستورزلیخابردرو
دیواروسقفوزمیننقشبستهشدهبود،امابهزادصرفاً
بناییسادهباساختاریآجریراتصویرکردهکهبهجای
آنهمهزرقوبرقوتصاویر،ازکتیبههاییمذهبو
تزئیناتگرهچینیبهرهبردهوبههمیناشارهمختصربه
اکتفا بیت بنادرحدسه این متنجامیدرخصوص
بصورت نگاره، متن در اشعار این حضور است. نموده
در نگاره این آنكه بدلیل منتها آمده، صریح بینامتن
نسخهبوستانسعدیقراردارد،لذاتشخیصشاعراین

ابیاتیعنیجامی،کاراهلفناست.
نكتهدیگریکهبابررسیبینامتنجامیبایدبهآن
اشارهکردآناستکهجامیدراینمنظومهدرالبهالی
توصیفکاخ،ازهفتاتاقبادرهایرنگینمتفاوتیاد
میکندکهزلیخایوسفرابهترتیبازآنهاگذرمیدهد
ودرهارایكییكیقفلمیکندتااینكهویرابهاتاق
اتفاقمیافتد. آنجا در ماجرا اصل هفتممیرساندکه
نمایشاینهفتدر-ونههفتاتاق!-درنگارهبهزاد
بهطورضمنیازاینمتنگرفتهشدهچراکهدرمتن
قرآنفقطبهقفلشدندرهاتوسطهمسرعزیزمصر
اشارهشده،چنانکهمیفرماید:»وغلقتاالبواب«وبه

تعداددرهاواتاقهااشارهاینشدهاست.
الزماستمجدداًبرایننكتهتأکیدشودکهبهزاد
به مربوط و بوستان و درمتنهایجامی که را ابیاتی
توصیفمكانایناتفاقاستدرنقاطکماهمیتقرار

ایوانهاواشعار دادهاست-اشعارجامیرادرکتیبه
سعدیرادربخشمازادپایینکادرنگاره-،اماابیاتیکه
میخواهدبرپاکدامنییوسفوتوجهاوبهخداونداشاره
و نقاطحساس در تأکید با و ترکیبیخاص در کند،

دروناثرقراردادهاست.

1. 2. بینامتن های ضمنی
بهزاددرابداعایناثر،ازبینامتنهایضمنیدیگری
همچونتلیمحات،اشاراتوکنایاتنیزدرقالبنوشتار،
اشكالورنگهااستفادهکردهاستکهبصورتجداگانه

بهآنپرداختهمیشود.

بینامتنضمنیبصورتاشكال:
مسلماًدرتغییرحوزةنشانهایازنوشتاربهتصویر،
نوعنشانهنیزتغییرکردهوبهجایکلمهوجملهدر
متننوشتاری،بهشكلورنگدرتصویرتغییرمیکند.
لذاهریکازاشكالورنگهامیتوانندبیانگرمفهوم
وپیامیخاصباشند.اینگونهبینامتنکهبطورکلیدر
نظریهژنتتحتعنوانتلمیحآمدهاست،میکوشد
رابطهبیندومتنرایكیبصورتآشكارودیگریرا
بصورتپنهانمطرحکند.درکایننوعازبینامتن
چهدرمتننوشتاریوچهدرمتنتصویری،نیازمند

تصویر3:حضوربینامتنیوسفوزلیخایجامی
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ژنت است. موجود پیشمتنهای به علم و آگاهی
مینویسد:»بینامتنیتدرکمتریننوعازصراحتو
به نیاز که ای گفته یعنی است، تلمیح همانا لفظ
متن و متن آن میان ارتباط تا دارد فراوانی ذکاوت
دیگریکهضرورتاًبخشهاییرابهآنبازمیگرداند،
دریافتشود«)نامورمطلق،۶0:1395(.درنگارهمورد
بحثحاضر،نیزاشكالگوناگونیوجودداردکهبرخی
ازآنهابطورضمنیوکناییحاویپیامخاصیهستند

کهعبارتانداز:
-وجودهفتدر،بههمراهپلههاییپیچدرپیچکنایه
بهسختیراهسالکدرطیهفتمرحلهسلوکالیاهلل
در ریشه که اثر این ضمنی بینامتنهای از که دارد
ایراندارد،گرفتهشدهاست ادبیاتعرفانی فرهنگو
در که سالک سلوک و سیر مرحله هفت )تصویر۴(.
استغنا، معرفت، عشق، طلب، شامل عرفانی ادبیات
توحید،حیرتوفنااستدرکتبومنابعمتعددیبیان
شدهاستکهدرمیانآنهامنطقالطیرعطاربوضوحاین
مراحلرابطورتمثیلیونمادینواززبانپرندگانبرای
رسیدنبهکوهقافیاهمانمقاموحدتوفنافیاهلل
بیانمیکند.اینمسیرکهراهیپرخطراستنیازبه
هدایتپیرطریقتداردتاسالکبتواندبهسالمتبهسر

منزلمقصودبرسد.دراینداستانکهخداوندهدایتگر
یوسفاستوطبقآیهقرآناگرعنایتاونبود،یوسف
بهلغزشمیافتاد،برمقامواالییوسفتأکیدشدهاست.
-جایگاهمتزلزلایوانیکهزلیخادرآنقراردارد
بانوعطراحیبهزادکهبالكنیکهویدرآنقراردارد
بر زانو دو که زلیخا پیكره طراحی نوع همچنین و
اریب زمینقرارگرفتهوبهسمتیوسفوبصورت
به اشاره ضمنی بصورت مجموع در شده، متمایل

تزلزلوشكستاودربرابریوسفدارد.
-خلوتیحیاتوکلبناکههیچفردیدرآنقرار
معموالً که دیگر نگارگری آثار خالف بر ندارد-
پیكرههایانسانیدرآنزیادهستند-درکنارکتیبه
»اهللوالسواه«-بهمعنیخداودیگرهیچ-کهتاکید
حفظ امتحان از نشانی است، خداوند حضور بر
پاکدامنییوسفدارد.درایننگارهحتیپیكرههمسر
زلیخاکهطبقپیشمتنهادرپشتدرحاضربودهنیز

ترسیمنشدهاست.
-بهزاددرایننگارهبرکفایتکردنخداوندبرای
که نوشتاری ضمنی بینامتنهای طریق از یوسف
برآمدهازفرهنگقرآناست،تأکیدمیکند.ذکر»اهلل
والسواه«کهبررویکتیبهدرورودیساختماننقش
بسته،کنایهازاتكالصرفبهخداونداست.همچنین
ذکر»یامفتحاالبواب«کهبرکتیبهسرَدردوماست،
گشودن برای خداوند از یوسف تمّنای بطورضمنی
هویدا را زلیخاست فتنه از رهایی بمنظور درها
میسازد)تصویر5(.»نگاره»گریختنیوسفازدست
بهطورغیرمستقیم نگارههاییکه زلیخا«درمیان
طریق از میگیرد. قرار نیز هستند قرآن از ملهم
نگاره درون بناهای به شده نصب مصور کتیبههای
اشارهمیکندکهاشارهایبهقصصقرآنیمشابهمتن
اصلیداردودراصلبرایمتنداستاناصلیبهطور
آورد« قرآنیمی ومثال غیرمستقیمشاهدوسند

)لطفیحقیقتوموسوریلر،115:13۸۴(.
و عبودیت از کنایه یوسف، تحتالهنک -حالت
که است وی دیدن حاضر خدا محضر در را خود
نگارهمحسوب این بینامتنضمنیوتصویریدیگر

میشود)تصویر۶(.

تصویر۴:نمایشنمادینهفتدروپلههاییپیچدرپیچ
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به اشاره نیز بردورسریوسف)ع( نورانی -هالة
الهی پیامبر این جایگاه تقدس و معصومیت مقام
دارد.هالهنورانیکههمانفرهایزدیدرفرهنگایران
و اشراقی نور است، بود مطرح اسالمی از پیش از
پرهیزگارانمیگردد. نصیب که است الهی حكمت
بر و بداند حكمت که هر »و سهروردیمینویسد:
چنانكه نماید، مداومت نوراالنوار تقدیس و سپاس

نورانی« »فّر و بدهند کیانی« »خرهی را او گفتیم
ببخشندوبارقالهیاوراکسوتهیبتوبهابپوشاند
ورئیسطبیعیشودعالمراواوراازعالماعلینصرت
رسدوسخناودرعالمعلویمسموعباشدوخوابو

الهاماوبهکمالرسد«)سهروردی،۸1:1373(.
در معموالً نگارگری آثار در ترکیببندیها -
راستاینمایشبهترمضموناثرایفاینقشمیکنند.

تصویر5:کتیبههای»اهللوالسواه«و»یامفتحاالبواب«

تصویر7:نمایشترکیببندیضمنینگارهتصویر۶:حالتتحتالهنکبههمراههالهنورانیپیكریوسف)ع(
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درایننگارهنیزکهازنظرترکیببندیدرنوعخوداز
شاهكارهاینگارگریایرانبهحسابمیآید،بهزادبا
ایجادروابطپنهانیعناصر،بطورضمنیوکناییبر
)تصویر7(. است کرده تأکید داستان اصلی موضوع
چنانچهاگرخطوطحرکتکتیبههابههمراهراهپله
دنبالشود،نوعچینشکتیبههادرایننگاره،چشم
رابهسویزلیخاوسپسبهکتیبهمایلباالمیکشاند

یعنیبیت:
هيچكــس جانــب  از  نياســايی 
بــس و  دار  نگــه  حــق  جانــب  بــرو 

ودرنهایتتوجهمخاطببهبیتآخریعنی:
خويــش خداونــد  از  دار  شــرم  چنــان 
كــه شــرمت ز بيگانــگان اســت و خويــش

الزم جلبمیشود. است داستان مضمون اصل که
استتوجهشودکهبهزادباهوشمندیدوبیت:

مســت از  می عشــق  گشــت  چــو  زليخــا 
دســت درآويخــت  يوســف  دامــان  بــه 
بــود داده  رضــا  شــهوت  ديــو  چنــان 
كــه چــون گــرگ در يوســف افتــاده بــود

در را است زلیخا اوجشهوت درخصوص که را
به چشم هدایت در هم که داده قرار پلكان مسیر
سمتزلیخاموثراستوهمبرایننكتهبراییوسف
بطورضمنیتاکیدمیکندکهدرراهسیروتعالیش

بسویمعبودخطرناپاکیوآلودگیبهشهوتهماز
ازطرف الهی. امتحان اواستوهم سختیهایراه
دیگرمسیراینابیاتراهماززلیخابهسمتپایین
میتواندرنظرگرفتکهبهافولراحتزلیخااشاره
مینمایدوهمچنانچهبیانشدازپایینبهسمتباال،
ازطریقپلههاییپیچدرپیچراهتعالیسختیوسف

رانمایانمیکند.
نكتةدیگریکهدرترکیببندیایناثربایداشاره
شود،استفادهازدورنگسفیددردوایوانزیرهمبه
همراهشكلجناقیطاقهاکههمچونفلشیبهسمت
باالاشارهمیکندوازطرفیتالقیتیزیکتیبهمایل
»نیاساییازجانبهیچكس«باتیزینوکطاق،توجه
پیام و باال بهسمت پایین ورودی در از را خواننده
جلوههای دیگر از مجموعاً که جلبمیکند اصلی

بینامتنضمنیایننگارهمحسوبمیشود.

-بینامتنضمنیبصورترنگها:
اصوالًکاربردنمادینرنگهادرآثارنگارگریایران
امری بعد، به بهزاد آثار و هرات مكتب از بخصوص
متداولبرایبیاناستعاریونمادیناستکهنوعی
آثاربصریمحسوبمیشود.در بینامتنضمنیدر
متن تعالی برای رنگها نمادین زبان از نیز اثر این

تصویر۸:نمایشنمادینرنگهایسبزوقرمزبصورتبینامتنضمنی
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استفادهشدهاست)تصویر۸(.برایمثالرنگسبزدر
بخشهایمختلفلباسیوسفاستفادهشدهکهنشان
ازعصمتوپاکدامنیومقامواالیاوست.سبزواری
کیست؟- آِن- از- سبز- لون- که- پرسند- »اگر- مینویسد:
آِن از- و- است- آب- و- سبزه- رنگ- سبز- رنگ- بگوی-
عالیهمتان-وزندهدالناستواینرنگراحضرت
رسالت)ص(بسیارپوشیدیوبغایتپسندیدی...-و-هر-
که-این-رنگ-جامه-پوشد-باید-که-چون-سبزهخندان-و-
باشد« دلپذیر- و- حیاتبخش- آب- مانند- و- باشد- خرم-

)کاشفی-سبزواری،-1۶۸:1350(.
استفادهازرنگسبزبرایدریکهدرسمتچپ
را بیننده نظر قصر، درهای تمام میان در میباشد،
بخودجلبمیکند.ایندرهماندریاستکهمطابق
نظرقرآنکریم،همسرزلیخاپشتآنقرارداردوبا
گواهی یوسف پاکی و عصمت بر آن شدن گشوده
یادآورمیشود. را ضمنی تداعی همان داد، خواهد
برایاثباتاینمدعاکهرنگسبزدرایناثردرلباس
به استمیتوان وعصمت پاکدامنی از کنایه در، و

سایرآثاربهزاداشارهکرد.
برایمثالدرتصویر9باعنوان»پدرمرده«،از
تشییعمیشود که فردی داستان طبق که آنجایی
نظر در تابوتویسبز رنگ بوده، واالمقام شخصی
گرفتهشدهاست.همچنیندرهمیننگارهودرباالی
اثرقبرخاصیقرارداردکهبانشانههاییکهدراطراف
آناستهمچوندرختکهنسالیکهچشمهایازآن
جاریاستویاالنهایکهبهآنوصلشدهتاپرندگان
که نشانمیدهد کنند، زندگی آن در آرامش در
متعلقبهفردیکریموبزرگواراستولذابهزادرنگ
آنرانیزسبزنمودهاست.همچنیندرتصویر10نیز
انسان مظهر که پیامبراکرم)ص( لباس برای بهزاد
کاملوطهارتوعصمتاستنیزهمینرنگرابكار

بردهاست.
است. قرمز رنگ اثر، این در دیگر نمادین رنگ
عشق از کنایه زلیخا لباس در قرمز رنگ کاربرد
هوسآلوداوستودرتضادیآشكاربارنگسبزبكار
رفتهاست.بایدایننكتهدرنظرگرفتهشودکهطبق
آن از بسیاری البته نگارگریکه در رایج سنتهای

توسطخودبهزادصورتگرفتهوآثاراوخود،پیشمتن
سایرنگارگرانشدهاستوحتیبادرنظرگرفتناین
سنتهادرنگارههایبعدازوی،هرجابحثازعشق
در نیز سبز رنگ از قرمز، رنگ کنار در است، پاک
لباساستفادهشدهاست.برایمثالدرتصویر11که
مالقاتلیلیومجنوندربیابانرانشانمیدهد،برای
لباسلیلیکهمظهرعشقپاکومقدساستازدو
رنگسبزوقرمزباهماستفادهشدهاست.درنهایت
رنگهای کاربرد که کرد استنباط چنین میتوان
هستند، پنهان اشارات و معانی دارای که نمادین
عرفانی فرهنگ در پیشمتنهایی وجود نمایشگر
بصری بینامتنهایضمنی از ومیتواند است ایران

محسوبشوند.
اینتداعیتصویریرنگهابخصوصرنگقرمزو
سبزوهمچنیندرموارددیگررنگآبیلباس-چنانچه
آثار ازآناستفادهشده-در بوفور لباسمجنون در
نگارگریبوفوربكاررفتهاستوبصورتسنتمقبول
خودسازی« آِن »از اصطالحاً که آمده در تصویری
شدهاست؛بدینمعناکهمیاناینمتنجدید)تلمیحات

تصویر9:حكایتپدرمرده،کمالالدینبهزاد،نسخهمنطقالطیر،قرننهم
)Bahari, 1996: 87)ه.ق،محلنگهداری:موزهمتروپولیتن
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وکنایات(باآنچهبهآناشارهمیشودوحكمپیشمتن
رابرایآندارد،دیگرمرزخاصیقائلنمیتوانبود.
آِن از فرآیند نوعی به بینامتنی انواع همه »گرچه
به نسبت تعدادی اما راسپریمیکنند، خودسازی
از قابلیتبیشتری تعداددیگربرایچنینفرآیندی
از تلمیحبیش اینفرآیند، خودنشانمیدهند....در
سایرینآمادگیبیگانهزداییرادارد.گاهیپیوندمیان
دومتنچنانعمیقمیشودکهدیگرمتنیبهعنوان
متنمیهمانیابیگانهمعنایخودراازدستمیدهد«

)نامورمطلق،۶2:1395(.

2. سرمتنیت
ایناثرکهبامضمون»حرمتپاکدامنی« ایجادشده
ودرحكایتبوستانسعدیدربابتوبهوراهصواب
تعلیمی اخالقی- سرمتن و ژانر دارای است، آمده
میباشدکههنرمندازمجموعهپیشمتنهایکالمیو

تصویریبرایبیاناینمضموناستفادهنمودهاست.

3. فرامتنیت
ایننگارهدارایفرامتنهاییاستکهبهنقد،تفسیر
اظهار پایاننامهها، مقاالت، پرداختهاند. آن تحلیل و
دورههای در که غیره و سخنرانی و نقد انواع نظرها،
متونی حاضر، مقاله همینطور و شده انجام گوناگون
هستندکهفرامتنایناثرمحسوبمیشوند.دراینجا
اشاره آنها از برخی به فهرستوار بصورت و مختصراً

میشود:

- کتاب ها
ایران نگارگری تاریخ خصوص در که کتبی اغلب
آثار و هرات مكتب به مربوط بخش در شده، نوشته
کمالالدینبهزاد،بهایننگارهنیزاشارهشدهوابعادیاز

آنبرایمخاطبشرحدادهشدهاست.


- مقاالت
داستان از روایت دو روایی ساختار »بررسی
و کرمی محمدحسین نوشته زلیخا«، و غنایی»یوسف

تصویر10:بخشیازاثر،پیامبر)ص(بههمراهصحابه،منسوببهبهزاد،

 Bahari,)قرننهمه.ق،محلنگهداری:کتابخانهبودلیانآکسفورد

)1996: 158

تصویر11:مالقاتلیلیومجنون،منسوببهبهزاد،دیوانامیرخسرو
دهلوی،قرننهمه.ق،محلنگهداری:کتابخانهچستربیتی

)Bahari, 1996:67)دوبلین
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شهینحقیقی،مجلهپژوهشنامهادبغنایی،شماره13،
سال13۸۸.

»پژوهش-میان-رشته-ای-در-هنر-با-رویكرد-هرمنوتیكی-
نگاره- نگارگری،- هنر- تحلیل- پژوهشی- )مورد هیرش
یوسف-و-زلیخا(«،نوشتهجباررحمانیوسپیدهظفری

نائینی،مجلهکیمیایهنر،شماره15،سال139۴
»اغوای یوسف: تجزیه و تحلیل تابلوی گریز یوسف از
نوشته هراتي«، بهزاد  کمالالدین  استاد  اثر  زلیخا، 
عبدالناصرصوابی،فصلنامهایراننامک،شماره139۴،۴

»تطبیق تصویرآرایي نقاشییوسف و زلیخا با شعری 
از بوستان سعدی«،زینبمظفریخواه،مجلهمطالعات

هنراسالمی،شماره13۸9،13

- پایان نامه ها
»خوانشعرفانیداستانیوسفوزلیخاباتأکیدبر
نگارههایموجود«،دانشجو:مهسااکبری،بهراهنمایی
علیرضاخواجهگیروجلیلجوکار،کارشناسیارشدهنر

اسالمی،دانشگاههنراصفهان،1392
»بررسیتطبیقیدواثرازکمالالدینبهزادومحمود
ازدیدگاه زلیخا«، از باعنوان»گریزیوسف فرشچیان
راهنمایی به علمدارپور، گلشن دانشجو: مخاطبان«،

محمدعلیرجبی،دانشگاهشاهد،1397

- همایش
درهمایشبینالمللیکمالالدینبهزادکهدرسال
و محققان شد، انجام هنر فرهنگستان در 13۸3
صاحبنظرانابعادمختلفشخصیتوآثاربهزادرامورد
بررسیوتجزیهوتحلیلقراردادند.درمیانتحلیلآثار،
بهنگارهیوسفوزلیخانیزاززوایایگوناگونپرداخته
شدهاست.برایمثالیكیازمقاالتاینهمایشکه

معطوف نگاره این بر را خود تمرکز خاص بطور
پنهان، باعنوان»درجستجویمتن ای مقاله داشته،
بهمن نوشته زلیخا«، و یوسف نگاره بینامتنی مطالعه
باسهرویكردتوصیفی،تطبیقیوترکیبی نامورمطلق

تحلیلشدهاست.

4. پیرامتنیت
دو به را پیرامتنها ژنت شد، اشاره که همانگونه
نمودهاست.در تقسیم برونمتنی و دستهدرونمتنی
این نیزمیتوانهردوی زلیخا و نگارهیوسف تحلیل

پیرامتنهارالحاظنمودکهبهتفكیکبیانمیشود.

1. 4. پیرامتن درون متنی
-عنوان

عنوانایننگارهیعنی»حكایتیوسفوزلیخا«در
داخلکتیبهایمذّهبدرسمتچپوباالینگارهوبر
اینکتیبه رویدیوارمشخصشدهاست)تصویر12(.
عنواننهتنهاپیرامتندرونیایننگارهبعنوانیکمتن
داستان وارد مخاطب آن طریق از که است تصویری
میشود،بلكهجایقرارگیریآنکهبرباالیدرسبز
رنگقرارگرفته،خودپیرامتندرونیمتصلبهبنااست
پشتی اتاق یا ساختمان به ورود برای آستانهای و

محسوبمیشود.
اینكهکمالالدینبهزادعنوانداستانرا»حكایت
یوسفوزلیخا«نامیدهاستونهچیزدیگرکهالبته
نیزمطابقتدارد،-برای بوستان نامگذاریداستان با
مثالاگربیانمیشد»داستان«یوسفوزلیخا،شاید
یوسف ماجرای از صرف تصویرسازی انتظار باید
میرفتچراکهداستانبهمعنایتنهانقلیکواقعه
نقل حكایت اما است ذهنی و واقعی رویدادی یا

تصویر12:عنواناثر:حكایتیوسفوزلیخا
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واقعهایاستبرایآنكهمعنایاحكمتیخاصبیان
نیز نگاره این در حكایت عنوان از استفاده شود.
لفظ این از تعمداً هنرمند که است آن نشاندهنده
در نماید. متبادر را معناییخاص تا نموده استفاده

فرهنگدهخداذیلعنوانحكایتآمدهاست:
»حكایتعبارتازنقلکلمهایاستازموضعیبه
موضعدیگربدونآنكهحرکتیاصیغهآنکلمهتغییر
کندوگفتهاندحكایتاتیانلفظاستبدانگونهکهازقبل
علماء است.معنیحكایتحالگذشتهدرعرف بوده
اینستکهآنچهدرزمانگذشتهواقعشدهفرضشود
کهدرزمانحالاتفاقافتادهاستوازآنبهلفظاسم
فاعلتعبیرکنندومعنایآنایننیستکهلفظیکه
درزمانگذشتهبودهعیناًدراینزمانتكرارشود...بلكه
مقصود،»حكایتمعنی«است«)لغتنامهدهخدا(.پس
نگاره این بودن بینامتن بر حكایت، عنوان این خود
تاکیدویژهمینمایدودراینجامعلوممیشودبهزادو
قدمادربكارگیریالفاظبرایبیانمعانیخاص،دقت
تحقیقات و کتب اغلب در متاسفانه و داشتهاند نظر
صاحبنظرانومحققانعنوانایننگارهراگریزیوسف
اززلیخاویااغواییوسفتوسطزلیخانامیدهاند!این
نامگذاریهاخودازحقیقتوارزشاثربهزادمیکاهد.

ـ نام هنرمند:
ایناثرازمعدودآثاریاستکهدردروننگارهاسم
هنرمندنقششدهاستولذاانتسابآنبهبهزادقطعی
و بنا دیوار بر کوچک ای هنرمنددرکتیبه نام است.

گرفته قرار بهزاد« العبد »عمل بصورت مایل بصورت
بهزاداست کمالالدین مشهور امضای اینسجع است.

)تصویر13(.

ـ تاریخ ایجاد اثر:
درکتیبهایکهبدورایوانپایینودرادامهاشعار
جامیقرارگرفته،سالایجاداثربهعربی»فیسنهثلث
شده عنوان ه.ق ۸93 یعنی مائه« ثمانیه و تسعین و
استکهازدیگرپیرامتنهایدرونیایننگارهمحسوب

میشود)تصویر1۴(.

4. 2. پیرامتن برون متنی:
ازآنجاییکهایناثرمربوطبهنسخهبوستانسعدی
استوهماکنوندرموزهقاهرهمصرنگهداریمیشود
ودردسترسنگارندهنیست،لذادرخصوصپیرامتنهای
وضعیت معرفی، لیبل جمله از نگاره این برونمتنی
قرارگیریآندرموزهویاهرگونهتیزرتبلیغاتیوغیره

آننمیتوانسخنگفت.

5. بیش متنیت:
ازمیانششعنوانیکهژنتذیلبیشمتنیتذکر
کرده،ازآنجاییکهایناثرنوعیاقتباساستواثری
و تبدیل موجب که محسوبمیشود بینانشانهای
تكثیرپیشمتنهاکههمگینوشتاریبودهاند،بهحوزه
نشانهایدیگریعنیتصویردوبعدیشده،لذامیتوانآن

رادرحیطه»جایگشت«قرارداد.
بایداشارهشودکههنرمندخالقیچون همچنین
بهزاد،خوددربسیاریازمواردمبدعومبتكرمضامین
سایر پیشمتن وی آثار چنانچه بوده؛ بصری صور و
نگارگرانقرارگرفتهاست.درایننگارهبااینكهبهزاداز
و سعدی بوستان قرآنکریم، همچون پیشمتنهایی

تصویر1۴:تاریخاثر:فیسنهثلثوتسعینوثمانیهمائه«،۸93ه.قتصویر13:امضایهنرمند:عملالعبدبهزاد
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در اما کرده استفاده جامی زلیخای و یوسف منظومه
و رفته فراتر پیشمتنها این همه از خویش نگاره
اثری و کرده بیان نوآورانه را خویش قلبی مكنونات
بیشمتنایجادنمودهاست.»هنرمندبهجایتكرارمتن
ادبیازخالقیتهایخویشنیزبهرهمیبرد.بهعبارت
دیگرهنرمندخالق،خودراازنگاهیتقلیدیوتكراری
رهامیکندوازمنابعدرونیخویشنیزبرایخلقاثرش
باویژگیهایجدیدوعینیو را استفادهمیکند؛آن
ذهنی،تازهوتاحدودیشخصیمیکند.اینرویكردکه
موجب تنها نه است بزرگ و خالق هنرمندان خاص
موضوع همان تازگی سبب بلكه اثر طراوت و نشاط
آن ماللت و کهنگی از نو بیانی با و قدیمیمیشود
:13۸3 )نامورمطلق، جلوگیریمیشود«. نیز موضوع

.)2۶1
اینكهبهزادپیشمتنهارابهانهایبرایبیانتفكر
عرفانیخویشقرارمیدهدواثرراازتصویرسازیصرف
خارجومتنیجدیدبراینمایشتقابلعشقمادیو
عشقالهیارائهمیکندنوعیبیشمتنیتاست.انتخاب
نمادینرنگسبزوقرمزبراینمایشعصمتوشهوت،
استفادهازرنگسبزبرایدر،کهاقرارکنندهبهپاکدامنی
راه از نمادی پلههایپیچدرپیچکه یوسفمیباشد،
کتیبههای چینش نوع با بازی و است سلوک سخت
شعریبرایبیانپرشورمضمونداستانومواردیکه
قبالبهآناشارهشد،مجموعاًایناثررابهمتنیجدید
تبدیلنمودهکهشایدبتوانگفتکهجنبهبیشمتنی

آنبیشترازبینامتنیاست.
همچنینذکرایننكتهنیزحائزاهمیتاستکهاز
یعنی زلیخا و یوسف داستان صحنه این انتخاب نظر
ماجرایدرخواستزلیخاوگریزیوسفوبرداشتخاص
هنرمندی اولین بهزاد نظرمیرسد به آن، از هنرمند
تا احتماالً نیز وی از پس و پرداخته آن به که است
محمودفرشچیانکهاینصحنهرادردورانمعاصربه
شیوهخویشتصویرنموده،سایرهنرمنداناینصحنهرا
تصویرننمودهاندوبنظرمیرسدتنهادواثرکوچکواز
نظرترکیببندی،محدود،آنهمبهاقتباسازاثربهزاد
درمكتببخارانقششدهاستوبیشتربهتصویرگری
صحنههایدیگرزندگانییوسفمبادرتورزیدهاندولذا

اثرویازنظرموضوعپیشمتنسایرنمونههامحسوب
میشود.

نتیجه گیری
نگارهیوسفوزلیخایبهزادکهیكیازشاهكارهای
نگارگریایرانمحسوبمیشود،نظربسیاریازمحققین
وصاحبنظرانرابخودجلبنمودهوسببشدههریک
نگارهراموردتجزیهو این ازجنبهایخاص ایشان از
تحلیلقراردهند.درمقالهحاضرنیزسعیشدتااین
نگارهبراساسنظریهترامتنیتژرارژنتمعرفیوابعاد

گوناگونآنبررسیشود.
درپاسخبهپرسشاولکهنگارهیوسفوزلیخااثر
از ترامتنی روابط از کدامیک دارای کمالالدینبهزاد
منظرژنتاست؟بایدگفتکهایننگارهبدلیلظرفیت
ترامتنیت رویكرد پنج هر از آن،میتواند بیانی باالی
ژنتشاملبینامتنیت،سرمتنیت،فرامتنیت،پیرامتنیت

وبیشمتنیتموردبررسیقرارگیرد.
نگاره این که دوم پرسش به پاسخ در همچنین
ترامتنی ارتباطات در چگونه بصری متن یک بعنوان
تعریفمیگردد؟میتوانبهتفكیکابعادایننگارهرادر
هرپنجرویكردآنتحلیلنمود.1.بینامتنیت:اینمتن
ازچندینمتندرآن اثریاستکهعناصری جدید،
و سعدی بوستان قرآنکریم، شامل که دارند حضور
منظومهیوسفوزلیخایجامیاستکهبینامتنهای
صریحایننگارهمحسوبمیشوند.همچنینایننگاره
ازبینامتنهایضمنیتصویریهمچوناشكالورنگها
کهبصورتکنایاتوتلمیحاتاستفادهشدهنیزبهرهمند
است.2.سرمتنیت:نگارهدارایژانریاسرمتناخالقی-
تعلیمیاست.3.فرامتنیت:بغیرازخودنگارهکهبهنظر
نگاره بصری تفسیر وابسته، متنهای از فراتر نگارنده
بهزادازمضمونپاکدامنیاستکهآنرامتنیفرامتن
مینماید،مجموعهکتابها،مقاالت،پایاننامههاواظهار
نظرهاومنجملهمقالهحاضرکهبهشرحوتفسیرونقد
ایننگارهپرداختهاندفرامتنهاییهستندکهدرخصوص
ایننگارهنوشتهشدهاند.۴.پیرامتنیت:ایننگارهدارای
پیرامتنهایدرونیهمچونعنوان،نامهنرمندوتاریخ
است. مشاهده قابل نگاره متن درون در که است اثر
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برای اثر بیرونی پیرامتنهای که شد اشاره همچنین
نگارندهدردسترسنبود.5.بیشمتنیت:ازنظرآنكهاین
به نوشتار( )بصورت نشانهای حوزه یک تبدیل نگاره
قالب در است تصویر( )بصورت دیگر نشانهای حوزه
جایگشتقرارمیگیرد.همچنینبدلیلآنكهبهزادفراتر
بازبانتصویرمتنیبدیعخلقنموده، ازپیشمتنها،

نگارهویبیشمتنمحسوبمیگردد.
پی نوشت ها

1. Transtextuality
2. Intertextuality
3. Paratextuality
4. Peritext
5. Epitext
6. Metatextuality
7. Architextuality
8. Hypertextuality
9. Hypertext
10. Hypotext
11. Imitation
12. Transformation
13. Parodie
14. Travestissment
15. Transposition
16. Pastiche
17. Charge
18. Forgerie
َِّتيُهَوفِيبَْیِتَهاَعْننَْفِسِهَوَغلََّقِتاأْلَبَْواَبَوَقالَْت 19.»َوَراَوَدتُْهال
َُّهاَلیُْفلُِح ِّيأَْحَسَنَمْثَواَيإِن َُّهَرب إِن ِ َهْیَتلََکَقاَلَمَعاَذاهللَّ
ِِّه بَِهالَْواَلأَْنَرأَیبُْرَهاَنَرب ْتبِِهَوَهمَّ الُِموَن)23(َولََقْدَهمَّ الظَّ
َُّهِمْنِعَباِدنَاالُْمْخلَِصیَن وَءَوالَْفْحَشاَءإِن َکَذلَِکلَِنْصِرَفَعْنُهالسُّ
َسیَِّدَها َوأَلَْفَیا ُدبٍُر ِمْن َقِمیَصُه ْت َوَقدَّ الَْباَب َواْسَتَبَقا )2۴(
أَْنیُْسَجَن لََدیالَْباِبَقالَْتَماَجَزاُءَمْنأََراَدبَِأْهلَِکُسوًءاإاِلَّ
أَْوَعَذاٌبأَلِیٌم)25(َقاَلِهَيَراَوَدتِْنيَعْننَْفِسيَوَشِهَدَشاِهٌد
ِمَن َوُهَو َفَصَدَقْت ُقُبٍل ِمْن  ُقدَّ َقِمیُصُه َکاَن إِْن أَْهلَِها ِمْن
ِمْنُدبٍُرَفَكَذبَْتَوُهَوِمَن الَْكاِذبِیَن)2۶(َوإِْنَکاَنَقِمیُصُهُقدَّ
ِمْن َُّه إِن َقاَل ُدبٍُر ِمْن  ُقدَّ َقِمیَصُه َرأَی ا َفلَمَّ اِدقِیَن)27( الصَّ
َهَذا َعْن أَْعِرْض یُوُسُف )2۸( َعِظیٌم  َکْیَدُکنَّ  إِنَّ  َکْیِدُکنَّ
“)29( الَْخاِطِئیَن ِمَن ُکْنِت َِّک إِن لَِذنِْبِک َواْسَتْغِفِري

)یوسف:29-23(.
20.»یوسفخوشاندامونیکمنظربود)۶(.وبعدازاینامور

واقعشدکهزنآقایشبریوسفنظرانداخته،گفت:»بامن
همخوابشو«)7(.امااوابانموده،بهزنآقایخودگفت:
»اینکآقایمازآنچهنزدمندرخانهاست،خبرندارد،و
آنچهدارد،بهدستمنسپردهاست)۸(.بزرگتریازمندر
اینخانهنیستوچیزیازمندریغنداشته،جزتو،چون
بزرگ اینشرارت اومیباشی؛پسچگونهمرتكب زوجه
بشوموبهخداخطاورزم؟«)9(.واگرچههرروزهبهیوسف
سخنمیگفت،بهویگوشنمیگرفتکهبااوبخوابدیا
نزدویبماند)10(.وروزیواقعشدکهبهخانهدرآمد،تا
خانه در آنجا کسی خانه اهل از و پردازد خود شغل به
نبود)11(.پسجامهاوراگرفته،گفت:»بامنبخواب.«اما
بیرون و گریخت کرده، رها دستش به را خود جامه او
رفت)12(.وچوناودیدکهرختخودرابهدستویترک
و زد، صدا را خانه مردان گریخت)13(. خانه از و کرد
بدیشانبیانکرده،گفت:»بنگرید،مردعبرانیرانزدما
آوردتامارامسخرهکند،ونزدمنآمدتابامنبخوابد،و
بهآوازبلندفریادکردم)1۴(.وچونشنیدکهبهآوازبلند
فریادبرآوردم،جامهخودرانزدمنواگذارده،فرارکردو
بیرونرفت«)15(.پسجامهاورانزدخودنگاهداشت،تا
آقایشبهخانهآمد)1۶(.وبهویبدینمضمونذکرکرده،
گفت:»آنغالمعبرانیکهبرایماآوردهای،نزدمنآمدتا
برآوردم، فریاد بلند آواز به مرامسخرهکند)17(.وچون
جامهخودراپیشمنرهاکرده،بیرونگریخت«)1۸(.پس
چونآقایشسخنزنخودراشنیدکهبهویبیانکرده،
گفت:»غالمتبهمنچنینکردهاست،«خشماوافروخته
زندانخانهایکه در راگرفته، او یوسف، آقای و شد)19(.
زندان در آنجا و انداخت بودند، بسته پادشاه اسیران

ماند)20(”)تورات،سفرپیدایش،باب۶1:39(.
21. Illusion

کتابنامه
احمدی،بابک،)1393(.ساختاروتأویلمتن،چهفدهم،تهران:

مرکز.
اکبری،مهسا،)1392(.»خوانشعرفانیداستانیوسفوزلیخا
علیرضا راهنمایی به موجود«، نگارههای بر تأکید با
خواجهگیروجلیلجوکار،کارشناسیارشدهنراسالمی،

دانشگاههنراصفهان.
بینامتنیت نظریههای بر »تحلیلی .)1395( اسماعیل، آذر،
ژنتی«،مجلهپژوهشهاینقدادبیوسبکشناسی،ش3،

صص31-11.
تورات،عهدعتیقوعهدجدید،)190۴(.
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و تصحیح اورنگ، مثنویهفت .)1375( عبدالرحمن، جامی،
مقدمهمرتضیمدرسگیالنی،چهفتم،تهران:مهتاب.

دانشگاه تهران: دهخدا، لغتنامه .)13۴2( اکبر، علی دهخدا،
تهران.

رحمانی،جباروظفرینائینی،سپیده،)139۴(.»پژوهشمیان
)مورد هیرش هرمنوتیكی رویكرد با هنر در رشتهای
زلیخا(«، و یوسف نگاره نگارگری، هنر تحلیل پژوهشی

مجلهکیمیایهنر،ش15،صص۶3-۴7.
سعدی،)13۸1(.بوستانسعدی،تصحیحوتوضیحغالمحسین

یوسفی،چهفتم،تهران:وزارتفرهنگوارشاداسالمی.
شیخ مصنفات مجموعه .)1373( شهابالدین، سهروردی،
پژوهشگاه تهران: کربن، مقدمههانری و تصحیح اشراق،

علومانسانیومطالعاتفرهنگی.
سیدصادقی،سیدمحمود،)13۸۶(.»نگاهیتطبیقیبهداستان
یوسفوزلیخا)درقرآنوتورات(«،مجلهادبیاتتطبیقی،

ش۴،صص10۸-93.
تحلیل و تجزیه یوسف: »اغوای .)139۴( عبدالناصر، صوابی،
بهزاد کمالالدین استاد اثر زلیخا از یوسف گریز تابلوی

هراتي«،فصلنامهایراننامک،ش۴،صص29۴-27۶.
از اثر دو تطبیقی »بررسی .)1397( گلشن، علمدارپور،
کمالالدینبهزادومحمودفرشچیانباعنوان»گریزیوسف
محمدعلی راهنمایی به مخاطبان«، دیدگاه از زلیخا« از

رجبی،کارشناسیارشدهنراسالمی،دانشگاهشاهد.
»خوانش .)139۴( بهمن، نامورمطلق، و نسیم فخاریزاده،
در آسمانی گاو نر شدن کشته صحنه ترامتنی
تصویرسازیهایروایتگیلگمش«،مجلهباغنظر،ش32،

صص32-23.
قرآنکریم،)13۸۴(.ترجمهمهدیالهیقمشهای،قم:دانش.

»بررسی .)13۸۸( شهین، حقیقی، و محمدحسین کرمی،
ساختاررواییدوروایتازداستانغنایی»یوسفوزلیخا«،

مجلهپژوهشنامهادبغنایی،ش13،صص12۴-۸9.
گراهام،آلن،)13۸0(.بینامتنیت،ترجمهپیامیزدانجو،تهران:

مرکز.
.)13۸۴( اشرفالسادات، موسویلر، و زهره لطفیحقیقت،
نگارههای در طبیعت از قرآن توصیفهای »تجلی
طبیعتگرایانهکمالالدینبهزاد«،مجلهجلوههنر،ش25،

صص119-100.
نقاشی تصویرآرایي »تطبیق .)13۸9( زینب، مظفریخواه،
یوسفوزلیخاباشعریازبوستانسعدی«،مجلهمطالعات

هنراسالمی،ش13،صص3۶-25.
نامورمطلق،بهمن،)13۸3(.»درجستجویمتنپنهان،مطالعه
مقاالت مجموعه کتاب زلیخا«، و یوسف نگاره بینامتنی

همایشکمالالدینبهزاد،تهران:فرهنگستانهنر.
نامورمطلق،بهمن،)13۸۶(.»ترامتنیتمطالعهروابطیکمتن
انسانی،ش5۶، علوم پژوهشنامه مجله متنها«، دیگر با

صص93-۸3.
نامورمطلق،بهمن،)1390(.درآمدیبربینامتنیت:نظریههاو

کاربردها،تهران:سخن.
بهمن،)1391(.»گونهشناسیبیشمتنی«،مجله نامورمطلق،

پژوهشهایادبی،ش3۸،صص152-139.
تا ساختارگرایی از بینامتنیت .)1395( بهمن، نامورمطلق،

پساساختارگرایی،تهران:سخن.
نوروزی،نسترنونامورمطلق،بهمن،)1397(.»خوانشبیش
با پالماروسی برگزیدهتصویرسازیکلودیا اثر متنیچهار
ایرانی«،مجلههنرهایزیبا،ش نقاشی از پیشمتنهایی

73،صص1۶-5.
فتوتنامهسلطانی، واعظکاشفیسبزواری،حسین،)1350(.
بكوششمحمدجعفرمحجوب،تهران:بنیادفرهنگایران.

هندی نقاشی آثار »بررسی .)139۶( مریم، یزدانپناه،
نظریه به توجه با آثار وپیشمتنهای تاگور آبانیندرانات
بیشمتنیتژرارژنت«،فصلنامهمطالعاتشبهقاره،ش31،

صص157-137.
Bahari, Ebadollah, )1996). Bihzad, London: 

I.B.Tauris & CO.Ltd


	فارسی ۳۲

