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یکی از مهم ترین ویژگی های پست مدرنیســم، بازگشــت به گذشته و واسازی متن های ادبی و هنری آن است که بر همین 
اساس، بسیاری از هنرمندان پست مدرن معاصر متن های خود را با برداشت و برگرفتگی از آثار گذشته تولید کرده اند. نگارة 
»خلیفه هارون در حمام« بهزاد نیز که برای نسخة خمسة نظامی در دورة تیموری تصویر شده، متنی از گذشته است که دو 
هنرمند پســت مدرن معاصر، سودی شریفی و کلودیا پالماروسی، آن را مورد برداشت و خوانش قرار داده و متن هایی را با 
برگرفتگی از آن تولید کرده اند. از این  رو، میان نگارة بهزاد و متن های شریفی و پالماروسی - که در گفتمان هایی گوناگون 
تولید شــده اند - پیوندهای متنی و گفتمانی ایجاد شده  اســت. هدف از این پژوهش، مطالعة گفتمانی این متن ها و روابط 
بیناگفتمانی میان آنهاســت و به این پرسش ها پاســخ می دهد: هر یک از این متن ها چه گفتمانی را بازتولید می کند؟ و چه 
رابطــة بیناگفتمانی میان آنها وجــود دارد؟ این پژوهش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، و بر مدل تحلیل گفتمانی فرکالف و 
رویکرد بیناگفتمانی استوار است. مطالعة برون متنی و گفتمانی این متن ها نشان داد که سه گفتمان عرفانی - اسالمی گذشته، 
فرهنگی - انتقادی به فرهنگ ایرانی - اسالمی ایرانیان و فرهنگی - اروپایی معاصر را بازتولید می کنند و سه گزینة ملیت 
هنرمند، پیشینه و سنت تاریخی، فرهنگی و هنری، و نیز جامعه و بافت تولید متن نقشی بسیار مهم در چگونگی شکل گیری 

معنای این متن ها، پیوندهای میان آنها و نیز گفتمان های آنها داشته اند.
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از نخسـتین آفرینش های هنری 
تـا اكنـون، هنرمنـدان بسـیاری 
در خلـق اثـر خـود، چشـم بـه 
آثـار برجسـتة گذشـته و دیگـر هنرمنـدان داشـته اند و 
آثـاری را بـا برگرفتگی و اقتبـاس از آنها تولیـد كرده اند 
كـه بیشـتر نیـز بـا تقلیـد و همانگونگـی همراه بـوده و 
كمتـر تراگونگـی و دگرگونی آگاهانـه و هدفمند در این 
آثـار دیـده می شـود. تقلیـد و برگرفتگـی در دنیای هنر 
پدیـده ای نوظهـور نیسـت و ایـن آثـار بـا انگیزه هـای 
جایگاهـی  هیـچ گاه  امـا  آفریـده  شـده اند،  گوناگـون 
ارزشـمند در میان آفرینش های هنری نداشته و همواره 
بـا نگاهـی هـرم وار و از بـاال بـه پاییـن به آنها نگریسـته 
شـده اسـت. بـا وجـود ایـن، تولیـد متن هـای هنـری 
برگرفتـه بـا نگاه به دیگـر آثار هنـری از دو دهـة پایانی 
قرن بیسـتم به این سـو، به طور فزاینده گسـترش یافته 
اسـت كـه سرچشـمة آن را بایـد در نگرش پسـت مدرن 
جسـت. جنبـش پست مدرنیسـم اندكـی پـس از گـذار 
دهه هـای  در  پساسـاختارگرایی  بـه  سـاختارگرایی  از 
پایانـی قـرن بیسـتم و بـا گـذار از مدرنیسـم شـكل 
گرفـت و بیـش از همـه در معماری، ادبیـات و هنر نمود 
یافـت. در حقیقـت، پست مدرنیسـم بسـیاری از اصـول 
بنیادی مدرنیسـم، همچـون اصالت گرایـی، خردگرایی، 
فردگرایـی،  تمامیت گرایـی،  و  كلی گویـی  ناب گرایـی، 
چالـش  بـه  را  و...  فراروایت هـا  ذهن گرایـی،  و  انتـزاع 

كشـید و راه برون رفـت از آن را بازگشـت و الهام گرفتن 
از گذشـتة تاریخـی، فرهنگـی و هنـری دانسـت. از این 
 رو، بسـیاری از متن هـای هنری پسـت مدرن، متن هایی 
برگرفته و تركیبی اسـت كه در واقع، خوانش، برداشـت 
و تفسـیر هنرمنـدان آنهـا از آثـار هنری گذشـته اسـت 
كـه در پـس بازتولیـد گفتمان های خود، متنـی دیگر با 
معنایـی تـازه را تولیـد كرده انـد. ایـن ویژگـی متن های 
هنـری پسـت مدرن سـبب شـده اسـت تـا میـان آنها و 
آثـار هنـری كـه از آنهـا برگرفتـه شـده اند، پیوندهـای 

متنـی و گفتمانـی برقـرار گردد.  
نـگارة خلیفـه هـارون در حمـام، از نگاره هـای زیبـای 
كمال الدیـن بهـزاد در نسـخة خمسـة نظامـی - یكی از 
آثار هنری برجسـتة ایرانی در دورة تیموری - اسـت كه 
از سـوی هنرمندان پسـت مدرن مورد خوانش و تفسـیر 
قرار گرفته اسـت و متن هایی را با واسـازی و برگرفتگی 
از آن تولیـد كرده انـد كـه در نتیجـة آن، پیوندهـای 
متنـی و گفتمانـی میـان نـگارة بهـزاد و خوانش هـای 
پست مدرنیسـتی آن ایجاد شـده  اسـت. در این نوشـتار، 
روابـط بیناگفتمانـی نگارة خلیفه هارون در حمام و سـه 
برگرفتگـی آن از دو هنرمنـد معاصر، سـودی شـریفی و 
كلودیـا پالماروسـی،1 مـورد نظـر اسـت. در بیناگفتمان، 
كـه براینـد دو جریـان گفتمـان و بینامتنیـت اسـت، از 
یـك سـو بـه خوانـش فرامتنـی و گفتمانی متن هـا و از 

1. Claudia Palmarucci

مقدمه
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سـوی دیگـر بـه ارتبـاط و پیوند آنهـا با دیگـر متن ها و 
گفتمان هـا پرداختـه می شـود. بنابراین، تالش می شـود 
تا براسـاس رویكرد و مدل تحلیلـی نورمن فركالف2 - از 
نظریه پـردازان گفتمـان كـه توجهی ویژه  بـه بینامتنیت 
داشـت - نخسـت بـا نگاهی بـه عوامـل برون متنـی، به 
گفتمـان چهـار متـن نام بـرده پرداخته شـود و سـپس، 
رابطـة میـان سـه متـن شـریفی و پالماروسـی بـا نگارة 

بهـزاد مـورد خوانـش و ارزیابـی قـرار می گیرد. 

بــه  صــورت  پژوهـش  ایـن 
توصیفـی ـ تحلیلی و تطبیقی 
و بـراســاس مـدل تحلیلــی 
فـركالف اسـت و رویكــردی بیناگفتمانــی دارد. ابـزار 
گـردآوری داده هـا مصاحبه ای و كتابخانه ای اسـت. تجزیه 
و تحلیـل داده هـا نیـز بـر پایـة داده هـای كیفـی اسـت.

نخسـتین  پست مدرنیسـم، 
بـار در اواخـر قرن بیسـتم و 
آغـاز دهـة 1980 در دنیـای 
پسـت مدرن  یافـت.  گسـترش  و  گردیـد  طـرح  هنـر 
در واكنـش بـه نگـرش مدرنیسـم، گرایشـی جدیـد در 
هنـر ایجـاد كـرد كـه عمده تریـن ویژگـی نمایـان آن، 
بازگشـت آگاهانه به هنرهای پیشـین، با تقلید سـبك و 

2. Norman Fairclough

گرفتـن نقش مایه هـا و یـا حتـی نقش های كامل اسـت 
)جنسـن، 1381:       61-60(. پست مدرنیسـم بدون آن كه 
محدودیتی داشـته باشـد، نه فقط از تصاویر و پدیده های 
گذشـته بهـره می گیـرد، بلكـه بـا تركیب آنهـا در متنی 
جدیـد، مفهـوم آنهـا را نیـز به طـور اساسـی دگرگـون 
پسـت مدرن،  در  امـا   .)  26  :1386 )خلـج،  می سـازد 
چیـزی تكـرار نمی شـود و بازگشـتی به گذشـته صورت 
نمی گیـرد، زیـرا هنرمند پسـت مدرن در زمـان، مكان و 
موقعیتـی دیگـر و با توجه به ایـن بافت موقعیتی جدید، 
متـن گذشـته را بازیابـی و بازتولیـد می كنـد. بـه بیـان 
دیگر، گذشـته به واقع وجود نداشـته و امكان بازگشـت 
طریـق  از  می تـوان  فقـط  را  گذشـته  نیسـت؛  آن  بـه 
گذشـته  كـه  همین جاسـت  و  شـناخت  آن  متن هـای 
بـا ادبیـات و هنـر پیونـد می خـورد، چرا كـه گذشـته در 
شـكل متـون و بقایـای متنیت یافتـه همچـون متن های 
ادبـی و هنـری نمایـان می شـود و ایـن متن هـا، كـه هر 
یـك در بافتـی متفـاوت تولیـد شـده اند، به شـیوه هایی 
پیچیـده   و گوناگـون بـا یكدیگـر در تعامـل و ارتبـاط 
هسـتند )هاچـن، 1390:  284 (. از ایـن  رو، هـر متـن 
پست مدرنیسـتی معنـا و مفهـوم خود را از پیوسـتگی با 
متن هـای دیگـر و نیز بافت اجتماعـی و گفتمانی كه در 
آن تولیـد می شـود، می یابد. بنابراین آنچه ما از گذشـته 
می دانیـم، از طریـق متن هـای آن گذشـته و برگرفته از 

گفتمان هـای آن اسـت.  

روش  پژوهش

رویکرد نظری
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بـر پایـة رویكردهای نویـن مطالعات گفتمانـی و تحلیل 
در   - پست مدرنیسـم  از  پیـش  اندكـی  كـه  گفتمـان 
دورة پساسـاختارگرایی - شـكل گرفتنـد، متـن، نه یك 
واحد مسـتقل خودبسـنده، بلكه بخشـی از یـك فرایند 
بـزرگ اجتماعـی و گفتمانـی اسـت. از ایـن  رو، از دورة 
پساسـاختارگرایی بـه ایـن سـو، متن هـا در پیونـد بـا 
بافـت اجتماعـی و گفتمانـی مطالعـه می شـوند و بـرای 
مطالعـة  آنهـا،  داللت پـردازی  تبییـن  و  رمزگشـایی 
عوامـل برون متنـی چـون شـرایط اجتماعـی، گفتمانی 
و موقعیـت مؤلـف یـا مؤلفـان ضـروری دانسـته شـد. از 
سـوی دیگـر، پارادایم هـای نویـن پساسـاختارگرایی و 
پسـامدرن، بینامتنیـت را بازتعریـف كردنـد و به عنـوان 
عنصـری اساسـی در خـود جـای دادنـد )نامورمطلـق، 
1395:       213  و 158-157(. در ایـن شـرایط، بینامتنیت 
و  مدرنیسـم  روایت هـای  و  متن هـا  واسـازی  بـرای 
گذشـته، مـورد توجـه پست مدرنیسـم قـرار گرفـت و با 
دگرگونی هـای ایجاد شـده در آن، دیگـر روابـط میـان 
متن هـا براسـاس شـرایط گفتمانـی و بـا بهره گیـری از 
رویكـردی كه »بینامتنیـت بافتارمند«  نامیده می شـود، 
مورد خوانش و بررسـی قرار گرفت )همـان، 268-269( 
كه فرایندهای »از آن خودسـازی«،3 »بومی سـازی« و نیز 
»جهانی شـدن فرهنگی« را در پی داشـت. در این گونه 
بینامتنیـت، به جای خوانـش رابطة میـان متن ها، رابطة 

3. appropriation

گفتمان هـا و یـا دقیق تـر، رابطـة میان متن ها براسـاس 
گفتمان هایـی كـه بازتولیـد می كننـد، مـورد خوانـش 
و تفسـیر قـرار می گیـرد. از ایـن رو، »بیناگفتمانیـت«4 

خوانـده می شـود.
از میـان نظریه پـردازن گفتمـان، فركالف بیـش از همه 
بـه بینامتنیـت و روابـط میـان متن هـا توجـه داشـته  
از سـه  به هم تافتـه  را مجموعـه ای  او گفتمـان  اسـت. 
عنصـر عمل اجتماعی، عمـل گفتمانی )تولیـد، توزیع و 
مصـرف متـن( و متن می داند و اعتقـاد دارد تحلیل یك 
گفتمـان خـاص، نیازمند تحلیل هر یك از این سـه بعد 
و روابط میان آنهاسـت. فرضیة او این اسـت كه پیوندی 
معنـادار میـان ویژگی هـای خاص متون، شـیوه هایی كه 
متـون بـا یكدیگـر پیونـد می یابنـد و تعبیر می شـوند و 
ماهیـت عمـل اجتماعـی وجـود دارد )فـركالف، 1387: 
97  -98(. ایـن سـه عنصـر، برابـر با سـه الیـه در فرایند 
تحلیـل گفتمان انتقادی او هسـتند. بدیـن معنا كه الیة 
توصیـف متـن، با متـن كـه دربردارنـدة گفتار، نوشـتار، 
تصویـر و یـا تركیبی از این هاسـت، الیة تفسـیر با رابطة 
بیـن متـن و تعامل بـا عمل گفتمانـی، و الیـة تبیین با 
رابطـة بیـن تعامـل و بافـت اجتماعی با عمـل اجتماعی 

پیوسـته است. 
نخسـتین الیـه از فراینـد تحلیلـی فـركالف بـه تحلیل 
واحـد  كوچك تریـن  واقـع  در  كـه  می پـردازد  متـن 

4. Interdiscourse
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گفتمان اسـت. در این الیه بیشـتر ویژگی های سـاختار 
صـوری یـا سـازمان متن مورد توجه اسـت كـه توصیف 
می شـود و همـراه با محتوا مورد بررسـی قـرار می گیرد. 
ویژگی هـای صـوری كـه در توصیـف متنـی بـه آنهـا 
پرداختـه می شـود، اهمیتـی زیـاد در تفسـیر گفتمانـی 
آن متـن دارد، چراكـه ایـن ویژگی های صـوری متن در 
حقیقت همچون سـرنخ هایی هسـتند كـه عناصر دانش 
زمینه ای ذهن مفسـر را فعال می سـازند )همـان، 215(. 
تحلیـل عمـل گفتمانـی كه تولیـد و مصرف متـن را در 
برمی گیـرد، الیـة میانـی رویـة تحلیلـی فركالف اسـت. 
تحلیـل كنـش گفتمانـی بـر چگونگـی تولیـد متـن از 
سـوی مؤلـف و مصـرف آن از سـوی دریافت كننـدگان 
آن تمركـز دارد. در تحلیـل كنـش گفتمانـی، كانـون 
توجـه بـر چگونگـی اتـكای مؤلـف متـن بـر گفتمان ها 
و ژانرهـای ازپیش موجـود بـرای تولیـد متـن اسـت، و 
نیـز اینكـه دریافت كننـدگان متـن چگونـه گفتمان هـا 
و ژانرهـای در دسـترس را بـرای مصـرف و تفسـیر متون 
بـه كار می گیرند )یورگنسـن و فیلیپـس، 1395: 121  (. 
اگـر در الیـة متنـی فقط به یـك متن پرداخته می شـد، 
در الیـة تفسـیر بـه ارتبـاط متن بـا دیگر متن ها اشـاره 
می شـود. بدیـن معنا كـه در این الیه از متـن فراتر رفته 
و بـه روابـط بینامتنی پرداختـه می شـود. همان طور كه 
مؤلف در تولید متن مسـتقل نیسـت، متـن هم به دیگر 
متن هـای پیـش از خـود تكیـه دارد و مسـتقل نیسـت. 

بـر همین اسـاس، ایـن الیه جایگاهـی ویـژه  در تحلیل 
فـركالف دارد.

الیـة پایانـی در رویـة تحلیلی فركالف، بـه تبیین كنش 
اجتماعـی می پـردازد. ایـن الیـه كامل كننـدة دو الیـة 
توصیـف متـن و تفسـیرگفتمانی اسـت و در واقـع، این 
دو مقدمـه ای بـرای انجـام تبییـن اجتماعـی هسـتند. 
می تـوان از مرحلـة تفسـیر بـه تبییـن بـا توجه بـه این 
نكتـه گـذر نمـود كـه بـا بهـره گرفتـن از جنبه هـای 
گوناگـون دانش زمینه ای به عنوان شـیوه های تفسـیری 
در تولید و تفسـیر متون، دانش یادشـده بازتولید خواهد 
شـد. بازتولیـد مراحـل گوناگـون تفسـیر و تبییـن را به 
یكدیگـر پیونـد می دهـد، زیـرا در حالـی كـه تفسـیر، 
چگونگـی بهـره جسـتن از دانـش زمینـه ای در پردازش 
گفتمـان را مـورد توجه قـرار می دهد، تبیین به شـالودة 
اجتماعـی و تغییـرات دانـش زمینـه ای و البتـه بازتولید 
آن در جریـان كنـش گفتمانـی می پـردازد )فـركالف، 
1387: 245 (. بنابرایـن تبییـن، به نظـم اجتماعی و نیز 
دگرگونـی و بازتولیـد دانـش زمینـه ای در فرایند كنش 
گفتمانـی اشـاره دارد. در واقـع، مدل سـه بعدی فركالف 
بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت كـه متـن را نمی تـوان در 
خـالء فهـم یـا تحلیل كرد و هـر متنی را می بایسـت در 
رابطـه با شـبكه های سـایر متن ها و بسـتر اجتماعی آن 

فهمیـد )یورگنسـن و فیلیپـس، 1395:    123 (. 
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ایـن پژوهش به خوانش گفتمانی 
و سپس روابط بینـاگفتمانی چهار 
متن تصویـری می پـردازد كه در 
این میـان، نـگارة خلیفـه هارون 
در حمـام اثـر كمال الدیـن بهـزاد در قـرن نهـم قمـری و 
در مكتـب دوم هـرات، متـن پیشـین اسـت، و سـه متن 
دیگـر از دو هنرمنـد ایرانـی و اروپایـی معاصـر، متن های 
پسـین بـه شـمار می آینـد كـه در واقـع، برداشـت ها و 
تفسـیرهای پست مدرنیسـتی ایـن هنرمنـدان بـر نـگارة 
بهـزاد هسـتند. از این  رو، نگارة بهـزاد پیش متن تصویری 
سـه متـن پست مدرنیسـتی معاصـر سـودی شـریفی و 
كلودیا پالماروسـی اسـت. شـریفی دو متـن بادبادک باز و 
حمـام را در سـال های 2007م و 2010م بـا برگرفتگی از 
نـگارة خلیفـه هـارون در حمـام بـرای سـریال لذت های 
ایرانـی5 خود تولید كرده اسـت. پالماروسـی نیـز در یكی 
از تصویرسـازی های خـود بـرای كتـاب خانه هـای دیگـر 
كـودكان6 در سـال 2016م بـه خوانـش و تفسـیر همین 
نـگارة بهـزاد پرداختـه و متن خـود را با برگرفتگـی از آن 

آفریده اسـت.
همچنیـن یـادآوری می شـود، نـگارة خلیفـه هـارون در 
حمـام بهـزاد پـس از نـگارة دیگـرش، حكایت یوسـف و 
زلیخـا، بیشـترین شـمار خوانش هـا و برگرفتگی هـای 
معاصـر را درمیـان آثـار او داراسـت. در ادامـه، براسـاس 

5. Persian Delights
6.  The houses of other kids  /)Le Case degli altri bambini(

مـدل تحلیلـی فـركالف، هـر یـك از ایـن چهـار متـن 
می شـود. توصیـف  نام بـرده 

دو نسخه خمسة نظامی از 
دورة تیمـوری در كتابخانة 
بریتانیا نگهداری می شـود 
كـه هـر یـك از آنهـا چند 

نـگارة زیبـا و ارزشـمند از بهـزاد دارد. یكـی از ایـن دو 
نسـخه، نسـخه ای اسـت كـه بـرای امیرعلـی فارسـی 
بـرالس از امیـران سـلطان حسـین بایقرا كار شـده  و در 
یكـی از نگاره هـای آن تاریخ 900ق/1494م ثبت شـده 
 اسـت كـه آن را تاریخ تولید این نسـخة خمسـة نظامی 
می داننـد. این نسـخه 22 نـگارة زیبا دارد كـه جهانگیر، 
پادشـاه مغولی هنـد، 16 نـگارة آن را كار بهزاد دانسـته 
 اسـت. نـگارة خلیفـه هـارون در حمام یكـی از زیباترین 

نگاره هـای این نسـخة خمسـة نظامی اسـت. 
نـگارة خلیفـه هـارون در حمـام )تصویـر 1( یكـی از 
انـدازه ای  و  اسـت  بهـزاد  كمال الدیـن  نقاشـی های 
14×20 سـانتی متری دارد. ایـن نـگاره كـه بـر داسـتان 
اسـتوار  و موی تـراش در مخزن االسـرار  هارون الرشـید 
اسـت، كادر و سـاختاری عمـودی دارد و فضـای داخلی 
یـك حمـام را می نمایاند. فضـای درونی نـگاره نیز خود 
در یـك تقسـیم بندی عمـودی بـه دو بخـش نامسـاوی 
تقسـیم شـده اسـت، البتـه در ورودی آن بخشـی جـدا 

پيکرة مطالعاتی

خليفه هارون  
در حمام
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بـوده كـه از سـمت راسـت تصویـر از كادر بیـرون زده و 
خـارج از فضـای اصلـی كادر كه به فضـای درونی حمام 
اختصـاص دارد، قـرار گرفتـه اسـت. پـس از در ورودی، 
دو بخـش عمـودی فضـا، سـربینه یا رخت كـن و خزینه 
یـا گرم خانـه حمـام قـرار دارنـد كـه به ترتیـب ورود، از 
راسـت بـه چـپ تصویـر شـده اند. معمـاری سـاختمان 
حمام براسـاس معماری سـنتی ایرانی - اسالمی است و 
بخش هـای گوناگـون آن بـا نقوش تزیینی آرایش شـده 

اسـت كه بیشـتر شـامل گره چینی و نقش های اسلیمی 
و ختایی هسـتند. 

از  تركیبـی  نـگاره  ایـن  در  بهـزاد  رنگ هـای  گزینـة 
رنگ هـای سـرد و گـرم اسـت؛ بدین معنا كـه در تمامی 
بخش هـای در ورودی، دیوارها و پوشـش افراد در بخش 
رخت كـن، كف       هـا، اِزاره هـا و نیـز كادر و زمینة كتیبه ها 
از رنگ هـای گـرم كـرم، طالیـی، زرد، قهـوه ای و قرمـز 
اسـتفاده كـرده و در حوله هـا و لنگ هـا، گره چینی هـا و 
در ورودی خزینة حمام، رنگ های سـرد شـامل آبی های 
گوناگـون و سـرمه ای را به كار برده كـه اندكی از گرمای 
به ویـژه در  بزرگـی  نـگاره كاسـته اسـت. بخش هایـی 
گرم خانـه و در ورودی، سـفید و بـدون نقـش هسـتند.    

در نـگارة بهـزاد یازده تن حضور دارنـد كه همه آنها مرد 
هسـتند و در هـر دو بخش  فضای داخلی قـرار دارند. در 
پس زمینـه و گوشـه ای از بخـش رخت كـن كـه بـه در 
ورودی می پیونـدد، نیم تنـة پیرمردی دیده می شـود كه 
گویـا بیـرون از ایـن فضـا ایسـتاده و بـه درون رخت كن 
می نگـرد. اندكـی جلو تـر در نـگاره، جوانـی سـیاه كه به 
نظـر شـاگرد حمامی اسـت، بـا چوبی بلند در دسـت در 
حـال آویختـن و جابه جایـی حوله ها روی بند اسـت. در 
همیـن فضا سـه تن دیگـر در حال خشـك كردن خود و 
پوشـیدن و درآوردن جامه هـای خویش هسـتند. فردی 
دیگر كه مقابل آنها و پشـت به در ورودی خزینه اسـت، 
بـه یكـی از این افـراد كمـك می كند. در بخـش خزینه 
نزدیـك بـه در ورودی، دو جـوان كـه هر یـك لنگی در 

 ،14×20 cm ،تصویر 1. كمال الدین بهزاد، خلیفه هارون  در حمام، 900ق/1494م
)bahari,1997:134( كتابخانه بریتانیا
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بـر دارند، در حال شست وشـوی خویش و سـخن گفتن 
بـا یكدیگر هسـتند. در پس زمینه و اندكـی باالتر از این  
دو تـن كه بخش پایانی نگاره در سـمت چپ آن اسـت، 
فردی میان سـال نشسـته و موی تـراش در حال پیرایش 
مـوی اوسـت و فـردی جـوان نیز در كنـار آنها بـا دلوی 

پر از آب، منتظر ایسـتاد ه اسـت.
در بـاالی همیـن بخـش خزینـه، در كتیبه ای سـه بیت 
شـعر نوشـته شـده كـه سـه بیـت نخسـت، داسـتان 
هارون الرشـید بـا موی تـراش در مخزن االسـرار نظامـی 
اسـت. در واقـع، ایـن داسـتان پیش متـن كالمـی نگارة 

بهـزاد بـه شـمار می آیـد. 

دور خـالفت چــو بـه هـارون رسیـد
رایت عبـــاس بــه گــردون رسیــد

نیــم شبـی پشت بـه همخـوابـه كـرد
روی در آســایش گـرمـابــه كــرد

مـوی تــراشـی كـه سـرش می ستـرد
مـوی بـه مـویش بـه غمی می سپـرد 
)نظامی، 1378(

در بخـش پایینـی نـگاره كـه هـر دو بخـش رخت كـن 
دیگـر  بیـت  شـش  می گیـرد،  بـر  در  را  گرم خانـه  و 
پیش متـن كالمـی نـگاره آورده  شـده، كـه ادامـة سـه 

بیـت نخسـت آن اسـت )همـان(.

كــای شــــده آگــاه ز استـــادیــم 
خــاص كـن امــروز بــه دامـادیـم

خطبـــة تـــزویــج پــراكنــده كــن
 دختــر خــود نــامـــزد بنــده كــن

طبــع خلیفــه قـــدری گــرم گشت 
بــاز پــــذیــــرنـــدة آزرم گشــت

گفت حــرارت جگــرش تــافتست
 وحشتـی از دهشـت مــن یــافتسـت

بیخـودیش كـرد چنیـن یـافـه گـوی
 ورنـه نكردی ز مـن ایـن جستجـوی

روز دگــــر نیكتـــــرش آزمــــود
بـــر درم قــلب همــان سكــه بــود
   )همان(

متـن ایـن داسـتان در مخزن االسـرار ادامـه  دارد، امـا 
آن چنـان كـه از كتیبه های نـگارة بهزاد نیـز برمی آید، او 
صحنـة آغازین این داسـتان را كـه به گفت وگوی خلیفه 
هـارون  و موی تـراش در حمـام می پردازد، بـرای تصویر 

كـردن نـگارة خویش برگزیده  اسـت.   

متن های سـودی شـريفی برگرفتـه از نـگارة خليفه 
هـارون در حمام 

سـودی شـریفی دو اثـر خـود بـه نام هـای بادبادک باز و 
حمـام را بـا برگرفتگی از نـگارة خلیفه هـارون در حمام 
اثـر بهـزاد خلـق كرده اسـت. چـون این دو متـن از یك 
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هنرمنـد، بـرای یـك سـریال و در یـك گفتمـان تولید 
شـده اند، در زیـر یـك نـام به هـر دو پرداخته می شـود.

متـن بادبادک بـاز )تصویر 2( در انـدازة 31/75 × 31/75 
سـریال  بـرای  سـال1386ش/2007م  در  سـانتی متر، 
لذت هـای ایرانـی خلـق شـده اسـت. ایـن متـن كـه بـا 
تكنیـك تركیبـی فتـوكالژ و عكاسـی دیجیتـال انجـام 
گرفتـه، از بخشـی از نـگارة خلیفـه هـارون در حمـام 
برگرفتـه شـده اسـت. چنان كـه از اندازة متن مشـخص 
اسـت، كادر و سـاختاری مربـع دارد و هیچ گونـه بنـا یـا 
عنصـری از طبیعـت در آن دیده نمی شـود. این نقاشـی 
زمینـه ای بـه رنگ خاكسـتری طوسـی دارد و سـبزها و 
آبی هـای گوناگـون به همـراه سـفید، سـرمه ای، سـیاه، 
خاكسـتری، قرمـز، كـرم، زرد و نارنجـی، دیگر رنگ های 

به كار رفتـه در آن هسـتند. 
در ایـن متـن، مـردی جـوان بـه سـبك كاراكترهـای 
نگارگـری ایرانـی تصویـر شـده اسـت كه پوسـتی تیره، 
لباسـی سبز رنگ به تن، و سرپوشـی نارنجی به سر دارد 
و بـا چوبـی بلند در حـال جابه جا كردن آویزهایی اسـت 
كـه بـر روی یـك بند آویزان اسـت. آویزها بـه رنگ های 
گوناگـون هسـتند و برخـی از آنهـا نقش هـا و متن های 
نوشـتاری دارنـد؛ نقش هـا شـامل پرچـم ایـران، پرچـم 
امریـكا، میكـی مـوس انیمیشـنی و تصویـر واقع گرایانة 
سـه زن بـه روش عكاسـی بـر روی پرچـم امریكاسـت. 
روی یـك آویـز، عبـارت »یـا اباالفضـل العبـاس« بـه 

خط نسـتعلیق و رنگ قرمز نوشـته شـده اسـت و روی 
آویـزی دیگـر بـا رنـگ كرم - طالیـی و سـفید و با خط 
نسـتعلیق »یا حسـن مجتبی علیه السـالم« نوشته شده 
اسـت. همچنین در این نقاشـی هیچ خط افق و یا خط 

زمینـة جداكننـده  و یـا پس زمینـه ای وجـود ندارد.
متن حمام )تصویر 3( اثری دیگر از سـودی شـریفی در 
انـدازة 31/75 × 31/75 سـانتی متر اسـت كـه ایـن نیـز 
برگرفته از بخشـی از نگارة هـارون در حمام كمال الدین 
بهـزاد اسـت. ایـن متـن نیـز از سـری لذت هـای ایرانی 
خلـق  سـال1389ش/2010م  در  كـه  اسـت  شـریفی 

تصویر 2. سودی شریفی، بادبادک باز، 1386ش/2007م، فتوكالژ  و عكاسی دیجیتال، 
  )URL 1( 31/75 × 31/75، مجموعه شخصی هنرمند، مأخذ cm
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شـده و تركیبـی از سـبك نگارگری ایرانـی و واقع گرایی 
عكاسـی  و  فتـوكالژ  تكنیـك  از  تركیبـی  و  عكاسـی، 
دیجیتال اسـت. این نقاشی دارای كادر و ساختاری مربع 
اسـت كـه زمینـة  آن با رنـگ صورتی بژ مالیم پوشـانده 
شـده اسـت. نقاشـی شـریفی گزینه هـای رنگی بسـیار 
اندكـی دارد و افـزون بـر رنـگ زمینـه فقط چهـار رنگ 
دیگـر، خاكـی، سـرمه ای، سـفید و اندكـی كرم طالیـی 
در آن بـه كار رفتـه اسـت. در ایـن نقاشـی، بخشـی از 
فضـای درونی معماری سـنتی حمام هـای ایرانی تصویر 
شـده كه گنبدی شـكل اسـت و دارای سـه طاق كوچك 

اسـت. این بخش از سـاختمان حمام كـه در واقع بخش 
خزینـه یاگرم خانـه را می نمایاند، بدون هیـچ زیربنایی و 
یـا دیگـر بخش های بنـا بـر روی  پس زمینه قـرار گرفته 

است.  
شـریفی در نقاشـی خـود دو شـخصیت را تصویـر كرده 
كـه یكـی زن و دیگـری مـرد اسـت. مـرد بـه سـبك 
شـخصیت های نگاره هـای ایرانـی و زن، عكس گونـه و 
واقـع گرایانـه اسـت. زن كه چادری سـفید بر سـر دارد، 
پشـت بـه بیننده و رو به سـوی مرد بر صندلی نشسـته 
و مـرد كـه لنـگ حمامـی بـه كمـر بسـته، دلوی پـر از 
آب را بـر سـر زن می ریـزد. در ایـن نقاشـی هیچ گونـه 
متن نوشـتاری، عنصـری از طبیعت، خط افـق و یا خط 

جداكننـده  میـان زمیـن و آسـمان دیده نمی شـود.

متـن  کلوديا پالماروسـی برگرفتـه از نـگارة خليفه 
در حمام  هـارون 

متـن تصویرسـازی كلودیـا پالماروسـی )تصویـر 4( كه 
از نـگارة خلیفـه هـارون در حمـام بهزاد برگرفته شـده، 
یكـی از كارهـای ایـن هنرمنـد معاصـر ایتالیایـی، برای 
كتـاب خانه هـای دیگـر كودكان )یـا خانه هـای كودكان 
دیگر( اسـت كه در سـال 1394ش/2015م در ایتالیا به 
چاپ رسـیده و در دوسـاالنة تصویرسـازی كتاب كودک 
2016 پرتغـال نیـز در بخـش آثار اقتباسـی بـه نمایش 

درآمـده و برگزیده شـده اسـت. 

تصویر 3. سودی شریفی، حمام، 1389ش/2010م، فتوكالژ و عكاسی دیجیتال،
   )URL 1( 31/75 × 31/75، مجموعه شخصی هنرمند، مأخذ cm 
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متـن پالماروسـی در انـدازة 36 ×30  سـانتی متر، كادر و 
سـاختاری عمـودی دارد و بخش هـای گوناگـون فضـای 
داخلـی یـك سـاختمان شـامل آشـپزخانه، اتاق خـواب، 
حیـاط و... را می نمایانـد. فضـای اصلی تصویـر، خود به دو 
بخش عمودی نامسـاوی تقسـیم شـده اسـت و البته یك 
بخـش دیگـر نیـز از سـمت چـپ كادر بیـرون زده كه در 
آن، در ورودی سـاختمان كـه بـه فضای بیرونـی راه دارد، 
تصویـر شـده اسـت. بخشـی نیـز به صـورت افقی بـه لبة 
پایینـی كادر افـزوده شـده اسـت. فضای معمـاری در این 
تصویرسـازی بـدون نقش هـای تزیینـی اسـت و فقـط در 
كـف همة بخش هـا و یكـی از درها، نقش ها  و شـكل های 
سـاده و هندسـی تزیینی به صورت خطی بـه  كار رفته اند. 
در ایـن اثـر، یـازده تـن تصویـر شـده اند كـه همـة آنها 
فقـط در دو بخـش اصلـی فضـای داخلـی قـرار دارنـد. 
به ترتیـب ورود از سـمت چـپ بـه راسـت، در بخـش دِر 
ورودی، هیـچ انسـانی حضـور نـدارد و فقـط یك سـگ 
تصویـر شـده اسـت. در فضـای داخلـی سـمت چپ كه 
كوچك تـر اسـت، پنـج تن حضـور دارند. در جلـوی آن، 
دو مـرد میان سـال روی مبـل نشسـته اند كـه یكـی در 
حـال خوانـدن روزنامـه  و دیگـری در حـال چـرت زدن 
اسـت. در همیـن فضـا در عمـق تصویـر، مـردی دیگـر 
روی صندلـی نشسـته اسـت و دو زن هـم ایسـتاده اند 
كـه یكـی در حال غـذا دادن بـه یك گربـه و دیگری در 
حـال آشـپزی اسـت. در بـاالی سـر آنهـا نیـز ظرف ها و 

لـوازم آشـپزخانه در قفسـه ها و كمدهـا جـای گرفته اند 
و یـا به دیـوار آویخته شـده اند. در فضای داخلی سـمت 
راسـت كـه اندكـی بزرگ تـر اسـت، شـش نفـر حضـور 
دارنـد. دختری جـوان در حال خواندن كتـاب در جلوی 
در ایسـتاده اسـت. دو كـودک كه یكی دختـر و دیگری 
پسـر اسـت در میانة حیـاط با هم بـازی می كنند و یك 
ماشـین اسـباب بازی در كنار آنها دیده می شـود. اندكی 
آن سـوتر زنـی بـا چوبـی بلنـد در دسـت پارچه هایی را 

تصویـر 4. یكـی از تصویرسـازی های كلودیـا پالماروسـی در كتـاب »خانه هـای دیگر 
   )URL 2( كـودكان«، 1394ش/2015م، مأخـذ
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روی بنـد می آویـزد. در بـاالی سـر زن، مـردی سـر از 
پنجـره بیـرون آورده و به پایین می نگـرد و در پنجره ای 
دیگـر كـه روبـه روی او قـرار دارد، پسـری جـوان دیـده 
می شـود كـه بـا كتابـی در دسـت بـه دختـر جـوان 
می نگـرد. در پاییـن ایـن پنجـره، یك جاكفشـی اسـت 
كـه كفش هـا در طبقـات آن چیـده شـده اند. در عمـق 
ایـن فضـا نیـز اتاق خـواب بـا تخت هایـی در آن نشـان 
داده شـده اسـت. در بخـش پاییـن نیـز كـه بـه فضـای 
بیـرون اشـاره دارد، چنـد مرغ و خروس تصویر شـده اند. 
در ایـن تصویـر، هیچ گونه متن نوشـتاری وجـود ندارد و 

فقـط دارای یـك نظـام نشـانه ای تصویری اسـت.   
تمامـی بخش هـای سـاختمان با سـطوح تخـت رنگی و 
بدون سایه روشـن تصویر شـده  اسـت، امـا در بخش های 
دیگـر تصویـر به ویـژه در پیكره هـای انسـانی و پوشـش 
آنهـا، سایه روشـن و پرسـپكتیو دیـده می شـود. گزینـة 
رنگ هـای ایـن اثـر، رنگ هـای گـرم و سـرد هسـتند و 
تمامـی بخش هـای داخلـی و در ورودی، دیوارهـا و كف 
بـا رنگ هـای كـرم، نارنجـی، قرمـز آجـری، اخرایـی و 
قهوه ایی پوشـیده شـده اسـت كه در واقع، بیشتر فضای 
متن پالماروسـی اسـت. پوشـش شـخصیت ها بیشتر به 
رنگ هـای آبـی، قرمـز و خاكسـتری های رنگـی اسـت. 
پارچه هـای آویخته شـده نیـز بیشـتر بـه رنـگ  آبی های 
گوناگون، سـرمه ای، كرم، زرد، سـفید و بنفش هسـتند. 
درهـا به رنـگ آبی، حیوانات و وسـایل نیز بـه رنگ های 

سـفید، خاكسـتری های رنگـی و قهوه ای هسـتند.   

در  هـارون  خلیفـه  نـگارة 
حمـام )تصویـر 1( كـه در 
قـرن  سـال های  واپسـین 
نهـم هــ .ق در هـرات خلق 

شـده اسـت، به گفتمـان عرفانی - اسـالمی نقشـبندیه 
در دورة تیمـوری تعلـق دارد كه گفتمان مسـلط جامعة 

هـرات بـوده و آن را بازتولیـد می كنـد. 
گفتمـان نقشـبندیه در ایـن زمـان گفتمانـی عرفانـی - 
اسـالمی بـود كـه بـر پایـة آموزه هـا و مفاهیـم طریقـت 
نقشـبندیه و نظریه هـای عرفانـی ابن عربـی شـكل گرفته 
بـود. آموزه ها و اصول یازده گانة نقشـبندیه، هـوش در دم، 
نظـر بر قـدم، سـفر در وطن، خلـوت در انجمـن، یادكرد، 
بازگشـت، نگاه داشـت، یادداشـت، وقـوف زمانـی، وقـوف 
عـددی و وقـوف قلبـی اسـت كـه در ایـن زمـان به دلیـل 
قـدرت و نفـوذ رهبران طریقت در هرات فراگیر شـده بود.

گسـترش و فراگیری طریقت نقشبندیه پیامد  رویكردی 
بـود كـه رهبران، مشـایخ و بـزرگان این طریقـت با نگاه 
بـه وضعیـت جامعـة آن  روز در پیـش گرفتنـد. آنهـا بـا 
توجـه بـه اوضاع بـد سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی كه 
بعـد از حملـة مصیبت بـار مغـول در جامعه ایجاد شـده 
 بـود، نگاهـی نـو به تصوف داشـتند و در تفسـیری كه از 
آموزه هـای خـود بیان كردنـد، بر ویژگی هـای اجتماعی 
- اقتصـادی تأكیـد كـرده، طریقـت را بـا معیشـت و 
شـریعت آشـتی دادنـد و بـرای گسـترش آن در جامعه 
كوشـیدند. بدیـن معنا كـه میان سیروسـلوک معنوی و 

گفتمان خليفه هارون
 در حمام 
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زندگـی مـادی، اقتصـادی و اجتماعـی سـازگاری برقرار 
كردنـد. ایـن نگـرش جدیـد كه گونـة معتدل تـر تصوف 
بـود و در آن بـر لـزوم پایبنـدی بـه شـریعت و تصـوف 
بـدون فقـر تأكیـد می شـد، در برابـر تصوف سـنتی قرار 
می گرفـت كـه بـر پایـة زهـد، رهبانیـت، فقـر و تـرک 
لذت هـای دنیـوی شـكل گرفتـه بـود و گاه در برخـی 
متصوفـه بـا تندروی هایـی همچـون حلـول، وحـدت، 
سـكر و بی خـودی همـراه بـود. در این میان، آن دسـته 
از آموزه ها و مفاهیم نقشـبندیه كه بیشـترین هماهنگی 
را بـا ایـن  رویكـرد جدید داشـت، ذكر خفـی، خلوت در 
انجمـن و مفهـوم خدمـت و كار بـود كه هریك، نقشـی 
ویژه  در گسترش و فراگیری گفتمان نقشبندیه در میان 
گروه هـای مختلـف مردم داشـت )اللهیـاری و همكاران، 

1388:    6 -9؛ عمیـد زنجانـی، 1366: 424-433(. 
ذكـر در سیروسـلوک عرفانـی، اهمیتـی ویـژه  دارد و بر 
دو نـوع اسـت: ذكـر زبانی كه آشـكار اسـت و ذكر قلبی 
كـه نهـان اسـت. ذكـر زبانـی بـه لفـظ بـوده و تركیبی 
اسـت از اصـوات و حروف كه ذاكر همیشـه نمی تواند به 
آن بپـردازد، امـا ذكـر قلبـی، مجرد از حـرف و صوت، به 
مالحظة مسـمای لفظ است و ذاكر در هر زمان می تواند 
به آن اشـتغال داشـته  باشـد. بزرگان نقشـبندیه ذكر را 
كـه از آن بـا نـام »یادكرد« نام می برنـد، یگانه ذكر قلبی 
می دانستند )كاشـفی، 59/1356:1؛ سمرقندی، 1388: 

118-119؛ الری، 1343: 28(.
نقشـبندیان بـا برگزیـدن ذكـر قلبـی و تأكیـد بـر آن، 

سـهولت و آسـانی در سیروسـلوک را فراهـم آوردنـد، 
چراكـه این گونـه ذكـر نیـازی به زمـان و مـكان خاص، 
آداب ویـژه و یـا كناره گیـری از فعالیت هـای اجتماعـی 
و اقتصـادی نـدارد و می تـوان در هـر حـال، زمـان و 
مـكان بـه آن پرداخـت. ذكر قلبی گونه ای نهان سـازی و 
پنهـان داشـتن مقام عرفانـی را كه مورد نظـر و مطلوب 
برهمیـن  و  می سـاخت  امكان پذیـر  بـود،  نقشـبندیه 
اسـاس، تفاوت میان پیروان نقشـبندیه و مـردم عادی از 
صحنـة اجتمـاع بـه درون فرد انتقـال یافـت و در ظاهر، 
اختالفـی میـان آنها دیده نمی شـد و این تفـاوت در دل 
بـود، نـه در زبـان.  جامـی نیـز كـه از بزرگان نقشـبندیه 
اسـت، زیبایـی ایـن طریقـت را در ایـن می دانـد كـه در 
همـه جـا، با همـه كـس و در همه حال قابل اجرا اسـت 

)الری، 1343: 16(.
خلـوت در انجمـن نیـز كه یكـی دیگر از اصـول بنیادین 
نقشـبندیه بـود، در برابـر خلوت گزینـی، چله نشـینی و 
انزواطلبـی قـرار می گرفـت. خلوت در اسـاس بـر دو نوع 
اسـت: ظاهـری و باطنـی. در خلـوت ظاهری، سـالك در 
گوشـه ای خلـوت در تنهایـی و دور از مردم می نشـیند تا 
بـر عالـم غیـب و ملكـوت آگاه و مطلع گـردد. در خلوت 
باطنـی، سـالك در ظاهـر بـا خلـق باشـد و در باطـن 
خویـش بـه مشـاهده اسـرار حق مشـغول باشـد. خلوت 
در انجمـن نقشـبندیان نیـز از گونـة دوم اسـت؛ بـه این 
معنـا كـه سـالك به ظاهر با خلـق باشـد و به باطن با حق 
سـبحانه، و در بـزم و انجمـن و یـا در تفرقـه، هیچ غفلت 



90 دوره دوم؛  شماره 3؛ پاییز 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

و پراكندگـی بـه دل او راه نیابـد، كـه »مظمـون الصوفی 
هـو الكائـن البائن« اسـت )طاهـری عراقـی، 1354: 57؛ 

بخـاری، 1371: 120؛ جامـی، 1390: 391(. 
آنچـه در دو اصـل ذكـر خفـی و خلـوت در انجمن بیش 
از همـه مـورد توجه بـود، با مردم بـودن و همچون مردم 
زیسـتن اسـت كه بـرای آن می بایسـت پیـروان طریقت 
در جامعـه حضور یابند و مشـاركت اجتماعی و اقتصادی 
داشـته  باشـند، كـه البته این امـر ممكن نمی شـود مگر 
با داشـتن كسـب و پیشـه. »و فرموده اند كه اشـتغال به 
امـری بـه حسـب ظاهـر ضـروری اسـت تـا این كـس از 
سـایر خلق ممتاز نشـود و نشـانه مند نگردد. نشـنیده ای 
التمـاس تعلیـم  كـه شـخصی پیـش بزرگـی رفـت و 
طریقـی كـرد، فرمـود كـه هیـچ پیشـه ای داری؟ گفت: 
نـی، فرمودنـد كه برو پینـه دوزی بیاموز كـه معنی روش 
ایـن طایفه بی صورت شـغلی نمی باشـد«  )الری، 1343: 
35(. بـر پایـة ایـن دو اصـل بـرای پیـروان طریقـت این 
امـكان ایجـاد می شـد كـه بـدون نیـاز بـه فراهـم كردن 
شـرایط ویـژه و آداب دسـت و پاگیر و خـاص در حیـن 
انجـام كسـب  و كار و امـور روزمـره همچـون سـایر مردم 
به سیروسـلوک معنوی نیـز بپردازند. ایـن همان ویژگی 
منحصر به فـرد طریقت نقشـبندیه یعنی آشـتی طریقت 
با معیشـت بـود كه پذیرش گسـترده و فراگیـر آن را در 

پی داشـت.
افـزون بر دو آموزة ذكر خفـی و خلوت در انجمن، مفهوم 
خدمـت و كار نیـز در بردارنـدة مؤلفه هـای اجتماعـی و 

اقتصـادی بـوده و بـزرگان نقشـبندیه بسـته بـه شـرایط 
بسـیار بـه آن تأكیـد و توجـه داشـته اند. چنان كـه در 
مفهـوم خدمـت و یاری گفته انـد، »هركه خـود را خواهد 
خـود را نخواهـد و هر كـه دیگر را خواهد خـود را خواهد 
]...[ چـون شـمع بـاش كه روشـنایی به دیگری رسـانی« 
)بخـاری، 1371: 152(. اهمیـت خدمت رسـانی بـه خلق 
در گفتمـان نقشـبندیه به حـدی بـود كـه برخـی از آنان 
در قـرن نهـم، خدمـت  و یـاری خلـق را برتـر از عبـادت 
دانسـته اند. از ایـن  رو، بـر ایـن عقیده اند كه در گوشـه ای 
نشسـتن و به عبـادت پرداختن حاصلی نـدارد، بلكه باید 
بـه اقتضـای وقـت، تمـام سـعی و تـوان خـود را در ایـن 
راه مصـروف داریـد كـه نفعی به مسـلمانی رسـانید. این 
خدمـت  كـه قبولـی دلی را در پی داشـته  باشـد، حتی بر 
ذكـر و مراقبـه مقّدم اسـت  )نیشـابوری و شـیخ، 1380: 
206 و 244؛ سـمرقندی، 1388: 147(. همچنین نتیجة 
خدمـت، محبـت و تمكین در دل ها اسـت و هرگز ثمرات 
نوافـل بـا اثر و نتیجـه ای كه محبـت مؤمنیـن دارد، برابر 
نخواهـد بـود؛ از ایـن  رو، خدمـت حتـی برتـر از نوافـل 

عبـادات اسـت )نیشـابوری و شـیخ، 1380: 159(.  
رواج و گسـترش ایـن آموزه هـا و مفاهیـم، بی مناسـبت 
با آشـفتگی های سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی پس از 
حملـة مغول نبـود. فجایع برآمده از حملة مغـول مردم را 
كـه قربانیان اصلـی بودند به سـوی انزواطلبی، درویشـی، 
فقـر و مصیبت رهنمون می سـاخت. در چنین شـرایطی، 
بزرگان نقشبندی شـیخی، خلوت گزینی و گوشه نشینی، 
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ذكـر آشـكار و دیگر ویژگی های ظاهری تصوف سـنتی را 
رد  كردند و كار، خدمت، نوع دوسـتی، مشـاركت و حضور 
اجتماعـی و اقتصـادی را در اولویـت قـرار دادنـد و مـردم 
و مریـدان را بـدان دعـوت كردنـد. در پـی آن، ركـود و 
رخوت و فقر از جامعه رخت بربسـت و شـكوفایی، رونق، 
پیشـرفت و زندگـی جایگزیـن آنهـا شـد. در حقیقـت، 
گفتمان طریقت نقشـبندیه با رویكرد به سـوی سـازگاری 
طریقـت بـا معیشـت و مشـاركت اقتصـادی و اجتماعی، 
پاسـخی  شایسـته و درخور به نیازهای جامعـة آن روز بود 

كـه نتایجـی درخشـان نیز به بـار آورد. 
آن چنـان كـه از بررسـی نگارة خلیفـه هـارون در حمام 
بهـزاد )تصویـر 1( - كـه در گفتمـان نقشـبندیه خلـق 
شـده و پیش متـن كالمـی آن، شـعر نظامـی اسـت- 
آشـكار می گـردد، متـن بهـزاد ایـن بخـش از گفتمـان 
نقشـبندیه را كـه برآینـد آموزه های ذكر خفـی و خلوت 
بازتولیـد  اسـت،  كار  و  و مفهـوم خدمـت  انجمـن  در 
می كنـد. نـگارة بهـزاد براسـاس كتیبه هـا )تصویـر 1( 
بـه صحنـة گفت وگـوی هـارون بـا موی تـراش در حمام 
اختصـاص یافتـه اسـت. در شـعر نظامـی نیـز فقـط به 
ایـن دو شـخصیت - هـارون و موی تراش- اشـاره شـده 
 اسـت. امـا در متـن بهزاد شـخصیت های بسـیار دیگری 
در حـال كار و فعالیـت حضـور دارنـد و بهـزاد به جـای 
یـك گفت وگـوی دو نفـره در حمـام، فضایـی عمومی و 
پر جنب وجـوش را تصویـر كـرده اسـت كـه یـازده تـن 
در آن مشـاركت اجتماعـی دارنـد. ایـن افـراد همگی در 

نمـای ظاهری یكسـان هسـتند؛ چنان كـه حتی خلیفه 
نیـز هم چـون دیگـران تصویر شـده اسـت. انسـان هایی 
عـادی و معمولـی در حـال انجـام امـور روزمـرة خویش 
بـدون هیـچ ویژگـی و نشـان خاصـی تـا براسـاس آن و 
بتـوان  كالمـی،  پیش متـن  از  داشـتن  آگاهـی  بـدون 
یكـی را از دیگـران متمایـز دانسـت و به حضور داشـتن 
مقامـی برجسـته  چـون خلیفه در میـان آنها پی بـرد. از 
ایـن  رو، بهـزاد در نـگارة خود چنـدان در پـی پرداختن 
بـه خلیفـه و داسـتان او نبـوده، بلكـه براسـاس گفتمان 
نقشـبندیه و آموزه ها و مفاهیم آن به دنبال نشـان دادن 
انسـان هایی عـادی و معمولی اسـت كه پیـروان طریقت 
نقشـبندیه بوده و در حین زندگی جـاری و روزمرة خود 
بـا مشـاركت و حضـور فعـال اجتماعـی و اقتصـادی به 

سیروسـلوک عرفانـی می پردازنـد.
ایـن موضـوع در تقسـیم فضای نـگارة بهـزاد )تصویر 1( 
نیـز دیده می شـود. اگرچه بنا بر سـنت نقاشـی ایرانی و 
پیوسـتگی آن بـا زبان و ادب پارسـی انتظار مـی رود كه 
بهـزاد بخـش پیش زمینـه و فضای بیشـتر را بـه تصویر 
روایـت پیش متـن كالمـی خـود اختصـاص دهـد، اما او 
چنیـن نمی كنـد و آگاهانـه روایـت تصویـری پیش متن 
را در پس زمینـه، در فضـای كوچك تـر و در پایانی تریـن 
بخـش نـگاره قرار می دهد كـه در واقـع، دورترین بخش 
بـه بیننـده اسـت؛ به گونـه ای كـه پـس از درِ ورودی در 
سـمت راسـت نـگاره و بخـش رخت كـن كـه بخـش 
بزرگ تـر فضـای داخلـی نـگاره اسـت، خلیفه هـارون و 
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موی تـراش - شـخصیت های روایـت پیش متـن كالمی 
نـگاره - در پس زمینـة بخـش گرم خانـه كـه كوچك تـر 

اسـت، تصویر شـده اند.  

گفتمان متن های سـودی شـريفی برگرفتـه از  نگارة 
خليفه هـارون در حمام

سـودی شـریفی متولـد تهـران، از نوجوانـی بـه امریـكا 
رفـت و در آنجـا سـاكن اسـت. آشـنایی و عالقه منـدی 
شـریفی به هنر، عكاسـی و گذراندن دوره های آموزشـی 
و آكادمیـك در دوران زندگـی او در امریكا بوده اسـت. از 
ایـن  رو، شـكل گیری دیـدگاه هنـری شـریفی در فضای 
فرهنگی - هنری غربی رخ داده اسـت كه براسـاس آن، 
او بیـش از آن كـه بـا فرهنـگ و نگـرش ایرانـی همسـو 
باشـد، بـا فرهنـگ و نگـرش معاصـر غربـی و امریكایی 
همسـو اسـت. شـریفی تاكنون كارهای خود را در چند 
سـری و سـریال خلـق كرده كـه لذت های پارسـی یكی 
از آنهاسـت. شـریفی آثـار خـود را در چندین نمایشـگاه  
فـردی و گروهـی در امریـكا و برخی كشـورهای اروپایی 
و آسـیایی نیـز بـه نمایـش گذاشـته اسـت، امـا آثـار او 
هیـچ گاه در ایـران بـه نمایـش درنیامده انـد. شـریفی 
بعـد از انقـالب اسـالمی ایـران، فقـط یـك  بار در سـال 
1377ش/1999م ایـران را دیـده  اسـت. او پس از آمدن 
بـه ایـران بـا جامعه ای روبرو شـد كـه تغییر كـرده بود و 
بـرای هماهنگی با شـرایطی كه ایجاد شـده بود، بسـیار 
تـالش كـرد. در بررسـی كارهـای شـریفی چنـد نكتـه 

رسـانه های  به كارگیـری  نخسـت،  می شـود.  دریافـت 
نویـن در آفرینـش هنـری او اسـت؛ شـریفی در كارهای 
خـود تكنولوژی هـای جدیـد چـون عكاسـی دیجیتـال 
را بـا توجـه بـه قـدرت بیانـی آن بـه كار می گیـرد. نكتة 
دیگـر آن كـه او توجهـی ویژه بـه نگاره  های ایرانـی دارد. 
بسـیاری از آفرینش هـای هنـری شـریفی بـر نگاره های 
ایرانـی قرن هـای 9 و 10ق اسـتوار اسـت. او نگاره هـای 
ایـن زمـان را كه دوران اوج شـكل گیری نگارگری ایرانی 
اسـت، بخشـی مهم از پیشـینه و هویت فرهنـگ ایرانی 
- اسـالمی گذشـتة ایرانیان می داند. همچنین، شـریفی 
هنرمندی پسـت مدرن اسـت كه با به كارگیری و تركیب 
رسـانه ها و متن هـای فرهنگی - هنری گذشـته، به نقد 
فرهنـگ معاصـر ایرانیـان به ویـژه در پیونـد بـا اسـالم 
می پـردازد. از ایـن  رو، شـریفی در گفتمانـی فرهنگی - 
انتقـادی بـه فرهنگ ایرانی - اسـالمی گذشـته و معاصر 
ایرانیـان، دسـت بـه آفرینـش هنـری می زنـد و در ایـن 
گفتمـان، بیـش از همـه، روابط میـان زنان و مـردان در 
فضاهـای درونی و بیرونـی )خصوصی و عمومی(، جایگاه 
زنـان، حجـاب و نیز سرگشـتگی جوانان مسـلمان میان 
ارزش هـای اسـالمی و دنیای معاصر یا سـنت و مدرنیته 

را نقـد كـرده اسـت و بـه چالش می كشـد.
دو متـن بادبادک بـاز )تصویـر 2( و حمـام )تصویـر 3( 
شـریفی از سری لذت های پارسـی او هستند. شریفی در 
ایـن سـریال، هیجانات امـروزة ایرانیان را نشـان می دهد. 
در ایـن سـری، تصویرهـا بـرای پررنگ كـردن كاراكترها 
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تنظیـم شـده اند )تصویرهـای 2 و 3(. زمینه هـای رنگـی 
ایـن تركیب هـا بیننـده را بـه تمركـز بـر رودررویی های 
بیـن افـراد قدیم و جدیـد و پیام های ایـن رودررویی های 
مسـتقیم، فـرا می خوانـد. ایـن زوج هـا بـا مسـائلی چون 
تعهـد شـخصی، رهایـی زنـان و فرهنـگ جهانـی روبرو 

 .)URL 1( هسـتند
از آنجـا كـه آمریـكا خانـة جدیـد شـریفی شـده اسـت، 
كـردن  تصویـر  ]بـا  مقایسـه  بـرای  او  سـری های  در 
پرچـم آن[ تكـرار شـده اسـت و نمونـه ای از تفاوت های 
فـردی و جامعـه اسـت. قـدرت جاذبـة آنچـه فراتـر از 
محدودیت هـا و مرزهـای ایـران اسـت بـه شـكل طنـز 
دسـت و پـای ایرانیـان را در ایـن تصاویـر بسـته اسـت 
ماننـد تصویـر بادبادک بـاز )تصویـر 2( كـه برگرفتـه از 
نقاشـی خلیفـه هـارون در حمام اسـت ]...[ پسـری كه 
زمانـی حوله هـای حمـام ناشـناس را بـه دار آویختـه 
بـود، در ایـن سـری جدیـد، پارچه هایی را بـا نقش های 
تزیین شـده می آویـزد كـه تم هـای غربـی و ایرانـی را با 
هـم داشـته و اشـاره بـه مدل هـای ناهمگونـی دارد كـه 
زندگـی معاصر ایرانیان را نشـان می دهـد )همان(. نكتة 
دیگـر ایـن تصویر آن اسـت كه پسـر در حمـام با تصویر 
سـه دختـر بلوند روی پرچـم آمریكا روبرو اسـت. به این 
معنـا كـه بـا وجـود كنترل هـا و حساسـیت های دولتی 
درخواسـت های زیـادی برای رسـیدن به ایـران و تغییر 

آن وجـود دارد )همـان(

شـریفی در حمـام به جای خلیفـه هـارون و موی تراش 
زن و مـردی را می نمایانـد. مـرد بـا لنگـی در بـر و رو به 
سـوی بیننـده دارد و آب بـر سـر زنـی می ریـزد كـه بـا 
چادر و پوشـیده  و پشـت به بیننده تصویر شـده اسـت. 
از ایـن رو امـكان برقـراری ارتبـاط اجتماعی بـرای زن و 
مرد یكسـان نیسـت. برهنگـی مرد و حجـاب زن در این 
تصویـر نیـز كنایـه از تأكید بـر حجاب زنـان در فرهنگ 
ایرانـی - اسـالمی و تفـاوت میـان زنان و مـردان در این 

دارد.   فرهنگ 

گفتمان تصويرسـازی کلوديا پالماروسـی برگرفته از 
نـگارة »خليفه هـارون در حمام«

كلودیـا پالماروسـی، هنرمنـد تصویرسـاز ایتالیایی اسـت 
كـه پـس از گذرانـدن دوره هـای آكادمیـك هنـری، در 
و آسـیایی  اروپایـی  نمایشـگاه  در كشـورهای  چندیـن 
شـركت كرده  اسـت. او چندین جایزه و مقـام برگزیدگی 
را نیـز در جشـنواره های داخلـی و بین المللـی از آن خود 
كـرده اسـت. یك ویژگی مهـم در آثـار او، تولید متن های 
و  فرهنگ هـا  دیگـر  آثـار هنـری  از  برگرفتـه  تركیبـی 
تمدن هاسـت كـه نمادهـا و عناصـر فرهنگـی - هنـری 
باسـتانی و تاریخـی آنهـا را نیز در بر گرفته اسـت. ویژگی 
دیگـر، تأثیـر ایـن برگرفتگی هـا در تكنیك هـا و فنـون 
اجرای متن های پالماروسـی اسـت؛ آن چنـان كه در نمود 

ظاهـری و سـاختار صـوری ایـن متن هـا نمایان اسـت.
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پالماروسـی چند متن برگرفتـه از نگاره های ایرانی تولید 
كـرده اسـت كه در بخش آثار اقتباسـی دوسـاالنة كتاب 
كودک پرتغال در سـال 2016م برگزیده شـده اند و متن 
برگرفتـه از نـگارة خلیفـه هـارون در حمـام یكـی از این 
تصویرسـازی ها اسـت كـه گفتمانـی فرهنگـی پیرامون 
مفهـوم »خانـه« را بازتولیـد می كنـد. ایـن گفتمـان در 
سـال 2015م در ایتالیـا بـا چـاپ و انتشـار چنـد كتاب 
نمود یافت. خانه جایی اسـت كه در آن حال و گذشـته، 
فرهنـگ شـخصی، شـیوة زندگـی و درک آن، همچنین 
بازتابـی از طبیعـت فـرد نمایـان اسـت، و نیز هسـته ای 
خصوصی برای سـاخته شـدن روابط و عواطف فرد است. 
ایـن كتاب هـا دسـتاوردها و تأثیـرات جذاب و زیـادی را 
درپـی داشـتند. بـه بیـان دیگـر، از خانـه ای كه فـرد در 
آن زندگـی می كنـد، می تـوان بـه سـلیقه، سـرگرمی ها، 
وضعیـت اجتماعـی، داشـته ها و نداشـته های او پی برد. 
یكـی از ایـن كتاب هـا، خانه هـای دیگـر كـودكان اسـت 

.)URL 3( كـه تصویرگـر آن كلودیا پالماروسـی اسـت
 كار اصلی پالماروسـی تصویرگری كتاب كودک است. او 
سـال 2015م به لطف دوسـتی عالقه مند بـه نگارگری، 
بـا هنـر ایرانـی آشـنا و شـیفتة آن شـد. او بـر ایـن باور 
اسـت كـه نگارگـری ایرانـی هنری بـا دید وسـیع رنگ 
و خیال پـردازی قـوی و بی نظیـر ازشـكل ها و فرم هـا در 
پیوند با احساسـات شـاعرانه اسـت كه بـا توانایی  فنی و 
تكنیكـی پیشـرفته و نادر در تاریخ گذشـته ، پشـتیبانی 

شـده  اسـت. او بهـزاد را هنرمنـدی برجسـته می دانـد 
كـه توانسـته پیكرهـای دارای شـخصیت و جنبـش را 
هم زمـان بـا عناصر و جزییـات زیادی تصویـر كند. برای 
پالماروسـی اشـاره به كارهای اسـتادان برجستة گذشته 
در كار خود، بسـیار معنادار و با ارزش اسـت. او به خوبی 
میدانـد كـه این روشـی پیشـگامانه نیسـت و بسـیاری 
از هنرمنـدان شـكل ها و فرم هایـی را وام گرفته انـد كـه 
پیش تـر در زبـان هنـری رمزگشـایی شـده بودنـد، امـا 
همچنـان برداشـت ها از معنـی متفـاوت و همـراه بـا 

دشـواری و مشـكل اسـت )نـوروزی،1397/ 2018(.
 پالماروسـی برگرفتن را دوسـت دارد، چون می اندیشـد 
كـه ایـن كار بـه اثـر هنرمنـد امـكان می دهـد باقـی 
بمانـد و یـك معنـا و مفهـوم تـازه در یـك سـناریوی 
فرهنگـی - تاریخـی متفـاوت از پیـش بـه دسـت آورد. 
معیـار انتخـاب پیش متـن بـرای او، بافت زدایـی و نقـل 
مـكان چیزی اسـت كـه به طـور چشـمگیر دور از بافت 
و محیـط خـود، تركیـب شـود. ایـن روش منجـر بـه 
ایجـاد ارتبـاط عمـدی بیـن متـن جدیـد و پیش متـِن 
در نظر گرفته شـده می شـود. نتیجـة ایـن فراینـد عموماً 
یك بینامتن اسـت بر اسـاس اسـتفادة آگاهانـه از زبان؛ 
نقل شـده«  »متـن  یـك  از  تشكیل شـده  مجموعـه ای 
و یـك »نقل قـول«. ایـن متـن معانـی و اهـداف خـاص 
خـود را براسـاس نـوع ارتباطـی كـه بیـن قسـمت های 
تشـكیل دهندة آن ایجـاد می كنـد، مشـخص می كنـد. 
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پیش فـرض ایـن روش حفـظ پیش متن اسـت. از این رو، 
آگاهانـه و آشـكارا بـه آن اشـاره شـده اسـت )همان(.

بنابرایـن، بازنگـری گذشـته همـراه بـا آگاهـی از حـال 
حاضـر اسـت. پالماروسـی بـدون یافتـن آگاهـی عمیق 
در مـورد نـگارة بهزاد، بیـش  از همه به زیبایی شناسـی، 
رنگ هـا و تركیـب شـگفت آن توجـه داشـته اسـت. 
كدهـای  ذاتـی  به شـكل  بهـزاد  نقاشـی  او،  نظـر  بـه 
زبان شـناختی كامـل را در اختیـار او قـرار  داده تا بخش 
اصلـی شـخصیت كودک كتـاب را روایت كند. سـاختار 
تصویـر به او اجازه داده اسـت تا تنظیمـات را از چندین 
نقطـه به نمایـش بگـذارد و پیچیدگی حـس زندگی را 
بیـان كند. كتـاب خانه های دیگر كودكان یك داسـتان 
كوتـاه در مـورد یـازده خانه اسـت كه یازده كـودک در 
آنها سـاكن هسـتند. یـازده داسـتان یـادآور مكان های 
دوران كودكـی و تخیـل خواننـده اسـت. نـگارة خلیفه  
هـارون در حمـام بهـزاد با توصیـف خانة ماتئـو - یكی 
دارد.  هماهنگـی   - كتـاب  كـودک  شـخصیت های  از 
خانـة ماتئـو كوچك اسـت و یـازده نفر در آنجـا زندگی 
می كننـد: ماتئـو، مـادر بلونـد ماتئـو، پـدر سـفیدموی 
ماتئـو، خواهـر چـاق ماتئـو، دوست پسـر چـاق خواهـر 
چـاق ماتئـو، مادربـزرگ و پدربـزرگ خیلی پیـر ماتئو، 
عمـه یونسـاد و شـوهر همیشـه شـاد او، دخترعمـوی 
ماتئو، پسـر عمه یونسـاد و یك سـگ كه باربینو نامیده 

می شـود و دوسـت دارد پنهـان شـود )همـان(. 

رابطـة  بـه  بخـش  ایـن 
بیناگفتمانـی چهـار متـن 
و  توصیف شـده  تصویـری 
میـان  برگرفتگـی  روابـط 

آنهـا اختصـاص دارد. تأثیرپذیـری مسـتقیم سـه متـن 
برگرفتـه از نـگارة پیش متـن بیـان می كنـد كـه روابـط 
آنهـا از گونـة تأثیـر و تأثـر اسـت و مشـاهدة چهـار اثـر 
تصویـری نمایانگـر آن اسـت كـه گـذر از پیش متـن بـه 
بیش متن هـا بـا دگرگونی هـای گوناگونـی همـراه بـوده 
اسـت، كـه براسـاس آن، رابطـة آنها با پیش متـن از گونة 
تراگونگـی اسـت. به دلیـل چند قرن فاصلـة زمانی میان 
نـگارة پیش متن و تمامـی بیش متن هـای آن، روابط آنها 

از گونـة طولـی و درزمانـی اسـت.  
نـگارة خلیفـه هـارون در حمام بهـزاد )تصویـر 1(، كه با 
سـنت نقاشـی ایرانی و ویژگی های آن هماهنگ است، با 
ادبیات فارسـی پیوسـته بـوده و دارای پیش متن كالمی 
شـعر نظامی اسـت كـه بخش هایـی از آن در كتیبه های 
نـگاره آورده شـده اسـت. از ایـن  رو، نگارة بهـزاد )تصویر 
1(، از دو نظـام نشـانه ای تصویری و كالمی - نوشـتاری 
برخـوردار اسـت. اگرچـه ایـن پیش متـن كالمـی، خود 
اشـاره بـه گفتمانـی دیگـر دارد، بهـزاد فراتر رفتـه و آن 
را بـرای بازتولیـد گفتمان عرفانی - اسـالمی نقشـبندیه 
بـه خدمـت گرفته  اسـت. برهمین اسـاس، نـگارة بهزاد 
از گفتمـان  بینانشـانه ای بخشـی  تفسـیر تصویـری و 

روابط بيناگفتمانی 
خليفه هارون در حمام 
و سه اقتباس معاصر آن 
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نقشـبندیه را می نمایاند كه سیروسـلوک عارفانة برآمده 
از آموزه هـای ذكـر خفـی و خلـوت در انجمـن و مفهوم 

خدمت و كار اسـت.    
در  هـارون  خلیفـه  نـگارة  از  نخسـت  برگرفتگـی  دو 
حمـام، برگرفتگی هـای بیش متنـی سـودی شـریفی، 
بادبادک بـاز و حمـام )تصویرهـای 2 و 3( اسـت كـه 
محصـول گفتمانـی معاصـر و فرهنگـی - انتقـادی بـه 
فرهنـگ ایرانـی - اسـالمی اسـت. بـه دلیـل آن كـه 
ایـن دو متـن در جامعـه و فرهنگـی غیرایرانـی تولیـد 
شـده اند، رابطـة آنها بـا متن خلیفـه هـارون در حمام، 
رابطـه ای بینافرهنگـی اما با پیشـینة فرهنگی - هنری 
مشـترک اسـت. بـا آن كه در ایـن رابطـة بیناگفتمانی، 
دو بیش متن شـریفی )تصویرهای 2 و 3( با یك فاصلة 
زمانـی سه سـاله، از آن یـك هنرمنـد بـوده و هـر دو، 
یـك گفتمان را بازتولیـد می كنند، دارای شـباهت ها و 
تفاوت هایـی بـا یكدیگر هسـتند كـه در خوانش متنی 

و فرامتنـی آنهـا آشـكار می گـردد. 
هـر دو متـن بادبادک بـاز )تصویـر 2( و حمـام )تصویر 3( 
دارای كادر و سـاختاری مربـع و یك انـدازه هسـتند. در 
هیچ یـك از دو متـن پس زمینه، خط افق و عناصر طبیعی 
وجـود نـدارد. در هـر دو متـن، یكـی از شـخصیت های 
نـگارة پیش متـن )تصویر 1( در همان حال انجـام كار، وام 
گرفته شـده اسـت. بـا وجود ایـن شـباهت ها، تفاوت هایی 

نیـز میان ایـن دو متن وجـود دارد:

فضـای  و  بنـا  هیچ گونـه   )2 )تصویـر  بادبادک بـاز  در 
معمـاری وجـود ندارد، امـا در حمام )تصویر 3( بخشـی 
از فضـای معماری سـنتی ایرانی برگرفته از نـگاره بهزاد 
)تصویـر1( دیده می شـود؛ بادبادک باز دو نظام نشـانه ای 
تصویـری و نوشـتاری دارد، امـا حمـام فقـط یـك نظام 
نشـانه ای تصویـری دارد؛ بیش متـن بادبادک بـاز فقـط 
یـك شـخصیت را از نـگارة پیش متـن وام گرفته اسـت، 
امـا بیش متـن حمـام افـزون بـر شـخصیت، بخشـی از 
مضمـون، نـام و سـاختار و فضای معمـاری پیش متن را 
نیـز وام گرفتـه  اسـت؛ در بادبادک بـاز وجود نشـانه های 
تصویـری و نوشـتاری، اشـاره بـه جامعـه و فرهنگ های 
گوناگـون ایرانـی و امریكایـی دارد و متنی چندفرهنگی 
اسـت، امـا در حمـام فقط بـه جامعـه و فرهنـگ ایرانی 
- اسـالمی پرداختـه شـده و متنـی تك فرهنگی اسـت؛ 
بادبادک بـاز بـه مدل های ناهمگـون در زندگـی ایرانیان 
در برخـورد بـا فرهنـگ غربـی و جهانی اشـاره می كند، 
امـا حمـام بـه رودررویـی افـراد قدیم و جدیـد و حجاب 
زنـان و مـردان در فرهنگ ایرانی - اسـالمی اشـاره دارد. 
رابطـة بیناگفتمانـی دو بیش متـن شـریفی )تصویرهای 
2 و 3( بـا نـگارة خلیفـه هـارون در حمـام )تصویـر 1(، 
بـا وجود داشـتن پیشـینة فرهنگـی - هنری مشـترک، 
آشـنایی بـا زبـان و ادب پارسـی و پیش متـن كالمـی و 
مضمـون نـگارة پیش متـن، به دلیـل بینافرهنگـی بودن 
و تولیـد در جامعـه و بافـت غیرایرانـی بـا تراگونگـی و 
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دگرگونی هـای بسـیار همـراه بوده اسـت.  
در خوانـش گفتمانـی نـگارة بهـزاد، افـراد بسـیاری كه 
جملگی مرد هسـتند، افـزون بر شـخصیت های نام برده 
در پیش متـن كالمـی آن - شـعری از مخزن االسـرار 
نظامـی - حضور دارنـد. این افراد در گفتمـان عرفانی - 
اسـالمی نقشبندیه، سـالكان طریقت نقشبندی هستند 
كـه براسـاس آموزه هـای ذكر خفـی، خلـوت در انجمن 
و مفهـوم خدمـت و كار، هم زمـان بـا انجام امـور جاری 
زندگـی، در جامعه حضور فعال داشـته، به سیروسـلوک 
عرفانـی می پردازنـد.  در بادبادک بـاز شـریفی تمامـی 
ایـن افـراد، جـز یك مرد، حذف شـده اسـت، و بـر روی 
یكـی از پارچه هـای آویخته در آن سـه زن تصویر شـده 
اسـت. در حمـام نیـز فقـط یـك مـرد از پیش متـن بـه 
بیش متـن انتقـال یافتـه و یـك زن نیـز بـه آن افـزوده 
گردیـده اسـت. بـر همیـن اسـاس اگرچـه زنـان تصویر 
شـده در بادبادک بـاز اندكـی بـا شـخصیت  زن تصویـر 
شـده در حمـام متفـاوت هسـتند، امـا می تـوان گفـت 
در متن هـای شـریفی، تراگونگـی جنسـیتی رخ داده و 
فضـای مردانـه پیش متن بـه فضایـی زنانـه و مردانه در 

بیش متن هـا تبدیـل شـده اسـت.
 از این  رو، در گفتمان بیش متن های شـریفی نشـانی از 
سیر و سـلوک عارفانة مـورد نظر در گفتمـان پیش متن، 
سـاختار  و  كادر  راسـتا،  همیـن  در  نمی شـود.  دیـده 
فضاسـازی  و  پالن بنـدی  گـرم،  رنگ  هـای  عمـودی، 

پرجنب وجـوش نـگارة بهـزاد در متن هـای شـریفی بـه 
كادر مربـع، رنگ هـای آكروماتیـك، خنثـی و فضایـی 
تهی، بدون پس زمینه و فضاسـازی تبدیل شـده اسـت.   
در بیش متن هـای شـریفی كـه در گفتمانـی معاصـر و 
پسـت مدرن تولیـد شـده اند، به جـای تكنیـك سـنتی 
ایرانـی و سـبك نـگارة پیش متـن، تكنیكـی  نقاشـی 
تركیبـی متشـكل فتـوكالژ و عكاسـی دیجیتـال به كار 
رفتـه اسـت كـه تركیبـی از رسـانه های جدیـد اسـت. 
بنابرایـن، در بیش متن هـای شـریفی دگرگونگی هـای 

سـبكی و تكنیكـی صـورت گرفتـه اسـت. 
دو بیش متـن بادبادک بـاز )تصویـر 2( و حمـام )تصویـر 
3( برگرفتـه از یـك پیش متـن، از آن یك هنرمند، برای 
یـك سـریال، بـا یـك سـبك و تكنیك و محصـول یك 
گفتمـان هسـتند، امـا بـه دلیـل آن كه هـر یـك از آنها 
بخشـی متفاوت از گفتمـان را بازتولیـد می كنند، رابطة 
بیناگفتمانـی آنهـا با پیش متن یكسـان نبـوده و اندكی 
متفـاوت اسـت؛ بدین معنـا كـه در بادبادک بـاز )تصویر 
2( فقـط یـك شـخصیت از پیش متـن وام گرفته شـده 
اسـت، بـدون آن كه به مضمـون نگارة خلیفه هـارون در 
حمـام )تصویر 1( اشـاره ای داشـته باشـد. همچنین در 
كنـار هـم قـرار گرفتـن نظام هـای نشـانه ای و تصویری 
از پیش متـن بـه بادبادک بـاز راه یافتـه اسـت. از ایـن  
رو، آن چـه میـان گفتمـان دو متـن رابطـه بیناگفتمانی 
برقـرار كـرده و گـذار از گفتمان نگارة بهـزاد به گفتمان 
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بادبادک باز را فراهم سـاخته، شخصیت پردازی و كاراكتر 
آن و نیـز سـنت تركیـب نظام هـای نشـانه ای تصویـری 
و نوشـتاری در یـك متـن اسـت. امـا در حمـام )تصویر 
3( نه فقـط یـك شـخصیت، بلكه بخشـی از سـاختمان 
معمـاری، همچنیـن نـام و مضمـون كلی نـگارة خلیفه 
هـارون در حمـام )تصویـر 1( بـا توجـه بـه آشـنایی بـا 
پیش متـن كالمـی آن، شـعر نظامـی، وام گرفتـه شـده 
اسـت. چنان كـه نـام بیش متـن شـریفی، حمـام، از نـام 
نـگارة بهـزاد گرفتـه شـده و هـر دو متـن نیـز بـه عمل 
یكسـان حمـام كـردن اشـاره دارنـد. از ایـن  رو، گـذار 
از گفتمـان بادبادک بـاز بـه گفتمـان خلیفـه هـارون در 
حمام، براسـاس شـخصیت پردازی، سـاختار صوری، نام 
و مضمـون كلی فراهم گشـته اسـت؛ آن چنـان كه گذار 
از یـك گفتمـان بـه گفتمان دیگـر می تواند به شـكل ها 

و روش هـای گوناگونـی صـورت گیرد.
سـومین برگرفتگـی معاصـر از نـگارة خلیفـه هـارون در 
حمـام )تصویـر 1(، تصویرسـازی خانـة ماتئـو )تصویر 4( 
از كلودیـا پالماروسـی اسـت كه متنی غیرایرانی براسـاس 
جهان بینـی معاصر اروپایـی بـوده و در گفتمانی فرهنگی 
پیرامـون مفهوم »خانه« ایجاد شـده اسـت. اگرچه در این 
رابطة بیش متنی دو متن بهزاد و پالماروسـی، صحنه هایی 
از زندگـی عادی و روزمره را می نمایانند، به دلیل تفاوت در 
جهان بینی، بافت و پیشـینة فرهنگی - هنری و همچنین 
آشـنایی نداشـتن  پالماروسـی بـا زبـان و ادب پارسـی و 

پیش متـن كالمی و نوشـتاری نگارة بهـزاد، تراگونگی های 
بسـیاری رخ داده اسـت.  چنـان كـه روایت قدیمـی بهزاد 
از شـعر نظامـی و آموزه هـای گفتمـان عرفانی - اسـالمی 
نقشـبندیه تبدیـل بـه روایـت جدیـد توصیـف خانة یك 
كـودک در گفتمانـی فرهنگـی و معاصـر در یـك جامعـه 
و بافـت اروپایـی گشـته اسـت. در واقـع، برپایـة خوانـش 
)تصویـر 4(  ماتئـو  خانـة  تصویرسـازی  در  برون متنـی، 
پیوسـتگی تصویـر و متن در نگارة بهزاد مـورد توجه بوده، 
نـه مضمون و روایت آن. از این  رو، متن داسـتانی كودكانه   
از ادبیـات ایتالیـا بـه عنـوان پیش متـن كالمـی جایگزین 
پیش متـن  نـگارة بهـزاد - یعنـی شـعر نظامی - گشـته و 
روایتـی نـو بـا جامعـه، تاریخ و پیشـینه و بافـت فرهنگی 
دیگـری سـاخته  اسـت. اگرچـه در این خوانـش فرامتنی، 
متن پالماروسـی )تصویر 4( با متنی كالمی و نوشـتاری و 
یك مجموعه در قالب كتاب پیوسـته  اسـت، بنا به سـنت 
فرهنگـی - هنـری اروپایـی خـود هیچ متن نوشـتاری در 
آن حضـور نـدارد و تصویرسـازی او فقـط دارای یك نظام 

نشـانه ای تصویری است. 
بـر همین اسـاس، آن چـه كه پالماروسـی از نـگارة بهزاد 
وام گرفتـه، پالن بنـدی و فضای چند سـاحتی، رنگ های 
تخـت و درخشـان، سـاختمان معمـاری، تركیب بندی و 
فضاسـازی، زاویة  دید چندنقطه ای و به طور كلی، ساختار 
صـوری نـگارة خلیفه هـارون در حمام اسـت، بدون آنكه 
شـناختی از ویژگی ها و بنیان های بینشـی و اندیشـه ای، 
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جدول 1. روابط بیناگفتمانی نگارة خلیفه هارون در حمام و سه خوانش پست مدرنیستی آن
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مضمونـی، سـاختاری و تكنیكی نگارگری ایرانی داشـته 
 باشـد.از این  رو، سـاختار نگارة بهزاد )تصویـر 1( كه برای 
مخاطـب بالـغ و بزرگسـال پارسـی زبان و ایرانـی تصویر 
شـده، در روایـت پالماروسـی )تصویـر 4( بـرای مخاطب 
كـودک و خردسـال ایتالیایـی  تصویـر شـده  اسـت. بـر 
همیـن اسـاس، جهان بینـی عارفانـه و اسـالمی گفتمان 
نـگارة بهـزاد )تصویر 1( به جهان بینـی كودكانه و معاصر 
اروپایی در گفتمان تصویرسـازی پالماروسـی )تصویر 4( 

تغییر یافته اسـت. 
و  افـراد  تمامـی  حمـام  در  هـارون  خلیفـه  نـگارة  در 
شـخصیت های تصویر شـده، مـردان بالـغ هسـتند، امـا در 
خانـة ماتئو )تصویـر 4( تركیبی از زنان، مـردان و كودكان 
حضـور دارنـد. تعداد پیكره ها و تا انـدازه  زیادی جای گیری 
و چینـش آنها در فضـای خانة ماتئو از نـگارة بهزاد پیروی 
می كنـد، امـا با تراگونگی سـنی و جنسـیتی همراه اسـت. 
فضـای حمـام در نـگارة بهـزاد یـك فضای عمومی اسـت 
كـه در متـن پالماروسـی به فضـای خصوصـی خانه تغییر 
یافته اسـت كـه تراگونگی محیطی و مكانی اسـت. تمامی 
عناصـر تزیینـی و جزییات معمـاری سـنتی و ایرانی نگارة 
بهـزاد در متـن خانـة ماتئو حذف شـده و با سـطوح رنگی 
تخت و شـفاف و بنـای معماری معاصـر اروپایی جایگزین 
گشـته  اسـت. در نگارة بهـزاد هیچ پرنده یـا حیوانی وجود 
نـدارد، امـا در خانـة ماتئو حیوانات خانگی، سـگ و گربه و 
نیز مرغ و خروس ها، افزوده شـده اند. همچنیـن درِ ورودی 

كـه در نـگارة بهـزاد در سـمت راسـت قـرار دارد، در خانة 
ماتئـو به سـمت چپ انتقال یافته اسـت كـه این جابجایی 
را می تـوان بـا جهت نوشـتن در زبان پارسـی كه از راسـت 
به چپ اسـت و زبان ایتالیایی كه از چپ به راسـت اسـت، 
در ارتبـاط دانسـت. همچنیـن به دلیـل تفـاوت در تاریخ، 
جامعه، خاسـتگاه و پیشـینة فرهنگی - هنری رابطة میان 
دو متـن خلیفـه هـارون در حمام و خانة ماتئـو )تصویر 4( 
بینافرهنگـی بـوده و نیـز متـن پالماروسـی بنا بـه همین 

ویژگـی، اثری چندفرهنگی اسـت. 
بنابرایـن آنچه كه گذار از گفتمان نـگارة بهزاد به گفتمان 
متن پالماروسـی را فراهم سـاخته، سـاختار صوری و نظام 
نشـانه ای تصویـری اسـت كـه در ایـن فراینـد، رابطـه ای 

بیناگفتمانـی میـان ایـن دو متن ایجاد كرده  اسـت. 

در ایـن نوشـتار، نخسـت، 
تحلیـل  مـدل  براسـاس 
گفتمانی فـركالف به نگارة 
خلیفـه هـارون در حمام و 

سـه خوانـش و برداشـت پست مدرنیسـتی آن پرداختـه 
شـد. سـپس بـا رویكـردی بیناگفتمانی رابطة میان سـه 
متـن پست مدرنیسـتی از دو هنرمنـد معاصـر، سـودی 
شـریفی و كلودیـا پالماروسـی، بـا نـگارة بهـزاد مـورد 

مطالعـه قـرار گرفت. 
در گام نخسـت، آشـكار گردیـد كـه هریـك از چهار متن 

نتيجه گيری
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كالمـی  یـا  تصویـری  پیش متن هایـی  دارای  نام بـرده، 
هسـتند، اما گفتمـان جامعه خویـش را بازتولید می كنند 
كـه در ویژگی هـای صـوری و سـاختار درونی آنهـا نمایان 
اسـت، چراكـه سـاختار صـوری و درونـی متن، برآمـده از 
معنـا و محتوای آن اسـت. خوانـش برون متنی و گفتمانی 
و مطالعـة چگونگی روابط برگرفتگی سـه متن شـریفی و 
پالماروسـی از نـگارة بهـزاد نیـز كه جملگـی بینافرهنگی 
هسـتند، نمایان گر آن اسـت كه سه گزینة ملیت هنرمند، 
پیشـینه و سـنت تاریخی، فرهنگی و هنری، و نیز جامعه 
و بافـت تولیـد متـن، نقشـی بسـیار مهـم در چگونگـی 
شـكل گیری پیوندهـای میـان ایـن متن هـا داشـته اند؛ 
به گونـه ای كـه هرچـه متن هـای شـریفی و پالماروسـی 
اشـتراک بیشتری در سـه گزینة گفته شـده با نگارة بهزاد 
داشـته اند، بیشـتر پیش متن كالمـی و روایت نـگارة بهزاد 
را در متن خود حفظ كرده  و كادر و سـاختار صوری آن را 
دگرگـون سـاخته اند. در برابـر آن، هر چه میزان اشـتراک 
در ایـن گزینه هـا بـا نگارة بهـزاد كمتر بـوده، ایـن كادر و 
سـاختار صـوری و درونی اسـت كـه در بیش متن ها حفظ 
شـده و به جـای آن، روایت و محتوا دگرگون شـده اسـت.

برگرفتگـی  و گـذار از یـك متـن پیشـین بـه یـك متن 
پسـین، فقط دگرگونی  شـكلی نیسـت، بلكـه دگرگونی  
معنـای  بـه  برگرفتگـی  چراكـه  اسـت،  عمیق تـری 
زمینه سـازی دوبـارة متـن و تعریـف دوبـارة موقعیـت 
ارتباطـی آن اسـت. در واقـع، هـر یـك از ایـن متن هـا 

جایگاهـی متفـاوت در جهـان و تاریـخ را از آن خـود 
و فرهنـگ  یـا جامعـه  و مـكان  و در زمـان  كرده انـد 
مشـخصی قـرار دارنـد. از ایـن  رو، دگرگونـی در زمـان و 
مـكان، بافـت را دگرگون می كند و تغییـر در بافت، معنا 
را دگرگـون می سـازد. ایـن نكتـه در دورة پسـت مدرن 
از  انتقـال  بـا  كـه  بینافرهنگـی  برگرفتگی هـای  در  و 
فرهنگـی بـه فرهنـگ دیگـر تولیـد می شـوند، به دلیـل 
پدیـدة از آن خودسـازی، بومی سـازی، و جهانـی شـدن 
فرهنگـی، از اهمیـت ویـژه  برخـوردار شـده اسـت، زیرا 
در ایـن نگـرش، هنرمنـدان آنچـه را كـه می خواهنـد، 
از فرهنگ هـای گوناگـون برمی گزیننـد و در چارچـوب 
بافـت و موقعیـت ارتباطی جدیـد، قدرت خـود را بر آن 
اعمـال می كننـد و متنـی نـو و تركیبـی می آفرینند كه 
معنایـی دیگـر دارد. ایـن معنای تازه كه بـا دگرگونی در 
زبـان، زمـان و مـكان یا فرهنـگ و جامعه همراه اسـت، 
گاه می تواند متنی در نقد متن پیشـین باشـد و یا متنی 
خودآییـن و بـه دور از متـن پیشـین باشـد كه جملگی 
گفتمـان جامعة خویـش را بازتولیـد می نمایند.آن چنان 
كـه دو هنرمنـد پسـت مدرن، سـودی شـریفی و كلودیا 
پالماروسـی با تولیـد متن هایی برگرفتـه از نگارة خلیفه  
هـارون در حمـام بهـزاد، آن را از آن خود كرده و با هدف 
و انگیزه هـای گوناگـون بر پایة دانش زمینـه ای خود هر 
یـك در خوانش هـا و برداشـت هایی كـه از نـگارة بهـزاد 
داشـته اند، گفتمان جامعـة خویش را بازتولیـد كرده اند. 
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