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قربانی کردن یكی از مضامين بنيادین و نخستين تمدن  های انسانی است که مراسم آیينی و روایت  های اسطوره ای بی شماری 
ب��ه آن اختص��اص یافته اند. یكی از عرصه های نمود جدی مراس��م و روایت  های قربانی، مذاه��ب گوناگون بوده اند. قصة 
قربانی کردن حضرت ابراهيم یكی از مهم ترین و مشهورترین روایت   ها در این حوزه به شمار  می رود. این روایت تجليات 
کم و بيش متفاوتی در سه دین یهودیت، مسيحيت و اسالم داشته است. این شباهت   ها و تفاوت   ها به نوبة خود در آثار هنری 
هنرمندان این سه دین نيز قابل مشاهده است. در ميان انبوه موضوعاتی که  می تواند نظر محققان این حوزه را جلب نماید، 
نوشتار حاضر بر روابط بينامتنی ممكن ميان نقاشی رامبراند و نقاشی فرشچيان با همين مضمون متمرکز شده است. رویكرد 
بينامتنيت و س��پس ترامتنيت  می تواند به رمزگش��ایی از رابطة این دو متن بپردازد. برای این منظور کوشش شده است تا از 
بينامتنيت و بيش متنيت در نظریة کالن ژرار ژنت در ترامتنيت بهره برده شود. چنانچه مالحظه خواهد شد، این رویكرد و 
روش کمک  می کند تا بدون اینكه از جهان متنی نقاشی ها عبور نمایيم، نسبت آنها را تبيين نماید. همچنين در همين نسبت   ها 

 می توان از اصالت هر یک از آثار نيز آگاهی حاصل نمود. 
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ــی•از• ــردن•و•پیشکش ــی•ک قربان
نخستین•آيین••های•شناخته•شدة•
بشری•تلقی••می•گردد.•کهن•ترين•
ــی•همواره• ــطوره••ای•و•روايت••های•مذهب ــای•اس روايت••ه
ــی•را•به•نمايش•گذارده•اند.• جلوه•هايی•از•چنین•آيین••هاي
ــکال• ــن••می•توان•گفت•که•به•تعداد•فرهنگ•••ها•اش همچنی
ــت.•از• ــته•اس ــرای•قربانی•کردن•وجود•داش ــی•ب گوناگون
ــانی•و•در•برخی• قربانی••های•گیاهی•تا•حیوانی•و•حتی•انس
ــا•مذاهب•تا•خود•خدا•و•فرزند•خدا•موضوع•قربانی• اقوام•ي
متنوع•بوده•است.•حتی••می•توان•با•مطالعة•آيین•های•قربانی•
ــناخت•ضمیر•ناخودآگاه•اقوام•نیز•پی•برد.•به•همین• به•ش
دلیل•موضوع•قربانی•و•قربانی•کردن•موضوع•تحقیقی•آثار،•
نظرات•و•نظريه•های•متفاوت•گاه•متضادی•بوده•است.•در•
واقع،•پیش•از•زمان•آغازين•قربانی•و•پیشکشی•کردن،•نظر•
و•رأی•در•اين•خصوص•شروع•شده•بود.•به•عبارت•دقیق•تر،•
کنش•آيینی•قربانی•کردن•نتیجة•نظرات•و•باورهايی•است•
ــکل••می•گیرد•و•با•رشد•و• ــان••های•نخستین•ش که•نزد•انس
توسعة•تمدنی•دگرگون••می•شود.•بنابراين•بی•دلیل•نیست•
ــددی•در•اين•زمینه•وجود• ــرات•و•نظريه•های•متع که•نظ

دارند•که•به•برخی•از•آنها•اشاره•خواهد•شد.••
ــز•تقريباً•همگی•به•موضوع•قربانی• کتاب••های•مقدس•نی
ــی•پرداخته•اند•و•اغلب•آن•را•بخشی•از•آزمون• و•پیشکش
ــد.•به•بیان•ديگر،• ــمار•آورده•ان ــان•••ها•به•ش الهی•برای•انس
همراه•با•برخی•اتفاقات•و•رويدادها•مانند•باليای•طبیعی،•

ــز•نوع•رايج•و•خاصی• ــکش•دادن•نی قربانی•کردن•و•پیش
ــوب••می•شود.•در•میان•کتاب••های• از•امتحان•الهی•محس
ــدس•فرهنگ••های• ــه•کتاب••های•مق ــی••می•توان•ب مذهب
ــا•آيین•قربانی•کردن•به• ــاره•کرد•که•در•آنه توحیدی•اش
ــکالی•ويژه•ارائه•شده•است؛•کتاب••هايی•مانند•تورات،• اش
انجیل•و•قرآن•مجید•از•مهم•ترين•منابع•در•اين•خصوص•
ــوند•و•يکی•از•معروف•ترين•و•رايج•ترين• ــوب••می•ش محس
نمونه•ها•همانا•قربانی•کردن•ابراهیم•است.•ادبیات•و•هنر•
ــانی،•همچنین•با• ــه•اين•موضوع•فراگیر•و•انس با•توجه•ب
ــماری•با• ــاع•به•کتاب••های•مقدس•به•خلق•آثار•بی•ش ارج
مضمون•قربانی•کردن•پرداخته•اند.•اشعار•و•داستان••های•
ــیاری•در•اين•رابطه•خلق•شده•اند•که•بررسی•آنها•در• بس
يک•يا•حتی•چندين•جلد•کتاب•ناممکن•است.•هنرمندان•
سه•فرهنگ•ابراهیمی•يعنی•يهودی،•مسیحی•و•اسالمی•
ــاری•به•يادماندنی•خلق•کرده•اند•که• نیز•در•اين•زمینه•آث
ــمار• ــی•از•آنها•در•زمرة•بهترين•آثار•تاريخ•هنر•به•ش برخ
ــا•نامی•از•خود• ــیاری•از•آنه •می•روند؛•هنرمندانی•که•بس
به•جای•نگذارده•اند•و•همچنین•هنرمندان•بزرگی•مانند•

کاراواجو،1•رامبراند،2•محمد•زمان،•فرشچیان•و...•.
برای•مطالعة•نقاشی•های•مرتبط•با•قربانی•يا•قربانی•نگاری•••ها•
ــره• ــون•به ــای•گوناگ ــا•و•رويکرده ــوان•از•نظريه•••ه •می•ت
ــی،• ــرد.•رويکردهايی•مانند•هرمنوتیک،•اسطوره•شناس ب
روان•شناسی،•جامعه•شناسی،•قوم•و•انسان•شناسی•در•اين•
1. Caravaggio
2. Rembrandt

مقدمه
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خصوص•مطالعاتی•قابل•توجه•ارائه•داده•اند•که•به•برخی•
از•آنها•اشاره•خواهد•شد؛•اما•نوشتار•حاضر•بر•روی•رويکرد•
ــناختی•و•به•طور•دقیق•تر•ترامتنیت۳•ژرار•ژنت4• نشانه•ش
ــود.•در•اينجا•با•موضوعی•کم•و•بیش•مشابه• متمرکز••می•ش
ــون•ابراهیمی•مواجه• ــه•گانه•و•گوناگ در•فرهنگ••های•س
هستیم•که•نقاشاِن•هر•يک•به•تصويرپردازی•از•آن•موضوع•
پرداخته•اند.•بی•ترديد•روابط•بینامتنی5•کتاب••های•مقدس•
اين•سه•دين•توحیدی•موجب•ارتباط•خويشاوندی•میان•
آثار•آنها••می•گردد؛•اما•هدف•اصلی،•بررسی•اين•نکته•است•
که•آيا•اين•روابط•ترامتنی•مستقیم•نیز•میان•اين•آثار•به•
ــته•از•رامبراند•و•فرشچیان•وجود• خصوص•دو•اثر•برجس
دارد.•آثار•قربانی•نگاری•ابراهیم•از•اين•دو•هنرمند•به•عنوان•
ــالمی•و• ــتة•دو•فرهنگ•ايرانی-اس آثار•برگزيده•و•برجس
ــیحی•مورد•مطالعة•ترامتنیت•قرار•خواهند• اروپايی-مس
گرفت.•در•نتیجه،•مقالة•حاضر••می•کوشد•تا•ضمن•اشاره•
مختصر•به•برخی•از•نظريه•های•مهم•حوزة•قربانی•کردن،•
ــی•دو•اثر•از•دو•هنرمند•يادشده•بپردازد.•در•اين• به•بررس
ــة•بینامتنی•صورت••می•گیرد،• تحقیق•که•بر•پاية•مقايس
ــرات•دو•اثر•مورد•تأکید•قرار• ــتراکات،•تفاوت•••ها•و•تأثی اش
ــة•بینامتنی•هرازگاهی•با• خواهند•گرفت.•در•اين•مطالع
توجه•به•ضرورت•موضوع،•به•داليل•بافتارِی•تفاوت•••ها•نیز•

پرداخته•خواهد•شد.•

3. Transtextualite
4. Gerard Genette  
5. Intertextuel

ــد•به• ــور•که•گفته•ش همان•ط
جلوه•های• ــا• فرهنگ•••ه تعداد•
کردن• ــی• قربان از• ــون• گوناگ

ــد•آن،•هم• ــورد•چگونگی•فراين ــم•در•م ــود•دارد؛•ه وج
جنس•و•نوع•قربانی•و•هم•قربانی•کننده•و•قربانی•شونده•و•
مخاطب•قربانی؛•اما•بايد•افزود•که•به•همان•میزان•-•يعنی•
به•تعداد•فرهنگ•••ها•-•نیز•معنا•برای•قربانی•کردن•وجود•
ــترک•آنها• دارد.•با•اين•حال••می•توان•با•توجه•به•نقاط•مش
تعاريفی•هر•چند•کلی•از•آنها•به•دست•داد.•قربانی•کردن•
ــردن•يا•فدا•کردن.• ــی•چیزی•را•برای•هدفی•وقف•ک يعن
ــی•به•مقصد•امری• در•فرهنگ•الروس•به•معنای•پیشکش
الهی،•به•خصوص•ذبح•کردن•قربانی،•آمده•است.•همچنین•
آمده:•»انجام•دادن•تالشی•ارادی•و•تحمل•رنجی•ارادی•در•
قالبی•مذهبی•برای•دادن•کفاره•و•يا•درخواست•شفاعت«.•
قربانی•کردن•يک•کنش•آيینی•است•که•به•منظور•هدفی•
مقدس•و•با•فداکاری•و•از•خودگذشتگی•صورت••می•گیرد.•
ــکوبال•در•اين•مورد••می•نويسد:•»اغلب•قربانی•کردن•را• س
ــی•يک•قربانی•به•يک•امر•الهی•تعريف• همچون•پیشکش
ــت•که•نه•فقط•مذهبیون•بلکه• •می•کنیم.•اين•تعريفی•اس
بیشتر•انسان•شناسان•نیز•ارائه••می•دهند.•با•اين•حال•اين•
ــمندان• ــکالت•بزرگی•را•برای•الهیون•و•دانش تعريف•مش

.(Scubla, 2009: 103)•ايجاد•کرده•است
ــا•نزديکی•به• ــردن•در•اغلب•آيین•••ه ــی•ک ــدف•از•قربان ه
معبود•معرفی•شده•است.•واژة•قربانی•دست•کم•در•برخی•

معناها و نظريه   ها
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ــی•به•معنای• ــا•مانند•عربی•و•به•دنبال•آن•فارس از•زبان•••ه
ــت•و•قربانی•کردن•يکی•از•شیوه••های• نزديکی•و•قربت•اس
نزديکی•به•معبود•تلقی•گرديده•است.•همچنین•در•زبان•
عبری•نیز•ُکربان6•به•همین•معنا•به••کار•رفته•است.•به•بیان•
ديگر،•قربانی•از•رايج•ترين•و•مطمئن•ترين•شیوه•های•قرب•
به•خداست.•اينکه•بشر•از•ديرباز•تالش•کرد•تا•با•قربانی•و•
پیشکش•کردن•نظر•مساعد•معبود•خويش•را•جلب•کند،•
ــت•که•محققان•بر•آن•اشتراک•نظر•دارند.•گفته• امری•اس
ــايند•هديه•و•پیشکش•میان• ــود•شايد•تجربة•خوش •می•ش

افراد•و•رضايت•انسان•••ها•آغاز•چنین•باوری•بوده•است.•
ــه•امر•مقدس•و•يا•به• ــت•که•چرا•بايد•ب اما•موضوع•اين•اس
خیر•نزديک•شد.•بی•ترديد•يکی•از•مهم•ترين•علل•نزديکی•
به•خیر،•دوری•و•گريز•از•شر•است.•به•همین•دلیل•است•که•
بسیاری•از•قربانی•کردن•••ها•برای•بالگردانی•صورت••می•گیرد؛•
يعنی•اينکه•بال•به•مثابه•شر•و•جلوة•شر•که•انسان•را•تهديد•
ــکلی•از•او•دور• ــه•او•صدمه••می•زند،•بايد•به•ش •می•کند•يا•ب
ــیوه•های•زيادی•در•مورد•بازگرداندن•شر• گردد.•باورها•و•ش
به•خود•شر•يا•به•چیزی•ديگر•مانند•يک•حیوان•و•به•اشیاء•
در•جوامع•مختلف•وجود•داشته•است.•در•واقع،•همان•طور•
ــد•فريزر7•هم• ــانی•مانن ــان•و•مردم•شناس •که•انسان•شناس
ــان•برای•مقابله•با•اغلب•باليای•بزرگ•و• بیان•کرده•اند،•انس
سهمگین•مانند•خشکسالی،•سیل•و•يا•حملة•قبايل•وحشی•
ــود•را•بی•پناه•و•ضعیف••می•ديد•و• ــتبد•خ يا•فرمانروايی•مس

6. Korban
7. James George Frazer 

ــود.• ــت•تا•به•قدرتی•ماورايی•نزديک•و•متصل•ش •می•خواس
ــه•بود•تا•برای• ــه•تجربه•و•قیاس•آموخت ــه•همین•دلیل•ب ب
رضايت•ديگری•– به•قول•ژرژ•باتای8•-•بايد•هزينه•پرداخت•
ــوص•ضرورت•قربانی•کردن••می•گويد:• کند.•هم•او•در•خص
»عمل•قربانی•کردن•که•امروزه•غیرقابل•انجام•است•با•اين•
حال•به•طور•همه•جانبه•معنادارترين•کنش•انسانی•محسوب•
•می•گرديد.•اجتماعات•گوناگوِن•مستقل••از••هم،•شکل••های•
ــردن•را•با•اين•هدف•ابداع•کردند•تا• گوناگونی•از•قربانی•ک
ــند•که•به•مانند•گرسنگی•ضروری• ــخگوی•نیازی•باش پاس

.(Bataille, 1987, vol. 2: 13)•»بود
ــا•مجموعه•ای•از• ــه•قربانی•کردن•ب ــود•ک يادآوری••می•ش
ــت•که•يک•شبکة•معنايی• مفاهیم•و•کنش•••ها•مرتبط•اس
ــد•که•بدون• ــکل••می•ده ــردازی،•ش ــترده•و•داللت•پ گس
ــناخت•فرهنگ•••ها•ناقص•خواهد•بود.•ايثار،• مطالعة•آن•ش
گذشت،•پیشکش،•آزمون،•مثله•کردن،•رنج،•خودآزاری،•
کشتن،•نذر،•نیاز،•نیايش،•گشايش،•همیاری،•همگرايی،•
نزديکی،•ارتباط،•بخشودگی•و•برخی•ديگر•در•اين•شبکه•
ــی•از•اين•آيین••های•قربانی• ــی•قرار••می•گیرند.•برخ معناي
ــاک•نیز•همراه• ــا•ديگرآزاری••هايی•هولن ــودآزاری•ي با•خ
ــد•تمدن•بشری،• بود.•به•همین•دلیل•با•گذر•زمان•و•رش
ــیاری•از•آيین••های•قربانی•منسوخ•شده•اند•و•برخی•از• بس
آنها•به•عنوان•مخوف•ترين•کنش••های•انسان••های•گذشته•
تلقی•گرديدند؛•اما•تعدادی•از•آنها•هنوز•زنده•اند•و•به•طور•
ــای•قربانی•همانند• ــوند.•آيین••ه ــترده•برگزار••می•ش گس
8. Georges Bataille

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

az
ho

uh
es

hn
am

eh
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             4 / 20

https://pazhouheshnameh.ir/article-1-26-fa.html


105 105 دوره دوم؛  شماره 2؛ تابستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

اسطوره•••ها•و•مرتبط•با•آنها•عمل••می•کنند.•
ــته•های•گوناگون•در•طول• ــردازاِن•عرصه•••ها•و•رش نظريه•پ
ــی•را•چه•در• ــا•موضوع•قربان ــیده•اند•ت ــرون•اخیر•کوش ق
تمدن••های•باستانی•و•میانی•و•چه•در•اقوام•بدوی•قرن••های•
پس•از•رنسانس•مورد•بررسی•قرار•دهند.•اسطوره•شناسان،•
ــان•و• ــن•جامعه•شناس ــفه•و•همچنی ــان،•فالس قوم•شناس
روان•شناسان•دربارة•موضوع•قربانی،•صاحب•نظريه•هايی•
قابل•توجه•هستند•که•در•اينجا•و•با•توجه•به•موضوع•مورد•

مطالعه•به•چند•نمونة•برجسته•بسنده••می•شود.•
ــترده•ای•در•مورد•قربانی• ــن•اسمیت9•نظرات•گس رابرتس
ــیاری•از•نظرات•وی• ــردن•و•داليل•آن•دارد.•اگرچه•بس ک
ــورد•توجه•محققان•بود،• ــی•به•عنوان•منبعی•مهم•م مدت
امروزه•بسیاری•از•آراء•وی•جايگزين•شده•اند.•با•اين•حال•
ــة•هم•ذات•پنداری•او•مدت•••ها•تأثیرگذار•بوده•و•هنوز• نظري
ــاس•اين•نظريه،•میان•انسان• هم•طرفدارانی•دارد.•بر•اس
ــدار،•هم•ذات•پنداری• ــوص•قربانی•جان ــی،•به•خص و•قربان
ــدن•حیوان•در•واقع•خود•انسان• ــود•و•با•قربانی•ش •می•ش
ــت•که•قربانی••می•شود•تا•يک•زندگی•تازه•و•بی•گناه•را• اس
آغاز•نمايد.•بنابراين•قربانی•کردن•به•معنای•متولد•شدن•

از•نو•و•بازگردان•معصومیت•از•دست•رفتة•انسان•است.•
نظريه•ای•ديگر•که•در•اين•خصوص•مطرح•شده•بر•اساس•
مضمون•داد•و•ستد•استوار•است.•ای.•بی.•تايلر10•اين•نظرية•
بحث•برانگیز•را•نمايندگی••می•کرد.•»از•نظر•تايلر،•معمای•

9. Robertson Smith
10. Edward Burnett Tylor

ــمند• ــوِر•دادن•و•وقف•کردن•ابژه•ای•ارزش ــی•بر•مح قربان
ــدة•وی•نه•نذری• ــدا•کردنی•که•به•عقی ــتوار•بوده،•اه اس
ــت،•شیوة•خودشیرينی• محض،•که•نوعی•مبادله•بوده•اس
انسان•در•برابر•قدرت•های•آسمانی•و•زمینی،•به•اين•امید•
ــزی•دريافت• ــت،•چی ــه•به•جای•آنچه•قربانی•کرده•اس ک
ــط•برخی• کند«•)بوتبی،•1۳84:•27۳(.•اين•نظريه•توس
ديگر•تعديل•و•بیشتر•بر•بازگردانی•تأکید••گرديد.•نظرية•
يادشده•بر•اين•باور•است•که•هر•نیکی•و•فداکاری•موجب•
ــی••می•گردد؛• به•حرکت•در•آمدن•نیروهای•زايای•چرخش
چنان•که•نتیجة•هر•کار•خیر•به•خود•خیر••می•رسد.•سعدی•

بخشی•از•اين•نظريه•را•به•شعر•شیوا•مطرح••می•کند:
تو•نیکويی••کن•و•در•دجله•انداز
کـه•ايـزد•در•بیـابانت•دهـد•بـاز

بالگردانی•نیز•يکی•ديگر•از•نظريه•••ها•برای•توجیه•پیشکش•
و•قربانی•بوده•است.•باور•گذشتگان•بر•اين•بود•که•بیماری•
و•هر•نوع•آسیب•انسانی•يا•طبیعی•خاستگاه•الهی•دارد•و•
ــرور•حاضر••می•شوند•که•ضرر•يا•طغیانی• هنگامی•اين•ش
ــر•و•باليی•را•که• ــد.•به•همین•دلیل•ش صورت•گرفته•باش
فرد•يا•جامعه•ای•را•هدف•خويش•قرار•داده•است،•بايد•به•
ــکلی•دور•کرد•و•در•اصطالح•بالگردانی•نمود.•اين•دور• ش
ــیء•مادی•و•يا•گاهی• ــطة•يک•ش کردن••می•تواند•به•واس
ــرد.•فريزر•در•اين•خصوص• ــانی•صورت•پذي يک•فرد•انس
•می•نويسد:•»انسان•بر•آن•است•که•با•منتقل•کردن•درد•و•
محنتش•به•اشیای•مادی•به•آسودگی•دست•يابد•و•سپس•
ــی•درآورد•که•ديگر• ــدازد•يا•به•صورت ــیا•را•دور•ان آن•اش
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ــر•به•اشیای• ــند.•با•اين•حال،•غالباً•انتقال•ش بی•گزند•باش
ــوی•انداختن•آن•به•دوش• ــت•به•س مادی•فقط•گامی•اس
ــان•زنده•ديگر«•)فريزر،•1۳98:•596(.•حتی•گاهی• انس
ــود•را•برای•نجات• ــی•از•باورمندان•به•اين•عقیده•خ برخ
کسی•يا•کسانی•به•خطر••می•اندازند•و•بال•را•متوجه•خود•
ــوده•باشند.•مؤلف•کتاب•شاخة•زرين• •می•کنند•تا•آنها•آس
ــراد•گاهی•با•به•جان• ــد:•»بعضی•از•اف در•ادامه••می•نويس
خريدن•شری•که•متوجه•ديگران•است•نقش•بالگردان•را•
ايفا••می•کنند«•)همان:•597(.•دفع•شر•به•واسطة•پیشکش•
ــوم•قديمی•محسوب••می•شود.•اين• و•قربانی•کردن•از•رس
رسوم•و•آيین••ها•به•هنگام•بال•و•شر•فعال••می•شوند؛•مانند•
ــالوه•بر•نیايش،•به•همراه• آيین•باران•خواهی•که•گاهی•ع

قربانی•کردن•کامل••می•شود.
ــل•موس12•نیز•از•نظريه•پردازان• هنری•هیوبرت11•و•مارس
بزرگ•در•زمینة•پیشکش•و•قربانی•به•حساب•می•آيند.•بر•
اساس•نظرية•آنها•قربانی•کردن•موجب•تعادل•جنبه•های•
ــی••می•تواند• ــود.•قربان ــری••می•ش ــی•بش ــون•زندگ گوناگ
جنبه•های•مادی•و•معنوی•انسان•را•به•هم•نزديک•تر•کند.•
همچنین•در•اين•نظريه،•قربانی•کردن•موجب•راضی•و•آرام•
کردن•امر•مقدس••می•شود•تا•خشونت•ويرانگرش•متوجه•
ــرار•نگیرد؛•بنابراين•قربانی• فرد•يا•جامعة•قربانی•کننده•ق
کردن•با•مفهوم•آمرزش•و•بخشودگی•نیز•مرتبط••می•شود•
ــت.•هیوبرت•و•موس•از• که•به•نظرية•»کفاره«•نزديک•اس

11. Marcel Mauss
12. Henri Hubert

مراسم•قربانی•به•عنوان•»کنشی•مذهبی•که•ضمن•آن•فرد•
ــی•به•موجود•مقدس،• ــده•از•طريق•وقف•قربان قربانی•کنن

آمرزيده••می•شود«•ياد•می•کنند•)بوتبی،•1۳84:•275(.
نمی•توان•در•خصوص•قربانی•سخن•گفت•و•به•فیلسوف•
ــوی•يعنی•ژرژ•باتای•اشاره•نکرد.•قربانی• عصیانگر•فرانس
ــوف• کردن•يکی•از•عناصر•بنیادين•تفکر•و•آثار•اين•فیلس
ــت•که•قربانی•کردن• تلقی••می•گردد.•وی•بر•اين•باور•اس
ــت.•مهم•ترين• ــا•هدفی•خاص•اس ــی•فزون•خرجی•ب نوع
ــودمندی•قربانی•کردن•حیات•بخشی•است.•به•عبارت• س
ــش••می•کند.• ــی•را•معنابخ ــی•زندگ ــر،•هر•مرگ دقیق•ت
ــهادت•به•زندگی•خود•است.• مشاهدة•مرِگ•ديگری،•ش
ــم•و•هنر• ــر•وی•قربانی•مانند•خنده،•گريه،•اروتیس از•نظ
ــتند.• همگی•عناصری•برای•برقرار•کردن•ارتباطات•هس
قربانی•امکان•ارتباط•با•جنبه•های•پنهانی•انسان•را•فراهم•
ــت.•قربانی• ــی•از•مهم•ترين•آنها•حیات•اس •می•کند•و•يک
ــد••می•زند،•با• ــان•را•با•درونش•پیون ــر•اينکه•انس عالوه•ب
ــازد.•»قربانی•موجب•می•شود• ديگران•نیز•مرتبط••می•س
ــانی•مرتبط•کند•که•در•مرگ• تا•اضطراب•را•به•تمام•کس
ــا•هم•پیوند• ــد•و•همین•آنها•را•ب ــرکت•کرده•ان قربانی•ش
ــد«•(Hoffmann, 2011 : 75).•قربانی•کردن•از•نظر• •می•زن
ــت.آنهايی•که•شاهد•مرگ• وی•تالقی•مرگ•و•زندگی•اس
قربانی•هستند•از•اينکه•زنده•هستند•و•زندگی•شان•ادامه•

دارد•سرخوش•اند.•
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ــوزة•قربانی• ــر•متفکران•در•ح ــرار1۳•بیش•از•ديگ ــه•ژي رن
ــپر•بال«14• ــتهار•دارد.•نظرية•وی•با•عنوان•»س ــردن•اش ک
ــوب• ــای•بحث•برانگیز•و•جدی•اين•حوزه•محس از•نظريه•ه
ــین•متأثر•از•نظرات• ــیاری•از•محققان•پیش •می•گردد.•بس
ــرار•موضوع•قربانی•به•طور•تنگاتنگ• وی•بودند.•از•نظر•ژي
ــونت•پیوند•خورده•است.•همواره•چیزی•خواستنی• با•خش
ــتنی•باشد.•حال• ــت•که•توسط•کسی•ديگر•نیز•خواس اس
ــد،• ــتنی•••ها•زيادتر•باش ــت•••ها•در•مورد•خواس هرچه•خواس
رقابت•بیشتر•و•خشونت•نیز•بیشتر•تحريک••می•شود.•»بر•
ــاس•نظرية•تقلیدی•ژيرار،•فرهنگ•بشری•بر•خشونت• اس
ــتوار•گشته•است.•انسان••های•اولیه•برای•عبور•از• و•قتل•اس
مرحلة•زندگی•طبیعی•به•مدنیت،•از•مکانیسمی•استفاده•
ــام••می•نهد«• ــم•قربانی”•ن ــد•که•او•آن•را•”مکانیس کرده•ان
)صادقی،•1۳97:•226(.•برای•پرهیز•از•خشونتی•ويرانگر،•
ــت.•يعنی•چیزی•يا•کسی•بايد•از•بین• ــپر•بال•نیاز•اس به•س
ــونِت•انباشته•شده•تخلیه•گردد.•با•نظرية• برود•تا•اين•خش
ــرط•منهای•يک«•با•از•بین•رفتن•آن•کس/ »همگی•به•ش
چیز،•انسجام•و•وحدت•باز••می•گردد.•بر•اين•اساس،•قربانی•
به•مثابه•يک•بهانه•يا•سپر•بال•برای•شانه•خالی•کردن•گروه•

از•بار•مسئولیت•نیز•طرح••می•شود.
نظرية•ديگری•نیز•پیر•سولیه،•روان-اسطوره•شناس•شهیر،•
دارد.•بر•اساس•آن•قربانی•کردن،•عنصر•اساسی•تمدن•و•
ــت.•وی•کتابی•در•اين•خصوص•دارد•که• انسان•سازی•اس

13. Rene Girard 
14. Bouc emissaire

ــدن•و•تفريد15.•از• ــت•از:•قربانی،•بنیانگذار•تم عبارت•اس
ــر•وی•گرديدن•چه•در•عرصة•تمدنی•و•چه•در•عرصة• نظ
ــدی•فقط•با•قربانی•کردن•چه•به•صورت•مادی•و•چه• تفري
به•خصوص•به•صورت•روانی•ممکن••می•گردد.•هر•تحول•و•
گذار•از•هر•مرحلة•تمدنی•و•فردی•مستلزم•قربانی•کردن•
است.•تفريد•که•گذار•به•کمال•فرد•است•بنابراين•قربانی•
ــدی•دارد؛•چنانچه•بدون•آن• کردن•نقش•تمدنی•و•تفري
ــت.•همواره•برای•ايجاد• ــرفت•و•تکامل•ممکن•نیس پیش
ــی•و•در•نتیجه•نظمی•نوين،•نیاز•به• دگرگونی••های•اساس
قربانی•کردن•است.•خروج•از•وضعیت•آشوبناک•و•ايجاد•
ــیاری•از•مواقع•با•قربانی•کردن• وضعیتی•کیهانی•در•بس

میسر••می•شود.
نظريه•های•مرتبط•با•قربانی•به•نظريات•يادشده•محدود•
ــری•نیز•وجود•دارند• ــوند•و•نظريه•های•مهم•ديگ نمی•ش
ــدارد؛•برای•نمونه• ــن•به•آنها•وجود•ن ــه•امکان•پرداخت ک
•می•توان•از•آرای•زيگموند•فرويد•يا•ژاک•لکان16•ياد•کرد•

که•روان•شناسانی•بسیار•مؤثر•بودند.•

ــه•آيین••های• ــا•نگاهی•گذرا•ب ب
ــر•با• ــر•حاض ــی•در•عص قربان
ــوان•گفت•که• ــت••می•ت قطعی

بزرگ•ترين•آيین•قربانی•که•توانسته•است•در•طول•تاريخ•

15. Le sacrifice, Fondateure de civilisation et d'individuation
16. Lacan

عيد قربان
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ادامة•حیات•بدهد•و•امروزه•نیز•به•عنوان•بزرگ•ترين•سنت•
ــرح••می•کند،•آيین•عید•قربان• ــن•قربانی•خود•را•مط و•آيی
مسلمانان•است.•عید•قربان•تمام•ويژگی••های•آيینی•خود•
ــت.• ــرده•و•در•اين•مورد•بی•نظیر•اس ــی•حفظ•ک را•به•خوب
ــی•از•يک•آيین•بزرگ•و•گسترده•و•در• قربانی•کردن،•بخش

عین•حال•پیچیده••است.
ــا•و•روايت••های• ــة•آيین•••ه ــان•مانند•هم ــن•عید•قرب آيی
ــی•از•زندگی•عملی•مردم•است•و•هم• باستانی،•هم•بخش
ــی•و•انسان•شناسی.•از•يک•سو• ــی•از•معرفت•شناس بخش
ــزرگ•و•از•احکام•عملی•و•واجبات•عملی• در•يک•آيین•ب
ــوی•ديگر•از•متن•و•کتاب• ــخن•گفته••می•شود•و•از•س س
ــیر•را•فراهم••می•آورد.• ــدس•که•امکان•خوانش•و•تفس مق
ــود•اگرچه•آيین•آن•امروزه•فقط• ــت•يادآوری•ش بهتر•اس
ــود،•متن•مقدس•آن•با• ــلمانان•برگزار••می•ش توسط•مس
ــترک•است.•عید• تفاوت••هايی•میان•اديان•ابراهیمی•مش
ــت.•به• ــردی•و•در•عین•حال•جمعی•اس ــان•عیدی•ف قرب
عبارت•دقیق•تر•هم•يک•فرايند•فردی•برای•تک•تک•افراد•
ــوب••می•شود•و•هم•بايد•به•عنوان•يک•کنش• جامعه•محس
ــه•قرار•گیرد.•عید•قربان•يادآور• آيینی•جمعی•مورد•توج
به•قول•کیرکگار17•»شهسوار•يگانه•يگانه•پرستی«•يعنی•
ــال••ها•صاحب•فرزند•پسری• ــت•که•پس•از•س ابراهیم•اس
شد•و•هنگامی•که•به•نوجوانی•برومند•تبديل•شد•خداوند••
ــت•تا•پسرش•را•قربانی•کند.•حال•ابراهیم•در• از•او•خواس
معرض•بزرگ•ترين•آزمون•زندگی•خويش•قرار•دارد•که•از•
17. Kierkegaard 

همة•آزمون••های•پیشین•به•مراتب•دشوارتر•و•حساس•تر•
ــحاق•چه•واکنشی• ــت.•هاجر/سارا•مادر•اسماعیل/اس اس
ــلمان،• ــا•همان•طور•که•ابن•عربی•مس ــت.•ام خواهد•داش
ــیحی•و•يا•لويناس19• ــتین18•يا•کیرکگار•مس سنت•اگوس
ــوار•توحید•هیچ• ــهريار•و•شهس يهودی••می•گويند•اين•ش
ترديدی•برای•انجام•رؤيای•خود•به•دل•راه•نداد•و•با•ايمان•

خود،•آيینی•ماندگار•را•پايه•گذاری•نمود.
ــای• ــه•ای•از•کنش••ه ــن•مجموع ــود،•آيی ــادآوری••می•ش ي
معناروايت•داری•هستند•که•به•منظور•تجلیل•و•بزرگداشت•
ــخصیت،•مفهوم•يا•رويدادی•الگويی،•نمونه•ای•و•قدسی• ش
ــود.•هدف•آيین،•تبیین•و•يادآوری•و•آموزش• اطالق••می•ش
انسان•••ها•برای•چگونه•بودن•و•زندگی•کردن•است؛•بنابراين•
ــرار•و•همبودی•با• ــش•و•تک ــی•برای•نماي ــا•موقعیت آيین•••ه
ــوب• ــرف•و•تمرين•کردن•محس ــای•مقدس•و•تش روايت••ه
ــتند؛•بلکه• ــرگرمی•و•يا•تفنن•نیس •می•گردند.•آنها•برای•س
تشرفاتی•برای•آموختن•و•برای•شدن•هستند.•تفاوت•آيین•
با•اسطوره•در•اين•است•که•پیاِم•آيین•••ها•نمايشی•و•از•جنس•
ــت.•به•بیان•ديگر،•همه••می•کوشند• ــارکت•و•تمرين•اس مش
ــد.•آيین•••ها•همچون• ــن•را•مانند•اصل•آن•اجرا•نماين تا•آيی
اسطوره•••ها•همواره•متن••هايی•باز•و•گشوده•هستند.•در•واقع،•
آيین•••ها•نظام•کنشی•اسطوره•••ها،•و•اسطوره•ها•ترجمة•کالمی•
آيین•••ها•تلقی••می•گردند.•همان•طور•که•اسطوره•••ها•در•مقابل•
ــانه•••ها•قرار••می•گیرند،•آيین•••ها•نیز•در•مقابل•کارناوال•••ها• افس

18. Saint Augustine
19. Levinas
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ــروکار• ــرار••می•گیرند•و•با•باورها•و•هويت••های•فرهنگی•س ق
ــد.•به•اين•معنا•که•هر•دوره•اين•قالب••می•تواند•با•حفظ• دارن

مضمون•اصلی،•مصداق•••ها•و•معانی•تازه•ای•به•خود•بگیرد.
ــلمانان•عید•قربان•فقط•برای• به•همین•دلیل،•از•نظر•مس
ــردی•بی•نظیر•در•عرصة• ــی•بی•مانند•از•م يادآوری•کنش
ــت؛•بلکه•همانند•همة•آيین•••ها•کنشی•برای• توحید•نیس
تکرار•کردن•و•برای•گرديدن•است•و•همانند•همة•آيین•••ها•
ــت.•يعنی•همة•افراد•نقش•ابراهیم• حامل•معنا•و•پیام•اس
ــتن•از•بهترين• را•ايفاء•خواهند•کرد.•مضمون•اصلی•گذش
و•عزيزترين•کسان•و•چیز•••ها•برای•تحقق•حق•و•نزديکی،•
ــت؛•برداشت•فاصله•••ها•و•حائل•••ها• يعنی•قربت•به•حق،•اس
میان•انسان•و•حقیقت•است.•کسی•که•بتواند•از•عزيزترين•
کس•-•فرزندی•که•سال••های•دراز•آرزو••می•کرد•-•بگذرد•
ــدی•به•مال•و• ــاس•و•از•تع ــد•از•حق•الن ــک••می•توان بی•ش
ــادگی•بگذرد.•کسی•که•از•مال• ناموس•ديگران•نیز•به•س
دنیا•مدتی•را•فقط•با•يک•کفن•سپری•نمايد•و•در•سادگی•
و•عبوديت•خالصانه•سعی•و•تالش•کند،•سپس•در•عرفان•
عرفه•غرق•شود•و•در•پاياْن•همة•امیالش•را•ذبح•نمايد،•او•
تشرف•يافته•است.•در•اين•صورت•است•که•سعی•برايش•
ــان•برايش•قربت•به• ــعادت،•عرفه•برايش•عرفان•و•قرب س
ارمغان•خواهد•آورد.•فقط•در•اين•صورت•است•که•شکل•

اصیل•آيینی•خود•را•حفظ••می•کند.•
ــتین•روابط•ترامتنی•را••می•توان•در• ــکل•نخس در•واقع،•ش
ــل•و•قرآن•کريم• ــان•تورات،•انجی ــای•مقدس•می کتاب••ه

ــود•دارد•کتاب••هايی•نیز• ــاهده•نمود.•اين•احتمال•وج مش
ــاره•داشته•باشند؛•اما•آن• پیش•از•تورات•به•اين•واقعه•اش
ــی•که•موجب•جاودانگی•و•ماندگاری•قربانی•کردن•و• متن
ــد•همانا•تورات•است.•سپس•اين•داستان•در• روايت•آن•ش
انجیل•بازتابیده•شد•و•به•همین•دلیل،•رابطة•ترامتنی•میان•
تورات•به•عنوان•پیش•متن20•و•انجیل•به•عنوان•بیش•متن21•
ــد•اين•روايت•را•البته•با• ــپس•قرآن•مجی برقرار•گرديد.•س
تغییراتی•حکايت•کرد.•رابطة•میان•داستان•قربانی•کردن•
ــتان•در•قرآن•مجید• ــا•همین•داس ــورات•و•انجیل•ب در•ت
رابطة•بیش•متنی•همراه•با•تغییراتی•است.•برای•نمونه•در•
ــحاق•است•که•آمادة•قربانی•شدن• تورات•و•انجیل•اين•اس
ــماعیل•است•که•چنین• ــود؛•اما•در•قصة•قرآنی،•اس •می•ش
ــورة•صافات•آية•102•آمده• افتخاری•پیدا••می•کند.•در•س
ــو•را•قربانی••می•کنم«•و• ــت:•»همانا•در•خواب•ديدم•ت اس
ــده•ای• ــخ••می•گويد:•»آنچه•را•بدان•مأمور•ش فرزند•در•پاس
انجام•بده.•ان•شاء•اهلل•مرا•از•شکیبايان•خواهی•يافت«•البته•
ــه•روابط•ترامتنی•اين•کتاب••های• در•اينجا•قصد•نداريم•ب
مقدس•بپردازيم؛•زيرا•اين•موضوع•بحثی•مستقل•توسط•
کارشناسان•متخصص•آن•حوزه•را••می•طلبد.•فقط•بايد•اين•
ــردد•که•روابط•میان•متنی•کتاب••های• موضوع•يادآوری•گ
مقدس،•زمینه•ای•مناسب•برای•روابط•ترامتنی•آثار•هنری•

به•خصوص•نقاشی•در•اين•موضوع•فراهم••می•آورد.••

20. Hypotexte
21. Hypertexte
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طبیعی•اســت•که•اين•روايت•و•
قصة•پرکشــش،•نظر•بســیاری•
از•ادبیــان•و•هنرمنــدان•را•در•
عرصه•های•گوناگــون•ادبی•و•هنری•جلــب•نمايد.•آثار•
هنری•متعددی•بر•اســاس•اين•روايت•خلق•شده•و•آثار•
نقاشی•زيادی•به•اين•موضوع•پرداخته•است.•بزرگ•ترين•
هنرمندان•و•نقاشان•مسیحی•و•مسلمان•به•دور•از•چشم•
شمايل•شــکنان•کوشــیده•اند•تا•اين•رويداد•بزرگ•را•با•
توجه•به•دريافت•مذهب•و•شــخص•خودشان•به•تصوير•
بکشند.•هنرمندان•مسلمان•نیز•به•شکل•••ها•و•در•سبک•••ها،•
مکاتب•و•دوره•های•گوناگون•به•تصويرسازی•اين•صحنه،•

بیشتر•به•واســطة•کتاب••های•قصص•االنبیاء•يا•آثار•ادبی،•
پرداخته•انــد.•)تصاوير•1تــا•۳(•در•اين•صورت•وقتی•که•
متِن•ارجاعی•هنرمندان•کتاب••هايی•مانند•قصص•االنبیاء•
يا•اشعار•شاعرانی•باشد•که•به•اين•موضوع•اشاره•داشته•اند،•
رابطة•بینامتنی•و•بیش•متنی•پیچیده•تر••می•شــود؛•زيرا•
آنها•که•خود•بیش•متنی•قرآن•هســتند•و•از•آن•برگرفته•

شده•اند،•به•پیش•متنی•آثار•نقاشی•تبديل••می•شوند.•
نقاشــی•اروپايی•نیز•به•همان•میزان•به•تصويرسازی•اين•
روايت•پرداخته•است.•برخی•از•برجسته•ترين•هنرمندان•
صاحب•نــام•اروپايی•به•اين•روايــت•قربانی•کردن•توجه•
کرده•اند•و•مهارت•و•معرفت•خود•را•در•معرض•نمايش•و•

نقاشی های قربانی 
كردن ابراهيم

www.basatin.ir•تصاوير•1•تا•۳.•نگاره•هايی•از•ذبح•حضرت•اسماعیل؛•منبع•سايت•بساتین؛
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قضاوت•قرار•داده•اند.•کاراواجو•يکی•از•مهم•ترين•نقاشانی•
اســت•که••می•توان•از•او•نام•برد؛•اما•اين•روند•تا•رامبراند،•
گرهارد22•ويلهم•فون•روترن2۳•و•شاگال24•نیز•ادامه•دارد.•
نقاشــی•کاراواجــو•در•اين•خصوص•يــک•اتفاق•بزرگ•
محســوب••می•شــود•و•تأثیری•زياد•بر•نقاشی•••های•پس•
از•خود•داشته•اســت.•)تصوير•4(•از•نقطه•نظر•ترامتنی،•
اين•نقاشــی•يکی•از•پیش•متن••های•اصلی•بســیاری•از•
بیش•متن•های•پس•از•خود•محســوب••می•گردد.•نقاشی•
اصلی•وی•در•فلورانس•نگهداری••می•شــود.•حتی•نقاشی•
کم•و•بیش•مشابهی•نیز•وجود•دارد•که•منتسب•به•او•يا•به•
مکتب•اوست•که•در•پرينستون•نیوجرسی•آمريکا•محفوظ•

22. Gerhardt
23. Wilhelm Von Reutern
24. Chagall

اســت•همچنین•بايد•گفت•که•نقاشان•دسته•سومی•هم•
هســتند•که•مرزهای•فرهنگی•را•شکسته•و•کوشیده•اند•
تــا•در•خلق•اثر،•از•فرهنگی•ديگر•چه•در•محتوا•و•چه•در•
ســبک•و•حتی•موتیف•••ها•بهره•ببرند؛•نمونة•شاخص•اين•
افراد•محمد•زمان•اســت•که•در•دورة•صفويه•به•ســبک•

اروپايی•به•نقاشی•اين•روايت••می•پردازد.•)تصوير•5(•

تصوير•4.•قربانی•کردن•اسحاق،•کاراواجو،•160۳•م،••1۳5•×•104•سانتی•متر

تصوير•5.•قربانی•کردن•ابراهیم،•اثر•محمد•زمان،•1096هـ.ق.،•انستیتو•مطالعات•شرقی•
آکادمی•علوم•روسیه،•سن•پترزبورگ
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محققان•بر•اين•نظر•هســتند•که•رامبراند•از•شخصیت•و•
نقاشی•کاراواجو•به•خوبی•متأثر•شده•است•و•نقاشی•قربانی•
شدن•اســحاق•را•با•توجه•به•همین•تأثیرپذيری•کشیده•
است.•)تصوير•6(•البته•نقاشی•رامبراند•به•دلیل•خالقیت•
و•ســبک•خاص•خود•تقلید•محســوب•نمی•شود•و•يکی•
از•زيباترين•-•اگر•گفته•نشــود•زيباترين•–•نقاشــی•های•
غربی•در•اين•موضوع•به•حســاب••می•آيد.•به•نظر••می•رسد•
فرشــچیان•در•خلق•»آزمون•بــزرگ«•هر•دو•اثر•را•ديده•
باشد؛•اگرچه•بیشتر•متأثر•از•کار•رامبراند•است.•)تصوير•7(•
در•اينجا•کوشش••می•شود•تا•بر•مشابهت•های•بینامتنی•اين•
دو•اثر•تأکید•گردد.•پیش•از•آغاز•مطالعة•بینامتنی•دو•اثر•
رامبراند•و•فرشچیان•بهتر•است•يادآوری•شود•که•هر•اثری•
و•در•اينجا•به•خصوص•»آزمون•بزرگ«•از•پیش•متن••هايی•
متعدد•در•فرهنگ••های•غربی•و•ايرانی-اسالمی•متأثر•بوده•
اســت•و•بی•ترديد•اين•اثر•در•شکل•گیری،•فقط•متأثر•از•
نقاشــی•رامبراند•نبوده•و•نگارهای•ايرانی•نیز•مورد•توجه•
قرار•گرفته•است•که•به•آنها•نیز•اشاره•ای•مختصر••می•شود.•
برای•آغاز•مناســب•است•به•توصیف•برخی•از•مهم•ترين•
اشتراکات•و•تفاوت•••ها•به•صورت•فهرست•وار•اشاره•و•سپس•

به•بررسی•و•تحلیل•آنها•پرداخته•شود.•

اشتراکات: 
-•هــر•دو•اثر•يک•لحظة•واحد•و•لحظة•اصلی•روايت•را•به•

تصوير••می•کشند؛

-•در•هر•دو•دســت•راست•ابراهیم•توسط•فرشته•گرفته•
شده•است؛

-•در•هر•دو•دســت•چپ•ابراهیم•روی•ســر•اســماعیل/
اسحاق•است؛

-•در•هر•دو•فرشــته•بالدار•از•باال•وارد•شــده•و•در•هوا•به•
حالت•تعلیق•است.

تصوير•6.•قربانی•ابراهیم،•رامبراند،•16۳6م.،•1۳۳•×•195•سانتی•متر،•هرمیتاژ
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تفاوت   ها:
-•در•اثر•فرشچیان،•فرشته•يک•گوسفند•آورده•است•ولی•

در•اثر•رامبراند•گوسفندی•نیست؛
-•اسحاق•رامبراند•نیمه•عريان•است•و•اسماعیل•فرشچیان•

پوشیده•است؛
-•فرشتة•رامبراند•واقع•گرايانه•تر•است•و•فرشتة•فرشچیان•

خیالی•تر؛

-•چشــمان•اسحاق•با•دست•ابراهیم•پوشیده•شده•است•
ولی•چشمان•اسماعیل•با•چشم•بند.

چنانچه•مالحظه••می•شود•موضوع•هر•دو•نقاشی•لحظه•ای•
اســت•که•ابراهیم•همة•مراحل•را•گذرانده•و•اســحاق/
اسماعیل•را•در•موضع•قربانی•قرار•داده•و•چاقو•را•برای•ذبح•
کردن•در•دست•گرفته•است•و•اين•هنگام،•درست•آخرين•
لحظه•پیش•از•قربانی•کردن•است.•در•اثر•فرشچیان•فضا•
و•عناصر•اصلی•زاويه•و•میدان•ديد•بی•تأثیر•از•اثر•رامبراند•
نیست.•حتی•نحوة•کنش•قربانی•کردن•اين•دو•نیز•به•هم•

نزديک•است.•

ترکیب بندی 
هر•دو•اثر•در•کادری•عمودی•به•تصوير•کشــیده•شده•اند؛•
برخالف•برای•مثال•کاراواجو•کــه•همین•صحنه•را•افقی•
به•تصوير•کشــیده•است.•در•هر•اثر•يک•منحنی•فرضی•از•
فرشــته•تا•ابراهیم•و•از•ابراهیم•تا•بدن•اسحاق/اســماعیل•
محور•هندسی•را•شکل••می•دهد.•اين•ترکیب•بندِی•هاللی•
که•از•باالی•سمت•چپ•تصوير•شروع••می•شود•و•به•پايین•
همان•ســمت•امتداد•می•يابد،•در•نقاشی•رامبراند•به•دلیل•
امکان•استفادة•بیشتر•از•نور•و•تاريکی،•سايه•و•روشن•بهتر•
به•نمايش•گذاشــته•شده•اســت؛•برای•نمونه•سمتی•که•
فرشته•قرار•دارد•روشنايی•است•و•سمت•مخالف•تاريکی.•
اين•تقسیم•بندی•مانوی•گرايانه•يا•دوگانه•گرايانه•در•نقاشی•
ايرانی•ديده•نمی•شود.•وقتی•اين•دو•با•ترکیب•بندی•کارهايی•

تصوير•7.•قربانی•شدن•حضرت•اسماعیل،•محمود•فرشچیان،•1۳76•هـ.ش.،•82•×•102•سانتی•متر
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ديگر•چه•اروپايی•و•چه•ايرانی•مقايسه•شوند،•نزديکی•شان•
بیشــتر•نمايان••می•گردد؛•برای•مثال•نقاشــی•کاراواجوی•
ايتالیايی•از•يک•ترکیب•بندی•مثلثی•پیروی••می•کند•و•اثر•
روتــرن•آلمانی•)تصوير•8(•نیز•از•يک•ترکیب•بندی•خطی•
عمودی•تبیعت••می•کند•که•فرشته•در•باال•سپس•ابراهیم•و•
در•آخر•اسحاق•قرار•دارد.•شايد•نیازی•نباشد•که•گفته•شود•
نقاشــی•اروپايی•از•تمام•بضاعت••های•مربوط•به•پرسپکتیو•
بهره•برده•اســت؛•اما•نگارگری•ايرانی•از•آن•گريزان•است.•
از•اين•جهت،•نزديکی•بیش•متن•فرشــچیان•به•پیش•متن•
رامبراند•بیشتر•از•نزديکی•بیش•متن•رامبراند•به•پیش•متن•

کاراواجو•است.•

ابراهیم: 
ابراهیم•مهم•ترين•شخصیت•اين•روايت•و•کنشگر•اصلی•
است.•او•از•يک•سو•به•فرشته•و•از•سوی•ديگر•به•اسحاق/
اسماعیل•دو•شخصیت•اصلی•ديگر•مرتبط•است.•چهرة•
ابراهیم•نزد•رامبراند•نورانی•است•و•وضعیت•ترکیب•بندی•
•بــر•آن•تاکید•می•کنــد.•اين•ويژگی•در•چهــرة•ابراهیم•
فرشــچیان•کمتر•خودنمايی••می•کند.•صورت•ابراهیم•در•
هر•دو•تصوير•بیانگر•درگیرِی•درونی•و•رنجی•اســت•که•
•می•برد.•موهای•سفید•نشان•از•پیری•او•دارد؛•به•خصوص•
وقتی•که•با•بدن•برنا•و•موهای•ســیاه•پســرش•مقايسه•
•می•شود.•با•اين•حال،•ابراهیم•رامبراند•قدرت•بیشتری•از•
خود•نشان••می•دهد.•او•درست•در•مرکز•نقاشی•قرار•دارد•

که•بر•اهمیت•او••می•افزايد•همچنین•دو•دست•او•با•فاصلة•
بیشــتری•از•هم•قرار•دارند؛•چنانچه•يکی•در•آســمان•و•
ديگری•در•زمین،•يکی•متصل•به•فرشته•و•ديگر•متصل•
به•اسحاق•است.•اين•فاصله•در•اثر•فرشچیان•کمتر•است.•
در•مورد•گرفتن•دســت•ابراهیم•توسط•فرشته•نیز•بايد•
گفت•در•نگاره•های•ايرانی-اسالمی•کمتر•مشاهده•شده•
که•فرشته•دســت•ابراهیم•را•بگیرد•بلکه•فرشته•با•کمی•

تصوير•8.•ابراهیم•اسحاق•را•قربانی•می•کند،•گرهارد•ويلیام•ون•روترن،•1849م.
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ــت؛•اما•در•»آزمون• ــه•در•حال•ابالغ•فرمان•خدا•اس فاصل
ــت•ابراهیم•را• ــته•دس ــزرگ«•همانند•اثر•رامبراند•فرش ب
ــتگی•فرشته• ــت.•اين•ارتباط•تن•به•تن•و•پیوس گرفته•اس
ــت•که•ابراهیم•به•کنش•بريدن• با•ابراهیم•بیانگر•اين•اس
ــاً•تا•انتها•پیش• ــوده•و•امتحان•را•تقريب ــیار•نزديک•ب بس
ــاره•گفت• ــت.•در•مورد•چاقو•نیز••می•توان•به•اش رفته•اس
ــی•رامبراند•از•دست•ابراهیم•رها•شده• که•چاقو•در•نقاش
ــت.•اين• ــقوط•به•زمین•اس ــوا•معلق•و•در•حال•س و•در•ه
چاقوی•معلق•و•بدن•اسحاق•نوعی•دلهره••ايجاد•می•کند؛•
چاقو•در•نقاشی•فرشچیان•کمتر•به•چشم•می•آيد•و•رنگ•
ــت•ابراهیم•جدا•نشده• ــفید•و•ماليم•است•و•از•دس آن•س
ــت.•جالب•اينکه•هر•دو•ابراهیم•برای•چاقوهای•خود• اس
غالف•دارند•که•به•دور•کمر•بسته•شده•اند.•اما•غالف•چاقو•
نزد•رامبراند•سمت•راست•ابراهیم•و•نزد•فرشچیان•سمت•
چپ•او•قرار•دارد•که•از•نظر•کاربردی•جهتی•که•رامبراند•
انتخاب•کرده،•مناسب•تر•است؛•زيرا•هر•دو•ابراهیم•راست•

دست••هستند.•

فرشته   ها:
ــده،•دو•فرشته•اصلی•وجود•دارد•که• در•دو•نقاشی•ياد•ش
به•شدت•از•برخی•لحاظ•شبیه•هم•هستند:•نخست•اينکه•
ــمان•قرار•دارند•که•بیانگر•آمدن• هر•دو•میان•زمین•و•آس
ــت؛•شباهت•ديگری•که• ــمان•به•سوی•ابراهیم•اس از•آس
ــته•مربوط• •می•تواند•نظر•محققان•را•جلب•نمايد•به•فرش
ــود.•نخست•اينکه•فرشتة•اين•دو•نقاشی•در•سمت• •می•ش

ــیوه• ــپ•تصوير•قرار•دارند.•دوم•اينکه•هر•دو•به•يک•ش چ
ــت•ابراهیم•را•گرفته•اند؛•يعنی•با•دست•راست•خود،• دس
ــت•ابراهیم•را•گرفته•اند.•البته•در•اينجا•يک• ــت•راس دس
ــتة• ــت•که•فرش ــاوت•ظريف•وجود•دارد•و•آن•اين•اس تف
فرشچیان•از•روی•آستین•دست•ابراهیم•را•گرفته•است•و•
ــت•ابراهیم•به•طور•مستقیم•در•دست• در•اثر•رامبراند•دس
فرشته•قرار•دارد.•تفاوت•رابطة•بدن•به•بدن•و•دست•به•دست•
در•اين•دو•نیز•با•توجه•به•نوع•ارتباط•میان•پیامبر•و•فرشته•
ــیر•است.•همچنین•هر•دو• در•دو•نگاه•مختلف•قابل•تفس
ــته•دست•چپ•خود•را•به•طرف•آسمان•بلند•کرده•و• فرش
آسمان•را•نشان••می•دهند؛•يعنی•اينکه•به•فرمان•خدا•بايد•
از•ذبح•اسحاق/اسماعیل•دست•بکشد.•به•اضافه•اينکه•هر•
ــه•ابراهیم•قرار•گرفته•اند.•در• ــبت•ب دو•در•يک•جايگاه•نس
ــی•فرشته•همزمان•دو•کنش•انجام••می•دهد:• هر•دو•نقاش
ــت•کنش•بدنی•برای•گرفتن•دست•ابراهیم•و•دوم• نخس
ــتن• کنش•گفتاری•برای•ابالغ•فرمان•الهی•مبنی•بر•نکش

اسحاق/•ابراهیم.•
وجود•سه•فرشته•در•اين•نگاره•يادآور•نگاره•ای•در•مکاتب•
ــت؛•برای•نمونه•اثری•وجود•دارد•که•در•آن• ــته•اس گذش
پنج•فرشته•حضور•دارد•که•احتماالً•يکی•از•آنها•جبرئیل•
ــت.•وجود•فرشته•در•سراسر•آسمان•نزد•نگارگر•ايرانی• اس
ــد•که•جهان،•سراسر• ــته•از•باور•وی•باش •می•تواند•برخاس
مملو•از•فرشتگانی•است•که•به•تسبیح•خدا••می•پردازند•و•
شاهدان•اعمال•انسان•••ها•هستند.•در•اينجا•فرشته•خودش•
را•نمايندگی•نمی•کند•و•اين•او•نیست•که•فرمان••می•دهد؛•
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ــرای•ابراهیم•اهمیتی•ندارد•و•اين•را•خود• زيرا•فرمان•او•ب
فرشته•هم••می•داند.•فرشته•خدا•را•نمايندگی••می•کند•يعنی•
ــی•که•فرمان•داده•است:•»فرزندت•را•بکش!«• همان•کس
حال•فرمان••می•دهد:•»فرزندت•را•نکش!«•آزمون•تمام•شد•
و•ابراهیم•موفق•بیرون•آمد.•دستی•که•از•سوی•فرشته•باال•
را•نشان••می•دهد،••می•خواهد•مشروعیت•خويش•را•اثبات•

نمايد؛•بنابراين•فرشته•حضوری•برای•يک•غیاب•است.•

اسحاق/ اسماعیل: 
مهم•ترين•شباهت•را••می•توان•در•نحوة•قرار••گیری•اسحاق/
اسماعیل•مشاهده•نمود؛•زيرا•در•اين•دو•نقاشی•اسحاق/
ــت،•بلکه• ــماعیل•نه•فقط•به•يک•جهت•قرار•گرفته•اس اس
نحوة•قرارگیری•پاهای•آنها•نیز•بی•شباهت•به•هم•نیست.•
ــرش•در•جايی•فراتر•قرار•داده•شده• اسحاق/اسماعیل•س
ــر•قربانی• ــت•چپ•ابراهیم•س ــت•و•در•هر•دو•اثر،•دس اس
ــت.•البته•در•نقاشی•رامبراند•دست•ابراهیم• را•گرفته•اس
ــحاق•را•گرفته•و• ــه•و•قاهرانه•تمام•صورت•اس قدرتمندان
ــود؛•اما•در•نقاشی• ــونت•ديده••می•ش در•آن•تا•حدی•خش
ــت•چپ•ابراهیم•باالی•سر•اسماعیل•را• ــچیان،•دس فرش
گرفته•و•روی•چشمانش•نیز•با•چشم•بندی•پوشیده•شده•
است•تا•نبیند.•در•ضمن•بدن•ابراهیم•در•نقاشی•رامبراند•
ــحاق•است•و•به•همین•دلیل• ــلط•و•چیره•بر•بدن•اس مس
ــان••می•دهد؛•اما•بدن• ــم•را•مصمم•تر•و•آماده•ترنش ابراهی
ــماعیل•قرار• ــم•در•نگارگری•ايرانی•با•فاصله•از•اس ابراهی

دارد•گويی•که•میل•کمتری•به•اين•عمل•دارد•يا•دست•کم•
کمتر•آماده•است.•

ــیار• ــنايی•بس ــحاق•در•اثر•رامبراند•با•نور•و•روش بدن•اس
ــت؛•بدنی•که•از•نظر• ــده•اس از•ارزش•زيادی•برخوردار•ش
آناتومی•خوب•و•از•نظر•پوست•و•زيبايی•به•بهترين•شکل•
ــده•است•تا•جنبة•حماسی-تراژدی• به•تصوير•کشیده•ش
ــی•را•افزايش•دهد.•آن•که•در•حال•قربانی•شدن• اين•نقاش
است،•سالم•و•جوان•و•زيباست•که•به•نوبة•خود•حد•نهايی•
ــذارد.•در•مقابل،•بدن• ــه•نمايش••می•گ ــار•ابراهیم•را•ب ايث
ــت•و•قرار•نیست•به•نمايش• ــماعیل•پوشیده•شده•اس اس
ــته•شود.•به•خصوص•اينکه•لباس•سفید•اسماعیل• گذاش
هم•به•پاکی•وی•اشاره•دارد•و•هم•به•آمادگی•وی؛•زيرا•تا•

حدی•يادآوری•لباس•احرام•نیز•است.•
يکی•از•موارد•جالب•توجه•اين•دو•نقاشی•بستن•چشمان•
ــماعیل•است؛•به•شکلی•که•وی•نتواند•صحنه• اسحاق/اس
را•ببیند•و•ابراهیم•نیز•نتواند•چشمان•فرزندش•را•هنگام•
قربانی•کردن•مشاهده•نمايد.•البته•در•بسته•نگاه•داشتن•
چشمان،•دو•نقاشی•با•هم•تفاوت•دارند:•ابراهیِم•رامبراند•
طوری•با•دستانش•جلوی•چشم•و•دهان•اسحاق•را•گرفته•
ــد•و•نه•حرف•• ــه•می•خواهد•او•را•ببین ــت•که•گويی•ن اس
زدن•او•را•بشنود؛•اما•فرشچیان•با•پارچه•ای•سفید•چشم•
اسماعیل•را•بسته•است•که•در•سنت••های•نگارگری•ايرانی•

اين•بستن•چشم•اسماعیل•به•تواتر•سابقه•دارد.•
ــم•و•در•واقع•نديدن•صورت•و• ــته•شدن•چش اما•اين•بس

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

az
ho

uh
es

hn
am

eh
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            16 / 20

https://pazhouheshnameh.ir/article-1-26-fa.html


117 117 دوره دوم؛  شماره 2؛ تابستان 1398پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

ــت•که• ــانی•موضوعی•اس ــم•قربانی•انس به•خصوص•چش
ــفی•خاصی•را•مطرح• ــاس•در•مورد•آن•مباحث•فلس لوين
ــت.•لويناس•بر•اين•باور•است:•»ديگری•به•من• کرده•اس
ــت• ــیله•ای•در•دس فرمان••می•دهد•که•قتل•نکنم،•اما•وس
ــدارد•که•مرا•به•اطاعت•از•اين•فرمان•وادارد«•)ديويس،• ن
ــانی•به•خصوص• ــود•انس ــر•وی•وج 1۳86•:•100(.•از•نظ
ــانی•و•الهی• ــمانش•حکم•انس ــژه•چش ــورت•او•و•به•وي ص
ــه•از•فرامین•الهی•به•خصوص•برای• •می•کند.•قتل•نکن•ک
ــود،•از•نظر•اين•فیلسوف•بیش• يهوديان•محسوب••می•ش
ــان•خوانش••می•شود.•به•باور• از•هر•چیز•در•چشمان•انس
لويناس•حکم•الهی•پیش•از•اينکه•به•واسطة•فرشته•جاری•
شود،•به•واسطة•چهرة•اسحاق•جاری•شده•بود.•اين•چهره•
ــد•چهره•را• ــش!«•اما•هر•دو•هنرمن ــم••می•کرد:•»نک حک
ــانده•اند•و•به•صورت•ناخودآگاه•از•اين•حکِم•صورت• پوش

سرباز•می•زنند•و•آماده•اند•تا•بکشند.•

گوسفند: 
ــچیان•و•غیبت•آن•در• ــگارة•فرش ــفند•در•ن حضور•گوس
ــدی•آيکونولوژيک• ــد•از•تفاوت••های•ج ــی•رامبران نقاش
ــفند•نگارة•ايرانی•سفید•است• ــوب••می•گردد.•گوس محس
ــر•به•پايین•دارد•که•نشان• ــاخی•استوار•دارد؛•اما•س و•ش
ــفند•به•عنوان• ــت.•اين•گوس ــالمت•و•نرمی•وی•اس از•س
هديه•ای•آسمانی•با•گیاهان•تزيین•شده•و•آماده•در•مقابل•
ابراهیم•و•اسماعیل•ايستاده•است.•در•واقع،•از•بزرگ•ترين•

ــی•های• ــی•رامبراند•با•تقريباً•همة•نقاش تفاوت••های•نقاش
غربی•و•اسالمی،•نبود•گوسفند•برای•قربانی•کردن•است.•
ــردن•فرزند•مهم• ــرای•اين•نقاش•صرف•قربانی•ک گويا•ب
ــت.•با•توجه•به•مطالبی•که•به•عنوان•بالگردانی•گفته• اس
شد•و•بايد•اين•قربانی•کردن•از•اسحاق/اسماعیل•به•يک•
گوسفند•منتقل•گردد،•رامبراند•به•اين•قاعده•بی•توجهی•
می•کند•تا•اصل•ذبح•کردن•و•جلوگیری•از•آن•برجسته•تر•
ــد:• ــد.•فريزر•با•مطالعة•انواع•بالگردانی•••ها••می•نويس بنماي
»گاهی•بالگردان•حیوانی•آسمانی•است«•)فريزر،•1۳98:•
61۳(.•در•بسیاری•از•روايت•••ها•حیوانی•مقدس•يا•آسمانی•
ــدن•انسان•••ها•از•يک•آسیب•و•گزند•معرفی•و• برای•دور•ش

طی•مراسمی•قربانی••می•شود.•
ــتثناء•به•حساب• ــی•رامبراند•يک•اس از•اين•جهت•نقاش
ــی•از•عناصر•اصلی• ــب•با•حذف•يک ــد.•بدين•ترتی •می•آي
ــفند،•رامبراند•تفاوت•نگاه•خود•را•به• روايت،•يعنی•گوس
ــد•تا•با•حذف• نمايش••می•گذارد.•به•بیان•ديگر،••می•کوش
ــمندی•بیشتری•بدهد.• اين•عنصر•به•عناصر•ديگر•ارزش
ــحاق/ابراهیم•به• ــی•از•اس ــدن•قربان ــوع•تبديل•ش موض
ــت•که•توسط•برخی• ــفند،•خود•موضوعی•مهم•اس گوس
ــانی•به•قربانی• ــان•به•عنوان•گذار•از•قربانی•انس از•محقق
ــت.•به•عبارت•ديگر،•برخی•بر•اين• ــده•اس حیوان•ياد•ش
ــم•در•عین•آزمودن•وی• ــد•که•قربانی•کردن•ابراهی باورن
درسی•برای•نحوة•قربانی•کردن•اقوامی•بود•که•انسان•را•

قربانی••می•کردند.•
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ــی•از•متفکران•مانند• ــت•که•برخ در•همین•خصوص•اس
کیرکگار•ابراهیم•را•در•مقابل•آگاممنون،25•سردار•يونانی•••ها•
در•نبرد•تروا،•قرار••می•دهند؛•زيرا•آگاممنون•دختر•کوچک•
و•بی•گناه•خويش•را•قربانی•می•کند•تا•بادهای•موافق•بوزد•
ــتی•••ها•به•طرف•تروا•حرکت•نمايند.•بدين•وسیله•با• و•کش
ــت•شومی•نیز•برای•خود• ريختن•خون•دخترش•سرنوش
ــط• ــت•به•خانه•توس رقم••می•زند؛•چنانچه•پس•از•بازگش
ــود.•همچنین•بايد•افزود•که•اين• همسرش•کشته••می•ش
گوسفند•موضوع•پژوهش••های•روان•شناسانی•مانند•لکان•
ــفند•و•به•خصوص• ــت.•لکان•بر•روی•گوس ــده•اس نیز•ش

شاخ•های•او•در•نقاشی•کاراواجو•متمرکز••می•شود.•
ــه•رامبراند•با• ــادآوری•کرد•ک ــوان•دراينجا•ي ــه••می•ت البت
سايه•روشن•••ها•کوشیده••است•تا•عناصر•مهم•نقاشی•خود•
به•خصوص•سه•شخصیت•اصلی•را•برجسته•سازی•نمايد.•
ــت••هايش•را• ــور•که•از•باال••می•آيد•صورت•ابراهیم•و•دس ن
ــته•را• ــتان•و•صورت•فرش ــحاق•و•دس همچنین•بدن•اس
روشن•و•برجسته•کرده•است.•در•صورتی•که•در•نگارگری•
ــن•دوگانه•••ها•و• ــل•طبیعت•نگارگری،•از•اي ــی•به•دلی ايران
برجسته•سازی•••ها•چندان•بهره•برده•نمی•شود.•خوب•است•
به•اين•نکته•نیز•اشاره•شود•که•هدف•اين•تحلیل•بررسی•
ــت•که•اين•نیازمند• همة•ابعاد•نمادين•اين•دو•نگاره•نیس
ــت•و•فقط•به•جنبه•های•تطبیقی• ــتاری•مفصل•اس نوش

بسنده•شده•است.•

25. Agamemnon 

بینامذهبی• مشترک• موضوعات•
ــا•و• ــی•صحنه•••ه بینافرهنگ ــا• ي
ــه•و• ــاخص••هايی•برای•مقايس ش

ــدان•تمدن•••ها•و•فرهنگ••های• ــة•متفکران•و•هنرمن مطالع
ــتند.•روايت•قربانی•شدن•اسماعیل/اسحاق• گوناگون•هس
ــط•حضرت•ابراهیم•يکی•از•معروف•ترين•زمینه•های• توس
همکاری،•تقابل،•رقابت•و•تطبیق•میان•مذاهب•توحیدی•
ــیحیت•و•اسالم•در•حوزة•تفکر•و•هنر• يعنی•يهوديت،•مس
است.•بی•ترديد•تفسیر•کتاب••های••مقدس،•تحلیل•متفکران•
و•تصوير•هنرمندان•به•طور•تنگاتنگی•با•هم•مرتبط•هستند؛•
اما•در•اين•مقاله•از•میان•انبوهی•از•پیکره•های•قابل•مطالعه•
به•دو•پیکرة•هنری•و•به•طور•دقیق•تر•نقاشانه•از•دو•فرهنگ•

اروپايی-مسیحی•و•ايرانی-اسالمی•بسنده•شد.•
ــدی•را•هنرمندانی• ــی•که•موضوع•واح ــع،•هنگام در•واق
ــی•گوناگون•مورد•توجه• ــاوت•در•عرصه•های•فرهنگ متف
قرار••می•دهند،•روش•تحقیق•متناسبی•نیز•برای•مطالعة•
ــار••می•طلبد.•برای•چنین•مطالعه•ای•فرض•بر•اين• اين•آث
است•که•هنرمنداِن•برجسته•همواره•از•هنرمندان•پیش•
از•خود•بهره•برده•اند•و•هیچ•گاه•بدون•توجه•به•آثار•بزرگان•
ــت•نزده•اند.•پس•موضوع،• در•اين•زمینه•به•خلق•اثر•دس
ــی•ها•برای•يافتن• ــبکه•ای•از•نقاش ــی•ش چگونگی•بررس
ــتدهای•بینامتنی•و•بیش•متنی•است.•همچنین• داد•و•س
ناگفته•پیداست•که•بهره•گیری•بینا-بیش•متنی26•نه•فقط•

26. Inter-Hypertextuel

نتيجـه
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ــت،•بلکه•برعکس•نشانة• نشانة•ضعف•يک•هنرمند•نیس
بزرگی•اوست.•بنابراين•همان•طور•که•برگرفتگی•رامبراند•
ــت،•بهره•گیری•فرشچیان• از•کاراواجو•بیانگر•بزرگی•اوس
ــان•اروپايی•مانند•رامبراند• نیز•از•نگارگران•ايرانی•و•نقاش

دلیل•بر•شناخت•و•معرفت•اوست.•
ــخص•گرديد•که• ــی•بینا-چندمتنی•مش ــک•بررس ــا•ي ب
ــباهت•••ها•بیش•از• ــچیان•ش ــان•دو•اثر•رامبراند•و•فرش می
ــت•که•تصادفی•فرض•گردد•و•حتی•فرضیة•رابطة• آن•اس
خويشاوندی•غیرمستقیم•نیز•رد••می•شود.•به•همین•دلیل•
می•توان•گفت•که•اثر•فرشچیان•از•اثر•رامبراند•در•رابطه•ای•
ــت؛•چنانچه•اگر•پیش•متن• ــتقیم•تأثیر•پذيرفته•اس مس
ــچیانی•به•شکلی•تقريباً• رامبراندی•نبود،•بیش•متن•فرش
ــده•يک• ــد.•البته•برگرفتگی•ياد•ش جدی•متفاوت••می•ش
هم•حضوری•يا•برگرفتگی•تقلیدی•نیست•بلکه•فرشچیان•
ــردآوری•همة• ــش•متن•و•با•گ ــی•از•چندپی ــا•برگرفتگ ب
ــبک•خود•دست•به•خلق• ــتاوردهای•بینامتنی•در•س دس
اثر•زده•است•و•به•نوعی•همة•داشته•های•پیشین•را•از•آن•
ــازی27••می•کند•و•با•خالقیت•خويش•اثری•کاماًل• خودس

تازه•و•بديع•را••می•آفريند.•
ــايد•همانند•ديگر• ــی•ايرانی-•ش ــاْن•اينکه•نقاش •در•پاي
ــای•معرفتی•-•چندين•گونه•برخورد•و•مواجهه•با• حوزه•ه
ــته•است•که•دو•نمونة•برجستة•آن•در• نقاشی•غربی•داش
اين•مقاله•محمد•زمان•و•محمود•فرشچیان•است.•يکی•به•

27. Appropriation 

تقلید•سبک•و•به•عبارت•بیش•متنی•به•شیوة•پاستیشی28•
پرداخته•است•و•ديگری•به•دگرگونی•سبکی•و•به•عبارت•
ــیوة•جايگشتی29•و•حتی•می•توان•بگويیم• دقیق•تر،•به•ش
ــی•اروپايی•متأثر•بوده•است.• ــیوه•بینامتنی•از•نقاش به•ش
ــای•ترامتنی•آن•همواره• ــری•بینامتنی•در•معن تأثیرپذي
ــچیان•از•آن• ــش•و•تأمل•و•در•مورد•فرش ــراه•با•گزين هم
ــن•انتقال•بینامتنی• ــازی•صورت••می•پذيرد.•در•اي خودس
ــات•الواح• ــاس•اصطالح ــتی•بر•اس و•بیش•متنی•جايگش
بازنوشتنی۳0•ژرار•ژنت•اتفاقاتی•مانند•تراسبکی۳1•)اروپايی•
ــی۳2•)از•فضايی• ــالمی(،•ترامکان به•نگارگری•ايرانی-اس
ــحاق/ ــخصیتی۳۳•)اس ــرا•به•فضايی•مثالی(،•تراش واقع•گ
اسماعیل(،•تراانگیزشی۳4•)حضور•و•غیاب•گوسفند•برای•
ذبح(•و...•اتفاق•افتاده•است•که•درنهايت•ازآن•خود•سازی•

و•بومی•سازی•شده•و•در•تصوير•بازنمايی•شده•است.•

28. Pastiche
29. Transposition
30. Palimpsestes 
31. Trans-stylistique
32. Trans-spacial
33. Transpersonnage
34. Transvotivation
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