
اقتباس-و-کوته--نگاشت-از-متون-ادبی-در-نگارگری؛-مطالعه-موردی:-تحلیل-
سه-روایت-و-نگاره-منتخب-از-خمسه-نظامی-شاه-طهماسبی
علیتقوی*

چکیده
اقتباس-از-واژگان-پرکاربرد-برای-بازگفت-و-تبیین-گسترة-برگرفتگی-و-تأثیرپذیری-متنی-از-متن-یا-متون-دیگر-است.-نظر-به-
جایگاه-خاص-و-متعالی-صورت-و-معنای-قرآن-کریم،-نخستین-تعریف-ها-از-اقتباس،-ناظر-بر-تأثیر-و-حضور-این-کالم-وحیانی-در-
تبیین- در- پرکاربرد- اصطالحات- از- اخیر،- دهة- مطالعات-چند- در- به-ویژه- و- یافته- معنایی- توّسع- رفته-رفته- اما- است،- ادبی- متون-
فرایندهای-آفرینش-آثار-ادبی-و-هنری-به-شمار-می-رود.-از-هنرهایی-که-بسیار-متأثر-از-متون-ادبی-است-و-به-ویژه-در-نسخ-خطی-به-
زیباترین-وجهی-به-تجلی-درآمده،-هنر-نگارگری-است.-در-پژوهش-حاضر-با-روش-توصیفی-و-تحلیل-تطبیقی،-و-با-هدف-تبیین-
نحوة-اقتباس-نگارگران-از-متون-ادبی-و-گسترة-تأثیر-و-حضور-آن-متون-در-نگاره-ها،-سه-روایت-و-نگاره-های-مرتبط-با-آنها-از-خمسة-
نظامی-شاه-طهماسبی-برگزیده-شد.-یافته-های-پژوهش-آشکار-می-سازد-از-انواع-مهم-و-شایع-اقتباس-در-ساحت-ادبیات،-تلخیص-یا-
کوته-نگاشت-است-و-چگونگی-پیوند-و-ارتباط-نگاره-های-متون-مصور-با-متن-ادبی-را-می-توان-ذیل-این-نوع،-تحلیل-و-تفسیر-کرد.-
نگارگر-بی-آنکه-درصدد-روگرفت-و-تکرار-متن-پیِش-رو-باشد،-با-تخیل-تیزپروازش-متأثر-از-این-متن-و-پاره-ای-از-متون-دیگر-که-

در-ذهن-و-ضمیر-او-نقش-بسته-است،-به-ترسیم-نگاره-ها-می-پردازد.

کلیدواژه ها: متونادبی،نگارگری،خسمةنظامی،اقتباس،کوتهنگاشت،تلخیص

Email: taqavi@honar.ac.ir   .استادیار، عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر، تهران، ایران.*

تاریخدریافت:1۴00/10/۲5
تاریخپذیرش:1۴01/۳/18
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مقدمه
اقتباسهموارهازدیربازدرفرایندآفرینشآثارادبی
هر دیگر، بهعبارتی است. داشته مهم نقشی هنری و
یا متن از متأثر و وامدار آمدْن پدید فرایند در متنی
و اقتباس انواع بالغی، کتب در است. دیگر متون
تأثیرپذیریازدیگرمتونراباتوجهبهگسترةحضور
ادبیچون فنونی و دیگر،درصنعتها متن در متنی
ترجمه،تضمین،استقبال،درجوتلخیصبرشمردند.از
دیگرواژگانیکهازپارهایجهاتهمپوشانیمعناییبا
و مضمون یا قسمتی معنی در التقاط دارد، اقتباس
و یاکسانیگرفتن یاسخنکسی ازگفتار را مطلبی

گردآوردناست.
درتعاملمتونادبیوانواعهنر،بایدگفتیكیاز
پرجلوهترینوپرتكرارترینهنرهادرنسخههایخطی،
نگارگریاستوهنرمندنگارگرمتأثرازبخشیمنتخب
دیدگان برابر در خیالانگیز تصاویری ادبی، متن از
سدههای در رویكرد، این با میسازد. مجسم مخاطب
انبوهنگارههاو ازسدةهفتمبدینسو، گذشته،بهویژه
نقاشیهابااقتباسازمتونادبی،بهشیوةتلخیصپدید
آمدهاند.ازاینرو،نوعپیوندوارتباطنگارههاونقاشیهای
متونمصوربامتنمكتوبادبیرامیتوانذیلتلخیص

یاکوتهنگاشت،تحلیلوتفسیرکرد.
درمیانشاعرانایرانی،آثارچندتنازآنانهمواره
مطمحنظرهنرمندانبودهاست:ازجملهمهارتکمنظیر
نظامیگنجویبرانواعاسلوبسخنوتصویرسازیهای
و مضامین از مجموعهای او، دقیق توصیفات و ناب
برای را پرکشش و خواندنی جذاب، شعری عواطف
خوانندگانخاصوعامفراهمآوردهوسببشدهاست
ادبی متون بر تأثیرگذاری ساحت از او، آفریدة متون
خارجشودوافزونبراین،ازهمانسدةششمبدینسو،
ذهنوضمیربسیاریازهنرمنداندرحوزههایگوناگون
هنریرابرایخلقآثارهنریبهخودمعطوفدارد.از
آثارمنحصربهفردهنری،کهبرپایةمنظومههاینظامی
صورتگرفته،نسخةنفیسخمسةنظامیشاهطهماسبی
خوشنویسی، هنر انواع به که است )۹۴6-۹۴۹هـ.ق(
تذهیب،تشعیرونگارگریآراستهاست.ایندرهمتنیدگی
خود که نظامی، سخنوری و شاعری هنر با هنرها

اثری میآورد، یاد فرا را هنر انواع از دیگر خمسهای
پرشكوهوماندگارومایةمباهات،درمیراثفرهنگیو
هنریایرانوجهانبهثبترساندهاست)تقوی،1۳۹۹:

.)۳5
درپژوهشحاضر،برایتبیینوشرحموضوع،سه
روایت»حكایتانوشیروانودهویران«،»نمودنشاپور
صورتخسروراباراول«و»معراجپیامبراکرم)ص(«و
نگارههایمرتبطباآنهاازخمسةنظامیشاهطهماسبی،
ضمن و انتخاب، هنر فرهنگستان متن مؤسسة چاپ
بیانپیرنگهرحكایتوبرگرفتگیهایمضمونیشاعر
ازدیگرمتونپیشازخود،بهچگونگیتصویرعناصر

اصلیآنحكایتدرنگارةمنتخبپرداختهمیشود.

پیشینة تحقیق
دربارةموضوعپژوهشحاضر،یعنیفراینداقتباساز
بازآفرینیآنهادرنگارهها، متونادبیوکوتهنگاشتو
تاکنونپژوهشمستقلیصورتنگرفته،امادرخصوص
پارهایازمؤلفههایمهمآْنکتابهاومقاالتیبهنگارش
و معنی در میشود. ذکر اختصار به که است درآمده
مفهوماقتباسدرادبیاتوهنر،عمدهتوجهپژوهشگران
بهنوعتأثیرپذیریوبرگرفتگیهایمضمونیسینمااز
متونادبی،بهویژهادبیاتداستانیاست.لینداهاچن1
به است کوشیده اقتباس۲ باب در نظریهای کتاب در
و توجه مختلف رسانههای در اقتباس ساحتهای
تعاریفیازآنارائهنماید.باوجوداین،درایناثرنیز
چیرگیبرمتوننمایشیوسینماییاستوبهموضوع
نحواقتباسدرحوزةهنرهایتجسمیپرداختهنشده

است.
نگارههای درخصوص که پژوهشهایی نخستین از
با اقبال عباس مقالة است، گرفته متونمصورصورت
عنوان»نقشونگارداستانهایملیایرانقدیم«است
او ارائهشد. فردوسی کهسال1۳1۳درکنگرةهزارة
براساسبرخیشواهدوقراینمستخرجازمتون،معتقد
استایرانیانازهمانسدههایپیشازاسالم،بهویژهاز
دورةساسانیان،برایبیانقصصوداستانهایملیو
حماسیخود،همآنهارابهنظمونثردرمیآوردندوهم
و دیوارها بر و کتابها برصفحات تصویر و نقاشی از
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و مطلب بین ایرانیان واقع در میبردند. بهره ایوانها
مضموناثرونقشونگارآنبهیکنوعمالزمهایقائل
بودندوغالباًاینگونهکتابهایمصورراکسانیاستنساخ
ونقلمیکردندکهازهنرنقاشینیزنصیبیداشتهاند

)اقبال،156-151:1۳۲۲(.
و مقاالت برخی از باید زمینه این در همچنین
یادکردکهدرموضوعتحلیلو رسالههایدانشگاهی
بررسیرابطةمتنوتصویردرمتونخاصبهنگارش
به بیآنكه نویسندگان آثار، دست این در درآمدهاند.
اقتباسوانواعآناشارهایداشتهباشند،پسازبازگفت
روش به بیشتر ادبی، متنی پیرنگ یا خالصه
و شمایلشناسی5 گاه و شمایلنگاری۴ نشانهشناسی،۳
منتخب نگارههای بررسی و تحلیل به بینامتنیت6
میپردازند.دراینحوزهنُسخمتعددشاهنامةفردوسی
در شدهاند. واقع توجه مورد بیشتر نظامی خمسة و
بامتن تحلیلوتبییننگارههایخمسهوتعاملآنها
خمسة در »ویرانگاری مقاالت به میتوان منظومهها،
شاهطهماسب؛بررسییکنقاشیتعلیمی«نوشتةبهمن
تطبیقی »تحلیل نامورمطلق، مرضیه و نامورمطلق
خسمهنگاریمكاتبهراتتیموریوتبریزصفوی«از
حدیثساجدوفرزانهفرخفر،»رابطةمتنوتصویردر
تکنگارةنسخةمخزناالسرارمیرعمادحسنی«بهقلم
نرگسسیبویه،و»تحلیلروایتمعراجدرسرودههاو
نگارههایخسمةنظامی«نوشتةعلیتقویاشارهکرد
همایش مقاالت مجموعه در 1۴00 سال همگی که

خمسهنگاریمنتشرشدهاند.

روش تحقیق
نویسندهبراینگارشاینمقاله،باروشتوصیفیو
تحلیلتطبیقی،نخستبهصورتبندیاقتباسوتعریف
آنوتحلیلیكیازانواعپرکاربردآن،یعنیتلخیصو
بیشتر تبیین برای سپس و میپردازد کوتهنگاشت
چگونگیتأثیروحضورمتنادبیدرنگارهها،سهروایت
نظامی خمسة از را آنها با مرتبط نگارههای و
شاهطهماسبیچاپانتشاراتفرهنگستانهنر،درکانون

توجهخودقراردادهاست.

ابِثاه و کوته ن اشت اا مِون
گسترة تبیین و تحلیل در واژهها مناسبترین از
دیگر، متون یا متن از متنی برگرفتگی و تأثیرپذیری
»اقتباس«است.اقتباسدراصللغت،ازریشة»َقَبس«
»چنانکه است آتش برگرفتن و برافروختن معنی به
پارهایازآتشرابگیرندوباآنآتشدیگررابرافروزند،
یاازشعلةچراغی،چراغدیگرراروشنکنندوبهاین
مناسبت،فراگرفتنعلموهنروادبآموختنیكیرااز
دیگری،اقتباس«گفتهاند)همایی،۳8۳:1۳۷۷(.نظربه
جایگاهخاصومتعالیصورتومعنایقرآنکریمنزد
شده واژه این از که تعریفهایی نخستین مسلمانان،
است،ناظربرتأثیروحضوراینکالموحیانیدرمتون
تعریف در الفنون نفایس در نمونه، برای است؛ ادبی
اقتباسآمدهاست:»آنكهدبیریاشاعردرمیانکالم،
جهتتزیینونظامآن،آیتیازقرآندرجکند«)آملی،

.)۳۲:1۳80
دردورةمعاصرگسترةمعناییاقتباسادبیگسترش
یافتودرتعریفآننوشتهاند:»شیوهایکهگوینده،
نویسندهیاشاعربهکمکآن،معنیومحتوایامضمون
یا دیگر یاشاعری نویسنده گوینده، از را اندیشهای و
امریمحققوواقعهایتاریخیمیگیردوآنرابهزبان
چند در )قاسمنژاد،115:1۳۷6(. میکند« نقل خود
دهةاخیرنیزدواصطالح»بازنویسی«و»بازآفرینی«و
تأثیرپذیری و اقتباس گسترة بازگفت برای آنها انواع
پایور، )نک: است یافته کاربرد دیگر متون از متنی

.)1۳80
نفی با اقتباس، باب در نظریهای کتاب نویسندة
اثر گفتماناخالقیضرورتوفاداریبهمتناصلیدر
اقتباسی،معتقداستاقتباسنوعیتكراربدونتكثیرو
و تعریف منظْر سه از را اقتباس او است. کپیبرداری
بهعنوان اقتباس نخست، منظر از میکند: توصیف
ماهیتیامحصولیصوری،۷برابرباانتقالیاجابجایی
تغییر این است. خاص آثار یا اثر گستردة و آشكار
میتواندشاملتغییررسانهیانوعادبیویاایجادتغییر
درچارچوبکلیوتغییردربافتاثرشود.بااینرویكرد،
اقتباسرامیتوانباترجمهمقایسهکرد؛یعنیاقتباسها
جابجایی قالب در ترجمههایی کلمه، اخص معنی به
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بینانشانهشناختیازیکنظامنشانهایبهنظامیدیگر
است.ازمنظردوم،عملاقتباسبهعنوانفرایندآفرینْش
همیشهمستلزمتفسیروآفرینشدوبارهاست.دراین
فرایند،اقتباسکنندگاْندرابتدامفّسروسپسآفرینندة
فرایند بهعنوان اقتباس سوم، منظر از اقتباسیاند. اثر
دریافت،شكلیازبینامتنیتاستومخاطبانبهکمک
در را اقتباس دارند، آثار دیگر از که یادی و شناخت
هیئتلوحیچندالیهوتودرتوتجربهمیکنند)هاچن،
۲۲:1۴00-۴۲(.اودرجمعاینسهرویكردمینویسد:
آثار یا اثر تفسیری و تغییرخالقانه بهعنوان »اقتباس
برجستةدیگر،نوعیاثرگستردهوچندالیهوتودرتوو
درعینحالترجمةیکاثرازیکرسانهبهرسانهای
دیگروبهقواعدوقراردادهایدیگراست«)همان:5۹(.

همان طور که از تعاریف مزبور نیز آشکار است، از 
شیوه های رایج برای اقتباس، تلخیص و کوته نگاشت متن 
یا متون دیگر و پدید آوردن متنی جدید است. از همین 
منظر است که کادن در تعریف اقتباس می نویسد: »اجرای 
دوبارة یک اثر در یک واسطة بیانی مناسب دیگر است. 
]...[ گاهی فقط یک قسمت و یک دوره از یک اثر اقتباس 

می شود« )کادن، 1386: 10(.
درفرهنگهایلغتدرمعنی»تلخیص«آمدهاست:
بیانکردن،شرحدادن،تقریبکالموخالصهکردنآن؛
خالصةچیزیراگرفتن؛پیداوروشن؛ویژهوبیآمیغ
،1۳8۷ دهخدا، )نک: کردن صاف و پاک گردانیدن،
ج5(.همةایندستمعانیدرذیلتلخیص،درتعریف
متنی دارند. نقش اقتباس انواع از یكی بهعنوان آن
مفصلباپیراستهشدنپارهایازاجزایکماهمیتترآن
وافزودهشدنجزئیاتدیگربهآن،بهصورتیموجزو
مختصر،درشكلیجدیددرمعرضدیدمخاطبقرار

میگیرد.
تلخیص،کوتهنگاشت،خالصهنویسییاخالصهسازی
متنمكتوب،بهدوشكلعمدهقابلدستهبندیاست:یا
خالصهنویسباحذفودگرگونکردنجمالت،آنرابه
ازعبارات یاآنكهبرخی بازنویسیمیکند انشایخود
متناصلیراحذفوبرخیدیگررابههمانشكلاصلی
نقلمیکندودرصورتضرورت،پارهایازعباراترابه
انشایخودمینویسد)نک:رودگر،1۳8:1۳88(.البته

دراینمیان،گاهخودمؤلفمتناصلی،آنراتلخیص
امر این به دیگر، پژوهندهای و مؤلف گاه و میکند

مبادرتمیورزد.
از بخشهایی تلخیص نخست، شكل نمونههای از
کتابتاریخجهانگشایدرتاریخوصافاست.شرفالدین
عبداهللشیرازيملّقببهوصافالحضره،تاریخوصافرا،
در مغول، ایلخانان دوران در مهم رویدادهای بیان در
ادامةوقایعتاریخیمزبوردرتاریخجهانگشایعطاملک
جوینی،بهنگارشدرآوردهودرصفحاتپایانیمجلّد
چهارمکتابخود،برگزیدهایازتاریخجهانگشایرانیز
بهقلمخودنوشتهاست.دردورانمعاصرنیزبسیاریاز
متون،بهویژهآنهاکهبانثریفنیومصنوعبهنگارش
بازنویسی و تلخیص نوین، تحریر عنوان با درآمدهاند،
تاریخ تحریرهای از میتوان میان این در که شدهاند
وصافونفثهالمصدوریادکرد.درشكلدومنیزبارزترین
نمونه،شایدهمانکشكولهایامجموعههایادبیباشد
کهبهویژهازسدةدهمرونقبسیارگرفت.درایندست
کتابها،نویسندهحسبعالقهمندیخود،مجموعهای
برگزیدهازمتونمختلفمنظومومنثوردرزمینههای
گوناگونادبی،تاریخی،فلسفی،حكمیوجزآنهارانقل
نیزخودعباراتو میکندودرجایجایمتنجدید
از نمونه معروفترین و بارزترین میافزاید. را جمالتی
اینکتابها،همانکشكولشیخبهاییاستکهمكرر
منتشرشدهوبسیارکسانآنراخواندهاند.برایآگاهی
ازنمونههایبیشتر،نک:)انوشه،11۴۴:1۳۷6-11۴5؛

رودگر،۷8۳-۷80:1۳8۹(.
تلخیص، خالقانة صورت مكتوب، متون در اما
افزونبرآندوگونةپیشگفته،آنجاستبخشهاییاز
یکمتن،فرصتحضوردرمتنیدیگرمییابد.دراین
رویگردان آفرینشگری از خود نویسنده سوم، شكل
جدید متن تولید در کنشگرانه و فعاالنه و نیست
متنی بهصورت آنكه از بیش او میکند. نقشآفرینی
کانون در را آن محتوای و معنا باشد، داشته توجه
ازآندستتلخیصها توجهاشقرارمیدهد.بسیاری
گونه همین به است، افزون آنها ادبی التذاذ وجه که
است.خوانندهدرمواجههنخستبامتن،برگرفتگیو
وجوهاقتباسآنازمتنیامتونیدیگررادرنمییابدو
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فقطباجستوجوومطالعةبسیارمیتواندآنپیشمتن
راکهآننیزبهنوبةخودسردرآبشخورهایمتوندیگر
دارد،دریابد.نویسندگانوشاعرانمطرحدراینگونهاز
اقتباس،اغلبازبازنویسیبهبازآفرینیرویمیآورند.
دیگر متونی یا متن آِن از اصلی، طرح و شاکله فقط
است،امادرجزئیات،اینخالقیتوباریکخیالیهای
آفرینندةمتنجدیداستکهمتنیدیگرگونمیآفریند؛
و راوی میشود؛ افزوده متن به جدید شخصیتهایی
زاویةدیدتغییرمییابد؛زمانومكانروایتدستخوش
تحوالتیمیشودوبسیاریازایندستتغییراتدیگر

کهمیتوانبرشمرد.
ایندستبازآفرینیهاکهپارهایازمتنیدرمتنی
به تازه محتوایی و صورت هنرمندانه، بهگونهای دیگر
نمونه ادبی متون آفرینشگران میان در خودمیگیرد،
بسیاردارد؛ازجمله،حكایتهاوداستانهایموجوددر
نظامی نیشابوری، عطار غزنوی، سنایی منظومههای
که بنگرید را بلخی مولوی معنوی مثنوی یا گنجوی
بسیاریازآنهاوامدارمتونیدیگرند.پسبهاینطریق،
صورتومعناییکپیشمتن،درفكرواندیشةشاعری
خالقوایدهپرداز،دگرگونودرساحتیدیگر،باواژگان
وترکیباتومعانیجدیدظاهرمیشود.درشرحاین
اقتباسهانیزکتابهایبسیاریبهنگارشدرآمدهاندکه
بیشترباعنوانمآخذقصصوتمثیالتآنمتنخاص
قدیمترین از یكی معاصر، دورة در میشوند. شناخته
تمثیالت و قصص مآخذ کتاب دست، این از کتابها
مثنوی)1۳۳۳(استکهبدیعالزمانفروزانفربامطالعات
عمیقوگستردهایکهدرآثارمولویودیگرمتونادبی
داشت،پیشمتنهایبسیاریازقصههاوحكایتهای

مثنویرابهدستدادهاست.
تلخیصرابهصورتهایدیگرنیزدستهبندیکرده
الزاماً آنها از برخی که برشمردهاند آن برای انواعی و
لغوی مصادیق صرفاً و ندارند اقتباسگونه صورتی
تلخیصوخالصهسازیاست؛ازجملهایندستهبندیها
میتوانبهتلخیصآزادیاشخصی،تلخیصفهرستی،
تلخیص نظری، یا علمی تلخیص موضوعی، تلخیص
تلخیص و انگیزهای یا ارجاعی تلخیص نموداری،

گزیدهایاشارهکرد)نک:گلیزواره،۴۲:1۳۷8(.

درتأثیرونحوحضوروبهتصویردرآمدنمتونادبی
و تلخیص اقتباس،همان بارزترینصورت نگارهها، در
کوتهنگاشتازگونةسوماستکهنگارگردرنگارةخود
روایتینزدیکبهمتنادبیونهالزاماًهمسوباآن،بادر
روزگارش، پسند و اقتضائات پارهای داشتن نظر
میآفریند.میتوانگفتدرتلخیصوبرگرفتگینگاره
ازمتنمكتوب،نگارگرسهمرحلهدرپیشدارد:درگام
نخست،ازآنبخشازمتنمكتوبکهمصورمیکند،
تأثیرمیپذیردوازنگاهخودهستةاصلیروایترابه
تصویرمیکشد؛درگامدوم،نگارگرحسبگستردگی
منابعمكتوب،شفاهییاتصویریآنروایت،میتوانداز
آنهادرتصویرسازیخودبهرهمندشود؛درگامسومو
زمانه ذوق و پسند با را پیشین اقتباسهای آن مهم،
پرورده دورپروازش تخیل ساحت در و سازد ترکیب
دارد. عرضه خود نهایی صورت و شكل در و نماید
بنابراین،درایندستمتونمصور،مخاطببادوراوی
مواجهاست؛راویاصلیهمانشاعراستوراویدوم
نگارگراستکهبخشیازروایتشاعررادرنگارهحفظ
نگاهخودروایتگر ازدریچة میکندودربخشیدیگر

داستانمیشود.

روایت ن ست: یکایت انوشیروان و ده ویران
اینداستان،بااختالفاتیدرجزئیات،درمتونیدیگر
نیزتكرارشدهاست.نخستینروایتیکهشاکلةاصلیآن
نظامیدرمخزناالسرار)5۷0هـ.ق(شباهت روایت به
دارد،درمروجالذهب)۳۳۲هـ.ق(نوشتةعلیبنحسین
اصلی، شخصیت روایت، این در است. آمده مسعودی
پادشاهیاش، آغاز در که است بهرامساسانی بهرامبن
چندانبهامورُملکومردمتوجهنداشتومملكتروی
موبدان، همراهی به پادشاه روزی داشت. ویرانی در
شبهنگامدربازگشتازشكار،درراهمدائنازویرانهای
گذرکرد.آوایدوجغدبهگوشرسید.شاهتفسیرآن
خواستوموبداندرپاسخگفتند،جغدمادهدرتقاضای
جغدنر،بیستدهویرانشدهدردورةحكمرانیپادشاه
وقترادرخواستمیکندوجغدنرمیگویددرصورت
بردوامبودناینپادشاهی،دههایبسیاریویرانخواهد
شدومیتواندهزاردهبهاوببخشد.اینسخندربهرام
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مؤثرافتادوازخوابغفلتبیدارشد)نک:مسعودی،
.)۲۴8-۲۴6/1:1۳۴۴

و االدبا محاضرات در میتوان را روایت دومین
محاوراتالشعراوبلغااثرراغباصفهانیبازخواند.دراین
روایتسخنازحاکمیاستکهبههمراهمردیدیگراز
برآنسكنی کنارقصریخرابگذشتندکهدوجغد
داشتند.حاکمازسخنانجغدانمیپرسدومردپاسخ
میدهدکهجغدمادهبرایکابینخود،بیستدهویران
اینحاکم اگرحكمرانی نرمیگوید میخواهدوجغد
)نک: بخشید خواهم تو به ویران ده پنجاه یابد، دوام

راغباصفهانی،۲0۷/1:1۴۲0(.
روایتیدیگرازاینداستان،بااندکاختالفیباروایت
مخزناالسرار،درعقدالعلیللموقفاالعلی)58۴هـ.ق(،
نوشتةافضلالدینکرمانی،مورخوکاتبهمعصرنظامی،
زبان خود انوشیروان روایت، این در است. شده ذکر
مرغانمیداندودرگذرازخرابهای،باشنیدنگفتوگوی
دوری پیشین کردار و روش از دیوار، سر بر جغدان
میجویدوعدالتپیشهمیکند)نک:کرمانی،1۳۳۹:

.)51
باتوجهبهزمانتألیفکتابعقدالعلی،تأثیرپذیری
نظامیازاینکتاب،وجهینداردواینشاعر،بهآمیزهای
داشته نظر دیگر روایاتی یا نخستین روایت دو آن از
گذشتن یعنی روایت، اصلی طرح اقتباس با او است.
پادشاهیازدهویرانوشنیدنآوازپرندگانیودگرگون
شدناحوالاودراثرآن،درپارهایازجزئیاتتغییراتی
رواداشتهاست.برخالفآندوروایت،شخصیتاصلی
فقط ماجرا، این در دارد تأکید است.شاعر انوشیروان
پادشاهووزیرحضوردارندوازدومرغ،آنرازوحقیقت
رامیشنود.درادامةسخن،شاعرتحولودگرگونیو
خودآگاهیاینشخصیترادرکانونتوجهقرارمیدهد
نصایح و پندها عرضهداشت در خود هدف آن به تا
اخالقیبهمخاطبدستیابد.بنابراینسخنیازجغدان

درقصریویراننیست.

پیرنگ
از شكار حال در وزیر، همراه ساسانی انوشیروان
ویرانه دهی به راه در و میشوند دور خود همراهان

میرسند.درآنجاصدایدومرغ،توجهآنانرابهخود
رامیپرسدو وزیر،معنیآن از پادشاه جلبمیکند.
پاسخمیشنودکهاینمرغبهمرغیدیگردخترداده
استوازاوبرایشیربها،ایندهوچنددهویراندیگر
راطلبمیکند.آنمرغدرپاسخمیگویداینخواستة
که اینستمی با آن، افزونبر و شد خواهد محقق او
گذشت نخواهد دیری است، گرفته پیش در پادشاه
صدهزاردهویرانخواهدشد.انوشیروانباشنیدناین
روایت،ازکردةخودبسیارپشیمانشدوعدلوداد

پیشهساخت.

تحلیل تیثیقی
در متنجدید تلخیص، در کهگذشت، همانطور
تمامجزئیاتبازنمایندهووفاداربهپیشمتنهایخود
نیستوتنهاپارهایازآنبرجستهوروایتمیشودو
بخشیدیگرحاصلذوقوخالقیتخالقمتنجدید
این تصویر در آقامیرک، نگارگر، رویكرد، این با است.
داستان)تصویر1(،چندانپایبندبهمتنمخزناالسرار
نیستومتأثرازمجموعروایاتیکهازاینداستاننزد
خاصوعامشایعبود،ونظربهسابقةنگارگریموضوع،
و روایت این از بخشهایی برجستهسازی با درنهایت
در را نگاره این دیگر، جزئی عناصر از پارهای افزودن
معرضدیدآورد.درایننگاره،فقطبخشآغازینروایت
بهتصویردرآمدهوبرایتتمیموتكمیلداستانوارجاع
آنبهمتنمنظوم،چهاربیتزیردرآندرجشدهاست:

مــا بــه  بگــذاری  ویــران  ده  کایــن 
مــا بــه  ســپاری  چنــد  چنیــن  نیــز 
درگــذر کزیــن  گفــت  دگــرش  آن 
مخــور غــم  بــرو  و  بیــن  ملــک  جــور 
گــر ملــک ایــن اســت نــه بــس روزگار
هــزار صــد  دهمــت  ویــران  ده  زیــن 
درگرفــت چنــان  لفــظ  ایــن  ملــک  در 
برگرفــت فغــان  و  بــرآورد  کاه 
)نظامیگنجوی،۳0:1۳۹8(

نگارگربرایانتقالپیامروایتتصویریخود،ضمن
گفتوگوی یعنی آن، شكلگیری مبنای ابیات، این
مرغانبرسرویرانیُملکبراثربیتدبیریوستمپادشاه،
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وسپستأثراوازاینسخنانرابهخوبیبازنمودهاست.
اضافه تصویر متن به کالمی روایت این اگر واقع در
نمیشد،ایننگارهبهتنهاییامكانانتقالپیاماصلیرا
منطبقبامتنروایتدرمخزناالسرارنظامی،بهمخاطب
نداشت.اینابیاتهمخوانشمتنراهمراستابامتن
مكتوبساختهاندوهمراهرابرتفسیرهایمتنوعدیگر

بستهاند.
نظامیدرروایتخودفقطازدوشخصیتانسانی
پادشاهووزیرسواربرمرکب،ودومرغدردهیویران
سخنگفتهاست؛درواقع،پیامداستانبرایشاعراز
حضور از را او که بود برخوردار اهمیتی چنان
شخصیتهایبیشتروفضاسازیدقیقتربینیازساخته
است.امانگارگر،افزونبراین،برایباورپذیرترساختن

روایت،دوشخصیتانسانیوچندپرندهوحیواندیگر
رانیزدرفضاینگارةخودبهتصویردرآوردهاست.آن
دوشخصیتدیگر،گویییكیدرختیمیبردوآندگر
دو آن با تقابل در که میزند درخت ریشة به تیشه
دیگر جامعهاند. فرودست طبقة از اصلی، شخصیت
شخصیتهایحیوانینیزهریکنقشتعیینکنندهای
درمعناپردازینگارهدارند.درنماینزدیک،قاطریدر
ازشخصیتهایکارگردیدهمیشود.سگی کناریكی
بهتصویر بنایمخروبهای باقالدهایطالییدر سفید
دو است. پادشاه شكاری سگ گویا که است درآمده
موش،دومار،دوآهو،دوجغد،دولکلکودوجوجه
دیگر از کبک، دو و پرواز حال در پرنده دو لکلک،
درون یا کنار در که هستند حیوانی شخصیتهای

تصویر 1. انوشیروان و ده ویران؛ منسوب به آقامیرك. خمسة نظامی شاه طهماسبی، برگ 15
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این از هریک دارند. حضور ویرانشده اصلی عمارت
بهطور را ویرانشهری ویژگیهای از یكی حیوانات،
و آلودگی و مرگ یكی میگذارند؛ نمایش به نمادین
و ویرانی دیگر آن و سرگشتگی، و مهاجرت دیگری
نامورمطلق، )نک: میکشند تصویر به را قربانیشدگی

.)681-6۷۹:1۴00

بار  را  شاپور صورف خسرو  نمودن  دوم:  روایت 
اول

با نظامی که آنگونه شیرین، و خسرو داستان
جزئیاتبسیارروایتکردهاست،دردیگرمتونتاریخی
وادبیهمچوناخبارالطوال،مروجالذهب،تاریخبلعمی
وشاهنامهآنچنانپیشینهاینداردوشاعراینمنظومه
یک براساس کرده، خاطرنشان خود که همانطور را
روایتمحلیرایجدرمیانمردمانسرزمینارمنسروده

است:
نیســت نهــان  و شــیرین  حدیــث خســرو 
نیســت داســتان  الحــق  شــیرین تر  وزان 
معــروف نیســت  گــذارش  در  بیاضــش 
موقــوف بــود  ســوادش  بــردع  در  کــه 
بــوم آن  کهن ســاالن  تاریــخ  ز 
معلــوم گشــت  گنجنامــه  ایــن  مــرا 
)نظامیگنجوی،8۳:1۳۹8(

روایتفردوسیازاینداستاندرشاهنامه،متفاوت
بااینروایتازمنظرنظامیاست.درشاهنامه،شیرین
در خسرو که است جامعه پایین طبقات از دختری
هرمزد برکناری با اما باخت، دل او به چندی جوانی
ساسانیوفرارخسروبهروموسپسجنگاوبابهرام
چوبینوبرتختنشستناش،دیگرشیرینبهفراموشی
سپردهمیشودویادیازاونیست،تاآنكهباریدیگر،
شیرینهنگامبهشكاررفتنخسرو،برسرراهاوحاضر
را گذشته کامیابیهای آن کوتاه، سخنانی در شده،
یادآورمیشودوخسرونیزاوراپسازچندیبهکابین
)نک: میفرستد حرمسرایش به و درمیآورد خود

زرینکوب،۹۷-۹۳:1۳۷۹(.

پیرنگ
شاپورنقاشندیمخسروپرویز،درپیوصفشیرین،
تا شد سرزمین آن روانة ارمن، فرمانروای برادرزادة
شیرینرایافتهوعشقخسرونسبتبهاوراآشكارسازد.
پسشبهنگامدردیریساکنشدوازپیرانآندیر،
محلاستقرارشیرینوهمراهانشراپرسیدودانست
خواهند گردش به کوه، دامنة در چمنزاری در آنان
پرداخت.سحرگاهان،شاپوربرکاغذیمناسب،صورتی
ازخسرونقاشیکردوآنرابردرختیدرآننزدیكی
صبحگاهان، شد. پنهان گوشهای در خود و چسباند
شیرینودیگردخترانهمسال،برآنچمنزاررسیدند
وبهشادیوطربپرداختند.بهناگاه،شیرینآنتصویر
رابردرختدیدواززیبارویانهمراهخودخواستآن
تصویررابرایشبیاورند.اوبادیدنآنصورت،شیفتهو
دلباختهاششدومكرربهآنمینگریست.نگهبانانکه
ازدلباختنشیریندرهراسشدند،آنتصویرراپاره
کردندوبهاوگفتنددیوانآنراپنهانساختند؛چراکه
اینسرزمین،مأوایپریاست؛پسبهتراستبهجایی

دیگررویم.

تحلیل تیثیقی
و روایتخسرو از بخش این برای که نگارهای در
شیرینبهتصویردرآمدهاست)تصویر۲(،شاهدخرگاهی
ازندیمانونگهبانانشیرینهستیم. باجمعی مجلل
شیرینبانیمتاجیبرسروبانشستنبرتختازمالزمان
ممتازشدهاست.درگوشةسمتراستباالیتصویر،
کارگریمشغولکندنزمیناستواندکیدورترپِس
پشتهای،شاپوردرکناراسبخوددیدهمیشودکهاز
دورنظارهگرماجرااست.آنتصویرخسرونیزدردست
آن در که است شیرین نگهبانان یا مالزمان از یكی

مینگرد.
همانطورکهمالحظهمیشود،ایننگارهدرجزئیات
خودباروایتمنظومنظامیهمسووهمساننیست.در
ازفضاهایدرباری، روایتنظامی،مكانداستان،فارغ
چمنزاریدردامنةکوهیاستوشخصیتهایاصلی
شیرینودیگردختراِنهمراههستندکهفارغازنگاه
اغیار،آنجابهشادمانیرویآوردند؛اماشخصیتهایزن
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درنگاره،برخالفمتناشعار،بهحاشیهرفتندودرمیان
در زن چهارشخصیت فقط مرد، مالزمان از هفدهتن

پشتتختشیرینبهتصویردرآمدهاند.
چــو محــرم بــود جــای از چشــم اغیــار
کار در  آورد  رقصشــان  مســتی  ز 
درودی گل هــا  بــر  مــی داد  ایــن  گــه 
ســرودی بلبــل  بــا  می گفــت  آن  گــه 

)نظامیگنجوی،۹5:1۳۹8(

پوشش در رنگ تنوع با است کوشیده نگارگر
شخصیتهاوگیاهانودرختان،زمینههایغناییشعر
مواجهه نوع اما درآورد، جلوه به مخاطب نظر در را
نگارگر-راویبامتن،کانوناصلیروایتراازشیرینو

تصویرخسروبهمالزمانوهمراهاناومعطوفساخته
است.ازهمینرواستکهشیداییوبیتابیشیریناز
دیدنآنصورتمنقوشبرکاغذ،آنگونهکهدرشعر
خیالانگیزنظامیوصفشدهاست،ازتصویراودراین
از بیت ایندو اینمنظور برای پیدانیست؛پس نگاره

خسرووشیریندرکادرپاییننگارهدرجشدهاست:
دلبنــد پیــش  صــورت  بیاوردنــد 
در آن صــورت فــرو شــد ســاعتی چنــد
برگرفتــن دل  ازو  مــی داد  دل  نــه 
گرفتــن بــر  انــدر  می شایســتش  نــه 
)همان:۹6(

بیآنكه میرزاعلی، تصویر، این نگارگر بنابراین،
بخواهدسراسربهمتنمنظوموفادارباشدیاتماماین

تصویر 2: نمودن شاپور صورت خسرو را بار اول؛ اثر میرزاعلی. خمسة نظامی شاه طهماسبی، برگ 48
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بخشازداستانخسرووشیرینرابهتصویردرآورد،
بخشیازمیانةروایترابرگزیدهوباتغییراتیدرمكان،
وکاستنوافزودنشخصیتهایداستان،نگارةخودرا

عرضهداشتهاست.

روایت سوم: ملراج پیامثر اکرم)ص(
نخستینآیهازسورةاسراءو18آیةآغازینسورة
نجمازقرآنکریم،دریادکردمعراجپیامبراکرم)ص(
انواعمتوندینی، در است وهمینسببشده است
تفسیری،تاریخی،هنریوادبی،بسیاربهآنتوجهشود
وروایتهایمتعددیازآنشكلگیرد.برایآگاهیاز
و سیره کتب به میتوان مهم، رویداد این چگونگی
از رسولاهلل سیرة جمله از تفسیری، متون و تاریخ
ابنهشام،تاریخوتفسیرطبری،معراجنامةابنسیناو
و شرح با و کرد مراجعه قشیری، ابوالقاسم المعراج

تفسیرهایمتعددومتنوعآنآشنایییافت.
سدههای همان از معراج واقعة فارسی، شعر در
پنجموششمهجری،هموارهیكیازمضامینوعواطف
شعریخاصشاعرانبودهاستوضمنمدحومنقبت
حضرتمحّمد)ص(،درابیاتیبهآنمیپرداختند.در
از میتوان معراجنامهها نخستین از فارسی، شعر
معراجنامةسناییدرمنظومةحدیقهالحقیقهیادکرد.
شروانی، خاقانی ازجمله بسیاری، شاعران او، از پس
ساوجی، سلمان دهلوی، امیرخسرو گنجوی، نظامی
حمداهللمستوفی،جامیووحشیبافقی،بهآنتوّجه

نشاندادند.
حكیمنظامیبازبانیشاعرانهووصفیهنرمندانه،
معراج به مختلف زوایای از احادیث، و اخبار پایة بر
پرداختهودرمجموِعپنجمنظومةخود،در۳18بیت،
واپسیندم تا ازلحظةحرکت پیامبر، بیانمعراج به
نظامی خمسة در است. آورده روی بازگشت،
پیامبر معراج نگارة منظومةهفتپیكر شاهطهماسبی،

اکرم)ص(رادرخودجایدادهاست.

پیرنگ
پیامبر نزد براق، با همراه جبرئیل شبهنگام،
اکرم)ص(آمدوازاوخواستبربراقکهسرعتسیری

چونبادوبرقدارد،برنشیندوبهآسمانهاعروجکندو
ازافالکدرگذردوخیمهبرعرشالهیزندوبهدرگاه
او شدن پذیرا برای ستارگان رسد. احدیت حضرت
آمادهاندوفرشتگاننیزهمهسربهفرمانوبیصبرانهدر
انتظاراوهستند.جبرئیلازپیامبرمیخواهدبافرارفتن
ازآسمان،سایةگیسویخودبرآسمانافكندوزیبایی
برهمگان که پیامبر است آن زند.شایستة رقم را آن
برترییافتهاست،تاجبرسرنهد.پسپیامبرکهچون
چراغیتاباندرخششداشت،باشنیدنسخنانجبرئیل،
همراهبااو،تازیانهبهدست،سواربربراقروانةراهشد.
براقچونکبكیراهآسماندرپیشگرفتوازپاهای
خودپرطاووسیاشرابههمزدکهچونمهدکیكاووس
کهشكلماهیبرباالیآننصببود،جلوهکرد.سرعت
سیراوبرترازسرعتوهموبرقوعقلوروحبود.پیامبر
سیارات و افالک براق، موزون و باحرکتسریع چون
هفتگانهماه،عطارد،زهره،خورشید،مریخ،مشتریو
ادامةمسیر از براق و دیگرجبرئیل درنوردید، را زحل
بازماندندواودرادامةمسیرازجایگاهمیكائیلومحل
استقراراسرافیلگذشتوازآنجابارفرفبهسدرهالمنتهی
رسیدوازآنجابهتنهاییگامبهگامپیشرفتتابهعرش
فاصلة و برابر در و رفت فراتر نیز آن از و رسید الهی
نزدیکستروپردةالهیقرارگرفتونظارهگرخداوند
شدوکالماورابیواسطهشنید.پیامبرپسازبهرهمندی
ازخوانرحمتالهی،روسویزمیننهادودرجمعیاران

خودحاضرشد.

تحلیل تیثیقی
و دیدار و آسمانها به اکرم)ص( پیامبر معراج
گفتوگویاوباخداوند،بهموازاتطرحآندرروایاتو
متونمنظومومنثور،نزدنگارگراننیزازاهمیتشایان
هنرمندان این از بسیاری و بود برخوردار توّجهی
ایلخانان، دوران در بهویژه ایران، گذشتة چیرهدست
تیموریانوصفویان،بهتصویرسازیاینرویدادمهمروی
معراجنامة در خاص، بهطور پیامبر معراج سیر آوردند.
از میرحیدر معراجنامة و ایلخانی دورة از موسی احمد

دورةتیموریبهتصویردرآمدهاست.
اززمینة درتصویرسازیموضوعاتومضامینیکه
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رواییفراگیروگستردهایبرخوردارند،نگارگرچندانبه
متنیخاصوابستهنیستواگربرخیارجاعاتصریح
متنیذکرابیاتازمنظومهوداستانیمشخصنباشد،
آننگارهرامیتوانمنتزعازمتنادبیخاص،بهبسیاری
ازدیگرمتوننیزملحقکرد.درتکنگارههایمعراجنیز
وضعهمینگونهاستوواقعةمعراجازچنانشهرتو
گستردگیمنابعرواییبرخورداراستکهنگارگرچندان
توّجهیبهنسخةپیِشرونداردوبرابرسنننگارگری
باتكیهبرچندبنمایة رایجزمانخود،بهخلقنگاره
و کادربندی با رمزی، و نمادین صورتی به و خاص
)تقوی، میپردازد قرینهسازیها برخی و رنگآمیزی

.)۷۷:1۴00
نظامی خمسة نسخة هفتپیكر معراجنگارة در

به چندان سلطانمحمد )تصویر۳(، شاهطهماسبی
بیشتر و ندارد توّجه نظامی شاعرانة خیالورزیهای
و سّنتها داشتن نظر در و خود سرشار تخّیل برپایه
سبکهایرایجتصویرسازیونگارگریزمانه،بهصورتی
نمادینعناصراصلیروایتمعراجراهمراهبادرجابیاتی
ازمعراجنامةاوبهتصویرکشیدهاست.درطرحکلّیاین
و تن بر سبز ردایی با تصویر میانة در پیامبر نگاره،
دستاریسفیدبرسر،باصورتیناپیداکههالهاینورانی
اطرافاورافراگرفتهاست،سواربرمرکبیکهصورتی
با فرشته نوزده میان در دارد، حیوانی بدنی و انسانی
صورتیانسانیوبابالهاییرنگارنگ،بهویژهجبرئیل،
شبهنگامدرمیانپارههاییازابردیدهمیشود.البته
دیده نیمهعریان فرشتهنمایی تصویر آنان، میان در

تصویر 3: معراج پیامبر اکرم)ص(؛ منسوب به سلطان محمد. خمسة نظامی شاه طهماسبی. برگ 195
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از روایتی به مستند پژوهشگران از برخی که میشود
از ابنسینا تفسیر به نظر و اکرم)ص(، پیامبر معراج
دنیا یا خیال فریبندة قّوت نماد و زن را آن معراج،
برای نگارگر بلخاری،1۹-16:1۳۹۹(. )نک: میدانند
حرکت پیامبر پیشاپیش که جبرئیل ساختن متمایز
میکند،دراطرافسراونیزهالهاینورانیترسیمکرده
است.برخیازفرشتگان،هریکتحفهایبراینثارقدوم
پیامبرآوردهاندوبرخیدیگرازدیدنآنوجودمبارک،

شگفتزدهشدهاند.
پایة بر چنانچهنگارگردرپیتصویرمعراجپیامبر
روایتنظامیازاینرویدادشگفتبود،بیگمان،متأثّر
ازانبوهتصاویرخیالانگیزشاعرانه،نگارهایمتفاوتتربا
آنچههست،بهتصویرمیکشید.نگارگردرتصویرسازی
خودازمعراج،بهشیوةکوتهنگاشت،فقطبخشآغازین
سفرپیامبربهآسمانهارادرنظرداشتهاستوفارغاز
جزئیاتمعراجنامهنظامیدرهفتپیكر،تصویرینمادین
ازاینسفرپیامبراکرم)ص(رابهجلوهدرآوردهاست.در
ودر ازمعراجنامه بیت راست،سه نگاره،سمت باالی
پاییننگارهنیمةسمتچپ،ششبیتازادامةهمان
ابیاتدرجشدهاست.پسازپایانوصفمعراجبهروایت
جبرئیل،ایننُهبیتدربیانآغازمعراجاززبانشاعر

است:
بــه  راز جبرئیــل  ز  محمــد  چــون 
روح نــواز پیــام  آن  کــرد  گــوش 
داد تمامــی  را  هــوش  ســخن  زان 
داد غالمــی  حلقــة  را  گــوش 
تنزیــل در  خــدای  امیــن  آن 
دلیــل و  عقــل  بــه  خــرد  امیــن  ویــن 
گنجــور امانتــی  بــر  امیــن  دو 
دور دیوســیرت  ز  آن  دیــو،  ز  ایــن 
پیــام شــرط  بــود  آنچــه  رســاند  آن 
کالم ســّر  بــود  آنچــه  شــنید  ویــن 
منیــر ســراج  آن  تیــره  شــب  در 
نقش پذیــر مــراد  نقــش  ز  شــد 
نتافــت کمنــد  آن  طــوق  از  گــردن 
یافــت نشــاید  چنیــن  جــز  زر  طــوق 
نشســت بــراق  بــر  برق کــردار 
دســت بــه  تازیانــه  و  زیــر  تازیــش 

پــای عقیلــی  بــر  درآورد  چــون 
جــای ز  جســت  علوی خــرام  کبــک 
)نظامیگنجوی،۳8۹:1۳۹8(

بنابراینربطوپیوستگیایننگارهبامتنمعراجنامه،
ازسوییهمینابیات،وازدیگرسو،حضورشخصیتهای
اصلیآن،یعنیپیامبراکرم)ص(،جبرئیلوبراقاست.
درآمده تصویر به که روایت آغازین بخش همین در
است،نیزمیتواناختالفاترادردوروایتشاعرانهو
نگارگرانهازمعراجشاهدبود.براینمونه،شاعرفرشتگان
را»سبزپوشان«نامیدهوازگیسوانبلندپیامبروتازیانه
پرهای با براق است. کرده یاد او داشتن دست در
طاووسیاشچونکبکبهحرکتدرآمدوازهفتفلک
کیوان و مشتری بهرام، خورشید، زهره، عطارد، ماه،
نگاره در عناصر و ویژگیها این از هیچیک برگذشت.
جاییندارد،فقطتصویرُکرهایزّریندرزیرهالههاییاز

ابردیدهمیشودکهگویاتصویرخورشیداست.
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تمامجزئیاتبازنمایندهووفاداربهپیشمتنهایخود
نیستوتنهاپارهایازآنبرجستهوروایتمیشودو
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