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رشتگی  میان  و  میان رشته ای  هنر  مقدمه: 
پژوهش هنر

منطقتقسیمبندیهایرشتهایدرعلوممختلف،از
دیربازنهتنهاعلومدقیق،بلكهعلومانسانیوهنرهارا
نیزتحتسیطرةخودشدرآوردهاست.دردورةمدرن
بر و کرد پیدا نیز بیشتری تعّین و مسئلهشدت این
مثابةعرصهای به اساسآنشاخههایهنریهرکدام
مستقلویکشاخةعلمیشكلگرفتهوتوسعهیافتند
ومهمترازهمهاینكههنربهمثابةیکحوزةمطالعات
رشتهای،ازسایررشتههایعلومانسانیوطبیعیجدا
شد.تحوالتیکهدرعرصةعلومرخداد،سببشدکه
میانویژگیمیانرشتهایدرمطالعاتعلمیاهمیتی
فزآیندهدرعرصههنرپیداکند.البتهطرحمیانرشتگی
در )1387 برزگر، ر.ک. میانرشتگی مفهوم باب )در
رویكردهای و شده طرح مختلف علمی عرصههای
مطالعاتیجدیدیرادرآنزمنیههاایجادکردهاست.)در
 Kelin, ر.ک.  آن تحوالت و میانرشتگی تاریخ زمینة
Luttca, 2001 ;2005(طرحمیانرشتگیدرهنربهدو

معناقابلبحثاست:دروهلةاولهنرمیانرشتهای1به
مثابةروندیکهبیانگرترکیبرشتههایمختلفهنری
دریکمسیرمنسجموباتأکیدبرمفاهیموتجاربو
راههایفعالیتهنریجدید،مطرحشد.دروهلةبعددر
عرصهپژوهشهنر،رویكردهایمیانرشتهایبرایارائه
یافتند. رواج هنری امر از علمی تحلیل و شناخت
)Tylor&…2006 ; Barret, 1997(درنتیجهاینتحوالت

و آموزشی مراکز میانرشتهای، هنرهای حیطة در
که کارکردند به آغاز رویكرد این با هنرمندانجدید
دپارتمان هنر، میانرشتهای مراکز مهمترین از یكی
هنرهایمیانرشتهای2دردانشگاهکلمبیایآمریكاست.
اینتحوالتبیشترمعطوفاستبهایجادفضاییبرای
میانرشتهای بصورت که جدید نسل هنرمندان رشد

 )McLean & Kelly, 2010(.تولیدهنریداشتهاند
درک لزوم به بود معوطف تحوالت این دوم وجه
میانرشتهایازآثارهنریکهدراینزمینهرویكردهای
فلسفی،علوماجتماعیوانسانیذیلعناوینفلسفههنر،
جامعهشناسیومردمشناسیهنر،روانشناسیهنرو...
مسئله گرفتند. شكل )1388 هاوزر، و 1390 )مانیر،

محوریاینتحوالتفهمعمیقمعنایآثارهنریبود
کهبیشازهمهیکمسئلهوپرسمانهرمنوتیكیرادر
در که همانگونه دیگر عبارت به میکرد. مطرح هنر
پرسمان یک مثابه به معنا، شد، خواهد بیان ادامه
محوریسببتحوالتمیانرشتهایعمیقیدرمطالعات

هنرشد.
کاربردمیانرشتگیدرمطالعاتهنربیشازهمهدر
میانرشتهای است. پیگیری قابل هنر تاریخ مطالعات
درحیطة را بسیاری پیامدهای و تحوالت هنر، شدن
موضوعشناسیوروششناسیمطالعاتهنرایجادکرد.
سیرتحوالتوپیامدهایمیانرشتگیدرهنردرمنابع
شرح )کرافت گرفتهاست قرار بررسی مورد مختلفی
مفصلودقیقیازفرآیندمیانرشتهایشدنمطالعات
هنررابیانکردهاست؛Kraft, 1989(.درتاریخمطالعات
هنرذیلعنوانتاریخهنر،کارهایاولیهباکتابجورجیو
واساری)Giorgio Vasari(در1568میالدیشروعشد.
ازنظراوتاریخهنربهمثابهفرآیندیتكاملیوچرخهای
ازتوسعهسبكیآثارهنریقابلبررسیاست.اوتأکید
یک دادن قرار محوریت و نقشی فرمهای بر خاصی
سبکمحوریوبرتربهعنواناوجومعیارهنرداشت.به
تدریجمحققانبعدیسعیکردنداینرویكردراتكمیل
نقد رویكرد دو راستا این در و بدهند، توسعه و کرده
هنریونظریةنشانهشناسیواردمطالعاتهنرشدندکه
وینكلمن جوان کار در رویكردها این نمود مهمترین
)Winckelmann(درسال1755بود)همانجا(.همانطور

کهگفتهشدرویكردهایاولیه،حولمسألهشناسیفرم
شكلگرفتهبودندوفرمرامدخلاصلیفهماثرهنری
این آرنولدهاوزر تعبیر به وسبکهنریمیدانستند.
رویكردهادرتاریخهنرسببشدکهاینحوزهبهمثابه
برای زمینهای تدریج به که شود مطرح فرمها تاریخ
ظهورنظریهامپرسیونیستیونظریةهنربرایهنرشد
)ر.ک.همانجاوهاوزر،1388(.دررویكردرشتهایبه
تارخفرمیهنر،تالشمیشدکهمالکهاییبرایتمایز
و تحلیل مقایسه، مبنای عنوان به سبک تشخیص و
طبقهبندیآثارهنریارائهشود.بهتدریجایدهسبکهای
دورهای)سبکهاییکهدردورةخاصیوجودداشتندو
گاهبهعنوانسبکبرتروگاهبهعنوانسبکهایفروتر
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شناختهمیشدند(مطرحشدکههردورةتاریخیسبک
تاریخهنرغربو خاصخودشراداردومعموالًهم
عنوان به ایتالیا در نوزایی و رنسانس دورة باالخص
مهمتریننمودواوجسبکهایهنریشناختهمیشد.
تأسیس حال در رشته در رشتهای رویكردهای دراین
امری اثرهنری معنای بودکه برآن تاریخهنر،فرض
استروشنودردرسترسمخاطبوبینندهآن،لذادر
اینرویكردها،معنابهخودیخودیکمسئلهیاموضوع
نبود.امابهتدریجمعنادریکاثرهنریبهیکمسئله
تبدیلشدورویكردهایمتأخرترتأکیدداشتندکهمعنا
بهعنوانیکمسألهمحوری،نیازمندراههایوروشهایی
استبرایکشفوفهمآن.دراینرویكردهابینندگان
ومخاطبانآثارهنری،برایفهمهنرنیازمندتبیینو
توضیحمعانیهنربودند،ولذانقدهنریبهعنوانیک
واسطهمیانهنرمندومخاطبانش،نقشیکمفسررا

 .)Kraft, 1989: 58( برعهدهداشت
شد سبب هنری آثار در معنا یافتن اهمیت
در بیشتری کاربردوحضور رویكردهایسایررشتهها
اینزمینهمطالعاتیپیداکنند،اینتحولمبتنیبرآن
اثرهنری،امریعینیوآشكارنیست، بودکهمعنای
بلكهمستلزمتحلیلوتوضیحوتفسیروهمچنینکاربرد
از یكی است. علمی مختلف منظرهای و رویكردها
زمینه این در میانرشتهای دیدگاههای مهمترین
شمایلشناسیپانوفسكیاست.اوباطرحسطوحسهگانه
معنای طبیعی، )معنای هنری اثر در معنایی
توسعه بستر شمایلشناختی( معنای شمایلنگارانه،
او کرد. فراهم را هنر مطالعه در میانرشتهای رویكرد
بهسطح شمایلشناختی، درسطح معنا توضیح برای
ارزشهای و نگرشها و انتظارات مفروضات، باورها،
فرهنگیومذهبیهرعصریاشارهمیکند.برایهمین
نیزاوازرشتههاییمانندفلسفه،دین،اسطورهشناسیو
تاریخبهعنوانکلیدهاییبرایفهماثرهنریاستفاده
مطالعات در میانرشتهای چرخشی سبب او میکند.
هنریشدواینکارراباایجادمنطقجدیدیدرفهم
اثرهنریانجامداد.پانوفسكیدروهلةاولبرتفسیربه
اثر تأکیدکرد؛دروهلةدوم آثارهنری جایمشاهده
هنریرابهمثابةپدیدهایذهنیدرنظرمیگرفت،ودر

نهایتاینكهفهماثرهنریرامتسلزمحضوروهمكاری
 )Panofsky, 1955(.رشتههایمختلفعلمیمیدانست
درتاریخمطالعاتهنر،درکلدورویكردوجودداشته
است:رویكردفرمگرا،ورویكردمحتواگرا،وجریانیکه
بهصورت هنر معنا مطالعات در پانوفسكی واسطه به
میانرشتهایتعریفشد،باتأکیدبررویكردمحتواگرا

بود.درکاوازمطالعةهنر،درکیمیانرشتهایبود.
دررویكردهایمتأخرنیزاینرویكردمیانرشتهای،
نهتنهاسبباهمیتیافتننقشسایررشتههادرفهم
موضوعی به را هنر موضوع خود بلكه شد، هنری اثر
میانرشتهایتبدیلکرد،یعنیاثرهنری،فارغازاینكه
در میشود، محسوب هنری اثر یک هنر، فضای در
فضایسایررشتهها،مانندیکسنداجتماعیوفرهنگی
تعریفمیشد،ووجهزیباشناختیآنامریدرجهدوم
محسوبمیشد،یكیازنمونههایمهماینرویكردرا
میتواندرکارکلیفوردگیرتزباعنوان»هنربهمثابه
دیگر عبارت به )Geertz, 1973( دید.  فرهنگی« نظام
وروداثرهنریبهمثابةموضوعودادةاولیهسایررشتهها،
سببشدکهاثرهنریبهعنوانیکمتنوساختاریاز
داللتهایاجتماعیوفرهنگیدرنظرگرفتهشودکه
)Kraft, 1989( است.  تفسیر نوعی مستلزم آن معانی
تنها نه هنر، مطالعات در میانرشته رویكرد گسترش
موجبتعریفابعادمختلفیعالوهبربعدزیباشناختی
برایاثرهنری)مثاًلاثرهنریبهمثابةسندیتاریخی،
اثر بلكهبرایفهم ...(شد، یایکمحصولفرهنگیو
هنریدرهمانفضایهنری،نیزمستلزمحضورسایر
رشتههاشد.درنتیجهاینفرآیندهایتحوالتمطالعه
هنرازامریرشتهای،بهیکامرمیانرشتهای،برخیاز
رفتن ازدست علوم،خطر بودن رشتهای به معتقدان
هویترشتهایتاریخهنرومطالعههنررایادآورشدهاند،
البتهتعاریفجدیدازموضوعمطالعةهنر،بهمثابةامری
چندبعدیوچندالیه،نیزمستلزمگذارازدرکرشتهبه
درکمیانرشتهاینیزبودهاست.امروزهمطالعةهنر،با
چرخشیپارادایمیبهسمتمیانرشتهایشدن،سب
شدهفهماثرهنریمستلزمهمكاریرویكردهاییمانند
هرمنوتیک،نشانهشناسی،علومانسانیواجتماعی،نقد
هنری،زیباشناسی،و...استوهمانطورکهدرابتداهم
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تنهادرمطالعة نه اینمیانرشتهایشدن، اشارهشد،
هنر،بلكهدرتولیدوآموزشهنرنیزرواجیافتهاست
 Stephen & Walkup, 2001 ; McLean & Kelly, 2010(

Tylor&…, 2006 ;(.دراینمقالهبطورخاصبرقابلیت

با است. شده تأکید هنری اثر فهم در هرمنوتیک
محوریتیافتنمسئلهمعنادراثرهنریورویكردهای
محتواگرا،یكیازمهمترینرشتههاییکهدراینفضای
کند، کمک هنری اثر فهم به میانرشتهایمیتواند
هرمنوتیکاستکهذیلرویكردهایمختلفدرونیآن،
هنری اثر درک برای را مختلفی منظرهای میتوان
اهمیت به خاص بطور نوشتار این در کرد. مطرح
هرمنوتیکمؤلفمحور،براساسنظریههایهیرشدر
فهماثرهنریخواهیمپرداختوتالشخواهیمکردکه
مراحلاینروشرادرایننشاندهیم.درنهایتاین
روشراباتأکیدبریکاثرنگارگریدرهنرایرانیبهکار

خواهیمبرد.

هرمنوتیک و فهم میان رشته ای هنر
یكیازمعضالتمهمدرعرصهفهممتون،مسئله
معانی میانرشتهای ترجمان لزوم و بودن چندمعنایی
آنهاستهرمنوتیک3راهنرتأویلوفهممتنمیدانند
ودرابتداآنرابرایتفسیردرستکتابمقدسبهکار
میبردند)گال،1100:1387(امااکنوناستفادهازآن
بهسایردانشهاوهرجاکهنیازبهفهمپدیدهایاست
تعمیمیافتهوشاخههایمختلفیدرآنبهوجودآمده
آن به خاصی دیدگاه از متفكران از کدام هر که
در خواننده و »مؤلف اساس این بر و پرداختهاند
پس .)1101 )همان: گیرند« در تفسیری فرآیندهای
»هرمنوتیکنظریهعملفهماستدرجریانروابطشبا
تفسیرمتون«)هوی،9:1385(ومتنشاملهرآنچه
میشودکهپیامیداشتهباشدپسدرتفسیرآثارهنری
کمک معنایی الیههای کشف به و دارد کاربرد نیز
میکند.درهنگامتأویلکردنسعیدرارجاعبهمعنای
اصیلمتناستواختالفاینجاآغازمیشودکهمعنای
اصیلچیستوآنراکجامیتوانیافت؟هنگامخوانش
متنکداممعنارامیتواناصیلدانست؟درنگرشیکلی
.1 کرد: تقسیم دسته سه به میتوان را هرمنوتیک

هرمنوتیکرمانتیککهپیروانآنمعنارادرقصدمؤلف
جستجومیکنند.2.هرمنوتیکنسبینگریاتاریخیکه
بیانمیدارد،ازآنجاکهنمیتوانبهزمانآفرینشاثر
بازگشتپسمعناآنچیزیاستکهمخاطبمییابدو
نتیجهآنتكثرمعنااست.3.هرمنوتیکفلسفیکهدر
به فهم، به رسیدن برای روش ایجاد جای به آن
هستیشناسیفهموتأمالتفلسفیدرآنمیپردازد.از
جملهمتفكرانمعاصرکهبهدنبالراهیبرایپاسخگویی
بهمعضالتپیشرویهرمنوتیکمؤلفمحوربوداریک
هیرشاست.اوباترکیبرویكردهایمختلفوتوصیفی
جدیدازمفاهیمهرمنوتیكیروشیبرایتحلیلمتون
ارائهدادکهمیتوانازآندرآثارهنریاستفادهنمود.
دراینمقالهچگونگیاستفادهازنظریاتاودرتحلیل
هنرنگارگریمسئلهاصلیاستوانتظارمیرودکهاین
باآنبتوانبه روشدرنگارگرینیزکاربردیشودتا

نتیجههایمطمئنتریدرپژوهشدستیافت.

هرمنوتیک اریک هیرش
اریکدونالدهیرش4متفكرآمریكاییسعیدریافتن
راهیبرایساماندادنبهتكثرمعناییبود.درتحلیل
میشود استفاده هیرش نظریات از که هنگامی آثار
جستجو اثر در ثابت و عینی یافتنی، دست معنایی
میشود.اومخالفنظریهپردازانجدیداستکهنسبی
گرایندومعنارابرداشتمخاطبازاثرمیدانند.وابسته
دانستنمعنابهمخاطبایننتیجهراسببمیشودکه
بهتعدادرجوعکنندگانبهاثرمعناوجودخواهدداشت.
هرفردیدرمواجههبااثربراساسپیشفهمهایخود
معناهای دارای اثر هر و دارد؛ آن از خاصی برداشت
متكثریمیشودکهآنراپایانینیست.وقتیاثریرا
تحلیلمیکنندمشخصنیستبهدنبالچهمیگردند
ومالکیهمبرایدرستیتحلیلوجودنداردوهرنظری
دربارةاثردرستاست.هیرشبیانداشتکهمعنایی
وجودداردواینمعنابهجایمخاطب،نزدمؤلفاست
اودر فرداستقصد به ومنحصر اومشخص وچون
اما است. هنری اثر معنای دهنده نشان اثر تولید
آیا و میشود چه میفهمند مخاطبان که معناهایی
مخاطباندرنظارهاثرباسرابیروبرویندکهدرپسآن
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هیچنیست؟نظرمخاطبرانبایددرتحلیلیکاثرمهم
معنا بهمجادلهشناخت برایخاتمهدادن او دانست؟
تقسیمبندیهوشمندانهایبهکاربردوچهارمقولهبرای
راهیابیبهدرکاثرتعریفکرد:1.معنا،2.داللت،3.

تأویلوفهم،4.نقدوداوری.

معنا و فهم
در که است مباحثی جمله از اثر فهم و معنا
هرمنوتیکبهآنپرداختهمیشودوجدالاساسیدر
راههای و درست معنای سر بر مختلف نحلههای
دستیابیبهآناست.مخاطبهنگامروبروشدنبااثر
وهیرش میکند برقرار ارتباط آن با بیواسطه هنری
معنارامعطوفبهقصدمؤلفدرآفرینشاثردانستهو
معناراهرآنقصدیمیداندکهآفرینندهسعیداشته
)هوی،1385: دهد انتقال نشانهها از دنبالهای توسط
68(وبهصورتهایمختلفیمیتواندآنراعرضهکند
ثابت معنای آن در تأثیری متفاوت شیوههای این و
وجود آگاهی وضعیت در »معنا داشته بیان او ندارد.
از دارد«)واعظی،464:1380(وآگاهی،داناییمؤلف
وجودچیزیاست.وقتیذهنهنرمندنسبتبهموضوع
تشكیل را معنا موضوع، این یافت آگاهی متعلقی و
را استکههنرمند آنچیزی اثر هر معنای میدهد.
واداشتهآنراتولیدکندوبهصورتآگاهانهیاناآگاهانه
تصمیمبهانتقالپیامیبهدیگرانراداشتهاست.اوقصد
راجهتگیریذهنبهسویگونهایآگاهی،بیداریو
و )594 :1375 )احمدی، میکند معرفی مكاشفه
میتواننتیجهگرفت:هراثرمعناییثابتداردکهدر
گذرزمانوموقعیتهایمتفاوتتغییرپیدانمیکند؛
اینمعنامتعلقبهآگاهیمؤلفاست.پسیکمفهوم
روانشناختینیستکهنتوانبهآنبهطورکاملدست
یافتبلكهپدیدارشناختیاستکهباتحققشرایطآن
ازطریقرابطةهمدلیقابلبازتولیداست؛برایفهم
یکاثربایدبهدنبالمعناییبودکههنرمندسعیدر
قوةمشترک ازیک انسانها داشتهاست.همه بیانش
ذهنیبهرهمندندومیتوانندبهوسیلةآنمعناهارانیز
بهاشتراکگذارندودرکازجهاناطرافنیزازاینراه
معنایی گفتگو نبود گونه این اگر که است امكانپذیر

به در سعی کسی که میشود تجربهای معنا نداشت.
اشتراکگذاشتنآنداردوبازسازیآنتوسطدیگری
فهماست.یعنیمراحلخلقمعكوسمیگردد،هنرمند
قصدیداشتهکهآنرادراثرخویشهویداساخته،حال

برایفهماثربایدبادیدنآنبهقصدویپیبرد.
معناینگارهها،قصدهنرمندویاسفارشدهندگان
آناستوگامنخستساختنمعنااثربرحسبخوداثر
است)هوی،78:1385(.تحلیلگربایدبهخوداثردقت
کندوباتوصیفدقیقسعیکندموضوعراحدسبزند
یعنیبادیدناثرخودرابهجایآفرینندةآنقراردهد
وسعیدرشناختاثرکند.دراینمرحلهمكاشفهای
صورتمیگیرد.درمرحلةبعداگرنگارهعنوانداردویا
برایتصویرگریکتابیکشیدهشدهبهمتنآنمراجعه
منابع بررسی کند. قیاس آن با را شده زده وحدس
مكتوب،حوادث،رخدادهاوشرایطزمانیکهتصمیمبه
کشیدنآنشدهمیتواندیاریکنندهباشدتابهمعنای
وجود به اثر گرفتن شكل از قبل معنا رسید. درست
یا مفسر تالش و فعال حضور به فهم عمل در آمده.
مخاطبنیازاستچراکهمعناتوسطدنبالهایازنشانهها
بازسازی برای نشانهها این بیانشدهاندکهعلمدرک
معنانیازاستایننشانههاراپیشفرضهاییمینامند
کهگاهبهامورعینیواجتماعیمرتبطبااثربازمیگردد.

)واعظی،473:1380(

معنا و تأویل 
تأویلنیزبهمعنابازمیگردد.تأویل،توضیحوشرح
فهماست.»ازنظرهیرشرسالتمفسرآناستکهدر
درونخودبهبازتولید،منطق،جهتگیریهاودادههای
فرهنگیمؤلف،ودریککالمدنیایذهنیویبپردازد«
)واعظی،478:1380(.پسبراینیلبهچنینمهمی
بایداطالعاتوآگاهیهایبهدستآمدهازمنابعدیگر
.)477 )همان: کند ضمیمه اثر خود دادههای با را
مفسراناززاویهدیدهایمتفاوتیبهمعنایاثرمینگرند.
نیز او بیان مفسر، اجتماعی و ذهنی شرایط تغییر با
تفاسیر تعدد باعث این که کرد. خواهد پیدا تغییر
میگردد،بنابراینتأویلبرخالفمعنامتغیر،تاریخیو
اثر مؤلف به معنا ساخت 474(؛ )همان: است سیال
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مربوطاستوهنگامیکهتصمیمبهخلقاثریگرفته،
معناتولیدمیشود.هنرمندباتالشمعنایذهنیخالقة
خویشراقابلفهمبرایدیگرانمیکندودرواقعبه
تأویل دوسویه مرحلة به اینجا میپردازد. آن توضیح
واردمیشودکهیکسرآنهنرمندوسردیگرمخاطب
تأویلیسعیدر فرآیند این نیزدر قراردارد.مخاطب
کشفمعنایذهنیهنرمندمیکندتابدینوسیلهفهم

بهتریازاثرپیداکند.
هیرشفهمرا»دقتفكری«درخوداثربراییافتن
توصیفی« »دقت مرحله در مفسر دانست. آن معنای
قصدمؤلفراکهتوانستهبهفهمیازآنبرسدرابرای
)احمدی،1370: میکند تبیین و تشریح مخاطبان
592(.درنگارهها»دقتتوصیفی«رانهتنهادرمورد
مخاطبکهبرایآفرینندهاثرنیزمیتواندرنظرگرفت.
نگارگرموضوعیراانتخابمیکند؛وابتدافهمخوداز
موضوعرادرذهنخلقمیکند،آنهنگامکهدستبه
قلمبرایکشیدنکرد،واردمرحلهتأویلشدهوذهناو
دیگرصرفاًمعطوفبهمعنانیستبلكهبهترکیببندی،
رنگگذاری،تناسبوتعادلکارمیاندیشدوباکنارهم
قراردادناجزاءسعیدرارائةاثرینیكودارد.مفسربا
کشف را شدهاست گرفته نادیده اثر در آنچه زیرکی
میکندوبابیانگویایخویشآنرابرایدیگرانقابل
زمان در اثر بازسازی تأویل و فهم مینماید. درک
آفرینشمیباشد.پژوهشدرزندگینامهمؤلفوجستجو
درقواعدخاصهرهنرمندیابهعبارتیسبکویژهاودر
حدسزدنمعنامیتواندیاریگرباشد.)همان:599(
و میشود آغاز تحلیل معنا، حدس با ابتدا تأویل در
میزان ارزیابی و سنجش به قیاسی مرحلة در سپس
اعتبارحدسمطابقباروشپرداختهمیشود.)واعظی،
479:1380(تأویلبهتأثیراتاثردردورههایمختلف
وبهزمانحالبازنمیگرددبلكهاینگونهمواردمربوط

بهداللتومرحلهداوریاست.

داللت و داوری 
درهنگامتحلیلاثرممكناستحقایقیفرعینیز
بهدستآیدکههرکدامبرحسبمنطق،قابلاستناد
بهعنوان اینمعناهایمتفرقمتن از هستند.هیرش

داللتیادکرد.داللتهارامیتوانازاوضاعاجتماعی،
غیره و رسوم و آداب افراد، شخصیت فرهنگی، نظام
با اثر ارتباطی واقعپل اطالعاتدر این برداشتکرد.
ممكن حتی و بیشمارند داللتها است. خارج جهان
و کنند تغییر نیز علم کشف و زمان طول در است
دریچههایتازهایازاثربررویمحققانبگشایند.یافتن
ازمتنراداوریمیگویندکهدرداوری اینداللتها
زمینه5اثرنیزبسیارمهمبودهوباتوجهبهآنداللتها
آشكارمیشوند»داوریرسیدنبهنتایجیاستقطعی
وقابلاثبات،کهازتوصیفاثربهدستمیآید،وبهاین
آن« از خارج مواردی با است اثر نسبت بیان اعتبار
)همان:593(وهرتوصیفیبهشدتبهتوصیفگرآن
وابستهاست.داوریآشكارسازیداللتهایاثرباتوجه
مطالعه که است آن طبقهبندی و آن از خارج زمینه

گستردهایراطلبمیکند.

داللت و نقد 
و هنری اثر زمینة با عمیقی وابستگی داللتها
آگاهیهایمخاطبدارند.اوباتوجهبهتجربیاتشخصی
خویشبااثرارتباطبرقرارمیکندودرکیمنحصربه
است داوری که مرحله این در میآورد. بهدست فرد
نتایجیمنطقیبهدستمیآیدکههمانمعانیثانویه
اثریاداللتهاهستندحالاگراینداللتهاراتحلیلو
دیگر آثار یا مختلف دورههای به توجه با و بررسی
مقایسهکنندودرکلآنهاراتشریحوبهزمانحال
یعنی داوری، »توصیف و پرداختهاند اثر نقد به آورده
شرحدقیقونظرینتایجیکهازتحلیلبهدستآمده،
درحكمنقادیمتناست«)احمدی،593:1370(.در
میکنند. پیدا دست داللتها زیرین الیههای به نقد
»نقد، دارد. وجود اثر نقد برای متفاوتی روشهای
محتوایمتنرابهزمینهایگستردهترمرتبطمیکند.«
فهم، و تأویل همانند نیز داوری و نقد )594 )همان:
مرحلهحدسیومقایسهایرانیزدارند،امازمینهتحلیل
اثرازنظرتاریخیگسترشمییابد؛درحالیکهتأویل
فقطبهزمانتولیداثروابستگیدارد.درنقد،دادههای
بدستآمدهنیزافزایشمییابدوبایدازابتدامشخص
نتیجهای چه انتظار و چیست نقد از هدف که کرد
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میرود،آنگاهباجزئیکردنبازهازپراکندگیوگمراهی
نقدجلوگیریشودکهاینمرحلهنیازبهتسلطکاملبر
را آن گوناگون جوانب از باید که دارد مسئله حیطه

سنجید.


هرمنوتیک هیرش و نگارگری
و معنا یک دارای اثر هر هیرش نظریات در
داللتهاییاستکهپژوهشگراندرتحلیلهایخویش
سعیدرکشفآنهادارند.ازاینروشبرایتمامیآثار
هنریوادبیاتازجملههنرنگارگریمیتواناستفاده
نمود.پژوهشدرنگارههابهعنواناسنادیازدورههای
پژوهشگران اختیار در ارزشمندی اطالعاتی گوناگون
قرارمیدهدکهبانگاهیعمیقتربهآنمیتوانآدابو

شاخصههای کلی طور به و معماری و لباس رسوم،
فرهنگیهردورهراتاحدودیدریافتکههمراهیبرای
منابعمكتوبهستند.براساساینتفكرمیتوانالگویی
پژوهشگر آن در که داد ارائه هنری آثار بررسی برای
معنا تولید باز جهت در را اثر آفرینش مراحل عكس
میپیماید.برایتفسیریکنگارهخوداثرراهنماییبرای
دریافتمعنااست.توصیفاثرابهاماتیراایجادمیکند
کهتالشدرجهتبرطرفکردنآنمعنا)قصدمؤلف(
راآشكارمیکند.درتفسیرپسازبررسیساختاریو
با و میشود دریافت هنرمند بیانی شیوه محتوایی
زندگینامه و اثر شكلگیری زمینههای در پژوهش
هنرمندوفهماثردرنهایتبهقصدوآگاهیمؤلفدر
ساختاثر-معنایموردنظرهیرش-نزدیکمیگردد.

شکل 1. مراحل تحلیل نگاره با رویکرد هرمنوتیکی هیرش
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برایتحلیلبارویكردهرمنوتیكیهیرشنگارههای
ایرانیرابهدودستهمیتوانتقسیمکرد:آنهاییکه
انتخابموضوعآزاد،ودیگریکههنرمند هنرمنددر
تابعمتنبودهاست.پسمعناینگارههاقصدهنرمنددر
انتخابموضوعوگاهیجبرمتنوسفارشدهنداست
کهشایداینگونهبرداشتشودکهیکهنرمندتحت
نظامقدرتمجبوربهخلقاثریشدهونقشهنرمنددر
آنبسیارکمرنگاست.امابانگاهیدقیقبهنمونههای
تاریخیمیتواندریافتکهدربسیاریمواردایدةاولیه
این هنرمند اما باشد سفارشدهندگان سوی از شاید
موضوعراتحتسلطةخویشدرآوردهواثرخودراخلق
میکندودراغلبموارداستقاللهنرمندحفظمیشود.
زیرا پرداخت، آن ساختاری تحلیل به باید ابتدا در
هنرمندازطریقفرمهاونوشتههاییکهبرگزیدهوشیوة
خویش قصد بیان در سعی کادر در آنها قرارگیری
داشتهاست.پسدراولینگامبایدنقوشدستهبندیو
هرجزءبهتنهاییوسپساجزاءبایكدیگرودرنهایت
باکلیتاثرسنجیدهشود،رنگهایبهکاررفتهودر
صورتوجودنوشتاربررسیگرددودراینجاالزماست
کهمفسربررسانهبهکاررفتهوقواعدآنآگاهیکافی
گام معنا کشف مسیر در درستی به بتواند تا داشته
برداردوبداندستیابد.هیرشمفسرومؤلفراهمچون
یک به مختلف زاویه دو از که میداند ناظری دو
گونهای به را ساختمان آنكه با مینگرند ساختمان
نظر اشتراک به آن در میتوانند اما میبینند متفاوت
برسندچراکهساختمانتغییرینیافتهاستوباتوجه
را ناپیداست ازنظر ادراکعقلیآنچه بهقوةتخیلو
)هیرش،132:1967(هنگامی نمایند. بازسازیذهنی
کهاینمرحلهبهپایانرسیدتحلیلگربهنكاتتأکید

هنرمندوشیوهبیانوروایتنگارهدستمییابد.
اگرنگارهبرایتصویرگریداستانیخلقشدهباید
اینجا در شود. داده تطبیق نگاره با و بررسی داستان
محققباپیبردنبهشیوهبیاننگارگربهفهموتفسیری
کهاوازاثرداشتهبسیارنزدیکمیشود.براینگارهایبا
هنرمندمشخصدرآغازبهبررسیزندگینامهوسایر
ازلحاظتاریخیمورد ادامهنگاره نگارههایوی،ودر
پژوهشقرارمیگیرد.امادرموردآثاریکهنگارگرآن

مشخصنیستبایدمستقیمبهسراغتحقیقدرشرایط
خالقیت تاریخی پژوهش در رفت. نگاره تاریخی
چه از که برمیگزیند او و است مهم بسیار تحلیلگر
طریقیمیتوانددیدگاهخودرابههنرمندنزدیککندو
معناراحدسبزند»حدسبایدبهطورخاصدرزمینه
هرمتنوباتوجهبهمجموعهایقراینوشواهدصورت

پذیرد«.)واعظی،479:1380(
پسازیافتنحدودتاریخی،مكانپیدایش،کارگاه
اوضاع مطالعه به آن، پادشاه و نگاره تهیه سلطنتی
اجتماعیبااستفادهازمتونآندوره،آدابوفرهنگو
درکلشرایطتاریخیآنزماندستیافتودرپایان
اینمرحلهعلتنحوهارائهنگارهبدینصورتمشخص
میگرددکهباتوجهبهموضوعنگارهتاحدزیادیمعنای
اثریاهمانقصدهنرمنددرآفرینشاثریافتمیشود.
معنا زدن حدس در پژوهشگر به مطالعات این تمام
کمکمیکندودرضمناینمطالعهمعناهایثانویهای
ازاثریاهمانداللتآشكارمیگرددوهمزمانبامراحل
یافتن برای و میدهد رخ نیز قضاوت مرحله فهم
داللتهایبیشترمیتواناثرراباسایرنگارههایهمان
مكتبومكاتبقبلوبعدآننیزمقایسهکرد.)شكل1(
درتحلیلیکنگارهلزومیبهتكمیلمراحلفوقنیست
بلكهتاجاییپیشمیرودکهسؤالایجادوبهآنپاسخ
دادهشودزیراهرمتندارایبینهایتداللتاستکه

هیچگاهنمیتوانادعاکشفتمامآنراداشت.
درادامهبراینمونهیكیازآثارکمالالدینبهزادبا
میگیرد. قرار تحلیل مورد هیرش نظریات به توجه
انتخابایننگارهبهدلیلتوجهمحققانبهآثاربهزادو

تحولشدرتاریخنگارگریاست.
هنرکمالالدینبهزادومسئلهمعنایآثارهنریاو

بیستم قرن آغاز در که است هنرمندی بهزاد
هنرپژوهانخارجیبهاوپرداختندوبهدنبالآننیزدر
داخلکشوراووآثارشبهموضوعپژوهشیبدلشد.
عدهایعلتاینعالقهرادرتواناییاودرتغییرسبکهای
پیشینوتكاملآنوتأثیریکهبرنگارگریپسازخود
نگارگری ایران بر عالوه سبكش که میدانند گذاشته
هند،ترکیه،آسیایمیانهرانیزمتحولساخت)سوچک،
بیتا:11؛بهاری،بیتا:31؛لنتس،271:1382؛پاکباز،
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423:1378-424(.برخینیزایندیدگاهرامبالغهآمیز
معرفیمیکنندوآنراتالشیدرجهتافزایشقابلیت
میدانند. بیستم قرن اوایل هنری بازارهای در فروش
)راکسبره،بیتا:58(بههرروینمیتوانسهمبهزادرا
درنگارگرینادیدهگرفتوآثاراوبیانکنندهویژگیهای
آثار به نقدها پیشینه فردسبكشهستند. به منحصر
بهزادنهتنهادرزمانکنونیکهدرعصرخودشنیزبوده
براینمونهدربابرنامهآمده»ازمصورانبهزادبود.کار
مصوریرابسیارنازککرداماچهرههایبیریشرابد
میگشادغبغباورابسیارکالنمیکشید،آدمریشدار
راخوبچهرهگشاییمیکرد«)فرهنگستانهنر،بیتا:
و بهزاد نام بزرگی بر شاهدی توصیفات این .)128

تصدیقیبرنظریةدستهنخستاست.
تحقیقاتصورتگرفتهدرموردبهزادرابهسهدسته
میتوانتقسیمبندیکرد:1.تاریخی؛کهبهمتونکهن
کهنامبهزاددرآنهاآمدهوبهزندگیاوپرداختهاند.
2-تحلیلی؛درآنهاآثاربهزادموردتوجهاستودربارة
.3 شده. بحث داللت و معنا او، به آثار نسبت صحت
مقایسهای؛بهآموختههایبهزادازسنتپیشازخودو
تأثیراتیکهبرمكتبهایپسازخودداشتهاشارهدارند.
آغاززندگیبهزاددرابهاماست،امااحتماالًحدود
860ه.قدرهراتبهدنیاآمد.درکودکییتیمشدو
یكیازبستگانشبهناممیرککهنقاش،خوشنویسو
مذّهبدربارسلطانحسینبایقرابودهسرپرستیاورابه
عهدهگرفتهاست)آژند،19:1388(واوراازکودکی
تحتتعلیمقراردادوعاملیبرایراهیابیاوبهکارگاه
کتابخانةسلطنتیشدکهدرآنجانیزازاستادانبرجسته
کارگاهازجملهپیرسیداحمدتبریزیبهرهبرد.پیرسید
احمدراشاگردجهانگیربخاراییکهاونیزازشاگردان
نامکونگبودمیدانند؛پسکارگاه به استادیچینی
هراتراخالیازتأثیراتمغولیوچینینمیتوانمتصور
شد)راکسبره،بیتا:73(.اماروایتدیگرینیزوجود
ابداعی پویایی و تحرک از برگرفته بهزاد سبک دارد:
احمدموسیاستکهباسیاهقلمهایپرحالتوجنبههای
عرفانیموالناولیاهللتكمیلیافت،میرکآنرابهارث
بردوبهبهزادانتقالداد.)بهاری،10:1386(بهزادمورد
توجهامیرعلیشیرنواییوزیرخردمندسلطانحسین

قرارگرفتوبهسرپرستیکارگاهسلطنتیمنصوبشد.
راواردحلقةعرفانینقشبندیهکرد بهزاد اینآشنایی
)همان،120(درمحافلاینفرقهبابزرگانادب،هنرو
نزدیکآشناشدوسنتفكریـاعتقادیش از عرفان
شكلگرفت.بهدلیلهنردرخشانشدرهرزمانمورد
توجهحاکمانوقتبودوبعدازسلطانحسیندردربار
به طهماسب شاه و اسماعیل شاه ازبک، خان شیبک
فعالیتهایشادامهداد.بهزادهنرمندیاستثناییاست
کهسبکواقعگرارادرنگارگریایرانیواردکرد)گرابار،
144:1390(ودرتوجهبهجنبههایمردمیوانسانی،
و واقعی حرکات و حالتها نگارگری پیكرههای به
ظاهریدرحالگفتوشنودداد)کنبای،75:1389(
پرداخت با بسیار، جزئیات با فضاهایی در را آنها و
ظریفقرارداد.فضاینگارههابهواقعیتجامعهآوردو
مردمرادرحالانجامامورروزانهزندگیبهتصویرکشید.
هرچندازحمایتدرباربسیارسودبرداماآثارشدارای
طنزیگزندهازنابرابرهایجامعههستندکهدرهراثر

بهگونهایآنرانشاندادهاست.)گرابار،150:1390(
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تحلیل نگاره »اغوای زلیخا یوسف را« 
نگارهگریزیوسفاززلیخابرایبوستانسعدیدر
برایسلطان هرات در قمری سال893-894هجری
کتابخانة در اکنون و کشیدهشدهاست بایقرا حسین
قاهرهنگهداریمیشود.)رسولی،336:1386(بهزاددر
دیباچةاینکتابتصویریازبزمسلطانحسینرادر
دوصفحهمقابلهم،کهدریكیفضایبیرونیکاخودر
دیگریقسمتداخلیکهسلطانحضورداردراکشیده
شبان«، و »دارا حكایت چهار این، بر عالوه او است.
و محضرقاضی« در »مباحثه مسجد«، در بر »گدایی
با نمودهاست. تصویر نیز را زلیخا« و یوسف »اغوای
مراجعهبهروایتهایایننگارههامیتواننوعیانتقاد
میانقدرتوضعف،فقیروغنی،جهلوداناییرادید،
گوییبهزادعمداًخواستهبهنوعیاعتراضخویشرابه
گوشسلطانحسینبرساندواورانصحیتکند.این
کتابجزءآندستهازآثاریهستندکهدرنسبتشبه
کمالالدینبهزاداتفاقنظروجوددارد،سبکوقلماورا
دنبالکرد.چهار نگارههایآنمیتوان درجایجای
و بهزاد آثار تشخیص برای مالکی آن امضادار تصویر
مورد و )بنیتون،242:1382( او درکسبکشخصی
عالقهپژوهشگراناست.ایننگارهوبرخیازنتایجبه
دستآمدهازاینپژوهشهاباتوجهبهنظریاتهیرش
بازخوانیمیشودتامعنایاثرکهنزدهیرشهمانقصد

مؤلفاستوچگونگیدستیابیبهآنتحلیلشود.

معنا، فهم و تأویل این نگاره
اثربایدعكس بنابرآنچهآوردهشدبرایفهمیک
مراحلتولیدآنطیشودودرمرحلة»دقتتوصیفی«
بهخوداثرپرداختهمیشود.ایننگارهفضاهایمختلف
تزئین تمام زیبایی به که میدهد نشان را کاخ یک
با سبز لباس با مردی نگاره طالیی نقطة در شدهاند
هالهاینوربهدورسرشکهبایدازاولیاءباشدودستش
بهسمتقفلبهقصدرهاساختنخویشازدستانزنی
کهبالباسقرمزرنگبهحالتنیمخیزترسیمشدهاست.
اختصاص بهخود را تصویر بیشترسطح پرتزئین کاخ
دادهوشخصیتهایداستانرادربرگرفته»اماقهرمانان
نمیشوند«. گم رنگارنگ تزئینات این میان در اصلی

)اشرفی،102:1382(فضاازبیرونحیاطشروعشدهو
تاجایگاهزنهفتفضاراشاملمیشودکهباهفتدر
اتفاق کاخ باالی قسمت در حادثه شده. جدا هم از
میافتد،مهتابیکهزنازآنبهسمتاتاققصرنیمخیز
دیواری با قصر خارج وسمت باز آن شده،سهطرف
پوشیدهشدهتارخدادداخلبرایناظرکهگویامحرم
استنمایانباشدوچشمهمسایگانداخلقصرنیفتد.
بنابرنوشتةمتنبادگیریبررویمهتابیقرارداردکه
شكلآننسبتبهسایربادگیرهانامتعارفاست.وزن
تحمل ندارد چندانی استحكام که چارچوبی را آن
میکند.مرددرفضاییبادودراستوپاهایاوبرروی
قالیچهایکهدرکفانداختهشدهوباالیآننیزگنبدی
نمونهها سایر از مالیمتر شیب با تَرکهایی با ُرک؟
مسقفشده.دیوارهایقصربهبهتریننحوتزئینشده،
راهپلهوزنبصریشخصیتهاراجبراننمودهوکمک
نوع اینكه عین در نمودهاست ترکیببندی تعادل به
حرکتآنباحالتحرکتبدنزنهماهنگورنگآن
کمرنگترازلباسزناست.کتیبههابهطریقیطراحی
شدهاندکهاضالعسهکتیبهموربهمچونفلشیچشم
و میکند هدایت داستان شخصیتهای سمت به را
در است. بدنزن و پلكان نیزدرجهت آنها حرکت
سرلوحةاثر»حكایتیوسفوزلیخا«بهداستاننگاره
اشارهداردومتناصلیروایتسعدیازکتیبهمرکزی
بهسمتپایینآغازمیشود.دوبیتکتیبههایباالیی
مربوطبهحكایتقبلیاست.درکاشیدرسمتچپ
»عملالعبدبهزاد«امضاءبهزادخودنماییمیکند.برای
کند. کمک میتواند آن سفارش علت معنا دریافت
عشق تمّنای که داستان اوج بیت دوازده در سعدی
یوسفازجانبزلیجاوامتناعوگریزوپارهشدنجامه
یوسفبهدستزلیخاستراآوردهوهدفشپندواندرز
ازعاقبتاموروهشداربرگناهامروزاستکهفردارا

پاسخیبرآننیست.
درحكایتسعدیبهفضایحادثههیچگونهاشارهای
نشدهاست.اینداستانپیشازایندرتوراتاینگونه
بیانشده:»روزییوسفبهخانهآمدتاتمشیتامور
بپردازدوهیچیکازخدمتكاراندرخانهنبود.دراین
هنگامهمسرپوطیفر،جامهیوسفراگرفتوبازگفت:



57

����������������������������������������������������������������� میا   مناز نریش  ی دن  ر دا نایپرد  رمیی نپو  نر) شمیند میا او  نمنک  ر حیان ریر حیاند ییسن ا ملنواپ

بامنهمخوابهشو«.)ستاری،12:1373(درقرآننیز
اینچنینآمده»بانویخانهبمیلنفسخودبااوبنای
مراودهگذاشتروزیدرهارابستویوسفرابهخود
دعوتکرد«.)یوسف:23(درهردومكانداستانخانه
زلیخابودهکهدرقرآنبهدرهایبستهنیزاشارهشده

است.فردوسیهمماجراراروایتمیکند:
»زلیخانزدیوسفمیآیدوازاومیخواهداندوهپدر
اما میکند؛ کام تقاضای وی از سپس بزداید. دل از
یوسفنمیپذیرد.زلیخاچندینبارتقاضایخودراتكرار
میکند؛امایوسفباترسازخداوسرباززدنازخیانت
بهعزیزاوراازخودمیراند.تمامراههاییکهزلیخابرای
جلبتوجهیوسفمیرود،نافرجاممیماند.زاریزلیخا
دایهاشرابهپرسوجووامیدارد.دایهباآگاهیازراز
آن به زلیخا میسازد. آینه از عمارتی او برای زلیخا،
عمارتمیرود،یوسفرافرامیخواند.وسوسةزلیخادر
یوسفاثرمیکند.اماهنگامیکهیوسفمیخواهدبااو
اتاق گوشة از سپید دستی آغاز در شود، آغوش هم
را تو »خدا شده: نوشته آن به که میشود پدیدار
ازغلبةشهوتتوجهنمیکندوگرة میبیند«.یوسف
نخستجامهرامیگشاید،باردومدستهویدامیشود
درحالیکهکفآننوشتهشده:»امیدازحوربهشت
ببر«.یوسفگرةدومرامیگشاید.باردیگرخدابهاو
رحممیکندوجبرئیلدرهیأتوسیماییعقوببراو
و میدهد بیم دوزخ عذاب از را او میشود؛ پدیدار
خواهشمیکندآبرویشرانریزد.یوسفازدستزلیخا
میگریزد.زلیخاسردرپیاومیگذاردوپیراهناورا
و میشود پریشان زلیخا میرسد. سر عزیز میدرد.
یوسفرابهخیانتمتهممیکندعزیزبریوسفخشم
میگیردویوسفطفلیسهماههرابربیگناهیخود
و )کرمی مییابد«. در را حقیقت عزیز میگیرد. گواه

حقیقی،95-94:1388(
ازجملهجامی ازفردوسیشاعراندیگری بهغیر
با جامی روایت تفاوت کردهاند. بازگو را حكایت این
همآغوشی از نقاشیهایی با کاخ تزئین در فردوسی
یوسفوزلیخا،هفتاتاق،هفتدرباهفتقفل،تهدید
زلیخابهخودکشی،یوسفباایمانتر،منصرفشدنو
گریزیوسفنهازطریقغیبیکهباشیوةعقلیپساز

افكندن و جان بی بتی از زلیخا داشتن شرم دیدن
)جامی،684-671:1375( است. او برچهره پردهای
جامیدربیانروایتجایگشتهاییبوجودمیآوردکه
زمانجامی مردم فكری رشد و تغییر آن دلیل شاید
شدن پدیدار و غیب از دستی آمدن دیگر که باشد
راپذیرانیستند.توصیفاتجامیدر بریوسف یعقوب
جزئیاتوتزئیناتکاخنیزبسیارتأملبرانگیزاست.آیا
را بهزاد که است جامی خیالخالق از برگرفته اینها

تحتتأثیرقرارداده؟
هراتدراینزمانشهریآبادوثروتمندبودکه
و بستان و باغ به تبدیل بیابانها نیز »درخارجشهر
کشتزارشد،باغها،کشتزارها،قصوروبلوکاتبهیكدیگر
زمین بر بهشت گویی که چنان گردید، متصل
بیان برای سلطان )48 :1386 بیانی، ( آمدهاست«.
قدرتخویشباغوکاخجدیدیبناداشتکهدرشرح
زیباییآننوشتهاند:»بیشترینرنگبهکاربردهشده
طالییوالجوردیبودوخشتهایزرینیدرآنکار
به دم آفتاب نور زیر در بودکهصبحها گذاشتهشده
سرخیمیزدوتاللوییخاصداشت.جداردیوارهابه
نقاشیهای و بود« نقشطالیی و آبیالجوردی رنگ
بسیارداشت.)همان،49(بانگاهیدوبارهبهنگارهبهزاد
آنچهخودنماییمیکنداستفادهازرنگالجوردیو
فرشی زیبا، تزئینات نقاشیها، کاشیها، در طالیی
خوشنقش،عمارتیباشكوهاستکهباتوصیفاتکاخ
سلطانبسیارنزدیکاستوآنچهرابرماآشكارمیکند
آنها دو بلكههر نبوده تأثیرجامی بهزادتحت اینكه
تاریخیآنروزشهر باتوجهبهفضای را روایتقرآن
همانندی شاید و توصیف خویش دیدههای و هرات
سلطان و مصر عزیز تشابه به ظریف اشارهای کاخها

حسینبایقرااست.
تیموری هرات تاریخی فضای عمیقتر فهم برای
بررسیمیشود.دراینزمانسلطانفاضلحسینبایقرا
بااستمدادازوزیرفرزانهاشامیرعلیشیرنواییمحیطی
مناسببرایرشدهنرآمادهساختهبود.اومجالسیبرپا
میکردکهدرآنهنرمندان،ادیبانودانشمنداندرآن
هماندیشیمیکردند.)همان،47(جامیعارفپرنفوذ
آنهنگامبودکهشایداینمحافلبابآشناییاووبهزاد
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گشت.عدهایازپژوهشگراننگارةبهزادراتحتتأثیر
هفتاورنگجامیمیدانند.

آبادبودکه ازشهرهایبسیار هراتتیمورییكی
تجارتدرآنرونقداشت،اوضاعاقتصادیحكومتو
و اقتصادی امنیت سایه در بود. خوب بسیار مردم
اجتماعیمدرسه،خانقاه،آرامگاهوکاخهاییساختهشد
نظیر بی خود نوع در آن گنبدهای خصوص به »که
تا فكری« »دقت با )49 :1386 )بیانی، بودهاست«.
به باید برایدریافتمعنا اما اثرفهمیدهشد حدودی
مؤلفنزدیكترشدوجهانفكریاورابازسازیکرد.در
هراتفرقةنقشبندیهپیروانفراوانیداشتکهعبیداهلل
احراروعبدالرحمانجامیازرهبرانآنبودند.اینگروه
سلطان حضور با محافلش که داشت قدرت آنجا تا
حسینبایقراووزیرشامیرعلیشیرنواییتشكیلمیشد
ودربیشتراصنافبازارنفوذداشت.اینفرقهبرخالف
سایرمسالکعرفانیعزلتوانزوارانهیمیکردوبراین
بابودندرمیانجمع،بهکار باید باوربودکهسالک
کردنوفعالیتاجتماعیبپردازدوبهمرتبهایروحانی
نباشد. غافل خدا ذکر از نیز بازار میان در که رسد
کشاورزی احرارخود خواجه )کاشفی،67-36:2536(
میکردوهرچنددرابتدافقیربودامابهثروتفراوانی
میکرد. دعوت کار و کسب به را پیروانش و رسید
)احراری،47:1385-49(نقشبندیانبهدربارنزدیک
از بعد بهمردمرنجکشیدهکه اینوسیله به شدندو

حملهمغولضعیفشدهبودندیاریرسانند.
نقشبندکسیبودکهبررویپارچهنقاشیمیکردو
شایدفرقةنقشبندیهطریقتیبودهخاصنقاشانوغیر
ازتأثیراتجامی،بهایندلیلبهزادنقاشجزئیازاین
فرقهگشت.اکنونکشیدنچنانکاخعظیموزیبایی،
تغییردرموضوعاتورویآوردنبهکشیدنمردمکوچه
وبازارقابلدرکاستکههمهنشأتگرفتهازتعالیمو
تفكراتاینفرقهاست.قصدبهزاد)معنایاثر(تصویر
کردنداستانیازگلستانسعدیبودهکهاودرایناثر
راتصویرکردهودر ارادتخویشبهجامی اندیشهو
کتیبههاینگارهداستانیوسفوزلیخابرگرفتهازکتاب
جامیراآوردهاست.وینهتنهاشاهدکاخنگارهبودکه
باانتخابوکشیدناینطرحنوعیهمسوییفكریبا

شكوه و جالل مادی، زندگی بر تأکید در نقشبندیه
اعتقاد و جهانبینی با منطبق معنا نموده؛ ترسیم
سبک و میکند رهنمون اثر خلق در را او هنرمند،
شخصیهنرمندرابهوجودمیآورد.اینمتنبهمنبعی
برتوسعهآگاهیبدلمیشودوهرمخاطبیبرجنبهای
خاصازاثرتأکیدمیکندکهدالتهاییازاثرراآشكار

میسازد.

داللت، داوری و نقد
داللتمعناهایثانویهایاستکههنرمنددرهنگام
به ناخواسته صورت به خود مشاهدات بنابر اثر تولید
دانستنیهای نیز نگاره این میکند. منتقل مخاطب
دیگریرانیزبرماآشكارمیکندکهنمیتوانتنهابا
تكیهبرنوشتارآندورانبهآندستیافت.آثاربهزاد
که را داللتهای از نمونهای که شده پژوهش بسیار
محققانآنرادریافتکردهاندویامیتوانندآنرابیابند

درادامهآوردهمیشود.
درنگاهعارفانهبهاینداستان،بهدوجنبهمتفاوت
ازعشقاشارهشدهاست،عشقسرکشولجامگسیخته
هم با دو این که یوسف الهی و زیبا عشق و زلیخا
الهی، جنبههای زلیخا که هنگامی نیستند. جمعپذیر
عشقرافهمیدبهخواستهومراددلدستیافتواین
داستانسراسرنمادیازطیطریقدردستیابیبهعشق
پاکاست.هفتخوانبالوآزمایشکهیوسفپشتسر
نهادتاتوانستبهمنزلحقیقترسد.بهزاداستادانهاین
نمادهارادرنگارهبهظهوررساندهاستهفتدر،پلكان
پیچدرپیچ،خطوطمورب،رنگلباسها،نقوشدرهم
داللتهای القای به کمک ختاییها و اسلیمی تنیده
)حسینی دارد. الهی امتحان خم و پیچ و اثر نمادین
راد،474:1386(درروایتفردوسیکاخباآینه،ودر
داستانجامیباتصاویریازیوسفوزلیخاتزئینشده
امابهزادتوانستباتجریدیکردننقوشداللتهایاثر
تمام بیافزاید. آن به نمادین مرحله یک و عمیقتر را
با داخل در که ختایی و اسلیمی نقوش با را دیوارها
رنگهایسردمثلسبزوآبی،وخارجخانهبارنگهای
گرمبهویژهنارنجیشفافپوشاندهکهبهنورخورشید
اشارهداردوایننوروروشناییبهصورتهماهنگو
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ذات ازآگاهی نمادی و تابیده نقاشی تمام بر یكدست
الهیبرتماموقایعاست.)شكفته،41:1386(زمانو
مكانغیرفیزیكیاست،»اوباترسیمنمونههایعالیو
کاشی رنگهای درخشش و نور انعكاس و رنگارنگ
کاریهاونقوشهندسی،سیرازظاهربهباطندارد«.
)درخشانی،59:1382(اوازپرسپكتیوویژهایدرآثارش
استفادهکردهکهکاماًلباعینیگراییوبازنمودفاصله
داردوفضایآثارشراناسوتیکردهاست)همان،62(.
اجزاء و فضاها بین پیوستگی و کهوحدت،هماهنگی
و )473 :1386 راد، )حسینی آورده پدید تصویری
تزئیناتبهتخفیفتمرکزبرپیكرههایمحوریونقوش
)425 :1386 )محمدزاده، نمودهاست. کمک انسانی
چهرههایایرانیوبااحساس،توجهبهشبیهسازیآنها
ایجاد شدن، رنگینتر مضامین، در تغییر اشخاص، با
از طراحی در ظرافت افزایش و جدید ترکیببندی
تحوالتیاستکهبهزاددرنگارگریایجادکرد)رسولی،
335:1386(ومخاطبرادرمقابلمجموعهایازرمزها
به ذکاوتش و آگاهی به توجه با هرکس تا داد قرار
خوانشیازاثردستیابدوهرجزءرابهکلواجزای

دیگرپیونددهد.
زلیخا و یوسف نگاره ساختاری تحلیل تجزیه در
خطوط از اثر کل میشود: نمایان جدیدی یافتههای
آنشبكهای ادامه با که تشكیلشده افقی و عمودی
حاصلمیشودکهجایگیریاجزاءدرآنشایانتوجه
است.ازنظرتعدادبهترتیبخطوطعمودی87خط،
مورب72خط،افقی55خطومنحنی7خطرادارا
هستند)رسولی،345:1386-346(کهبرایناساس
استفادهزیادترازخطوطعمودیچهآگاهانهیاناآگاهانه
را آن از فرار و منتقل بینندگان به را کاخ استحكام
دشوارترمیکند.تعدادخطوطموربدرردةبعدیقرار
داردکهباعثتشویش،اضطرابوتحرکصحنهمیشود
وعاملزمانرادراثرمطرحمیسازد.)همان،338(از
خطوطمنحنیکهنرمیولطافتراالقامیکنندحداقل
استفادهشدهاست.باسادهکردندوپیكرةانسانیبه
بهزاد طراحیهای پایه که رسید میتوان اسلیمهایی
استتماماجزاءتصویرباچنانمهارتیکناریكدیگرقرار
فراواندرخط،سطحو تنوع با گرفتهاندکهتصویری

رنگزیرساختیمنسجم،منظموگویشیواحدداردتا
:1382 )قاضیزاده، شود. حفظ اثر پویایی همچنان
152-155(حضوردوشعرازجامیوسعدیدرنگاره
لر،1388: )موسوی بهشمارمیرود. بهزاد ابداعات از
301-303(اوفرامتنیتولیدنمودهکهریشهدرمتون
قبلیدارداماکاماًلازآنهاجداست.)همان(دربناهای
آنها تمام اما دارند وجود رک گنبدهای دوره این
ارتفاعیبلندتروزاویهایبیشتردارند.همزمانباتولید
ایننگاره،بناهاییدرشمالایرانموجودبودهاستکهبا
از شدهاند مسقف مالیم شیب با ترکدار گنبدهایی
جملهامامزادهبیبیسكینهحدود900ه.قکهسقف
آنچه به توجه با و بودهاست ازچوب آن مانند گنبد
اسفزاریازهراتتیموریتوصیفکرده،تعدادکمیاز
برابر باچوبسروکهدر بناهاآجریبودهاندوبیشتر
داشتهاندساختهمیشدند. مقاومت ورطوبت حشرات
)ویلبروکلمبگ،58:1374(شایدبتواننتیجهگرفت
سقفآنچوبیوسبکمعماریهراتباآنچهدردوران
برای البته بوده رواجداشتهمتفاوت ایران تیموریدر
اثباتایننتیجهبهمطالعهبیشترینیازدارد.درتمام
کشف در سعی اثر داوری مرحله در پژوهشها این

داللتهایآنشدهاست.
نقشهآن قرارگرفتهکه پاییوسف زیر به فرشی
ترکیبی،هندسیوگیاهیاست.ازدورةتیموریهیچ
فرشیباقینماندهاست)یارشاطر،75:1384(وآنچه
محققانبهعنوانطرحونقشفرشهایدورةتیموری
ارائهمیدهندبااستنادبهنگارههایآندورهاستکهتا
پیشازایندورهفرشهاداراینقشمایههندسیبودند
اماباآمدنبهزادنقشمایههایگیاهیبهآناضافهشد
و )شراتو شد. ایجاد فرش طرح در جدیدی سبک و
این اثر هرمنوتیكی بررسی در اما گروبه،62:1376(
موضوعنیازبهتأملبیشتریداردزیرااثربههمراهسایر
متونموردداوریقرارمیگیرد.تسلطبهزاددرتذهیب
باتمامنگارههایاوبهرخکشیدهمیشود،کاشیکاریها،
با تزئینات تمام و لباسها،مشبکها،گچبریها طرح
خطوطاسلیمیوختاییشاهدآناست.بامراجعهای
دیگرباربهمتنجامیوتوصیفاتاوازفرشکاخنقشه

گیاهیآنآشكارمیشود:
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شــکفته جایــی  هــر  بــود  فرشــش  ز 
خفتــه نــاز  مهــد  بــه  هــم  بــا  گل  دو 
)جامی،674:1375(

را جامی متن به بهزاد وفاداری بار دیگر نیز این
برخی نتیجهگیری اینگونه اما میکند. مشخص
پژوهشگرانکهبهزادرامبدعوطراحنقوشگیاهیدر
فرشایرانمیدانند،جایتأملبیشتریداردوبرایآن
بایدبهنقداثروبررسینگارههایبهزادهمراهباسایر
متون،مقایسهباطرحهایقبلوبعدآندورهودیگر

مناطقپرداخت.
شاگردانبهزاددرمكتبتبریزصفویاصولویرا
بامشاهداتوتجربیاتفراوانغنیساختندوقادربه
بهزاد تأثیرات )درخشانی،63:1382( آنشدند. بسط
از یكی توسط و نشد خالصه تبریز مكتب به تنها
شاگردانشبهنامشیخزادهبهماوراءالنهررفتومنجربه
شكلگیریمكتببخاراشد.»صخرهها،بوتههاوحاالت
هرات مكتب به بسیار آن پیكرهها«ی طبیعی و زنده
نزدیکاست.)همان:170(دربخارانگارهابتدابهصورت
کاملتقلیدیازمكتبهراتبودپسازآنسنتهای
را بخارا سبک انتها در و یافت تلفیق آن با بومیاش
بوجودآورد.)اشرفی،245:1382(مكتبهراتدرهر
سرزمینیرفتباسنتهایبومیتلفیقشد،وبهتكامل
آنکمکنمودوسبکاختصاصیآنمنطقهرابهوجود
آورد.بابررسیآثاربهزادبانگارههایگذشتهلطافتو
انعطافبیشترآثاراودرمقایسهبااستادانیچونجنید
وخواجهعبدالحیوآثارمربوطبهشاهنامهبایسنقری،
خمسهنظامیوظفرنامههراترانشاندادهمیشود.
مقایسه با پژوهشگر اینجا در )59 )درخشانی،1382:
اثر نقد به داوری آمدهدرمرحلة بهدست داللتهای
پرداختهواینداللتهارابهزمینهایگستردهترمرتبط

میسازد.
باوجودداللتهایبیشماراثرهمچنانمیتوانبه
نوع ورودی، درهای باالی کتیبه داد. ادامه آن داوری
اجزاء نسبت هماهنگی گچبریها، درها، خاتمکاری
معماریبانمونههایدورهتیموریو...بررسیهرکدام

داللتیرابرماآشكارمیکنند.درتحلیلایننگارهبا
به اثر ابتدادرمرحلهفهم رویكردهرمنوتیكیهیرش
جزئیات در آن خلق برای )معنا( نگارگر قصد دنبال
آن، گوناگون روایات و داستان اثر، فرمی و ساختاری
و دقت دوره آن اعتقادی و اجتماعی تاریخی، شرایط
مطالعهگردیدکههنرمندباتأثیراتیکهازتصوفغالب
در را جامی به ارادت یعنی خود قصد داشته روز آن
ترسیمداستانگلستانباروایتیازهفتاورنگنشان
پژوهشگران توسط اثر داوری مرحلة در است. داده
بال، خوان هفت نماد در هفت جمله از داللتهایی
خمهای و پیچ نشان به پیچان نقوش و ترکیببندی
آزمونالهی،استفادهازرنگهایسردوگرمبهمنظور
روایتنمادینموضوع،چهرهسازیهاوشبیهسازیآنبا
هرات، روزگار آن معماری در چوبی گنبد اشخاص،
لباسها،نقوشکاشیکاریهاوفرشهاو...آشكارشد.
تمامپژوهشگرانبرایدستیابیبهاینداللتهامسیری
راطیمیکندکهمرحلهداوریاثراستدرمقایسهای
کهمیانداللتهایبهدستآمدهوسایرآثارونمونههای
حقیقیصورتمیگیرداثرنقدمیشود.درنقدنگارهبا
و پسین نگارگریها و بهزاد آثار دیگر با آن مقایسه
پیشینتأثیراتبرمكتببخارا،تبریزصفویوانعطاف

بیشترآثاراودرمقایسهبااستادانشنمایانگردید.
چگونگیتحلیلیکاثرهنریمعناوراهرسیدنبه
این سعی و است پژوهشگران نظر مورد همواره آن
نوشتارایجادروشینظاممندبودهتابتوانباپژوهشی
و علم توسعه جهت در نیازی عنوان به میانرشتهای
با و کاست هنر پژوهش در آشفتگی از اندیشه
تقسیمبندیدادههایپژوهشبهدرکبهتراثر،مؤلف،

مخاطبوبسترآنهاکمکنمود.

نتیجه گیری
مطالعات توسعه برای میانرشتگیمیتواند طرح
هنر،نقشیکلیدیداشتهباشد.اینرویكردمیانرشتگی
رابیشازهمهمیتواندرکاربردنظریههایمختلفو
این در دید. هنر مطالعة در مختلف روششناسیهای
مقالهبهطورمختصربهاهمیتمیانرشتگیدرتاریخ
به اشارهشد.هرمنوتیک اثرهنری هنروفهممعنای
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مثابةرشتهایکهمسئلهمحوریاش،معناوتفسیرآن
است،میتواندکمکبزرگیبهپارادایمهایمحتواگرادر
مطالعاتهنریداشتهباشد.دراینزمینهبهطورخاص
بهنظریةهرمنوتیكیاریکهیرشدراینمقالهاشاره
شد.هیرشبهماکمکمیکندکهروششناسیدقیقی
رابرایفهممعنایاثرهنریبامحوریتمعنایمورد
نظرمؤلفداشتهباشیم.درنظریاتهیرشمعناازداللت
جداشدهکهاولیبهقصدمؤلفاثروابستهودیگری،
مخاطبان و محققان برای متن که ثانویهای معناهای
آشكارمیکند.بهدنبالاینتقسیمبندیمعنایهرمتن
ثابت،اماآنمعانیجدیدومتغییریکهبرداشتمیشود
شناخت حوزة در تأویل و فهم است. آثار داللتهای
معنایاثرقرارمیگیرد.فهمیافتنقصدمؤلفوتأویل
دورههای در مخاطبان و دورهها توجه با آن شرح
گوناگوناست.داللتهایهراثربیشمارندوباتكیهبر
آنمیتواننتایجفرهنگیآدابورسومواطالعاتدر
دورههایمختلفبهدستآورد.شناختاینداللتهارا
داوری،بسطوگسترشومقایسهآنرانقدمینامند.
مرزبندی نمیتوان پژوهش یک در است مسلم آنچه
دقیقیازاینمباحثارائهکردوممكناستدرضمن
مطالعهیكیازمباحث،دیگرینیزکشفگردد.همانگونه
کهدیدهشدبهبهزاداثریازسعدیسفارشدادهشده
بودامااوباتیزبینیاثریازجامیراخلقکردوباآوردن
اثری رندانه صورتی به بنا کتیبههای کاشی در اشعار
صرف مجری تنها او بود. کرده خلق خویش مطلوب
نظریات صرفاً پس بخشید. ارتقاء را اثر بلكه نبوده
سفارشدهندهنمیتواندمعناراخلقکندوایندرمورد
است. ملموس بسیار سبک صاحب هنرمندان نقش
معناییوسفوزلیخانشأتگرفتهازدنیاذهنیبهزادو
اعتقاداتاوستکهتاثیرفرقهنقشبندیهدرآنمشخص
واقعنمایی و موضوعات انتخاب در که تحولی است.
او اثر بود.در اندیشهها تأثیرهمین بوجودآوردتحت
شیرازی، قوامالدین به که معماری از متفاوت گونهای
معماربرجستهتیمورینسبتمیدهندیافتهشد.حتی
میتواناحتمالدادکهاینسبکمعماریبرگرفتهاز
جنوبایرانباشدواستفادهازبادگیرنیزازآنجاآمده
در میتوان را تذهیب به بهزاد مهارت و تسلط باشد.

اجزاءتصویرشوحتیپیكرههامشاهده تمام طراحی
کرد.درکلمیتوانبیانداشتکهرویكردمیانرشتهای،
وبطورخاصدراینمقالهتقسیمبندیهیرشیکمک
شایانتوجهیدرعمقدادنبهتحقیقمیکندواستفاده
ازآندرهنرنهتنهاسودمندکهضروریاستوفهماز

اثرراافزایشمیدهد.
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