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فصلنـامه                           سال اول، شماره 3، تابستان 1391           

محققانتاريخنگارگریايرانبراينباورندكهيكیاز
ويژگیهاینگارگریوابستگینگارگريبهادبیاتاست،
و ابیاتیاست يا بیت نگاره،تصويرگر آنگونهكههر
بدينترتیبهرنگارهدرخودروايتیازمتنشعررابه
همراهداردودربیشترنگارههابیتمصورشدهنیزدر
متننگارهگنجاندهمیشدهاستوحتینگارهبخشی
همچون است بوده كتاب يك نگارههاي مجموعه از
را ايران نگارگـری لحاظ، اين از نگارههـایشاهنامـه.
در اما، خواندهاند. ادبي متون هدف »تصويرسازی«1
گسست به اصفهان مكتب آغاز و صفويه دورة اواخر
میانادبیاتونگارهاشارهشدهاست.وگفتهشدهاست
كههريكازايندوگونةهنریمستقلبودهاند.بدين
نگارش از نشانی اصفهان مكتب نگارههای در ترتیب،
شعردرمتننگارههاوجودندارد.2اما،ازآنجايیكههنر
يكپديدةاجتماعیاستوبازنموديازتعاملفرهنگ
وجامعهاست.نميتوانبهصراحتبهجدايينگارگري
ازادبیاتحكمكرد.3)فشاركي،98:1379؛گیرو،1380:
99(تعاملهنرهایمكتباصفهاناگرچهنمودظاهري
و انديشهها به میتوان بینامتنی4 منظر از اما ندارند،
منظر از داشت. اشاره آنها میان يكسان اشتراکهای
بینامتنیوتوجهبهآثارهنری،مخاطبدرعمِلخوانش
بهشبكهایازروابطمتنهاتوجهميكندوبدينترتیب
از بهشبكهای هنری، گونههای تعامل و معاني كشف
حركتمیانمتنهامنجرمیشود.دراينبرونرفتاز
متنمستقلوورودبهشبكهایازروابطمیانمتنها،

متنبهبینامتنبدلمیشود.)آلن،11،5:1380(
رابطة به بینامتني حیث از آنكه از پیش البته،
در يادآورشدكه بايد پرداختهشود، وشعر نگارگري
زبانفارسيمقالههايیوجوددارندكهدرحوزةادبیات
بهارتباطيكسويةواژگاننگارگریدرشعرپرداختهاند؛
بهويژه،غزلهایمكتب بهعنوانمثال،درمتنشعر،
اصفهاندرجستجویواژگاننگارگریولوازموعناصر
تصويریبودهاند.5ولیدرايننوشتههانیزنگاهمحقق
برآناستكه اينمقاله اينحیث، از يكسويهاست.
ازطرفی،برخالفنظرمعمولمورخاننگارگریايران

وازجهتیدرادامهوتكمیلتحقیقاتادبی؛بهتعامل
بپردازد. شعرونگارگریـ بینامتنیايندوگونةهنریـ
تعامل به ديدگاه دو از مقاله، اين در بنابراين،

نگارگريوغزلمكتباصفهانپرداختهميشود:
الف.ازنگاهمضامینيكسان؛

ب.ازنگاهآرايههايادبيشعرونشانههايتصويري
درنگارهها.

الف.مضامینیکساندرنگارگــریوشعـر
)غزل(

دربررسيتعاملمیاننگارگريوشعرقالبغزلمكتب
اصفهان،عناصردرونمتنيونشانههايمشترکازمنظر
آرايههايادبيدرمييابیمكهچگونهايندوگونةهنري
ـنگارگريونشوـباآنكهبهظاهربهدنبالاستقالل
و انديشه در اما گريزاناند، يكديگر از و هستند خود
مضامین كردهاند. دنبال را يكسان رفتاري عملكرد،
يكسانمیاننگارهوشعربسیارندكهبهتعدادیازآنها

اشارهخواهدشد.

ـرفتنهنرمندانبهدربارهند
شاهعباسبهسال978ق/1571مدرشهرهراتبهدنیا
آمد.هفدهسالهبودكهدرشهرقزوينبرتختشاهي
نشستوتوانستبااقتدارحكومتييكپارچهرادرايران
پايتخت 1006ق/1598م سال در او آورد وجود به
حكومتشرابهاصفهانمنتقلكرد.)بالن،43:1375،
116،62(درآغاز،حكومتشازدوسوموردتهديدبود؛
درغرب،عثمانيهابودندكهبابخشیدنبخشهايياز
صلح در از آنها با گرجستان( و شروان، )تبريز، ايران
نیز خراسان منطقه و ايران شرق سمت در و درآمد،
از را آنان ازيكسالدرگیري، بودندكهپس ازبكان
منطقةسرزمینبیرونراند.ازطرفيبینسالهاي1011
تا1034قمناطقيراكهبهعثمانيهابخشیدهبودبا
كمكبرادرانشرليوتجهیزارتشبهتفنگوتوپهاي
برنجيوبههمراهيكصدوچهلهزارنیرويسوارهو
:1373 صفا، 296؛ :1377 )بیات، گرفت پس پیاده،
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ايران، سرزمین كردن يكپارچه با ترتیب، بدين .)21
زمینههايرفاهوامنیتدركشوربیشترشدوهمچنین
روابطسیاسيايرانباكشورهايغربيگسترشيافت.
ورودخارجیانبهايرانودربار،ونیزرفاهوامنیتپديد
بهويژه آورد، بهوجود برايهنر آمده،بستريمناسب
هنرهاييكهبازتابيازتفكرمذهبشیعيونمايشياز
اينهنرشاملمعماري، بودند. جاللوشكوهدرباري
كاشيكاري،خوشنويسيوكتیبهنويسي،نساجي،فرش،
وتاحدودينقاشيديواريبودند.)شريفزاده،1375:
147؛گري،167:1369(.اما،نگارگريوشعر،بهويژه
قالبغزل،ازطرفدرباركمترموردحمايتقرارگرفت.
البته،اينكمتوجهيازحكومتشاهطهماسبآغازشده
بود.باآنكهشاهطهماسبخوددستيدرنقاشيداشت
وهنرصورتگريرااز»سلطانمحمدنقاش«آموخته
حمايت از يكباره به 952ق/1545م سال در اما بود،
براي شاعران و نگارگران و كشید دست هنرمندان
امرارمعاشمجبورشدنديابهصورتمستقلبهفعالیت
هنريبپردازندويابهدربارهندمهاجرتكنند)كنباي،
98:1378؛گري،124:1369؛سیوري،202:1378(.
به اصفهان مكتب در غزل، و نگارگري ترتیب، بدين

سرنوشتييكساندچارشدند.
به نگارگريوغزلنسبت آنگونـهكهذكـرشد
كمتري حمايت از دربار طرف از هنر ديگر گونههاي
قالب به شعر، در توجه بیشترين زيرا بود. برخوردار
اطهار ائمه و پیامبران مدح براي منظومه و قصیده
)سیوري، بود. حكومت شیعي تفكر از بازتابي كه بود
205:1378؛صفا،584:1373(.نگارگرينیز،نسبت
بهدورههايقبل،بازتابكمتريازشكوهدرباريرابا
خودداشتوحتيازبهتصويركشیدنشاهنامهـكه
بخشيازنمايشعظمتهرحكومتيبودـكمترنشاني
بینیون،376:1367(. )اشرفي،122:1367؛ مييابیم.
ـ نگارگران و غزلسرا ازشاعران تعدادي ترتیب، بدين
خواهبراياستقاللبخشیدنبههنرشان،خواهبرايامرار
معاش،وخواهحمايتنكردندربارـبهدربارهندـكه
درآندورانزباندربارهندفارسيبودهوارجواعتبار

بسیاريبرايهنرمندانقائلبودندـمهاجرتكردند.
هندراچوننستايم؟كهدراينخاکسیاه

جامهشهرتمنشعلهرعنـايييـافت
)صائب،1386:ج1209،2(

***
پیشازاينهرچندشهرتداشتدرملكعراق

سیرملكهندصائبرابلندآوازهكرد
)گلچینمعاني،1381:ج44،1(

ـبازتابمحیطاجتماعيپیرامون
و مردم میان و جامعه درون به نیز هنرمندان برخي
آورده صائب يافتند. راه قهوهخانهها چون مكانهايي
اين و آفرينش سودازده اين كه »روزهاست است:
سیاهنامهقلمروبینش،گردنطاقتازخطجامودامن
ازشرابمدامكشیده،درحلقةسلسلهمويانو رغبت
بهطاق را مي میناي درآمده، تنباكو دايرةسوختگان
نسیانگذاشتهوديدةساغررانمكفراموشيانباشته
زآتشبيدودمي،بهدودچشمقلیانقناعتكرده.«
بیان براي ديگر زباني هنرمندان لحاظ، اين از
آثارشانبرگزيدند.آنگونهكهدرغزل،زبانادبيشعر
ُقدماكمتربهكارگرفتهشدوغزلبهزبانمتداولعامه
مردمومحیطاجتماعيپیرامونبابرداشتيواقعگرايانه
نزديكترشد)میرصادق،130:1376(.غزلايندوره
متشكلازتكبیتهايياستكهبهزبانسادهوروان
و روزمره واژگان هنرمند دوره اين در شدهاند. بیان
ازتجاربروزمرهاستدرشعر برگرفته محاورهايكه
بهكارگرفتهاست)درياگشت،315:1371(بهگونهاي
كهمفاهیمبلندعارفانهدورههايقبلدرشعرايندوره
اين تكبیتهاي از بسیاري ميخورد. چشم به كمتر
دورهبهمثلبدلشدند،زيرادراينتكبیتهاشاعر
بیان الفاظ كوتاهترين با را برجسته و بلند مضامین
بارهميگويد:»شاعر اين در ذبیحاهللصفا است. كرده
منتخب طبقة زبان كه ديرين ادبي زبان محدوده از
اديبانوفرهیختگانبودبیرونآمدوبسیاريازواژهها
وتركیبهايمتداولزمانخودرابهكاربرد.آناناصاًل
تحّوليافته دستور با را خود گفتار كه نداشتند ابائي

رابطة بينامتني حكمت شاعرانه صائب و ...
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فصلنـامه                           سال اول، شماره 3، تابستان 1391           

فارسينیزهمسانكنند.«
منگرفتمكهقمارازهمهعالمبردي

دستآخرهمهراباختهميبايدرفت
)صفا،154:1373(

***
مراچونروزروشنبودازجوشخريداران

كهخواهدتختهكردازخطمشكینحسندكانرا
)گلچینمعاني،1381:ج227،1(
روند در ـ شعر همانند ـ نگارگري زمان، آن در
بود درصدد كه بود رسیده مرحلهاي به خود تكامل
عمل مستقل گونهاي به حكومت به وابستگي بدون
كند؛آنگونهكههنرمندانبهزندگيعاديمردمرو
به را مردم زندگي از وصحنههايي لحظهها و آوردند
روايت بیانگر آثارشان ترتیب بدين و كشیدند. تصوير
نگارههابهصورتتكبرگبه انسانهايواقعيشد.و
:1374 فريه، 96؛ :1379 )پاكباز، درمیآمدند. تصوير

216؛محمدحسن،154:1372(
روی بر اثرش امضاي بر عالوه نگارگر هنرمند
بسیاريازنگارهها،واقعهايراكهموجبخلقاثرشده
استبهصورتمتنخبريحاكيازجزئیات،مناسبت
وتاريخآنيادداشتمیكرد.)پاكباز،124:1379(براي
معین اثر بقال« بهشاگرد ببر نگاره»حمله به نمونه؛

مصورميتواناشارهكرد.
عید دوشنبه »روز است: نوشته آن حاشیه بر
رمضانالمبارکسنه1082بودكهببريكهايلچيبخارا
پیشكش شاهسلیمان اشرف نواب جهت به كرگدن با
آوردهبود،دردروازهدولتشاگردبقاليدرسنپانزده
شانزدهناغافليببرمذكورجستنكرد.نصفيطرفروي
اوراكند،ودرهمانساعتجانتسلیمكرد.بهقول
از ودرآنسال رقمزديم يادگار به نديدم. و شنیدم
ابتدانیمهشعبانالمعظمتاروزهشتمشوالهیجدهبرف
عظیمآمدونوعيبودكهمردمازدستبرفروبيبه
تنگآمدهبودندونرخاكثرجنسهاباالرفتهبودوهیزم
به يكمنششمسي پوشال و منچهارمسي يك
دستنميآمدوسرمابهنوعيبودكه...بهروزدوشنبه

هشتمشهرشوالسنه1082برفعظیمباريد....«
بهگفتهاتینگهاوزن،موضوعهايعاشقانهنیزانعكاسي
ازروابطعاديبینانسانهابود،حتيدرنگارههاييكهاز
سنتتصويريُقدماپیرويميكرد،نظیر»نظارهخسرو
برآبتنيشیرين«،»كهشیرينديگربدنيظريفوغیر
خاكينداردوبدنيجسمانيراداراست.«)اتینگهاوزن،
اصفهان مكتب نگارههاي در عبارتي به .)273:1379
بازسازي طريق از انسان پیكر كه است آن بر »سعي
سكناتوحركاتطبیعياشجلوهايزندهيابد.«)اشرفي،

)128:1367

ـواژگانلوازمووسایلنگارگــريدرغزل
مستشدنقاشتاآنچشمجادوراكشید

طاقتششدطاقتاآنطاقابروراكشید
خامــةمانــيكزاوآبطراوتمـيچكید

مويآتشديدهشدتاآنگلروراكشید
خامــةمــودرَكَفشسررشتةزنــارشـد

نقشپردازيكهزلفكافراوراكشید
ديگرازبــارخجـالتسروسربــاالنكـرد

تامصوربرورقآنقّددلجوراكشید
رشتةعمـرشبـهآبزندگـيپیوستهشد

خامةموييكهآنلعلسخنگوراكشید
دستوپـاگممـيكندازشوخيتمثالاو

آنكهصدرهبيكمندودامآهوراكشید
حیرتـيچونحیرتآيینهگرافتدبهدست

ميتوانصائبشبیهچهرةاوراكشید
)صائب،1386:ج1730،2(

***
اينچهرخسارست،گوياچهرهپردازجهان

آبورنگصدچمنراصرفيكگلكردهاست
)همان:ج78،1(

ـمؤلفههايفرنگي
تأثیرپذيري از نشانههايي اصفهان نگارههايمكتب در
لباس،كاله)كالهفرنگي( نقاشيهايفرنگيدرنوعپوششـ
واستفادهازحیواناتدستآموزديدهميشود. وكفشهاـ
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بر نگارهها اينگونه كه است آن بر گري« »بازيل
اثرتأثیرپذيرينگارگرانايرانيازمكاتبنقاشياروپاي
شماليبودهاست.)بینیون،378:1367؛كنباي،1378:

)108،102
آشنـايــيزنگاهشچــهتــوقعداريــد

نوراسالمنباشدزفرنگآمدهرا
***

جزچشمسیاهشكهفرنگياستنگاهش
دركعبهكهديدهاستكهبتخانهزندموج
)صائب،1386:ج1219،1(

ـدستار
ازويژگـينگارههـايايندوره،دستارحجیمـياست
كـهشخصیتهـايتصويـربـهسـرپیچیدهاند.)بینیون،

)379:1367
فـرصتپیچیدندستــارمستـانرانداد

درچهساعتگلنميدانمبهگلزارآمدهاست
)گلچینمعاني،1381:ج389،1(

ـدرآوردنکفشازپا،وپايبهخوابرفته
هركهترکسرنكرداززندگانيبرنخورد

راحتيگرهستكفشتنگازپاكندناست
)صائب،1386:ج293،1(

***
جـانغافلراسفردرچارديوارتناست

پايخوابآلودهرامنزلكناردامناست
)همان:ج349،1(

ب.تعاملمیانآرایههایادبیونگارهها

ـمعنيبیگانه
»معنيبیگانه«رامعادلمعنيتازه،بكر،بديعوامروزه
آشنايــيزدايـي6دانستهانــد)محمدي،235:1374(.
)1917(؛ شگرد همچون هنر رسالة در شكلوفسكي
آشناييزدايييابیگانهسازي7رااينگونهتعريفكرده
است:»هنر،ادراکحسيمارادوبارهسازمانميدهد
بهظاهر وساختارهاي آشنا قاعدههاي اينسیر در و

ماندگارواقعیترادگرگونميكند.هنرعادتهايمانرا
تغییرميدهدوهرچیزآشنارابهچشممابیگانهميكند.
میانماوتماميچیزهاييكهبهآنهاخوگرفتهايمفاصله
هنرمند عبارتي، به .)47 )احمدي،1375: مياندازد.«
تماميشگردهارابهكارميبردتاجهانمتنرابهچشم
مخاطببیگانهبنماياندونیرويعادتراازمیانببردو
آفرينشيتازهپديدآورد.اينمعنيبیگانهوشیوهتازه
»درواقعيافتننوعيرابطةجديدبیناشیاومظاهراين
جهاناست.يافتناينرابطهجديدنیازبهنگاهيجديد

وتازههمدارد.«)محمدي،235:1374(
مـيكندجادرضمیرآشنـاياِنسخن

هركهچونصائببهفكرمعنيبیگانهرفت
)صائب،1386:ج421،1(
براينمايشمعنيبیگانهازدونگاهوروشاستفاده

شدهاست؛
الف.بیانمضمونوتصاويرجديد،تغییردرزاوية

ديدويافتنزاويةديدتازه.
گريهشمعازبرايماتمپروانهنیست

صبحنزديكاستدرفكرشبتارخوداست
)همان:ج288،1(
شمعنسبتبــهپروانــهبـياعتناستوبهخودش

ميانديشد.
درنگارگريميتواناثريبهنام»شتر«از»معین
از آثارقدما،حیواناتمعموالً مصور«رامثالآورد.در
زاويةكنارونیمرخترسیمشدهاند،امادرنگارهمذكور

شتراززاويةغیرمعمولترسیمشدهاست.
ب.بازسازيكردنمضمونوموضوعهايهنرمندان

قديمدربیانوشیوهايجديد.
اززبــانخامــهمنلفظهــايآشنا

درلباسمعنيبیگانهميآيدبرون
)همان:ج1212،2(

براينمونه،موالناگفتهاست:
پــاياستداللیـــانچــوبینبـــود

پايچوبینسختبيتمكینبود
)مولوي،105:1389(

رابطة بينامتني حكمت شاعرانه صائب و ...
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صائبآوردهاست:
باعقلگشتمهمسفريككوچهراهازبيكسي

شدريشهريشهدامنمازخاراستداللها
)صائب،1386:ج203،1(

را جديد شكل در قدما آثار به نگاه نگارگري در
از، نام»شیريكسروچهارتنه« به اثري ميتواندر
كرد. مشاهده عباسي رضا اثر »اسب« و مصور معین
اگرچهدرآثارقدماشیرواسبترسیمشدهاند،امادر
ايندونگاره،باتركیبزوايايمتفاوتازيكحیوان،
توجه كه است بخشیده نگاره به تازهاي معني نگارگر

بینندهرابهخودجلبميكند.

ـپارادوکس
به آن تركیب استكهدوروي پارادوكس8»تصويري
لحاظمفهوم،يكديگررانقضميكنند.يعني،عباراتي
بیاورندكهبهلحاظمفهوميمغايرومنافيهمبهشمار
)فشاركي، ميرسند.« هم به جا يك در اما ميآيند،
94:1379(.تصاويرپارادوكسگونهدرهمةادوارشعر
فارسيديدهميشود،امادرسبكاصفهاني)ياهندي(
در .)57 :1376 كدكني، )شفیعي دارند بااليي بسامد
كماندار« »نَشمي از تصويري عباسي رضا نگارگري،
ترسیمكردهاست.نشمي»ازهمدماندونرضاعباسي
آشكارا كماندار اين ظاهري وضع اوست. میانسالي در
نقاشي اما است، تعارض در درباري ُمهذب باتشخص
كه دارد مهمي بسیار دگرگوني به كنايه عباسي رضا
خطوط امتداد در سپاه تازه سازماندهي با شاهعباس
تخصصيتاكارهايقبیلهاي،وبهكارگیريسالحگرم
درجامعةصفويايجادكرد.كماندارسنتيچوننشمي
درسپاهيتفنگدار،زايداستواينكمانداربازنشسته
باپكزدنبرچپقافیونيخودتسكینخواهديافت.«

)بلر،207:1375(
مادماغخشكراازبادهگلشنكردهايم

بارهااينشمعراازآبروشنكردهايم

ـتکرارها
تكرارها از بااليي بسامد با اصفهان مكتب غزل در

مطلع تكرار مصرع، تكرار قافیه، تكرار روبهروهستیم؛
وتكرارمضمون.»قدمابرايتكرارقافیهحدوديتعیین
كردهبودند،تكرارقافیهرادرغزلبیشازيكبارجايز

نميدانستهاند.«)شمیسا،109:1367(.براینمونه:
الف.تكرارمصرع

درلحدگلنكندشعلهداغــیكهمـراست
روغنازريگكندجذبچراغیكهمراست
)صائب،1386:ج459،1(

قانعازصافبهُدرداستدماغیكهمراست
روغنازريگكندجذبچراغیكهمراست
)همان:ج460،1(

ب.تكرارمضمون
يوسفازبيمهرياِخوانبهچاهافتادهاست

بيحسدنبودبرادرگرپیمبرزادهاست

***

مرادرچاهچونيوسفوطنازمكراخواناست
برادرگرپیمبرزادهباشددشمنجاناست

همچنینبـهگونـهايافراطـيمـيتوانبهطرحهاي
يكسانمیانشاعرانواوزانعروضياشارهكرد.براينمونه،
دربخش»الف«غزلیاتصائب،دربحررمل308غزلو
دربحرهزج164غزلسرودهاست.)محمدي،80:1374(
درنگارگريمكتباصفهان،تكرارهاخودرابهچند

صورتنشاندادهاست؛
ـتكرارخطوطقلمگیري.

ـتكرارشكلهاي)فرمهاي(كوچكويكسان،نظیر
شاخهوبرگدرختان،ابرهاوسنگها.

ـتكراريكشكل)فرم(كاملبهصورتچرخشي.
وحتي وموضوعهايمشترک، تكرارمضمونها ـ
نگارههاييكسان؛آنگونهكهنگارة»جوان«توسطسه

نگارگريكسانتكرارشدهاست.

ـاسلوبمعادله
ديگر عبارت به و مضمونسازي »شیوه بارزترين از
از نقب زدن )هندي(، اصفهاني سبك در كار شگرد
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↕
↕

↕

محسوس بین ارتباط كردن برقرار يا باطن به ظاهر
مشاهدة از شاعر كه اينشكل به است. نامحسوس و
يكپديدةمحسوسواحیاناًملموسراهبهيكمفهوم
مييابد.« دست جديد كشفي به و ميبرد نامحسوس
)حسیني،18:1368(.درغزلمكتباصفهان،دومصرع
يكبیتبهيكديگرپیوندخوردهاندبهگونهايكهدر
مفهوم نظر از تأكیدمضمونهمديگرند»وهرمصرع
چنانبامصراعديگريكساناستكهميتوانجايآنها
راعوضكرد،ايننوعتمثیلرااسلوبمعادلهنامگذاري
كردهاند«)میرصادقي،86:1376(وهمیشهمصراعدوم
كلیدمعناييبیتراشكلميدهدوازلحاظنحوزبان9
بودنروابطكلماتدرمحورجانشیني بههنجار نیز و
بههنجارترند و طبیعيتر غالباً دوم مصراعهاي گفتار
اسلوب براي بنابراين، .)75 :1376 كدكني، )شفیعي
)محمدي، كرد؛ ميتوانمشخص را زير نمودار معادلة

)146:1374
مصرعاولمصرعدوم

ملموسوعیني مفهوم
)تمثیليبراياثباتادعايخود( )ادعاوحرفشاعر(

براينمونه،
عشقمستغنياستازتدبیرعقلحلیهگر

شیركيسازدعصايخودُدِمروباهرا
)صائب،1386:ج30،1(

مصرعاولمصرعدوم
شیرعشق
روباهعقل
دمروباه)=عصا(تدبیر

***
اظهارعجزپیشستمگرزابلهياست

اشككبابباعثطغیانآتشاست
)درياگشت،124:1371(

***
بندگيكارجوانياست،بهپیريمفكن

درشبتاربهرهروكهبیاساييصبح
)صائب،1386:ج530،1(

درنگارگريمكتباصفهان،صنعتاسلوبمعادله
خودرادرتقسیمفضايدروننگارهبهدوبخشفضاي
مثبتومنفي)فضاياصليوپسزمینه(نشانميدهد.
درنگارههايقدمافضايمثبتومنفيبهندرتديده
ميشودوعناصردروننگارهـفضاهايمعماري،درون
ـهمگيدريكسطحمطرح بیرون،وشخصیتها و
و دوري از نمايشي و هست فاصلهاي اگر و هستند
نزديكيوجوددارددررنگآمیزياتفاقميافتد.اما،در
نگارگريمكتباصفهان،نگاهوتفكرمتفاوتهنرمندـ
كهيادآورمعنيبیگانهاستـفضايدرونتصويررابه
دوقسمكردهاست:موضوعاصليكهاغلبيكياچند
شخصیتهستندودرسطح)پالن(اولنگارهقراردارند؛
وفضايپسزمینهكهنگاِهمفهوميوحتيزاويةديد
قدمادرآنمشهوداست.رنگآمیزيآثارنیزبهحداقل
)فضاي ذهني و عیني وجه دو آنچه رسیدهاند. خود
مثبتيااصليومنفيياپسزمینه(رابهيكديگرپیوند
ميزندواسلوبمعادلهراايجادميكند،ارتباطعناصر
درجهتتركیببندي10اثراستكهدرنهايتدووجه

معادله،يكتركیببنديمنسجمراپديدميآورند.

ـاستعاره
معناي غیر در كه است لفظي اصطالح در استعاره،
حقیقياشبهكاررود.استعارهرايكيازسادهترينانواع
تجريددانستهاند،»منظورازتجريد،انتزاعيكياچند
امرمنتزعرامورِد ازيكشيءوآن خصوصیتاست
ُحكموتداعيقراردادن.«)شفیعيكدكني،61:1376(.
استعارهرانوعيتشبیهـبهعلتوجودعالقهمشابهت
ـنیزذكركردهاند.برايتشبیهچهارركناست؛مشبه،
قصد آنچه مشبه، شبه. وجه و تشبیه ادات مشبهٌبه،
آن به مشبه آنچه مشبهٌبه، داريم. را آن كردن مانند
مانندميشود.اداتتشبیه،واژهايكهنشاندهندهپیوند
شباهتاست،ازقبیِلچون،مانند،همچون،مثل.وجه
شبه،ويژگيوشباهتياستكهمیانمشبهومشبهٌبه
استكهدرمعنايمتننهفتهاست.بنابراين،دراستعاره
تنهامشبهٌبهذكرميشودوسهركنديگركنارگذاشته
نیز محذوف تشبیه را استعاره جهت، اين از ميشود.

رابطة بينامتني حكمت شاعرانه صائب و ...
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ميگويند.پس،هراستعارهباتشبیهشروعميشود،حال
اگرتنهامشبهٌبهذكرشودومشبهحذفشدهباشددر
آشكار( )استعاره »ُمَصرَّحه« استعاره را آن اينصورت
ميخوانندواگرمشبهٌبهحذفشدهباشدومشبهذكر
شودآنرااستعاره»َمكنیه«)استعارهپنهان(مينامند.
وهمچنین،دراستعارهمكنیهاگرمشبهٌبهآنانسانو

رفتارانسانيباشد،»تشخیص«11خواندهميشود.

استعارهمصرحه
زانشاخگلشكیبمنزارميرود

زيندستوتازيانهدلازكارميرود
)گلچینمعاني،1381:ج98،2(

»شاخگل«استعارهاز»انداممعشوق«استووجه
شبهآننازكيوانعطافپذيريوتناسبوزيبايياست.

ساقيدمیدصبح،عالجخماركن
خورشیدرازپردهشبآشكاركن
)صائب،288:1385(

»خورشید«استعارهاز»مي«است.
استعارهمکنیه

ساحلمقصودداندموجهشمشیررا
كشتيهركسازايندريايطوفانيگذشت
)صائب،1386:ج438،1(

»شمشیر«بهدرياييتشبیهشدهاستكهموجدارد.
برقسبكعنانرامژگانخوشنگاهش

میدانبهطرحداده،چونآهويرمیده
)صائب،317:1385(

»برق«بهحیوانيهمچون»اسب«تشبیهشدهاست
كهتیزرواست.

كار به »مصرحه« استعاره صنعت نگارگري، در و
كه هست نگارههايي كه گونه آن است، شده گرفته
درآنجوانيايستادهيانشستهوشاخهگليبرگرداو
پیچیدهاستوياشاخهگليدردستدارد.درتابلوي
خنجر به گل ساقة عباسي، رضا اثر نشسته« »جوان
پیچیده،بهزيرلباسجوانرفتهوازگريباناوبیرون

آمدهاست.درايننگارههاشاخهگلنشانهايازمعشوق
ويارياستكهجواندربرگرفتهاست.

ـتشبیهُمْضَمر
و است تصوير شخصیتهای تن بر كه لباسهايی
همچنیناشیايپیرامونشانداراينقشهاييهستندكه
و باكميدقت و كنند بهخودجلب را بیننده توجه
موجود نقشهای همانندي و تشابه به ميتوان توجه
منظر، اين از پيبرد. تصوير پسزمینه نقشهای با
نقشهايمذكورراميتوانباصنعتتشبیه»ُمضَمر«
)تشبیهپنهان(برابردانست،چراكهدرتشبیهمضمر،
تشبیهبهشیوهايبیانميشودكهدرظاهرشباهتيبه
تشبیهندارد.اماباكميدقتميتوانبهتشبیهدرمتن

پيبُرد.)میرصادقي،69:1376(
خونماراريختگردوندرلباسدوستي

ازسلیميگرگراصائبشبانپنداشتم
)گلچینمعاني،1381:ج55،2(

»شبان« به »دوستي« و »گرگ«، به »گردون«
تشبیهشدهاست.

ـایهامتناسب
واژهايبـاحداقلدومعنيكههمهمعانيآنواژهموردنظر
باشدودرمتنكاربردداشتهباشد،ايهامنامیدهميشود.

نهبهچشمودِلتنهانگرانیمتورا
همچودامازهمهاعضانگرانیمتورا
)صائب،58:1385(

»نگرانیمتورا«،دارايايهاماست؛نگاهكردنتوأمبا
دقتوتوجه،ودلواپسيونگرانبودن.

اما،اگردرمتن،معنيدومواژهكاربردنداشتهوليبا
واژههايدرونمتنارتباطداشتهباشد،اينايهام،»ايهام

تناسب«است.
هزارجانمقدسفدايتیغتوباد

كهدرگشايشدلهاعجبدميدارد
)صائب،129:1385(

»دم«بـهمعنــاي»نََفس«وبــا»لبةتیغ«،ايهـام
تناسبدارد.
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عشقتردسِتتورانازمكهدرهرجلوهاي
كردويرانيكجهاندلراوگرديبرنخاست
)صائب،1386:ج399،1(

»گرد با و ماهر« و »چابك معناي به »تردست«
برنخاستن«،ايهامتناسبدارد.

در پیرامونشان، اشیای و شخصیتها به نگاهي با
وهلةنخستلباسياشیءموردتوجهبهچشمميآيد،
ودروهلةدومنقشهاهستندكهجلبتوجهمیكنند،
وهمیننقشهاتصويرفضايپسزمینهرانیزبهذهن
متبادرميكنند.بهعبارتینقشهايلباسواشیابافضاي
پسزمینههمانندیوتناسببرقرارميكند،امابايدتوجه
داشتكهنقشهایايجادشدهبررویلباسهاواشیادر

معنياولهمانلباسوياشيءپیرامونسوژههستند.
براینمونه،نقشرویلباسزِنتصويروحتینقش
رویكوزه،همانندتصاويرفضایپسزمینههستند،اما
باوجوداينهمانندیوتناسببازهمانلباسوكوزه

مطرحاست.
ـمجاز

صنعتمجاز،كاربردواژهدرمعناييغیرازمعنياصلي
واژهاست،وبرايآنكهذهنمخاطبازمعنيحقیقي
بهمعنيمجازراهيابددلیليااشارهايدركالمبهكار
را»قرينه«ميگويند.قرينه،گاهلفظي ميرودكهآن
در كه لفظي لفظي«، »قرينه در معنوي. گاه و است
جملهاستذهنرامتوجهمعنيمجازميكند،و»قرينه
معنوي«،حاصلفضايمعنويشعراستكهمجازدر

آنبهكاررفتهاست.)میرصادقي،231:1376(
زانشاخگــلشكیبمنزارميرود

زيندستوتازيانهدلازكارميرود
)صائب،169:1385(

»دست«مجازاًبهمعني»قدرت«است.
درمجازمیانمعنياصليياحقیقيومعنيثانوي
يامجازيبايدرابطهايوجودداشتهباشدتامعنيثانوي
نامیدهاند. »عالقه« سنت در را رابطه اين شود. درک
يا استعاره را آن باشد مشابهت آن عالقه كه مجازي

آن عالقه مجازي اگر و ميگويند استعاري« »مجاز

كه مينامند مرسل« »مجاز را آن نباشد مشابهت
چنديننوعاست.يكيازآنها»مجازجزءوكل«است،

كهدرآنيكجزءجايُكلنشستهاست.
بهزكاتحسنبگذرسويگلستانكهگلها

همـهباكفگشادهزپيدعانشسته
)صائب،803:1385(

»كف«بهجاي»دست«بهكاررفتهاست.
نماي فیلموعكس، درهنرهايتجسميورسانة
نوعيمجاز راكهدرآنجزءمعرفكلاست نزديك
آوردهاست:»قالب مرسلدانستهاندو»دنیلچندلر«
صوريهرانگارهبصري)اعمازنقاشي،طراحي،عكس،
فیلمياقابتلويزيون(خوددرحكمنوعيمجازمرسل
سادهعملميكند.زيراميخواهدبگويدآنچهدراين
ارائهشدهاست“برشياززندگي”است،ودنیاي قاب
بیرونازقاببههمانسیاقدنیاييكهدردرونقاببه
تصويركشیدهشدهاستجرياندارد.«)سجودي،1382:
و شخصیتها لباس روي نقش به مجدداً اگر .)127
اشیايپیرامونشاننگاهكنیمدرمييابیمكهايننقشها
جزئيازكِلپسزمینهاستكهدراندازهايكوچكتر
براي گرفتهاند. قرار پیرامون اشیاء و لباس روي بر
درکبهتر،بانگهداشتننقشهايموردنظروفضاي
پسزمینهومحوكردنعناصرديگرنگاره)فضاياصلي
نقشهايكوچك بزرگنمايي وسپس وشخصیتها(
لباسواشیايپیرامون،تاجاييكهباتصويرپسزمینه
متناسبدرآيد،تصويرييگانهپديدميآيدكهازيك
نوعهستند.بدينترتیب،درمييابیمنقشهايكوچك،
جزئيازتصويرُكِلپسزمینهاستوصنعتمجازجزء

وكلدرآنبهكاررفتهاست.
ـکنایه

معني دو داراي كه است سخني اصطالح، »در كنايه
كه طوري به باشد. )مجازي( دور و )حقیقي( نزديك
تاشخص باشند يكديگر ملزوم و الزم معني، دو اين
بااندكيتأمل،معنيدومراكهالزمةمعنياولاست،
درکكند،معنيدوممعموالًقرينهآشكارنداردوبیشتر

جنبهمعنويدارد.«)میرصادقي،220:1376(

رابطة بينامتني حكمت شاعرانه صائب و ...
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فصلنـامه                           سال اول، شماره 3، تابستان 1391           

پیهگرگاستكهبرپیرهنممالیدند
دستچربيكهكشیدندعزيزانبهسرم
)صائب،1386:ج1133،2(

»پیهگرگبرپیرهنمالیدن«كنايهازمكروخدعه
وفريبدادناست.

»دستچرببرسركشیدن«كنايهازاظهارلطفو
محبتكردناست.

درگلستانيكهعمرمابهدلتنگيگذشت
خندههادرآستین،هرغنچةتصويرداشت
)صائب،1381:ج1133،2(

ازآمادهومهیاداشتن »درآستینداشتن«كنايه
است.

اثرمحمدقاسم، نگارگري،نگارة»جوانمست« در
»حالتجوان،شبیهآنعاشقياستكهازمعشوقخود
)293 :1380 )سودآور، بنشیند.« كنارش ميخواهد
نداردوعملجوانـدستهايي معشوقهايكهوجود
كهبازهستندوگويياورادرآغوشگرفتهاندـكنايه
ميتواند كنايه كه گونه آن است. معشوق وجود از
كه )برونمتني( بافت به رجوع و باشد، خالفآمد12

تعیینكنندهمعنياست.)سجودي،129:1382(

نتیجه

نگارگريوغزلمكتباصفهانعصرصفويبايكديگر
رفتار يكسان عمل و انديشه در و بودهاند تعامل در
كردهاند؛ازبرخوردجامعهباآنهاوروابطاجتماعيشان
گرفتهتاموضوعومضمونهايمشترک.همچنین،براي
غزلمكتباصفهانعناصرونشانههاييرابرشمردهاند
شده منعكس دوره آن نگارگري در گونهاي به كه
است.آنگونهكهدرنگارگريآنعصردوفضا؛اصلي
وپسزمینهپديدآمد،همانگونهكهدرغزلاسلوب
در كه هنگام آن است. بیگانه معني نوعي كه معادله
نگاره،شاخهگليدردستوبرسینةشخصیتتصوير
جايگرفتهاست،استعارهايازيارومعشوقاست.آنگاه
كهبهنقشرويلباسشخصیتهاواشیايپیرامونشان

ميگیرند؛ قرار توجه مورد منظر چند از كنیم دقت
موقعيكهنقشهايمذكوررابانقشوتصويرفضاي
پسزمینههمانندبیابیمبهتشبیهمضمرپرداختهايم.و
اگرنگاهمانرابهشيءموردنظركهنقشبررويآن
بودهبازگردانیمومعناياولراازآنمستفادكنیمبه
ايهامتناسبرسیدهايموآنهنگامكهنقشهاياشیاي
فضاياصليرابهتناسِببافضايپسزمینهودركنار
نشاندهندة كه ميآيد پديد تصويري دهیم قرار هم

مجازجزءوكلاست.

پينوشتها
1. illustration
2.دررابطهباجدايیادبیاتونگارگریمكتباصفهانبهنظرچند

تاريخنگاراشارهمیشود:
منفرد وطرحهای »نقاشیها كه باورند اين بر بازيلگری و بینیون
كهبرایمنظوریغیرازمصوركردنكتبتهیهمیشدندتقريباً
درهمیناواناوجبیشتریيافتند.«)بینتون،376:1367(؛وم.م.
اشرفیاشارهداردبهاينكه»نقاشیبهمثابهمصورسازی،جایبه
تصويرريزنقشوتكچهرهوديوارنگاریمیدهدوسپستصاوير
اينها تمامی استحالهمیيابد. بزرگتر مقیاس با نقاشی به كتاب
رفتهرفتهنقشواهمیتنقاشیكتابدرسدههایمیانهرامحدود
میكندوبرهنرمصورسازیكتابتأثیرمیگذارد.«)اشرفي،1367:
از نقاشی تازه،رهايی اسكارچیانمعتقداست»موضوعات .)182
بهصورتهنرمستقلی را نگارگری تذهیبنسخخطی و تزئین
میآورد محمدحسن زكی .)27 :1384 )اسكارچیان، آورد.« در
»نقاشانآنزمانتوجهزيادیبهنقاشینسخههایخطیگرانبهاو
تذهیبآنننمودندبلكهكشیدنتصاويرراباقلمبدونهیچگونه
رنگترجیحدادهوعملسیاهقلمرامعمولنمودندوبهندرتبه
روشسابقمیرفتند.«)محمدحسن،351:1372(.يعقوبآژندبه
نگارههایتكبرگیاشارهمیكندآنگونهكه»درمكتباصفهان
نگارههای از و مینشیند... صدر به خوشنويسی جای به نقاشی
تكبرگیونیزبعضینقاشیهایزندگیروزمرهمردممیتوانبه
)آژند،355:1385(؛ورويین نقاشیدربینمردمپیبرد.« شیوع
پاكبازدراينبارهمیآورد»پیوندنقاشیوادبیاتسستشدهبود.
خروجازمحدودةكتابنگاریبهنقاشاينامكانرادادكهوقايع
روزمرهوديدنیهایپیرامونشرابهصورتتكنگارهوطراحیثبت

كند.«)پاكباز،124:1379(
3.اشتاينمعتقداست:»هنر،هستیخودرامديونشرايطیاستكه
توسطجامعهتحوليافتهاند.بدينسان،آفرينشهنربهبخشیاز

واقعیتاجتماعیتبديلمیگردد.«)ماركس،103:1383(
4.بهانديشهژاکدريداهرمتنتداعیكنندهمتونپیشینودرآمدی
برمتونديگراست)ضیمران،184:1384(.وروالنبارتدركتاب
ـ تاريخی ارزشهای بر متن كه است آن بر )1970( زد اس/
فرهنگیخودداللتداردواينداللتازطريقتداعیسايرمتون

میسرمیشود.)آلن،184:1380(
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نوبر،احمد.)1377(،»عالمتصويردرديوانصائب :شوقي 5.ركـ
تبريزي«،فصلنامهزبانوادب،تهران:دانشگاهعالمهطباطبايي،

س2،ش4،ص90ـ116.
6. defamilarization (En.)، défamiliarité(Fr.)
7. defamilization
8. paradox
9. syntax
10. composition 
11. Personification
12. irony

کتابنامه

وزارت نشر تهران: اصفهان، نگارگری يعقوب.)1385(،مكتب آژند،
فرهنگوارشاداسالمیوانتشاراتفرهنگستانهنر.

آلن،گراهام.)1380(،بینامتنیت،ترجمةپیاميزدانخواه،تهران:نشر
مركز.

اتینگهاوزن،ريچاردواحسانيارشاطر.)1379(،اوجهايدرخشانهنر
ايران،ترجمةهرمزعبداللهيورويینپاكباز،تهران:انتشاراتآگه.
احمدي،بابك.)1375(،ساختاروتأويلمتن،ج1،چ3،تهران:نشر

مركز.
ترجمة قاجار، زند، روبرتو.)1384(،هنرصفوی، اسكارچیان،جیان

يعقوبآژند،چ3،تهران:انتشاراتمولی.
رويین ايران، در ادبیات با نقاشي همگامي ،)1367( م. م. اشرفي،

پاكباز،تهران:انتشاراتنگاه.
برزي،اصغر.)1375(،شعلهآواز،بُناب:انتشاراتاعظمبناب.

شادان، ولياهلل ترجمة شاهعباس، زندگي ،)1375( لوسین. بالن،
تهران:انتشاراتاساطیر.

بلر،شیال،وجاناتانام.بلوم.)1381(،هنرومعمارياسالمي،ترجمة
اردشیراشراقي،تهران:انتشاراتسروش.

بیات،عزيزاهلل.)1377(،كلیاتتاريختطبیقيايران،تهران:انتشارات
امیركبیر.

بینیون،لورنسوديگران.)1367(،سیرتاريخنقاشيايران،ترجمة
محمدايرانمنش،تهران:انتشاراتامیركبیر.

نشر تهران: امروز، تا ديروز از ايران نقاشي ،)1379( رويین. پاكباز،
نارستان.

حسنپورآالشتی،حسین.)1384(،طرزتازه،سبكشناسیغزلسبك
هندی،تهران:انتشاراتسخن.

حسیني،حسن.)1368(،بیدل،سپهريوسبكهندي،چ2،تهران:
انتشاراتسروش.

خزايي،محمد،)1368(،كیمیاينقش،تهران:انتشاراتحوزههنري.
درگستره هندي وسبك )1371(،صائب محمدرسول. درياگشت،

تحقیقاتادبي)مجموعهمقاالت(،تهران:نشرقطره.
برطرحهاي نستعلیق »تأثیرخطشكسته ،)1384( آتوسا. رسولي،

مكتباصفهان«،فصلنامههنر،س56،ص48ـ911.
سجودي،فرزان.)1382(،نشانهشناسيكاربردي،تهران:نشرقصه.

سودآور،ابوالعالء.)1380(،هنردرباريايران،ترجمةناهیدشمیراني،
تهران:نشركارنگ.

سیوري،راجر.)1378(،ايرانعصرصفوي،ترجمةكامبیزعزيزي،چ
8،تهران:نشرمركز.

شريفزاده،سیدعبدالمجید.)1375(،تاريخنگارگريدرايران،تهران:
انتشاراتحوزههنري.

تهران: ،4 چ آينهها، شاعر ،)1376( محمدرضا. كدكني، شفیعي
انتشاراتآگه.

شمیسا،سیروس.)1367(،آشناييباعروضوقافیه،چ2،انتشارات
فردوس.

شوقینوبر،احمد.)1377(،»عالمتصويردرديوانصائبتبريزی«،
فصلنامهزبانوادب،تهران:دانشگاهعالمهطباطبايی،س2،ش

.116-90،4
غزلیاتصائب ديوان تا1370(، 1364( تبريزي،محمدعلي. صائب
انتشاراتعلمي تهران: قهرمان،6ج، بهكوششمحمد تبريزي،

وفرهنگي.
)مجموعه صائب، اشعار گزيده ،)1377( . ـــــــــــــــــــــــ
رنگینگل،6ج(،بهانتخابمحمدقهرمان،چ5،تهران:انتشارات

سخن.
كوشش به صائب، اشعار گزيده ،)1381( . ـــــــــــــــــــــــ
انتشاراتشركت جعفرشعاروزينالعابدينمؤتمن،چ6،تهران:

پرديس57.
ـــــــــــــــــــــــ.)1385(،دويستويكغزل،بهانتخابو

تفسیرامیربانویفیروزكوهی،چ10،تهران:انتشاراتزوار.
ـــــــــــــــــــــــ.)1386(،ديوانغزلیات،بهاهتمامجهانگیر

منصور،2ج،چ5،تهران:انتشاراتنگاه.
تهران: ،9 چ ،5 ج ايران، در ادبیات تاريخ ،)1373( ذبیحاهلل. صفا،

انتشاراتفردوس.
ضیمران،محمد.)1384(،درآمديبرنشانهشناسيهنر،تهران:نشرقصه.
فريه،ر.دبلیو.)1374(،هنرهايايران،ترجمةپرويزمرزبان،انتشارات

فرزان.
فشاركي،محمد.)1379(،نقدبديع،تهران:انتشاراتسمت.

كنباي،شیالر.)1378(،نقاشيايران،ترجمةمهديحسیني،تهران:
انتشاراتدانشگاههنر.

تهران: شروه، عربعلي ترجمة ايران، نقاشي ،)1369( بازيل. گري،
انتشاراتعصرجديد.

گلچینمعانی،احمد.)1381(،فرهنگاشعارصائب،2ج،چ3،تهران:
انتشاراتامیركبیر.

گیرو،پيير.)1380(،نشانهشناسي،محمدنبوي،تهران:انتشاراتآگه.
لنگرودي،شمس.)1372(،گردبادجنون،تهران:نشرمركز.

ماركس،كارلوديگران.)1383(،دربارهادبیاتوهنر،ترجمةاصغر
مهدیزادگان؛تهران:انتشاراتنگاه.

محمدحسن،زكي.)1372(،تاريخنقاشيدرايران،ابوالقاسمسحاب،
چ4،تهران:انتشاراتسحابكتاب.
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رابطة بينامتني حكمت شاعرانه صائب و ...
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1
محمدقاسم

جزئیازتصویر

2
مرديدرحالدوختنتکهپارچهاي؛

رضاعباسی

3
سهمردباريرابرپشتشترقرارميدهند
)ناشناس(
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4
محمدعلیمصور

5
معینمصور

6
رضاعباسی

7
رضاعباسی
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8
افضلالحسینی

9
رضاعباسی

افضلالحسینی
10

معینمصور
11
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12
رضاعباسی

13
معینمصور نَشميکماندار

رضاعباسی
14

رضاعباسی
15
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رضاعباسی
16

17
افضلالحسیني

18
رضاعباسي

19
محمدیوسف
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20
رضاعباسی

21
رضاعباسی

جزئیازتصویر
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22
رضاعباسی

23
محمدمحسن

)ناشناس(ترکیبنقشرویبالشتوفضایپسزمینه
24

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            18 / 20

http://kimiahonar.ir/article-1-46-fa.html


25
رضاعباسیترکیبنقشرویلباسوفضایپسزمینه
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26
محمدقاسم
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