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چکیده
گی های بینشی، مضمونی و ساختاری  نقاشــی ایرانی به عنوان یکی از زیباترین جلوه های فرهنگ ایرانی- اســالمی، واجد ویژ
کلودیا پالماروسی، تصویرساز ایتالیایی معاصری  که آن را مورد توجه هنرمندان و پژوهشــگران بســیاری قرار داده است.  اســت 
گزینش، بیش از  که پیش متن چهار اثر شاخص خود را طی سال های ۲0۱5و۲0۱6 از نگاره های ایرانی برگزیده است. این  است 
گرفته اســت. هدف از این پژوهش، مطالعه چگونگی ارتباط میان  گی های ســاختاری نقاشــی ایرانی صورت  همه براســاس ویژ
که رابطه  ایــن آثــار پالماروســی و پیش متن هــای برگرفتــه آنهــا از نقاشــی ایرانی اســت و درصدد پاســخ به این پرســش ها اســت 
میــان ایــن آثــار بــا پیش متن های خود چگونه تبیین می شــود؟ و در فرآیند اقتبــاس این آثار از نگاره های ایرانــی، چه تغییراتی 
کــه بــا روش ترامتنیت و  گرفته اســت؟ ایــن پژوهــش بــا هــدف بنیادی و به شــیوه توصیفــی- تحلیلی و تطبیقی اســت  صــورت 
که ارتباط میان متن های پیشــین  گفت  گرفته اســت. در جمع بندی نتایج این پژوهــش می توان  رویکــرد بیش متنــی صــورت 
گونگی در پیش متن ها ایجاد شــده اند. فرآیند اقتباس  و پســین از نــوع درزمانــی و بینافرهنگی بوده و بیش متن ها با تغییر و ترا
گی های ســاختاری نقاشــی ایرانی با تغییرات بســیاری  گرچه با توجه به ویژ آثار تصویرســازی پالماروســی از نگاره های ایرانی، ا
چون تغییرات فرهنگی، روایی، نشــانه ای، زمانی، جنســیتی، ســنی و... همراه بوده، اما یک انتقال فرهنگی- هنری را درپی 

داشته  است. 
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مقدمه
نقاشی ایرانی که اغلب با نام نگارگری از آن یاد می شود، به واسطه 
گی های منحصر بفرد خود به شکلی متمایز از دیگر انواع نقاشی،  ویژ
نگارگری و تصویرگری سایر فرهنگ ها و تمدن ها شناخته شده است. 
از  بســیاری  توجــه  دیربــاز  از  ایرانــی،  نقاشــی  زیبایــی  و  شــاخصه ها 
پژوهشــگران و هنرشناســان غربی را به خود معطوف داشــته ، متون 
نوشــتاری بســیاری را به توصیف و تحلیل آن اختصاص داده اند. اما 
کمترخــود نقاشــی ها و نگاره هــا از ســوی نقاشــان و هنرمنــدان غربی  
گر  گرفته اند، چنانکه دور از واقع نیســت ا مــورد تقلیــد و اقتباس قــرار 
گفته شــود، هیچگاه چنین نبوده و اثر شــاخصی در این زمینه ایجاد 
نشده است. شاید بتوان دلیل این امر را ناشی از تفاوت های عمده و 
که به لحاظ جهان بینی، ساختار صوری، مضمون و  مهمی دانســت 
محتوا، نظام های نشــانه ای، تکنیک وفن و... میان نقاشی ایرانی و 
غربی وجود دارد. اما آنچه مورد توجه این نوشــتار اســت، چهار اثر از 
که طی سال های اخیر  کلودیا پالماروسی۱ است  تصویرساز ایتالیایی، 

بــا اقتبــاس از چنــد نــگاره ایرانی دوره تیمــوری و صفــوی )۹و۱0ه.ق( 
که اقتباسی چنین آشکار  ایجاد شده اســت. این نخســتین بار اســت 
گرفته است. هدف  از نقاشــی ایرانی توسط یک هنرمند غربی صورت 
اصلی این نوشتار نیز پرداختن به ارتباط میان این تصویرسازی ها و 
نگاره های ایرانی مورد نظر با یکی از مهم ترین روش ها و رویکردهای 
کــه بــه مطالعــه روابــط میــان متــون پرداختــه  قــرن بیســتمی اســت 
و بطورکلــی مطالعــات بینامتنــی خوانــده می شــود. از ایــن رو تــالش 
می شــود تــا چگونگی این ارتباط و تعامل میــان متن های مورد نظر، 
همچنیــن منبع و مرجع آن با روش بینامتنی مورد مطالعه و ارزیابی 

گیرد. قرار 
این پژوهش با هدف بنیادی و روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی 
گرفته اســت.  که به روش ترامتنیت و رویکرد بیش متنی انجام  اســت 
کتابخانــه ای و روش تجزیــه و تحلیل  گــردآوری داده هــا، منابــع  ابــزار 

کمی وکیفی است.

رویکردنظری

کــه در  از مهم تریــن روش هــای نقــد و مطالعــه آثــار هنــری و ادبــی 
کــه به مطالعــه روابط  گردید، بینامتنیت اســت  ســده بیســتم مطــرح 
بیــن متــون با یکدیگر می پــردازد و از اعتبار شــایانی در حوزه مطالعات 
گــر چه پژوهشــگران و منتقــدان متعددی  تطبیقــی برخوردار اســت. ا
کریســتوا بــه عنوان  زمینــه بــروز ایــن روش را فراهــم نمودنــد، امــا ژولیا 
دهــه  در  اصطــالح  ایــن  بنیانگــذار  و  بینامتنیــت  چهــره  مهم تریــن 
گسترش مطالعات بینامتنی، ژرار ژنت، واژه  ۱۹60شناخته می شــود. با
کرد و  گون مطــرح  گونا ترامتنیــت را بــرای مطالعــه ارتباط میــان متون 
گونه، بینامتنیت، ســرمتنیت، پیرامتنیــت، فرامتنیت و  آن را در پنــج 
کرد )نامورمطلق، ۱۳۹۱،   ۱4؛ همان،۱۳86 ،  بیش متنیت دســته بندی 
گونه های ترامتنیت یا  8۳(. در دســته بندی ژنت، بینامتنیت یکــی از 
همــان روش مطالعه روابط یک متن با دیگر متن ها اســت. همچنین 
ژنت در مطالعات خود، افزون بر چگونگی روابط میان متون، به منبع 
و مرجع این روابط و تعامالت می پردازد. در این نوشتار نیز با توجه به 
متن های مورد مطالعه و نوع ارتباط آنها با یکدیگر، بیش از همه آرای 

ژرار ژنت و رویکرد بیش متنیت مورد نظر است. 
بیش متنیــت بــر چگونگــی رابطه میان دو متن پیشــین و پســین 
بــر  کــه  معنــا  بدیــن  اســت،  اســتوار  برگرفتگــی  و  اشــتقاق  براســاس 
کید دارد. پیش متن  کلی یک متن از متن دیگر تأ تأثیرپذیری و الهام 
و بیش متــن، دو واژه پرکاربــرد در مطالعــات بیش متنیــت هســتند. 
کــه در یک ارتبــاط بیش  متنی به  گفته می شــود  پیش متــن بــه متنی 
گرفته  و بیش متن نیز همان  عنوان مرجع و منبع مورد اســتفاده قرار 
کــه با الهــام و برگرفتگــی از پیش متن ایجاد شده اســت.  متنــی اســت 

که  نکتــه قابــل توجــه در ایــن رابطــه، حضــور پیش متــن اســت، چــرا 
بی حضــور آن، امــکان خلــق متــن دوم یــا بیش متن ممکن نیســت و 
گــرو شناســایی پیش متــن یا متن  شناســایی و هویــت بیش متــن در 
نخســت اســت )همــان، ۹5(. هــر بیش متن، همــواره برگرفتــه از یک 
گر ایــن برگرفتگــی تنها از یــک پیش متن   یــا چنــد پیش متــن اســت. ا
گر برگرفتــه از چند پیش متن  باشــد،   باشــد، پیش متــن انحصــاری و ا

غیرانحصاری و ترکیبی است )همان،۱۳۹0ب، ۲56(. 
کلی  گونگی یا تغییر و دگرگونی، دو دسته  همانگونگی یا تقلید و ترا
روابط میان پیش متن و بیش متن در یک ارتباط بیش متنی هستند. 
در دســته نخســت، همانگونگی یا تقلید، ســعی برآن اســت تا ســبک 
کمتریــن و یا حتی بــدون تغییر و دگرگونــی در بیش متن  پیش متــن بــا 
گونگی، برخالف همانگونگی اســاس بر  تقلید و حفظ شــود. امــا در ترا
تغییــر و دگرگونی ســبک پیش متــن به منظور خلق و ایجــاد بیش متن 
گونگی با تنوع، پویایی و خالقیت بسیار بیشتری در  است. از این رو ترا
گونه ها و دسته بندی های مختلفی نیز  ایجاد بیش متن همراه است، 
گونگی  می توان  کــه در اینجا به برخی اشــاره می شــود. از انــواع ترا دارد 
فرهنگی، روایی، زمانی، محیطی، جنســیتی، ســنی، زبانی، نشانه  ای 
کــه هــرگاه یکــی از ایــن تغییــرات در فرآینــد اقتباســی  و... را نــام بــرد 
که آن شــاخص در بیش متن نسبت به  گیرد، بدین معناســت  صورت 
پیش متن دچار تحول و دگرگونی شده اســت )همــان،۱۳86،   ۹6-۷(. 
چنانکــه تغییــر فرهنگی به معنای تغییر فرهنگ بیش متن نســبت به 
پیش متن و تفاوت در خاســتگاه ها و پیشــینه فرهنگی دو متن است. 

دیگر موارد نامبرده نیز به همین ترتیب هستند. 



۷
کلودیا پالماروسی  خوانش بیش متنی چهار اثر برگزیده تصویرسازی 

با پیش متن هایی از نقاشی ایرانی

گونگــی، بــه جهــت تغییــرات   از دیگــر انــواع دســته بندی های ترا
که شــامل حذف، افزایش و جانشینی است. در حذف  درونی اســت 
کاســتن و حــذف برخــی عناصــر متن پیشــین در متن پســین  شــاهد 
هســتیم و بیش متــن نســبت بــه پیش متــن تقلیــل یافتــه و خالصــه 
می شــود. در افزایش روندی برخالف روش حذف مشــاهده می گردد 
و پیش متن با افزودن عنصر یا عناصری دگرگون شده و به بیش متن 
بــه  نســبت  بیش متــن  گســتردگی  بــا  روش  ایــن  می شــود.  تبدیــل 
که از نام آن پیداســت،  پیش متن همراه اســت. دگرگونی همان گونه 
به دنبال تبدیل پیش متن به بیش متن از طریق دگرگونی و تغییر در 
که یک ارتباط بیش متنی، تنها  ســبک آن اســت. باید توجه داشــت 
گونگی نیســت و امکان حضور هم زمان چند  گونه ترا منحصر به یک 
گونگی در یک رابطه بیش متنی وجود دارد )همان،۱۳۹0ب،  گونه ترا

کنگرانی،۱۳88،   6۱(.     ۲64؛ 
در نهایــت بــه نــکات دیگــر مورد نظــر این نوشــتار در روابــط میان 
متن هــا اشــاره می شــود و آن، توجــه بــه  فرهنــگ و نظــام نشــانه ای 
کم  کلی حا متن های مورد مطالعه اســت. از نظــر فرهنگی، دو حالت 
بر روابط میان متن ها، درون فرهنگی و بینافرهنگی اســت. در حالت 
درون فرهنگــی، دو پیکــره مطالعاتــی از یک فرهنگ خاص هســتند، 
امــا در حالــت بینافرهنگی، دو پیکــره مطالعاتــی دارای فرهنگ های 
کلــی رابطــه  متفاوتــی هســتند. براســاس نظــام نشــانه ای نیــز بطــور 
گونه اساســی تقســیم می شــود، درون نشــانه ای  میــان متن ها به دو 
گر دو متن مــورد مطالعه دارای یک  کــه ا و بینا نشــانه ای. بدین معنــا 
کالمی و... باشند، ارتباط  نظام نشــانه ای مشــابه از قبیل تصویری، 
گر دو متن مورد نظــر دارای نظام های  آنهــا بــا هم درون نشــانه ای؛ و ا
نشــانه ای متفاوت باشــند، ارتبــاط آنها از نــوع بینا نشــانه ای خواهد 
بــود )نامورمطلق، ۱۳۹0الف، ۲60(. همچنین در مطالعه روابط میان 
که به فرامتــن یعنی مــواردی فراتر از  متن هــا ایــن امــکان وجــود دارد 
خود متن ها نظیر ســن مخاطبان، پیشــینه فرهنگی و اجتماعی،... 

گردد.  اشاره 

معرفیمتنهایمطالعاتی

از هنرمنــد معاصــر  اثــر تصویرســازی  گفتــه شــد چهــار   چنانکــه 
کــه ســه اثــر نخســت آن در هفتمیــن  کلودیــا پالماروســی  ایتالیایــی، 
کــودک پرتغال در ســال ۲0۱6 شــرکت  کتــاب  دوســاالنه تصویرســازی 
که به  یافته اند، متن های مورد مطالعه این نوشتار  هستند. این آثار 
عنوان آثار برگزیده ویژه در بخش نمایشگاهی و چاپ کتاب به نمایش 
درآمدند، آشکارا اقتباس از نقاشی های برجسته ایرانی دوره تیموری 
کلودیا پالماروســی، خالق این آثار، هنرمند  و صفــوی را می نمایانند. 
کرده  کادمیک هنری را در ایتالیا ســپری  که دوره های آ جوانی اســت 
اســت. او طــی دوران فعالیــت هنری خــود، نمایشــگاه های انفرادی 
کشــور اروپایی و آســیایی برگزار  گروهــی متعــددی در ایتالیــا و چنــد  و 
نموده، همچنین چندین جایزه و عنوان برگزیدگی در جشنواره های 
هنری داخلی و بین المللی را به خود اختصاص داده است. در برخی 
از تصویرســازی های پالماروســی، عناصــر و نمادهایــی چــون ونــوس 

کــه حکایت  ج ایفل  و ... مشــاهده می شــود  ویلنــدروف، فرعــون، بــر
گــون باســتانی و  گونا از توجــه و نــگاه او بــه فرهنگ هــا و تمدن هــای 
گذشته دارد. در این میان آنچه بیش  از همه قابل تأمل است، توجه 
ویژه او به نقاشــی ایرانی اســت، چنانکه چهار اثر خود را با اقتباس و 
کرده اســت. از چهــار اثر وی دو  گرفتــن از نگاره هــای ایرانی ایجاد  وام 
اثــر اقتباس شــده از دو نــگاره "فرار یوســف از اغوای زلیخــا" و "خلیفه 
کمال الدین بهزاد، یک اثر برگرفته از دو نگاره  هارون الرشید در حمام" 
"شــیخ صنعان در پای دختر ترسا" منســوب به شیخ زاده و "اردشیر و 
گلنــار" منســوب بــه میرمصور و اثر چهارم اقتباس شــده از نــگاره "پند 
پــدر دربــاره عشــق" منســوب بــه میرزاعلی اســت. چگونگــی ارتباط و 
تعامل تصویرســازی های این هنرمند ایتالیایی با نقاشی های مرجع 
آنهــا براســاس روش ترامتنیت ژرار ژنت و رویکــرد بیش متنی موضوع 

بحث و تحلیل این پژوهش است. 

خوانشبیشمتنیتصاویر

 متن هــای مــورد مطالعه در این نوشــتار، شــامل بیش متن هایی 
براســاس  کــه  هســتند  پالماروســی  کلودیــا  تصویرســازی  آثــار  از 
پیش متن هایــی از نگاره هــای ایرانــی مربوط به ســده های ۹و۱0ه.ق 
که اغلب نیز با نام نگارگری ایرانی از آن  ایجاد شده اند. نقاشی ایرانی 
یاد می شود، بیش از همه شامل تصاویری در حوزه فرهنگ ایرانی- 
که طی ســده های نهم و دهم ه.ق به دست نگارگران  اســالمی است 
گی هــا و خصوصیــات  و نقاشــان ایرانــی آفریــده شــده اند و واجــد ویژ
که آنها را از سایر آثار تصویری مربوط  صوری، فنی  و معنایی هستند 
گی هــا، حوزه هــای  بــه دیگــر فرهنگ هــا متمایــز می نماینــد. ایــن ویژ
مختلــف بینــش و جهان بینــی، مضمــون و محتــوا، ســاختار صوری، 
که برمبنای  کارکرد و حتی ابزار و مــواد را دربرمی گیرند  تکنیــک وفــن، 
گی هــا، نقاشــی ایرانــی تفاوتــی اساســی و ذاتــی با نقاشــی  همیــن ویژ
طبیعت گرایانــه اروپایــی و نیــز هنــر تصویــری دیگر فرهنگ ها داشــت 

کباز، ۱۳85الف،    5۹۹(. )پا
بــا توجــه با اینکه از یک ســو تمامی پیش متن های مــورد مطالعه 
این نوشتار مربوط به قرون ۹و۱0ه.ق، دارای فرهنگ ایرانی-اسالمی 
گی ها و شــاخصه های نقاشــی ایرانی هســتند، و از ســوی  و واجد ویژ
دیگــر تمامــی بیش متن هــای آنهــا دارای فرهنــگ غربــی بــوده و آثــار 
کلودیا پالماروســی، هنرمند اروپایی و معاصر هســتند،  تصویرســازی 
به چند نکته اشــاره می شــود. نخســت اینکــه به دلیــل فاصله زمانی 
چند قرنی میان متون پیش متن و بیش متن، رابطه تأثیرگذاری آنها 
از نــوع طولــی و درزمانــی اســت. نکتــه دیگر آنکــه خاســتگاه فرهنگی 
پیش متن هــا و بیش متن هــا بــا یکدیگــر متفاوت اســت. از ایــن رو در 
هریــک از روابــط بیش متنی مورد مطالعه، دو متن پیشــین و پســین 
هنــری  فرهنگــی-  بافــت  و  پیشــینه  دو  بــا  متفــاوت  فرهنــگ  دو  از 
که بیانگر رابطــه بینافرهنگی ایــن متن ها و تفاوت  متفــاوت هســتند 
گی هــای تصویــری هــر یــک از آنهــا  اســت. و در پایــان، مبنــای  در ویژ
گی ها و  تفاوت اساســی و ذاتی نقاشــی ایرانی با نقاشــی اروپایــی، ویژ
شــاخصه های آن بیان شــد، برهمین اساس در نوشتار پیش رو، این 
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گی ها بخصوص در حوزه ســاختار صــوری، مبنای خوانش روابط  ویژ
گرفته اند.  بیش متنی متن ها  قرار 

گی های  نقاشی ایرانی، هدف از آن هیچگاه بازنمایی  براساس ویژ
طبیعــت نبــوده، از ایــن رو در آن نه زمــان و مکان معیــن، نه نمودی 
کمیت هــای فیزیکــی و نــه قوانیــن رؤیــت جهــان واقعــی مشــاهده  از 
گی ساختاری، روش هنری آن در اساس، مغایر  نمی شــود. بنا به ویژ
بــا ناتورالیســم بــود و بــر پایــه ســنت های پیــش از اســالم و بهره گیری 
از نقاشــی چینــی، بــه نظــام زیبایی شــناختی منســجمی بــا اصــول 
و قواعــد خــاص خــود دســت یافــت. مهم تریــن اصــل در ایــن نظام، 
اصــل فضاســازی معنــوی بــرای تجســم عالــم مثالــی بــا نــام »فضای 
کــه هــر بخــش آن، حــاوی رویــدادی خاص و  چندســاحتی« اســت، 
کاذب نبــوده، از  اغلب مســتقل اســت. ایــن فضا، فضای ســه بعدی 
قواعــد پرســپکتیو و دیــد تک نقطــه ای پیــروی نمی کنــد؛ همچنیــن 
مکان های متصل به یکدیگر و پشــت ســرهم را از جلو به عقب نشان 
نمی دهــد. بلکــه ســاختاری متشــکل از تراز ها و پالن های پیوســته و 
گســترش می یابند.  که از پایین به باال و به اطراف  ناپیوســته اســت، 
کانون های مؤکد همچون نقاشــی اروپایی اســت و نوری بدون  فاقد 
ک و درخشان است، عناصر متشکله را  که طیفی از رنگ های پا سایه 
کامل می نمایاند. اصل مهم دیگر در این نظام  در وضوح و صراحتی 
زیباشــناختی، اصل ارتباط درونی تصویر و متن است؛ و خط، عامل 
اساســی ایــن پیونــد بــه شــمار می آیــد. اهمیــت به کارگیــری امکانات 
تزیینی و بیانی رنگ به بهترین نحو و دستیابی به نهایت هماهنگی 

سطوح رنگی تخت نیز از نکات قابل توجه است )همان، 5۹۹-60۱(. 
کــه پالماروســی بــرای  گفته شــد دو پیش متــن نخســتی  چنانکــه 
بیش متن هــای خــود برگزیده، دو نــگاره "فرار یوســف از اغوای زلیخا" 
آثــار  از  حمام")تصویــر4(،  در  هارون الرشــید  "خلیفــه  و  )تصویــر۲( 
کمال الدیــن بهزاد در قرن نهم هجری هســتند. نگاره "فرار یوســف از 
اغوای زلیخا" از نگاره های نسخه خطی بوستان سعدی، مهم ترین و 
که در 8۹۳ه.ق  مطمئن ترین اثر بهزاد به جهت انتساب به وی است 
کتابخانــه ملــی مصــر در قاهره نگهداری می شــود.  تصویــر شــده و در 
گی های نقاشی ایرانی  این نقاشــی، به دلیل آنکه واجد بیشترین ویژ
که  اســت، یکــی از شــاخص ترین نگاره هــای ایرانــی بــه شــمار می آید 
کنون نیز بســیاری از پژوهشــگران در پژوهش ها و نوشتارهای خود  تا
بــدان پرداخته انــد، اما پالماروســی، آن را مبنــا و پیش متن تصویری 
اثــر خــود قرار داده اســت. مشــاهده و قیــاس دو تصویر در ایــن رابطه 
که رابطه برگرفتگی و اشــتقاق میان آنها، با  بیش متنی بیان می دارد 
که پیش متن )تصویر۲( در  تغییــر و دگرگونی همراه بوده، بدین معنــا 
فرآینــد تبدیــل به بیش متن )تصویر۱(، دچار تحول و دگرگونی شــده، 
گونگی اســت. از ســوی دیگر  از این رو این رابطه بیش متنی از نوع ترا
بیش متن به دلیل آنکه تنها برگرفته از یک پیش متن یعنی نگاره "فرار 

یوسف از اغوای زلیخا" است، دارای پیش متنی انحصاری است.
گرچه برای باب نهم از بوســتان سعدی تصویر  نگاره پیش متن، ا
کــه به توبــه و راه صواب اختصاص یافته، اما موضوع شــعر آن،  شــده 
که در قرآن از آن به  داســتان یوســف و زلیخا، داســتانی قرآنی اســت 

تصویر1-کلودیاپالماروسی،اقتباسازنگارهفراریوسفازاغوایزلیخا،معاصر،ایتالیا.
)www.ilustrarte.net/PT/ilustrarte2016/vencedores.htm(:تصویر2-فراریوسفازاغوایزلیخا،بوستانسعدی،بهزاد،893ه.ق،کتابخانهملیقاهره.ماخذ
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احســن القصص یاد شــده و نیز شاعران و نویسندگان متعددی پیش 
و پس از ســعدی بدان پرداخته اند. با توجه به ابیاتی از شــعر سعدی 
کالمــی نگاره یوســف و  کــه در نقاشــی بهــزاد آورده شــده، پیش متــن 
زلیخای او، شعر سعدی بوده و مضمون آن برگرفته از این شعر است. 
همچنین تطابق اجزا و عناصر تصویری نگاره پیش متن با توصیفات 
جامــی شــاعر هم عصــر بهــزاد، در مثنــوی یوســف و زلیخــا نکتــه ای 
 )Bahari, 1996, 108; Barry, 2004, 197-9( اســت  توجــه  درخــور 
کامل بر  که به طــور  ســاختار صــوری ایــن نــگاره پیش متن)تصویــر۲( 
گــی ســاختاری نقاشــی ایرانــی منطبــق اســت، در فرآینــد تبدیــل  ویژ
که بــا توجه  بــه بیش متــن، دســتخوش تغییــر و دگرگونی هایی شــده  
بــه رابطــه درزمانــی و بینافرهنگــی آن بــا بیش متــن، اجتنــاب ناپذیر 
کــه روابــط فرازبانی و به  می نمایــد. براســاس نظــر میخائیــل باختین 
ویژه روابط اجتماعی و فرهنگی اســاس تفکر اوســت، جامعه و تاریخ 
که نویسنده در آنها و با آنها می نویسد و به  نیز همچون متن هستند 
همین دلیل، ارتباطی میان متن نویســنده، جامعه و تاریخ روزگار او 
که منحصر  برقرار می شــود )نامورمطلق،۱۳۹0الف،   ۱۳۱و8۱(. این امر 
بــه متون ادبی نبوده و متن هــای هنری را نیز دربرمی گیرد، در روابط 
بیش متنی مورد مطالعه این نوشــتار دارای اهمیت بســیاری اســت. 
که بســیاری از تغییرات بیش متن نســبت به پیش متن، ناشی از  چرا 

تفاوت در جامعه، تاریخ و فرهنگ دو متن است. 
برپایــــــه همیــــــن تفاوت هــــــا، در بیش متن)تصویــــــر۱( برگرفته از 
گرفته، بینش و  نگاره "یوســــــف و زلیخا"، تغییرات فرهنگی صــــــورت 
که حاصل پیوســــــتگی  جهان بینی عارفانه و جهان مثالی پیش متن 
کهن ایرانی و عرفان اسالمی است، وجود نداشته،  نقاش با حکمت 
بلکه با تکیه بر پیشــــــینه فرهنگــــــی- هنری غربــــــی در بیش متن و 
گشته اســــــت. مضمون  بازنمایــــــی طبیعت گرایانه، عناصر جایگزین 
کالمی آن  کــــــه در پیوند با پیش  متــــــن  و محتــــــوای پیش متــــــن نیز 
شــــــکل گرفته، به مضمونی اروپایی و معاصر و صحنــــــه ای از زندگی 
که تغییرات روایی و زمانی و محیطی  روزمره در بیش متن تغییر یافته 
که تنها به  را درپی داشته است. در دگرگونی روایی، روایت پیش متن 
دوگانه یوسف و زلیخا اختصاص داشته، تغییر یافته و به دوگانه های 
گشــــــته، تعداد پیکره ها و عناصر انســــــانی در بیش متن  متعدد بدل 
افزایش چشم گیری داشته ، و پیکره هایی طبیعت پردازانه و امروزی، 
جانشــــــین پیکره های آرمانی و مثالی یوســــــف و زلیخای پیش متن 
که در  کرده  شده اســــــت. از این رو، روایت های جدیدی نیز ایجــــــاد 
فضاهای مســــــتقل و مجزا از یکدیگر جریان دارند. شــــــخصیت های 
افزوده شــــــده در بیش متن به جهت ســــــنی نیز با شــــــخصیت های 
پیش متن متفاوت هستند و این نکته اشــــــاره به تغییرات سنی در 

فرآیند تبدیل پیش متن به بیش متن دارد.
گذشــته به حال و   دگرگونــی زمانــی درپی تغییر زمان پیش متن از 
که در تفاوت فضاســازی و  عصر حاضر در بیش متن ایجاد شده اســت 
عناصر دو متن مشهود است. در دگرگونی محیطی نیز، فضا و محیط 
ســنتی و ایرانی-اســالمی نــگاره پیش متــن، بــه محیطــی اروپایــی و 
گونگی به  گونه های ترا معاصر تغییر یافته اســت. در این راســتا، انواع 
جهت تغییرات درونی شــامل حذف، افزایش و جانشینی در ساختار 

صــوری اثــر قابل مشــاهده اســت. چنانکــه تمامــی نقــوش، آرایه ها و 
که مطابق با فرهنگ ایرانی- اســالمی و  عناصــر تزیینی در پیش متن 
به منظور آراستن بنای معماری، فرش و... تصویر شده در بیش متن 
گشــته،  گردیده و با ســطوح رنگی تخت و یکدســت جایگزین  حذف 
گزینــه رنگ هــای پیش متــن بــا تغییراتــی در مــکان قرارگیری  گرچــه  ا
کان در بیش متــن حفــظ شــده، امــا اســتفاده نمادین  کمــا رنگ هــا، 
پیش متــن از امکانــات بیانــی رنگ ها، در بیش متن دیده نمی شــود، 
بلکه ســعی شــده تا حد امــکان، رنگ های مکمل به صورت ســطوح 
گیرنــد. همچنیــن بیت هایی از  رنگــی تخــت و روشــن درکنار هــم قرار 
مرجع ادبــی نــگاره پیش متــن بــه خط فارســی و نیــز نوشــتارهایی به 
کتیبه و آرایه های تزیینــی بنای معماری آن در  خــط عربی بــه عنوان 
که براســاس آن، پیش متن  بخش هــای مختلــف نگاره نوشته شــده، 
دارای دو نظام نشــانه ای تصویری و نوشــتاری است. این نوشتارها، 
گردیده، بنابراین بیش متن  جملگی در بیش متن پالماروســی حذف 
تنهــا دارای یــک نظام نشــانه ای تصویری اســت. در واقع پیش متن 
از نظام دونشــانه ای به تک نشــانه ای در بیش متن تغییر یافته است. 
توجــه بــه ســن مخاطبــان در بیش متن نیــز از عوامل فرامتنی اســت 
کنار دیگــر عوامل، مبنای ایجاد تحوالت بیش متن نســبت به  کــه در 
گرفته است. چنانکه پیش تر نیز اشاره شد، بیش متن  پیش متن قرار 
گی هایی چون عدم  کودک ایجاد شــده، از ایــن رو ویژ بــرای مخاطب 
کانون های مؤکد و دید تک نقطه ای،  رعایت پرســپکتیو، عدم وجود 
کاذب، ســطوح رنگی تخــت و بدون  عــدم وجــود فضای ســه بعــدی 
سایه روشن با رنگ های شفاف و درخشان، نمایش  همزمان پالن ها 
و ترازهــای پیوســته و ناپیوســته از فضــای بیرونــی و درونــی بنــا در 
کــودکان راه یابد، در بیش  متن  که می توانســت به دنیای  پیش متــن 

حفظ شده است. 

کلودیاپالماروسی،اقتباسازنگارهخلیفههارونالرشیددرحمام،معاصر،ایتالیا. تصویر3-
)www.ilustrarte.net/PT/ilustrarte2016/vencedores.htm(:ماخذ

کلودیا پالماروسی  خوانش بیش متنی چهار اثر برگزیده تصویرسازی 
با پیش متن هایی از نقاشی ایرانی
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 پیش متن دومین اثر پالماروسی، نگاره "خلیفه هارون الرشید در 
حمام")تصویــر4(، دیگــر اثر بهزاد از نســخه خمســه نظامی 8۹۹ه.ق 
کتابخانه بریتانیا نگهداری می شــود. بهزاد در این نگاره  که در  اســت 
کــه براســاس داســتان هارون الرشــید و موی تــراش در مخزن االســرار 
گفتگوی آنها در حمام  که به  کرده، صحنه آغازین داســتان را  تصویر 

کشیده است.  اختصاص یافته به تصویر 
گرچه در این رابطه بیش متنی، هر دو تصویر پیش متن)تصویر4( و  ا
بیش متن)تصویر۳( دارای یک وجه مشترک هستند و صحنه هایی از 
زندگی روزمره را می نمایانند، اما برخالف این ویژگی مشترک، به دلیل 
تفــاوت در عوامل فرامتنی مؤثر برشــکل گیری دو اثر همچون جامعه و 
گروه ســنی مخاطبان و...  تاریــخ، پیشــینه و بافت فرهنگــی و هنری، 
تغییرات مضمونی، سبکی و ساختاری بیش متن نسبت به پیش متن 
بســیار قابــل توجــه اســت. چنانکــه در ایــن رابطــه بیش متنــی، انــواع 
گونگی هــای فرهنگــی، روایــی، زمانی، محیطی، ســنی، جنســیتی  ترا
گونگــی به جهــت تغییرات درونی مشــاهده  و....، همچنیــن انــواع ترا
می گردد. در پیش متن)تصویر4(، صحنه ای از یک حمام با معماری و 
که تمامی شخصیت های  فضای سنتی و ایرانی- اسالمی تصویر شده 
که در حال اســتحمام نمایانده شــده اند. در  آن مــردان بالغی هســتند 
که اجزا و عناصر آن بیانگر انطباق اثر با ویژگی های ساختاری  این متن 
کم اســت. در  نقاشــی ایرانــی اســت، روح فرهنــگ ایرانی-اســالمی حا
تصویر بیش متن)تصویر۳( اما صحنه ای از یک مکان مسکونی با فضا و 
که شخصیت های نمایانده شده  معماری غربی و امروزی تصویر شده 
در آن، ترکیبی از زنان و مردان در ســنین مختلف را شــامل می شــوند. 
تمامی شخصیت ها، پوشش ها، عناصر و لوازمی که در این متن تصویر 

شده اند، تابعی از فرهنگ غربی و معاصر بیش متن هستند.

در فرآینــد ایــن رابطه بیش متنــی، در ظاهر تنها تغییری محیطی و 
مکانی صورت گرفته که طی  آن محیط حمام در پیش متن به محیطی 
مسکونی در بیش متن تغییر یافته، اما این تغییر خود تابعی از تغییرات 
فرهنگی و زمانی اســت. چنانکه برخالف ویژگی های نقاشی ایرانی در 
گرایش بیش متن به طبیعت پردازی غربی بوده، از اصول  پیش متــن، 
نــور و ســایه، قواعد پرســپکتیو و کمیت های فیزیکــی در نمایش اجزا و 
عناصر اســتفاده شده است. نقوش، آرایه ها، عناصر تزیینی و معماری 
کــه هم ســو بــا فرهنــگ ایرانــی- اســالمی اســت در  بنــا در پیش متــن 
بیش متن حذف شده و با سطوح رنگی ساده و یا ترسیم اشیا و ظروف 
و عناصــر متناســب بــا فرهنگ غربــی بیش متن جایگزین شده اســت. 
که به در ورودی اختصاص یافته،  حتی پالن ســمت راست پیش متن 
که این نکته  بــا تغییراتی به ســمت چپ بیش متن انتقال یافته اســت 
نیــز بی ارتبــاط بــا تفــاوت در خاســتگاه های فرهنگی دو متن نیســت. 
که در  حضور حیوانات خانگی در بیش متن نیز قابل توجه اســت، چرا
پیش متن، نشــانی از آنها یافت نمی شــود. در تبدیل فضای ســنتی و 
که با تغییر در  گذشــته پیش متــن به فضای مدرن و معاصر بیش متــن 
فضا، بنای معماری، پوشش شخصیت ها و... صورت گرفته، دگرگونی 

زمانی نیز مشهود است.
تغییر شــخصیت های پیش متن از مردان بالغ به ترکیبی از زنان و 
مردان با طیفی از کودکی تا پیری در بیش متن، بیانگر تغییر جنسیتی 
که تغییر ســنی به ویژه ناشــی  و ســنی در این رابطه بیش متنی اســت 
از عوامــل فرامتنــی چــون تفــاوت در ســن مخاطبــان دو متن اســت. 
مجمــوع ایــن تغییــرات و دگرگونی هــا در فرآیند اقتبــاس بیش متن از 
پیش متــن، موجــب تغییــر روایــی در آن نیــز شده اســت. بدیــن معنا 
کــه بیانگر روایت  که شــخصیت ها، فضا و عناصــر تصویری پیش متن 
خــاص آن اســت، در بیش متــن تغییــر یافته و با شــخصیت ها، فضا و 
گشــته، چنانکه فضــای یکپارچه  عناصــر تصویــری دیگــری جایگزین 
و مجــزا در بیش متــن  بــه فضاهایــی مســتقل  و واحــد پیش متــن، 
مبدل شده اســت و در واقع روایت بیش متــن، دیگر آن روایت خاص 
که  پیش متن نیســت. همچنیــن تمامی متون نوشــتاری پیش متن 
از یک ســو اشــاره بــه مضمــون و روایــت آن دارد و از ســوی دیگر نظام 
و نوشــتاری ســاخته، در  را دوگونــه تصویــری  نشــانه ای پیش متــن 
گشته اســت.  گردیده و با عناصر تصویری جایگزین  بیش متن حذف 
از ایــن رو، نظــام نشــانه ای تصویــری و نوشــتاری پیش متــن به نظام 
کرده اســت.  تــک نشــانه ای و منحصــر تصویــری در بیش متــن تغییــر 
گونگی هــای بیش متــن نســبت بــه  ایــن تغییــرات، از عمده تریــن ترا
کــه بــر مبنــای آنهــا، محتــوا و ســبک پیش متن در  پیش متــن اســت 

بیش متن تغییر یافته است. 
ســومین رابطــه بیش متنــی مــورد نظــر ایــن نوشــتار، بیش متــن 
)تصویر5( اقتباس شــده از دو پیش متن "شیخ صنعان در پای دختر 
ترســا" )تصویــر6( منســوب بــه شــیخ زاده )کورکیــان وســیکر، ۱۳۷۷، 
گلنــار" )تصویــر۷( منســوب بــه میرمصــور اســت    ۳-6۲( و"اردشــیر و 
کــه هریــک از ایــن نگاره هــا، پیش متــن   )Welch, 1976, 168-171(
نیمــی از تصویــر بیش متن هســتند. برهمین اســاس، این بیش متن 
دارای پیش متنــی ترکیبــی بوده و با توجه به ترکیب و تلفیق دو نگاره  کتابخانهبریتانیا. تصویر4-خلیفههارونالرشیددرحمام،خمسهنظامی،بهزاد،900ه.ق،
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گونگی  پیش متن در یک بیش متن، فرآیند خلق بیش متن از نوع ترا
که با تغییرات و دگرگونی هایی همراه است.   است 

که مضمون آن برگرفته از داســتان  پیش متن نخســت )تصویــر6( 
شــیخ صنعان و دختر ترســا است، از آثار منسوب به شیخ زاده، نگارگر 
کــه بــرای نســخه دیــوان  نیمــه نخســت ســده دهــم ه.ق می باشــد 
میرعلیشــیر نوایــی تصویــر شده اســت. نــگاره شــیخ زاده، پیش متــن 
نیمــه راســت تصویــر بیش متــن اســت. پیش متــن دوم )تصویــر۷( با 
گلنــار، از نســخه شــاهنامه طهماســبی و از آثــار  مضمــون اردشــیر و 
منســوب بــه میرمصــور، نگارگــر قــرن نهــم و دهــم ه.ق اســت. نــگاره 
میرمصــور پیش متــن نیمــه چپ تصویــر بیش متن اســت. همچنین 
که هر دو نگاره پیش متن در یک زمان یعنی ســال  قابل توجه اســت 

۹۳4ه.ق تصویر شده اند.
انــواع  بــروز  ســبب  بیش متــن،  یــک  در  پیش متــن  دو  ترکیــب 
گونگی هــای فرهنگــی، روایــی، زمانــی، محیطــی و... شده اســت.  ترا
نــگاره  دو  محتــوای  و  مضمــون  از  غ  فــار بیش متــن  خلــق  چنانکــه 
که به یک اندازه فضای تصویر بیش متن را در برگرفته اند،  پیش متن 
نــگاره  کلــی دو  فــرم  از ســاختار صــوری و  ترکیبــی  بــر  بــا تکیــه  تنهــا 
کــه بــر مبنای تغییــر فرهنگــی و رابطه  ایجادشده اســت. بدیــن معنــا 
بینافرهنگــی متن ها، هنرمند در بیش متن با نگاهی طبیعت گرایانه، 
عالــم خیالی و مثالی پیش متن ها را دگرگون ســاخته، فضای معنوی 
کرده   اســت. این تغییر فرهنگی  آنها را به فضایی مادی و واقعی بدل 
که  بــا تغییــر محیطــی، زمانــی و روایــی همراه بوده اســت. به گونــه ای 
کلی دو نگاره پیش متن،  پالماروســی، نخست با حفظ فرم و ساختار 
که اساس  کرده  از تلفیق بناهای معماری آنها یک بنای واحد ایجاد 
کادر عمودی پیش متن ها  گرفته و در پــی آن،  تصویــر بیش متــن قرار 

افقــی در بیش متــن تغییــر یافته  اســت. همچنیــن تمامــی  کادر  بــه 
کتیبه های  نقوش، آرایه ها و عناصر معماری چون طاق ها، قوس ها و 
نشــانگر فرهنگ و ســنت معمــاری ایرانــی - اســالمی پیش متن ها در 
بنــای معمــاری بیش متــن حــذف شــده و بنایــی مــدرن و به ســبک 
اروپایی با سطوح صاف و فاقد تزیینات، همراه با تغییر سبک عناصر 
گذشته سنتی و  گردیده اســت. این تغییرات از  معماری جایگزین آن 
ایرانی-اســالمی در پیش متن ها به حال معاصر و اروپایی بیش متن، 
که حتی در پوشش  بیانگر تغییر زمانی در این فرآیند اقتباســی اســت 

شخصیت ها و تمامی اجزاء و عناصر متن ها قابل ردیابی است. 
کــه در پس زمینه بیش متن دیده می شــود،  عناصــری از طبیعــت 
که البته با تفاوت  ترکیبی از پس زمینه های دو نگاره پیش متن است 
کوه ها، یک  گیاهان و درختان، افزودن عناصر دیگری چون  گونه  در 
خوک و..، همچنین تغییر نامتعارف در رنگ پس زمینه )زمین آبی و 
آسمان قرمز( همراه  است. افزون براین، مکان قرارگیری شخصیت ها 
گرچه تا حدودی متناظر و هماهنگ با شــخصیت ها  در بیش متن، ا
جنــس،  ســن،  در  بســیاری  تغییــرات  امــا  اســت،  پیش متن هــا  در 
پوشــش، رفتــار، لــوازم و... آنهــا وجــود دارد و در مــواردی نیــز شــاهد 
کاهــش تعداد آنها در بیش متن هســتیم. این  حذف شــخصیت ها و 
که  ترکیب و دگرگونی ها ســبب شــده تا روایت و مضمون پیش متن ها 
کالمی آنها یعنی دیوان میرعلیشــیر نوایی  برگرفتــه از پیش متن هــای 
گشته و منجر به  گونگی  و شــاهنامه فردوسی است، دچار تحول و ترا
که آنچــه در بیش متن  گردد. به گونــه ای  تغییــر روایتــی در بیش متــن 
روایت شده، صحنه ای از روزمرگی زندگی با شخصیت ها، پوشش ها، 
که ارتباطی بــا روایت هیچ یک  رفتــار، لــوازم و... امــروزی غربی اســت 
گربه ها، لوازمی  از پیش متن هــا ندارد. وجود حیوانات خانگــی چون 

گلنار،معاصر،ایتالیا. کلودیاپالماروسی،اقتباسازدونگارهشیخصنعاندرپایدخترترساواردشیرو تصویر5-
)http://www.ilustrarte.net/PT/ilustrarte2016/vencedores.htm(:ماخذ

کلودیا پالماروسی  خوانش بیش متنی چهار اثر برگزیده تصویرسازی 
با پیش متن هایی از نقاشی ایرانی
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چون دوچرخه، اسباب بازی  و... تأثیر زیادی بر نمایش جلوه امروزی 
بیش متــن نســبت به پیش متن هــا دارد. درپی ایــن تغییر و تحوالت 
در محیــط و فضــا، ترکیب بندی عناصــر و پس زمینه بیش متن، تغییر 

محیطی آن نسبت به پیش متن ها نیز اجتناب ناپذیر می نماید. 
گرفتــه در این رابطــه بیش متنی،  گونگی هــای صــورت  از دیگــر ترا
که با  بنــا بــر آنچه درمورد شــخصیت ها بیان شــد، تغییر ســنی اســت 
کودکان و اســباب بازی آنهــا در بیش متن با توجه به مخاطب  تصویــر 
که به مخاطب  کودک آن نمایانده شده  و در هیچ یک از پیش متن ها 
که در  کودکی دیده نمی شــود. تغییراتــی نیز  بزرگ ســال تعلــق دارنــد، 
جنســیت شــخصیت ها در بیش متــن لحــاظ شــده، نمایانگــر تغییــر 
جنســیتی در ایــن رابطــه برگرفتگــی اســت. همچنیــن تبدیــل نظــام 
نشــانه ای نوشــتاری و تصویــری پیش متن ها به نظام تک نشــانه ای 
کتیبه ها و تمامی متون نوشــتاری  تصویــری در بیش متن، با حــذف 
گرفته  و بــه نوعی می تــوان آن را حذف مضمون  مرجــع ادبــی صورت 
کرد. این تغییر نشــانه ای، مبین  پیش متن هــا در بیش متن نیز تلقی 
رابطــه بینانشــانه ای میــان پیش متن هــا و بیش متــن اســت. نکتــه 
گونگی ها  پایانــی آنکــه در رونــد ایــن تغییــرات و دگرگونی هــا، انــواع ترا
که با حــذف، افزایش و  گرفتــه  بــه جهــت تغییرات درونــی نیز صورت 
جانشــینی عناصــر پیش متن هــا در بیش متــن نماینده شــده و تغییر 

سبک بیش متن نسبت به پیش متن ها را دربر داشته است.

چهارمیــن رابطــه بیش متنی مــورد مطالعه این نوشــتار، به نگاره 
پیش متــن منســوب بــه میرزاعلــی )تصویــر۹( بــا نــام "پند پــدر درباره 
که برای نســخه هفت اورنــگ جامی در نیمــه دوم قرن دهم  عشــق" 
ه.ق. تصویر شــده )کورکیان وســیکر، ۱۳۷۷، ۲05-۲06( و بیش متن 
معاصر برگرفته از آن، اثر پالماروســی )تصویر8( اختصاص دارد. پیش  
از پرداختــن به این رابطه بیش متنی، به چند نکته اشــاره می شــود. 
که در این نوشــتار  نخســت آنکه، در ســه رابطه بیش متنی پیشــینی 
کلودیا  بدانهــا پرداخــت شــد، بیش متن ها آثــار ارائه شــده و برگزیــده 
کــودک ۲0۱6 پرتغــال  کتــاب  پالماروســی در دوســاالنه تصویرســازی 
کــه در اینجا مورد مطالعه قرار می گیرد از  بودنــد و بیش متن چهارمی 

که در دوساالنه ارائه نشده  است.  دیگر آثار تصویرسازی اوست 
نکتــه دیگــر آنکــه نــگاره میرزاعلــی نســبت بــه دیگــر نقاشــی های 
کــه در ایــن نوشــتار به عنــوان پیش متن بدان ها اشــاره شــد،  ایرانــی 
که برخالف ســایر  ســاختار صــوری اندکی متفــاوت دارد. بدیــن معنا 
که بنای معمــاری در آنها  پیش متن هــای مــورد مطالعه این نوشــتار 
اســاس ســاختار و ترکیب بندی را تشــکیل داده و فضاسازی، پالن ها 
و ترازهــا بــا توجــه به آن ســامان یافتــه، در این نگاره حضوری بســیار 
کم رنــگ داشــته، اجزا و عناصر نــگاره در فضای باز و طبیعت تجســم 
یافته انــد. نکتــه پایانــی، حضور عناصر نوشــتاری در این نگاره اســت 
کم رنگ تر  که نســبت به پیش متن های پیشین در این نوشتار بسیار 

گلناردختربرده،شاهنامهطهماسبی،میرمصور،صفوی،934ه.ق. تصویر7-اردشیرو
)Welch,1976, 169(:ماخذ

تصویر6-شــیخصنعاندرپایدخترترســا،دیوانمیرعلیشــیرنوایی،منســوببهشــیخزاده،
کتابخانهملیپاریس. هرات،4-933ه.ق،

ماخذ:)کورکیانوسیکر،63،1377(
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بوده و بیشتر فضای نگاره، به عناصر تصویری اختصاص یافته است. 
ایــن نکات به جهت تفاوت در چگونگــی فرآیند تبدیل پیش متن به 

بیش متن دارای اهمیت است. 
نــگاره میرزاعلی، تنها پیش متن انحصاری بیش متن پالماروســی 
که البته برخالف دیگر پیش متن ها در  در این رابطه برگرفتگی اســت 
کامل، بلکه تنها بخشــی از آن به بیان دقیق تر  این نوشــتار، نه بطور 
گرفته اســت. ایــن نکتــه و تأثیر  بخــش میانــی آن مــورد اقتبــاس قــرار 
گونگی بوده و در  عوامل فرامتنی، ســبب شــده تا پیش متن از نوع ترا
گونگی های فرهنگی، روایتی و ... و  فرآینــد ایجاد بیش متن، انواع ترا
گیرد. چنانکه  نیز تغییرات درونی حذف، افزایش و جانشینی صورت 
که پی آمــد، رابطه بینافرهنگی  گفته شــد، تغییر فرهنگی  پیش تــر نیز 
دو متن است به شکل پرداخت طبیعت گرایانه عناصر و شخصیت ها 

متأثر از سنت تصویری غرب در بیش متن نمایان شده است. 
برخالف سایر بیش متن های مورد مطالعه این نوشتار، مضمون 
ایــن بیش متن)تصویــر8(، صحنه ای واقع گرایانــه و طبیعت پردازانه 
از زندگی روزمره غربی نبوده، بلکه تصویری تخیلی و غیرواقع است 
کــه بــا موجوداتــی عجیــب و غیرطبیعی نمودی بیشــتر یافته اســت. 
در  بیش متن)تصویــر8(  شــخصیت های  از  هریــک  بــه  همچنیــن 
که نمادی  قالــب پوشــش و لوازم همراه  آنهــا عناصری افزوده شــده 
کــه دنیــای  از فرهنگ هــا، تمدن هــا و ملیت هــای مختلفــی اســت 

کلودیاپالماروسی،اقتباسازنگارهپندپدردربارهعشق،معاصر،ایتالیا. تصویر8-
)www.claudiapalmarucci.com/index.php?/portfolio/select-works(:ماخذ

تصویر9-پندپدردربارهعشق،هفتاورنگجامی،منسوببهمیرزاعلی،قزوینیامشهد،
گالریفریرواشینگتن. 973-964ه.ق،

ماخذ:)کورکیانوسیکر،118،1377(
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گرچــه متناظــر امــا در  باســتان تــا دوران معاصــر را دربرمی گیرنــد و ا
تفاوتــی آشــکار بــا فضا، عناصر، شــخصیت ها و پوشــش های ســنتی 
افــراد در پیش متن)تصویر۹( هســتند. از  این رو، شــاهد تغییر زمانی 
در بیش متــن نســبت بــه پیش متــن هســتیم. بنــا بر ســنت نقاشــی 
ایرانــی و بــا اســتناد بــه عناصــر نوشــتاری پیش متــن، مضمــون آن 
که نگاره  برگرفته از شــعری از هفت اورنگ جامی اســت، بدین معنا 
کالمی خویش اســت اما در  پیش متــن، روایــت تصویــری پیش متن 
گشــته و آنچه در بیش متن روایت شــده، روایتی  بیش متن متحول 
که تغییر روایــی در این فرآیند  جدیــد و متفــاوت از پیش متن اســت 
اقتبــاس را می نمایانــد. در واقــع اشــاره بــه فرهنگ هــا و تمدن های 
که در  مختلف در بیش متن، جانشــین انواع اســباب و لوازمی شــده 
کنایه از لذت ها و خوشــگذرانی های  پیش متــن بنــا به مضمون آن، 
دنیوی اســت. اقتباس تنها بخشی از نگاره پیش متن و حذف دیگر 
بخش هــای تصویــری نگاره، برخی شــخصیت ها و عناصر نوشــتاری 
که اشــاره مســتقیم به مضمون و روایت پیش متن دارند، همچنین 
تغییــر و افــزودن عناصری به بیش متن، از مــوارد مؤثر در ایجاد این 
که  تغییــر روایــی هســتند. دگرگونی هــای فرهنگــی، روایــی و زمانــی 
متأثــر از عوامــل فرامتنــی و بــا حــذف، افزایــش و جانشــینی در اجزا 

و عناصــر همــراه بــوده، محیــط و فضــای بیش متــن را نیز نســبت به 
که از آن به تغییر محیطی تعبیر می شود.  پیش متن متحول ساخته 
به جهــت  بیش متــن،  در  شــده  تصویــر  شــخصیت های  همچنیــن 
کامل با شــخصیت های آرمانــی و مثالی  مــکان قرارگیــری، در تناظــر 
که تمامی شخصیت ها  پیش متن جانشــین شده اند، با این تفاوت 
در پیش متــن را مــردان تشــکیل داده انــد و هیچ زنی تصویر نشــده، 
امــا در بیش متــن، تغییراتــی در جنســیت برخــی افراد ایجاد شــده، 
گونگی  ترکیبی از زنان و مردان تصویر شــده اند. برهمین اســاس، ترا
کــه در این رابطــه بیش متنی صورت  جنســیتی دیگر تغییری اســت 

گرفته است. 
حــذف عناصــر نوشــتاری همچــون ســایر روابــط بیش متنــی این 
گرفته است. با این تفاوت  نوشــتار، در این فرآیند اشــتقاق نیز صورت 
که  ج از بخش میانــی آن  کــه بخش هــای نوشــتاری پیش متــن، خــار
گرفتــه، واقــع شــده اند. بنابرایــن به همراه ســایر  مــورد اقتبــاس قــرار 
گردیده اند  بخش هــای تصویــر بدون هیچ جایگزین تصویــری حذف 
و نظــام دوگانــه تصویــری و نوشــتاری پیش متــن بــه نظام نشــانه ای 
گونگی  که مبین حضور ترا منحصر تصویری در بیش متن تغییر یافته 

نشانه ای در این رابطه برگرفتگی است.

کلودیاپالماروسیباپیشمتنهاییازنقاشیایرانی. جدول1-روابطبیشمتنیچهاراثر
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کلودیا پالماروسی، معاصر. تصویر۱- 

 

تصویر۲-کمال الدین بهزاد، قرن ۹ه.ق.
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کلودیا پالماروسی، معاصر. تصویر4-کمال الدین بهزاد، قرن ۹ه.ق.تصویر۳- 

گونگیانحصاری ترا

فرهنگی
روایی

محیطی
زمانی

جنسیتی
سنی

نشانه ای

حذف
افزایش

جانشینی



۱5

ادامهجدول1.

 

کلودیا پالماروسی، معاصر. تصویر5- 

      
 تصویر6- شیخ زاده، قرن۱0ه.ق. تصویر۷-

میرمصور، قرن۱0ه.ق. 
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کلودیا پالماروسی، معاصر. تصویر8- 

 

تصویر۹- میرزاعلی، قرن۱0ه.ق.
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که چگونگی رابطه و تأثیر متن های گذشته  براساس بیش متنیت 
در خلق متن های جدید را مورد توجه قرار داده و هدف از آن، مطالعه 
ارتبــاط میــان متن هــا با یکدیگر در طــول زمان و چگونگــی برگرفتگی 
آثــار هنــری از پیش متن هــای فرهنگــی و هنــری اســت، تصویرســاز 
کلودیــا پالماروســی، چهــار اثــر اقتباســی خود را براســاس  ایتالیایــی، 
کرده اســت. این پیش متن ها  پیش متن هایی از نقاشــی ایرانی خلق 
که از قرون نهم و دهم ه.ق یعنی دوران اوج و شکوفایی نقاشی ایرانی 
و نیــز آثار برجســته ترین نگارگران ایرانی برگزیده شــده اند، واجد نظام 
گی های ســاختاری و... نقاشی ایرانی هستند  زیبایی شــناختی و ویژ
کهن ایرانی داشته  که  ریشه در فرهنگ ایرانی-اسالمی و سنت های 
و آن را از دیگــر انواع نقاشــی ها و تصویرســازی های ســایر فرهنگ ها، 
به ویژه غربی متمایز می نماید. از این رو نقاشــی ایرانی، همواره مورد 
توجه غربی ها بوده، متون نوشــتاری بســیاری را به توصیف و تحلیل 
گــردآوری نمونه هایــی از آن در  آن اختصــاص داده  و پیوســته در پــی 
گالری هــای خود بوده انــد، اما هیچ گاه نگاره هــای ایرانی را  موزه هــا و 
مورد تقلید و اقتباس قرار نداده اند. به همین جهت، این نخســتین 
کــه هنرمندی غربی، دســت بــه اقتباســی چنین آشــکار از  بــار اســت 

نقاشی ایرانی زده  و چهار اثر خود را بر مبنای نگاره های ایرانی تصویر 
کــه ایرانیــان از چند  نموده  اســت. ایــن اقتباس هــا بــا توجــه بــه ایــن 
قــرن  پیش بــه تقلید، اقتبــاس و الگوبرداری از نقاشــی غربی و اصول 
دارای  ۱۳85ب،۱۳۱(،  کبــاز،  )پا آوردنــد  روی  آن  طبیعت پردازانــه 
که به واســطه  اهمیــت و درخــور توجــه اســت. اهمیــت بــدان جهــت 
تأثیرگــذاری  و  انتقــال  گونــه ای  برگرفتگی هــا  و  بیش متنــی  روابــط 
گذشــته، این بار جهت  که برخالف  فرهنگــی و هنری صورت می گیرد 
آن از ایــران بــه غــرب  اســت. همچنیــن نمایــش و برگزیدگــی ایــن آثار 
افزوده اســت. آن  براهمیــت  بین المللــی،  رویــداد  یــک  اقتباســی در 
مطالعــه روابــط بیش متنی مطرح شــده در این نوشــتار، بیانگر آن 
که پالماروســی با اندک تفاوتــی، روش یکســانی را در وام گیری و  اســت 
اقتبــاس از پیش متن هــا در پیش گرفته  و پیش متن هــا در فرآیند خلق 
بیش متن هــا بــه دلیل رابطه درزمانی و بینافرهنگــی متن ها و نیز تأثیر 
عوامل فرامتنی چون تفاوت در پیشینه و بافت فرهنگی- هنری، سن 
مخاطبــان،... دچار تغییر و دگرگونی شــده اند. این تغییر و دگرگونی ها 
گونگــی پیش متن هــا اســت، بیــش از همه  گونــه ترا کــه نشــان دهنده 
کــه بــا انــواع تغییرات  گرفتــه  براســاس ویژگــی ســاختاری آنهــا صــورت 

نتیجه

کلودیا پالماروسی  خوانش بیش متنی چهار اثر برگزیده تصویرسازی 
با پیش متن هایی از نقاشی ایرانی
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شامل فرهنگی، روایی، زمانی، محیطی، نشانه ای، جنسیتی، سنی و 
تغییرات درونی شامل حذف، افزایش و جانشینی همراه بوده است که 
منجر به حفظ ساختار و ایجاد تحول در سبک و محتوای بیش متن ها 
گردیده اســت. چنانکــه بازتاب فرم و ســاختار  نســبت بــه پیش متن ها 
صوری پیش متن ها در ســاختار بیش متن ها به روشنی نمایان است. 
گونگی ها و  که پالماروسی با ایجاد انواع ترا در حقیقت به نظر می رسد 
که تنها ساختار صوری پیش متن ها  تغییرات، به خلق آثاری پرداخته 
کرده  اند و با دگرگونی ســبک و محتوای پیش متن ها،  را در خود حفظ 

بیش متن هایــی مســتقل و مرتبــط با جامعه غربی معاصــر خود ایجاد 
کرده اســت. امــا به واقــع ویژگــی ســاختاری نقاشــی ایرانــی در پیوند با 
گرفته و ریشه در سنت های  ویژگی های بینشــی و مضمونی آن شــکل 
گذشــته و میــراث فرهنگــی و هنــری ایرانــی- اســالمی دارد. از ایــن رو، 
گرفتــن هویت خــود از نقاشــی ایرانــی، در ضمن  آثــار پالمارســی بــا وام 
گونگی ها،  تأثیرپذیــری از عوامــل فرامتنــی و ایجــاد انواع تغییــرات و ترا
دســت به انتقال ســنت تصویــری و میراث فرهنگی و هنــری ایرانی به 

غرب زده و آن را متأثر ساخته است.


