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چكيده
مروري بر تاريخ هنر نقاشي نشان از توجه هنرمندان به ديگر آثار هنري از پيش موجود و اقتباس و 
الهام يا كپي برداري از آنها دارد. اين امر به داليل مختلفي انجام مي پذيرد كه از مهمترين آنها مي توان به 
شيوه هاي آموزش و تجربه اندوزي يا نقد و تفسير اشاره کرد. هنرمندان و نقاشان معاصر ايراني نيز 
امروزه با الهام از ديگر آثار هنري به ويژه نگارگري سنتي به خلق آثار نوين مي پردازند كه مي تواند عاملي 
در پيوستگي هنر معاصر با هنر سنتي ايران و انتقال مضامين و تجارب و سنت هاي هنري گذشتگان باشد. 
هدف از اين پژوهش بررسي نحوه برگرفتگي سه نقاش معاصر از نگاره معراج سلطان محمد تبريزي و 
تجارب و مضامين به کاربرده شده ايشان براي خلق اثرو معناي نوين از اين نگاره است و به اين سوالها 
پاسخ ميدهد:١. چه رابطه اي ميان نگاره سلطان محمد و آثار اقتباس شده از آن وجود دارد؟ ٢. روابط 
بيش متني در هر يك از اين آثار از چه سازوكاري برخوردار است و چگونه معناي جديد توليد کرده اند؟

 روش تحقيق اين مقاله توصيفي-تحليلي بوده و با گردآوري اطالعات از طريق منابع اسنادي و مطالعة 
کتابخانه اي و نيز مشاهده مستقيم آثار هنري صورت پذيرفته است. براي اين منظور از روش بيش متنيت 
ژنتي و گونه شناسي اين روابط استفاده خواهد شد تا بتوان به مطالعه،  دقيق و تحليل نمونه هايي از هنر 
معاصر ايران پرداخته و از ويژگيهاي آن رمزگشايي کرد.  نتايج نشان ميدهد  نقاشان معاصر با الهام و 
برگرفتگي از يک نگاره و تغيير در کيفيت و کميت آن و با بهره گيري از داده هاي هم زماني، مي توانند آثار 
متعدد و نويني در قالب و سبک شخصي خود بيافرينند که ضمن پيوند با سنت نگارگري ايراني اسالمي، 

بازتاب دغدغه ها و جهانبيني هنرمندان معاصر باشد.

کليدواژه ها 
بيش متنيت، گونه شناسي، نگاره معراج، سلطان محمد، نقاشي معاصر ايران.
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مقدمه
اسالم  پيامبر  زندگي  رخدادهاي  مهمترين  از  يكي 
معراج  به  كتابهاي مقدس  در  است. گرچه  واقعه معراج 
شخصيت هايي چون ايليا، مسيح و... اشاره شده اما از 
و  شنيدني ها  و  ديدني ها  و  مختلف  حوادث  وقوع  منظر 
الهي،  عرش  در  سير  و  آسمان  هفت  ملكوت  به  عروج 
است.  تر  برجسته  و  کاملتر  معراج حضرت محمد(ص) 
و  قدسي  احاديث  و  روايات  قالب  در  سپس  واقعه  اين 
فيلسوفان،  گرديد.  تاويل  و  تفسير  و  شد  بازگو  نبوي 
واقعه  تاکنون  گذشته  از  هنرمندان  اديبان،  سخنوران، 
زندگي  رخدادهاي  مهمترين  از  يكي  به عنوان  را  معراج 
پيامبر اسالم مورد توجه و منبع خلق آثار متعدد خود 
قرار داده اند. اين موضوع نظر نقاشان معاصر را نيز به 
خود جلب کرده و آثاري متاثر از اين واقعه خلق شده 

است.
هدف از اين پژوهش بررسي نحوه برگرفتگي و چگونگي 
و  معاصر  نقاشي  در  سلطان محمد  معراج  نگاره  تکثير 
و  تجارب  و  برگرفتگي  اين  شيوه  و  کار  سازو  تحليل 
معناي  و  اثر  خلق  براي  هنرمندان  به کاررفته  مضامين 
نوين است. اين تحليل با بهره گيري از رويکرد و روش 
بيش متنيت ژرار ژنت انجام مي پذيرد و به اين سوالها 
نگاره  ميان  رابطه اي  چه   .۱ که:  خواهد شد  داده  پاسخ 
سلطان محمد و آثار اقتباس شده از آن در زمان معاصر 
وجود دارد؟ ۲. روابط بيش متني در هر يك از اين آثار 
از چه سازوكاري برخوردار بوده و چگونه معناي جديد 
از  معاصر  نقاش  سه  اساس  اين  بر  است؟  شده  توليد 
نگاره معراج سلطان محمد تبريزي انتخاب شده و نحوه 
برگرفتگي از آثار پيشين، اشتراکات، تفاوتها و تاثيرات 
بنابه  گاه  و  گرفت  خواهند  قرار  مطالعه  مورد  آثار  اين 
ضرورت به داليل بافتاري خلق آثار اشاره خواهد شد. 

پژوهش  اين  انجام  ضرورت  و  اهميت  با  رابطه  در 
مي دهد  نشان  نقاشي  هنر  تاريخ  بر  مروري  گفت  بايد 
ديگر  الهام  و  توجه  مورد  گذشتگان  آثار  همواره  که 
هنرمندان قرار گرفته است و نقاشان به داليل گوناگون 
به تقليد و برگرفتگي از يك اثر هنري مي پردازند. كاركرد 
آموزشي، كاركرد تكثيري، مثني سازي و سرقت هنري 
مهم ترين  از  معاصر)  دوران  در  خصوص  (به  نقد  يا 
اين داليل اند. بر اين اساس مشاهده مي شود که نگارگر 
برجسته اي چون کمال الدين بهزاد ضمن کپي برداري از 
يا حتي  از گراوورهاي چيني  استادش موالنا ولي  آثار 
اثر جنتيله بليني نقاش ايتاليايي نسخه اي تهيه مي کند يا 
رضا عباسي آثاري با الهام از بهزاد تصوير مي کند و... 
از دورة صفويه به بعد به خصوص دوره قاجاريه هنر 
توجه  مورد  پيش متن  عنوان  به  نيز  اروپايي  نقاشي  و 
آثار  از  اقتباس  با  آثار مختلفي  هنرمندان قرار گرفت و 
و نقاشي هاي اروپايي تهيه شده است. اين روند در هر 

دوره اي با شدت و ضعف دنبال مي شود زيرا اين باور 
وجود داشت که تأثيرپذيري از آثار ديگران و تكرار آنها 
اجرايي  كيفيت  اندازه گيري  و  براي سنجش  را  زمينه اي 
اثر در مقايسه با اجراهاي پيشين فراهم مي کند. به رغم 
سابقه اي چنين طوالني اما سازوکار و روابط برگرفتگي 
و اقتباس به طور جدي مورد توجه و تحليل قرار نگرفته 
است حال آنکه تعمق در اين حوزه و بررسي سازوکارها 
و روشهاي هنرمندان در برگرفتگي از ميراث پيشينيان 
ساحت  در  هم  را  پژوهشگران  و  هنرمندان  مي تواند 
نقد و تحليل آثار و هم در خلق و آفرينش هنري ياري 
مي افزايد.  تحقيق  اين  اهميت و ضرورت  بر  که  رساند 
اين تحليلي نشان مي دهد که چگونه عناصر نقشمايه ها و 
آثار از پيش موجود مي تواند در ساختاري جديد، محتوا 
و معنايي تازه را خلق مي کنند که ضمن ارتباط با ميراث 

و هويت هنري، بياني امروزين و معاصر داشته باشد.

روش تحقيق
رويکرد  با  توصيفي-تطبيقي  شيوه  به  نوشتار  اين 
انجام  بيش متنيت  گونه  بر  تأکيد  البته  و  ژنت  ترامتنيت 
مي پذيرد. شيوة گردآوري اطالعات كتابخانه اي و بررسي 
انجام  هنري  آثار  مستقيم  مشاهده  و  اسناد  و  منابع 

پذيرفته است. 
پيکره مطالعاتي اين تحقيق سه اثر از نقاشان معاصر 
ايراني است که به نام معراج و با الهام از نگاره معراج 
سلطان محمد تبريزي، نقاشي شده است. و در نمايشگاه“ 
سلطان محمد در خاطر و خيال نقاشان“ در سال ۱۳۸۴ 
به  هنر  فرهنگستان  صباي  هنري  فرهنگي  موسسه  در 
است.  منتشرشده  نمايشگاه  کتاب  در  و  گذاشته  نمايش 
وجه مشترک اين آثار انتخاب عنوان ”معراج“ براي هر 
افتراق  بررسي وجوه  اين  در  است.  اثر  اين سه  از  يک 
و اشتراك، نحوه تعامل، و ميزان برگرفتگي اين آثار از 
مورد  تفکيک  به  هنرمند  ابداعات  و  سلطان محمد  نگاره 
بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت. شيوة    تجزيه و 

تحليل آثاردر اين مقاله  كيفي است.

پيشينه تحقيق
 از مقاالتي که اخيرا با موضوع ترامتنيت در نقاشي تهيه 

و منتشر شده مي توان به مقاالت ذيل اشاره کرد:
تصويرسازي  برگزيده  اثر  چهار  بيش متني  خوانش 
ايراني  نقاشي  از  پيش متن هايي  با  پالماروسي  کلوديا 
تاليف نسترن نوروزي و بهمن نامور مطلق منتشره در 
 ١٣٩٧ سال  به  تجسمي  هنرهاي  زيبا-  هنرهاي  نشريه 
هنرمندي  تصويرسازي هاي  بينافرهنگي  برگرفتگي  به 
ايتاليايي با الهام از نگاره هاي کمال الدين بهزاد اختصاص 
تصويرگر  يک  چگونه  که  مي دهد  نشان  و  است  يافته 
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نشانه اي،  روايي،  فرهنگي،  تغييرات  ايجاد  با  اروپايي 
نگارگري  زماني، جنسيتي، سني و... در پيش متنهــاي 
را  فرهنگي-هنري  انتقال  و  اقتباس  يک  توانسته  ايراني 

بخوبي در آثارش نشان دهد.
کنگراني  منيژه  تاليف  نقاشي  در  متنيت  بيش  فرايند 
و  تجسمي  هنرهاي  نامه  ۴نشريه  شماره  در  منتشره 
کاربردي ، پاييز و زمستان ۱۳۸۸ به رابطه بيش متنيت 
در هنر پست مدرن پرداخته و و روابط برگرفتگي را در 
به  و  مي کند  تحليل  اروپايي  هنرمندان  ازآن خودسازي 
دو اثر نقاشي و عکاسي ايراني مي پردازد و بيان مي کند 
ايراني  که مي توان از نظريه غيربومي براي تحليل آثار 

هم بهره گرفت. 
آيدين  معاصر  هنرمند  از  اثر  چهار  ترامتني  خوانش 
آغداشلو تاليف مريم يزدان پناه، فاطمه کاتب، ابوالقاسم 
در   ٩٨ سال  در  که  کرماني  حسامي  دادور، منصور 
نشريه کيمياي هنر منتشر شده به مقايسه پرتره فتحعلي 
از  و  مي پردازد  پرداخته  آغداشلو  آيدين  اثر   ٤ در  شاه 
بهره  نمونه  اين  تحليل  در  و  ژنت  ترامتنيت  گونه  پنج 

مي گيرد. 
بهزاد  کمال الدين  اثر  زليخا»  و  «يوسف  نگاره  تحليل 
و  زينب رجبي،  نوشته  ژرار  ترامتنيت  نظريه  اساس  بر 
هنر  کيمياي  نشريه  در  شده  منتشر  حسنعلي پورمند، 
سال،١٣٩٩ نيز به روابط ترامتني پرداخته و اين گونه ها 
را دريک نگاره بهزاد نشان مي دهد اما به گونه شناسي 

روابط برگرفتگي بي توجه است.
ايران از يک نگاره بهزاد  برگرفتگي هاي نقاشى معاصر 
نامور مطلق  از زليخا)، منيژه کنگراني و  (گريز يوسف 
رهپويه  نشريه  شماره  دردومين  منتشره  ديگران  و 
هنردر سال۱۳۹۸، به بررسي روند برگرفتگي و اقتباس 
و  زليخا  از  يوسف  گريز  نگاره  از  معاصر  نقاش  سه 
معاصر  نقاشي  سه  در  متني  بيش  روابط  گونه شناسي 
اشاره دارد که به تحليل گونه هاي بيش متنيت و بررسي 
اين  رويکرد  به  و  مي پردازد  آثار  از  يک  هر  تصويري 
اخير  سالهاي  در  اين  بر  افزون  است.  نزديک  نوشتار 
پايان نامه هايي با موضوع ترامتنيت تهيه شده که چون 
پيکره مطالعاتي آن نقاشي معاصر نبود مورد توجه اين 

مقاله قرار نگرفته است.
قرن  در  ادبي  نقد  و  نظريه  به  كه  كتابهايي  اغلب  در 
بيستم پرداخته اند به بينامتنيت اشاره شده است اما آثار 
معدودي به طورمستقل درباره بينامتنيت و به خصوص 
بينامتنيت  كتاب  آن  مهمترين  که  شده  نوشته  ترامتنيت 
نظريه  معرفي  به  که  است  آلن(سال ٢٠٠٠)  گراهام  اثر 
جمله  از  آن  رويكردهاي  و  نظريه پردازان  و  بينامتنت 
ترامتنيت ژنت و اقسام ٥ گانه آن پرداخته است.افزون 
بر آن ژنت در سه كتاب به بررسي  سه گونه از ترامتنيت 
درجه»  دوم  ادبيات  كتاب"پالمسست  كه  است  پرداخته 

گونه شناسي  و  متنيت  بيش  به   ١٩٨٢ سال  به  منتشره 
تئاتر  ادبيات و  يافته و به برگرفتگي هاي  آن اختصاص 
کتاب  ترجمه  جز  به  ايران  در  است.  داده  نشان  توجه 
در   ۱۳۸۰ سال  در  يزدانجو  پيام  توسط  بينامتنيت 
مطلق  نامور  بهمن  دكتر  کتاب  دو  از  بايد  مرکز،  نشر 
بر  "درآمدي  عنوان  با  سخن  انتشارات  توسط  منتشره 
بينامتنيت  و»  رويكردها»(١٣٩٠)   و  نظريه ها  بينامتنيت، 
از ساختارگرايي تا پسامدرنيسم)نظريه ها و كاربردها)» 
به  بينامتنيت  مباحث  تبيين  ضمن  که  برد  نام   (١٣٩٥)
ترامتنيت نيز کرده است. فصلي از بخش دومين کتاب به 
موضوع ترامتنيت تا بينامتنيت نزد ژرار ژنت پرداختند 
که ضمن اشاره به گونه هاي ترامتنيت بيشتر بر موضوع 
بينامتنيت تاكيد داشته اند. ايشان همچنين در مقاالتي با 
متن ها  ديگر  با  متن  يك  روابط  مطالعه  ترامتنيت  عنوان 
به   ،۱۳۹۱ متني  بيش  روابط  گونه شناسي  و   (۱۳۸۶)
نظرات ژنت توجه نشان داده اند. اما در اين آثار مبحث 

نقاشي مغفول مانده است.
با نگاهي به موارد فوق و ديگر پژوهش هايي که با ابتنا 
به آرا ژنت به تحليل متون هنري پرداخته اند، مشخص 
روابط  تشخيص  بر  اغلب  آثار  دراين  که  مي شود 
اين  به گونه شناسي  تأکيد شده و  ترامتني و برگرفتگي 
برگرفتگي ها و تاثير آن در توليد معناي اثر کمتر توجه 
شده است. پژوهش حاضر به بررسي گونه هاي مختلف 
در اين برگرفتگي ها مي پردازد تا بتواند به معناي پنهان و 

مورد توجه هنرمند معاصر در خلق آثار نايل شود. 

درآمدي بر ترامتنيت ژنت
و  گفتمان  حوزة  در  امروزه  كه  بينامتنيت  اصطالح 
مطالعات ادبي، هنري و نقد، رايج و متداول است نخستين 
بار در سال ۱۹۶۶ توسط ژوليا کريستوا در مقاله اي با 
عنوان «کلمه، گفتگو، رمان» و در ترجمه واژه منطق گفت 
 وگويى(ديالوژيسم) باختين به كار برده شد. بينامتنيت 
مبتني بر اين انديشه است که متن نظامي بسته، مستقل 
و خودبسنده نيست بلکه پيوندي دوسويه و تنگاتنگ با 
از پيش  ياري متون  به  نوين  دارد و متون  ساير متون 
موجود توليد و خلق مي شوند. در واقع کريستوا معتقد 
است هيچ متني آزاد از متون ديگر نيست(مکاريک ۱۳۸۴: 
عبارتي  به  آيند.  نمي  پديد  هيچ  از  و  يكباره  به  و   (۷۲
هر متني مجموعه اي از دال ها يا واحدهاي معنايي است 
يافته است  از خود برخاسته و شكل  از متون پيش  که 
به موضوعات  بينامتني  مناسبات  راه  از  واحدها  اين  و 
معنايي جديد تبديل مي شوند. با اين تعريف بينامتنيت به 
بررسي نحوه حضور يك متن در متن ديگر مي پردازد 
متن  تاريخ و جامعه،  مفاهيمي چون مولف،  با حذف  و 
در  ديگر  متن هاي  به  وابسته  ليكن  مولف  از  مستقل  را 
توسط  كرد  مطرح  كريستوا  كه  نظريه اي  مي گيرد.  نظر 



در  ژنت  ژرار  يافت.  گسترش  و  بسط  پردازان  نظريه 
تداوم مباحث كريستوا انواع روابط ميان متن ها را ذيل 
ترامتنيت  ناميد.  ترامتنيت۲  عنوان  با  بزرگتري  مجموعه 
ژنتي به روابطي نظام يافته اطالق مي شود که يک متن 
مي تواند با متن هاي ديگر داشته باشد. ژنت درکتاب الواح 
ترامتنيت چنين  آورده: "ترامتنيت  تعريف  بازنوشتني در 
استعالي متني متن است... يعني هر چيزي که پنهاني يا 
آشکار يک متن را در ارتباط با ديگر متن ها قرار مي دهد" 
(نامور مطلق،۱۳۹۵: ۲۱). ژنت در ادامه ترامتنيت را به پنج 
بينامتنيت، سرمتنيت،  از:  دسته تقسيم نمود که عبارتند 
مجموعه هاي  در  و  بيش متنيت  و  فرامتنيت  پيرامتنيت، 
اين  در  پرداخت۸.  هريك  تفصيل  و  شرح  به  مختلف 
نوشتار کوتاه امكان بررسي همه ابعاد ترامتنيت ممكن 
نيست لذا صرفا به بيش متنيت و كاربرد آن در مطالعات 
هنري متمرکز مي شود. هنگامي که رابطة ميان دو متن 
بر اساس الهام و اقتباس شکل گرفته باشد، رابطه بيش 
متني است. در اين حالت موجوديت متن دوم منوط به 
متن نخست است و اگر متن نخستين نباشد متن دوم نيز 
موجوديت نمي يابد. ژنت بيش متنيت و گونه شناسي آن 
را در کتاب الواح بازنوشتني، ادبيات دوم درجه بصورت 
مبسوط شرح داده است. در نتيجه متنهايي كه بر اساس 
دامنة  مي شوند،  خلق  ديگر  متنهاي  از  برگرفتگي  رابطه 
مطالعاتي بيش متنيت را تشكيل مي دهند. در اين برگرفتگي 
يا گسترده  يا دگرگون، تعديل، تشريح  تقليد  متن پسين 
شده متن نخست است. ژنت متن نخست را «پيش متن» 
و متن پسين و جديد را «بيش متن» مي نامد. و در ادامه 
شش گونه اصلي بيش متني را بر اساس كاركرد آن از 
يکديگر متمايز و چنين نامگذاري مي کند: "پاستيش، شارژ، 
ترانسپوزيسون.  و  تراوستيسمان  پارودي،  فورژري، 
(تقليدي)  همانگوني  بزرگ  دسته  دو  به  گونه  اين شش 
مي شود"  تقسيم  اصلي)  نسخة  در  (تغيير  دگرگوني  و 
مي توان  جامع   نگاه  يك  در   .(۱۳۱  :۱۳۸۶ (نامورمطلق 
(همچون  تقليدي  عمليات  يك  يا  بيش متنيت  كه  افزود 
يك  يا  است  پيش متن  از  فورژري)  و  شارژ  پاستيش، 
تراوستيسمان،  پارودي،   (همچون  دگرگون ساز  عمليات 
ترانسپوزيسون) و تمايز اين گونه ها با توجه به کارکرد 
ارتباط ميان دو متن مشخص مي شود. ژنت در  و نوع 
اين خصوص مي نويسد: « پاستيش تقليد در نظام تفنني 
خالص  تفريح  و  تفنن  آن  مسلط  کارکرد  چنانکه  است 
تقليد در نظام طنزي است چنانکه کارکرد  است، شارژ 
مسلط استهزاء کردن است؛ فورژري تقليد در نظام جد 
است چنانکه کارکرد مسلط دنبال کردن يا گسترش دادن 
 Genette 1997:) از پيش موجود است.»  ادبي  اثر  يک 
p.112). همچنين در تعريف ژنت پارودي به معناي خلق 
پيش متن  تخريب  بدون قصد  تازه  با سبکي  و  نو  اثري 
ترانسپوزيسون  و  جنسيتي  دگر  تراوستيسمان  است، 

جايگشت و ترامکانيت معني مي دهد.
اما بيش متنيت همانگونگي هنگامي اتفاق مي افتد که رابطه 
پيش  از  برداشتن  كپي  يا  تقليد  اساس  بر  متن  دو  ميان 
تغييرات چنان  يا  باشد  متن بدون هيچ دخل و تصرفي 
اما در بيش متنيت  نيايد.  اندك باشند كه به نظر هدفمند 
دگرگوني بخشهايي از پيش متن به صورت تقليدي در 
بيش متن حضور دارند و بخشهايي تغيير کرده اند. تغيير 
و دگرگوني مي تواند در موضوع آثار، در مضمون آثار 
يا تغيير در سبك بيش متن نسبت به پيش متن رخ دهد. 
بر اين اساس دو شاخص مهم رابطه و کارکرد موجب 
مي شود تا شش گونه بيش متني از يکديگر تفکيک شوند 
که ژنت آن را در جدول ۱ در مبحثي با عنوان تابلوي 

عمومي عمليات بيش متني خالصه کرده است: 
يا  فرمي  مختلف  اشکال  به  مي تواند  دگرگوني  رابطه 
محتوايي صورت پذيرد که به دو دسته کلي کمي و کيفي، 
در  خود  شکلي  يا  فرمي  دگرگوني  هستند.  تقسيم  قابل 

شش قسم مختلف انجام مي پذيرد:
پيش  در  موتيفي  يا  عنصر  يك  كه  هنگامي  گسترش: 
متن وجود داشته باشد و در بيش متن گسترش يافته و 

جزييات و شاخ و برگ بيشتري يابد.
افزايش: هنگامي كه عنصري در پيش متن نبوده ولي در 

بيش متن اضافه شده باشد.
كاهش: اگر يك عنصر در پيش متن وجود داشته باشد 
ولي در بيش متن بخشهايي از آن كم شود كاهش اتفاق 

افتاده است.
حذف: چنانكه يك يا چند عنصر پيش متن در بيش متن 
گرفته  صورت  حذف  صورت  اين  در  نباشد  حاضر 

است.
جابجايي:گاهي بيش متن همان عناصر متن پيشين را در 
تركيبي نوين جابجا كرده و تغيير مي دهد. در اين حالت 
نه چيزي حذف مي شود و نه چيزي اضافه مي شود بلكه 

همان اشکال و عناصر در متن جابجا مي شوند.
ترکيبي: گاهي ممكن است ديا چند قسم از انواع مذكور 

به صورت تركيبي در بيش متن انجام پذيرد. 

مطالعات کاربردي: خوانش بيش متني نقاشي معاصر 
ايران

پس از آنچه به اختصار دربارة بيش متنيت و گونه شناسي 
آن نزد ژنت گفته شد، مي توان اذعان داشت که ادبيات 
آثار  ديگر  با  ترامتني  و  بينامتني  رابطه  يک  در  هنر  و 
دوره  در  چنانچه  شود.  رمزگشايي  و  مطالعه  مي تواند 
يكتايي  و  اصالت  از  گفتن  امكان سخن  ديگر  پسامدرن 
اثر هنري خواه يك نقاشي و خواه يك رمان وجود ندارد 
هم  سر  آشكار  صورت  به  همگي  هنري  آثار  كه  چرا 
بستي از خرده ها و پاره هاي هنر از پيش موجودند (آلن 
۱۳۸۰: ۱۱) و آثار هنري در قياس و ارتباط با ديگر آثار 

 معراج سلطان محمد و برگرفتگي  آن 
در سه  نقاشي معاصر ايران با  رويکرد  

بيش متنيت ژنت/ ٦١- ٧٣



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۶۵

فصلنامة علمي نگره

مي تواند تحليل شده و افاده معنا کند. ادبيات و هنر ايراني 
نيز مي تواند با بهره گيري و انطباق از اين نظريه و الگو و 
بر اساس سازوکار مشخص، مطالعه شود. در ادامه سه 
نمونه  از آثار نقاشان معاصر ايراني و نحوه برگرفتگي 
ايشان از نگاره معراج تحليل خواهدشد. سه اثر منتخب 
اين نوشتار در سال ۱۳۸۴ همزمان با برگزاري همايش 
سلطان محمد، در نمايشگاهي با عنوان "سلطان محمد در 
عموم  ديد  معرض  در  معاصر"  نقاشان  خيال  و  خاطر 
هنرمندان  از  اثر   ۴۲ شامل  نمايشگاه  اين  شد.  گذاشته 
فرهنگستان هنر در  به سفارش  كه  بود  ايراني  نوپرداز 
ارتباط با سلطان محمد و مکتب او، خلق، گرد آوري شد 
اکنون در گنجينه فرهنگستان هنر محفوظ است. مجموعه 
آثار همزمان با ارايه در نمايشگاه در قالب كتابي منتشر 
گرديد. مصطفي گودرزي که دبير اين نمايشگاه بوده در 
توضيحي در مقدمه کتاب نوشته است:" اين مجموعه با 
نام و ياد سلطان محمد و با اداي احترام و تکريم و تجليل 
از اين هنرمند سربلند ايراني فراهم آمده اند و بخشي از 
نمايشگاه "خيال ايراني / سلطان محمد در خاطر و خيال 
ديوارهاي   ۱۳۸۴ بهار  در  که  هستند  معاصر"  نقاشان 
کردند  مزين  را  تهران  در  صبا  هنري  فرهنگي  مرکز 
برگزاري  اهداف  به  ادامه  در  وي   .(۶ (گودرزي۱۳۸۴: 

نمايشگاه چنين اشاره داشته است:
سلطان محمد،  بزرگداشت  تکريم  و  خاطره  و  ياد  الف) 

هنرمند خالق توسط نقاشان معاصر ايران.
به  ايراني  معاصر  هنرمند  نگاه  داشتن  معطوف  ب) 

گنجينه هاي پربار هنر گذشته کشور خود.
مجدد  رجوع  و  شناخت  براي  انگيزه  آوردن  فراهم  ج) 
به شاهکارهاي هنر گذشته ايران و پديداورندگان آن و 

بهره گيري هنرمندان معاصر از آنها.
د) برانگيختن پرسش غيرمستقيم پيرامون نقاشي سنتي 
ايشان  هنر  بيان  و  زبان  و  شاخص  هنرمندان  و  ايران 

(همان: ۷).
بيشترين  نمايشگاه،  اين  در  شده  ارائه  اثر   ۴۲ ميان  از 
توجه هنرمندان به نگاره معراج سلطان محمد معطوف و 
که  است  گرفته شده  الهام  آن  از  مختلف  شيوه هاي  به 
انتخاب شده با عنوان معراج نامگذاري شده  سه نمونه 

است.

 الف. پيش متن: نگاره معراج سلطان محمد
 ۱۷/۳ در   ۲۶/  ۶ ابعاد  به  است  نگاره اي  پيامبر  معراج 
برجسته  نگارگر  سلطان محمد  به  منسوب  سانتي متر 
دوره  در  ۹۴۶-۴۹هجري،  سالهاي  بين  که  تبريز  مكتب 
سلطنت شاه طهماسب براي نسخه هفت پيكر نظامي به 
تصوير درآمده و امروزه در کتابخانه بريتانيا محفوظ 
است) تصوير۱). اين نگاره صحنه اي از عروج پيامبر به 

آسمان را نشان مي دهد. 
بلند  رفتن،  باال  و مصعد جاي  نردبان  معناي  به  معراج 
گرديدن و فراز آمدن است همچنين عروج پيامبر اسالم 
معراج).  واژه  ذيل  دهخدا،  (نك  مي باشد  آسمان....  به 
واقعة معراج، يكي از مهمترين رخدادهاي زندگي پيامبر 
اسالم است که با سفر ملكوتي ايشان از مسجدالحرام به 
مسجداالقصي آغاز و سپس با سير و عروج به آسمانهاي 
۷ گانه و مالقات با پيامبران پيشين و فرشتگان و همچنين 
مشاهدة وقايعي از بهشت و جهنم ادامه يافته تا در نهايت 
به مالقات و گفتگويي بي واسطه با خداوند متعال منتهي 
مي شود. در دو سوره از قرآن كريم به طور اجمال معراج 
پيامبر مورد توجه قرار گرفته است: آيه اول از سورة  
به  مسجدالحرام  از  اعظم  پيامبر  شبانه  سير  كه  اسراء 
مسجد االقصي را منظور مي دارد و سورة نجم آيات ۵ 
الي ۱۸ كه قسمت دوم اين سفر از بيت المقدس به آسمان 
و سدرة المنتهي را مورد توجه قرار مي دهد. اين واقعه 
در قالب روايات و احاديث، بازگو، تفسير و تاويل گرديده 
افزون بر آن که از گذشته تاکنون دستمايه آفرينش آثار 
ادبي و هنري متعدد نيز قرار گرفته است. در اين رابطه 
مي توان به دهها نگاره که ملهم از واقعه معراج خلق شده، 
و  نگرش  كه حاصل  تفاوتهايي  رغم  به  كه  کرد.  اشاره 
به  را  شباهتهايي  است  هنرمندان  هنري  متفاوت  سبك 

حدود-۴۹- سلطان محمد،  اثر  معراج  نگاره   تصوير۱. 
.۹۴۶هجري، کتابخانه بريتانيا، مأخذ آژند۱۳۸۴،ص۱۳۱



پيامبر،  چون  شخصيتهايي  بازنمايي  مي گذارد.  نمايش 
جبرئيل و فرشتگان، براق، صحنة آسمان و ... نمونه اي 
اندك  با  دوره  هر  در  كه  نگاره هاست  اين  تشابهات  از 

تغييراتي تكرار مي شود.
پيامبر،  معراج  واقعه  از  مصور  نگاره هاي  ميان  از 
مهمترين  از  يکي  تبريزي  سلطان محمد  اثر  ترديد  بي 
انبوهي  با  الجوردين  آسماني  نگاره،  اين  در  آنهاست. 
از ابرهاي پيچان، ماه با هاله اي از نور و فرشتگان در 
پرواز نشان داده شده که رو به سوي مرکز نگاره دارند 
در  براق۱۳  بر  سوار  ابرها  از  فراتر  پيامبر  آنجا  در  که 
حال صعود به آسمان است. پيامبر جامه اي به به رنگ 
سبز و قرمز برتن و سرپوشي سفيد رنگ بر سر دارند. 
چهرة ايشان با نقابي پوشيده وغيرقابل رؤيت است. هالة 
پيرامون بدن  بلند  با شعله  هاي  نور  از  زرين مشعشعي 
تصوير  نگاره  در  فرشته   ۱۹ است.  فراگرفته  را  ايشان 
سيني هاي  ها،  بخوردان  چون  هدايايي  حامل  که  شده 
زرين، مجمرهاي آتش، نور و لباسند يا مشغول دعايند. 
که  است  ايشان  راهنماي  و  پيامبر  روبروي  فرشته اي 
مطابق روايات بايد جبرئيل باشد وي لباسي به رنگ آبي 
برتن دارد که ادامه بندكمر لباسش در اسمان در اهتزار 
است. هاله زرين اطراف سرش، او را از ديگر فرشتگان 
برجسته و متمايز مي کند. نگارگر در ترسيم اين نگاره و 
آرايش لباس و تزيينات از داده هاي هم زماني استفاده 
عالئم  و  نشانها  براق،  پوشش  و  پيامبر  "جامه  و  کرده 
است(آژند،۱۳۸۴:۱۲۸)  صفوي  دوره  از  هم  فرشتگان 
حاالت مختلف سر و بدن فرشتگان و پراکندگي عناصر 
متنوع و تعدد رنگها در سراسر نگاره چشم بيننده را به 
ترکيب  دارد.  وامي  به چرخش  کادر  در سراسر  خوبي 
بندي به گونه ايست که چشم بيننده با فرشته اي که از 
يک  با  و  شده  تصوير  وارد  راست  سمت  پايين  گوشه 
معطوف  تابلو  مرکز  و  باال  به سمت  اسپيرالي  چرخش 

مي شود که شمايل پيامبر قرار دارد.
ابياتي از هفت پيکر نظامي در کادرهايي افقي در باال و 
تأکيد  نقاشي  و  بينامتني شعر  رابطه  بر  تصوير،  پايين 
در  بيت  سه  که  آمده  ترتيب  اين  به  شعر  متن  مي کند. 
بيت در  باالي تصوير و شش  کادري در سمت راست 
ابيات  متن  است.  بسته  نقش  تصوير  پايين  چپ  سمت 

کتيبه باال: 
چون محمد به جبرئيل به راز
گوش کرد اين پيام روح نواز

زان سخن هوش را تمامي داد
گوش را حلقه غالمي داد
آن امين خداي در تنزيل

وين امين خرد به عقل دليل
در کادر پايين:

دو امين بر امانتي گنجور
اين ز ديو آن ز ديوسيرت دور
آن رساند آنچه بود شرط پيام
وين شنيد آنچه بود سر کالم...

از  متکثر  خوانش هاي  و  ايران  معاصر  نقاشان  ب. 
معراج سلطان محمد

بيش متن اول/ معراج اثر ايرج اسكندري

اثر ايرج اسكندري با عنوان معراج در كادري به ابعاد ۱۰۰ 
در ۱۶۰ سانت با تركيب مواد نقاشي شده است(تصوير 
شده  تقسيم  نامساوي  بخش  دو  به  تقريبا  نقاشي   .(۲
بخش زيرين با اليه اي ضخيم از رنگها و سايه روشنهاي 
گرم و به خصوص رنگ اكر و کرم پوشانده و بافت دار 
کويري  مناطق  عمارات  و  بادگيرها  فرم  که  است  شده 
را تداعي مي كند که در تضاد با زمينه آبي تيره آسمان 
است. رنگ اکر در سمت راست تصوير به صورت تاشي 
از رنگ تا باالي كادر نقاشي ادامه يافته و اين سطح را 
محدود كرده و بسته است. در بخش آسمان كه بيشترين 
قسمت نقاشي را به خود اختصاص داده طراحي خطي به 
رنگ سفيد از شمايل پيامبر سوار بر براق تصوير شده 
دربرگرفته  را  ايشان  اطراف  رنگ طاليي  به  هاله اي  که 

 تصوير ۲. معراج اثر ايرج اسکندري، گنجينه فرهنگستان
هنر، مأخذ: خيال ايراني ۱۳۸۴، ۱۰
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به  رو  حرکت  نمايش  و  شکل  نظر  از  بخش  اين  است. 
صعود براق کامال ملهم و برگرفته از نگاره سلطان محمد 
نقاشي شده تنها رنگ در بيش متن حذف شده است. هاله 
اطراف پيامبر با تکنيک کالژ و با افزودن ورق نازک طال 
شکل گرفته، ضمن اينکه وجهي بينامتني به اثر داده است 
(کالژ سرشتي بينامتني دارد و با کالژ همواره چيزي از 
پيش موجود بر متن تازه افزوده و چسبانده مي شود) 
تصويرگري هاي  از  ايراني  نقاشي  پيشينه  با  را  اثر  اين 
مانوي تا نگارگري هاي دوره هاي مختلف مرتبط مي کند 
نشان  براي  نازک طال  استفاده و چسباندن ورق  با  که 
و  اوليا  تقدس  وجه  بر  تأکيد  و  روشنايي  و  نور  دادن 

پيامبران الهي بهره مي گرفتند.
به اين ترتيب اسكندري پيامبر و براق را در فضايي روحاني 
است،  داده  زمين  به  که  رنگي  و  از جسمانيت  باالتر  و 
تصوير کرده و ديگر عناصر پيش متن اعم از فرشتگان، 
ابرها و تعدد و تنوع رنگها را حذف كرده است. ازدحام و 
انباشتگي عناصر كه در آسمان نقاشي سلطان محمد ديده 
مي شد در اثر اسكندري محسوس نيست و اين انباشتگي 
در  پيوسته  هم  به  ساختمانهاي  به  عناصر  فشردگي  و 
زمين منتقل شده است. بااين تدبير ضمن تأکيد بر حركت 

به  جسمانيت  از  عروج  بر  آسمان،  به  زمين  از  پيامبر 
روحانيت نيز تاكيد شده است. بايد افزود اسکندري در 
بر هم زده  را  اثر پيش متن  اين برگرفتگي، نظم زماني 
اثر سلطان محمد  افتاده است. در  اتفاق  و زمان پريشي 
تمامي کادر نگاره به پهنه آسمان شب اختصاص يافته 
زمان  اسکندري  نقاشي  در  است،  گذر شده  زمين  از  و 
زمين  از  پيامبر  سفر  مراحل  نخستين  و  رفته  عقب  رو 
به آسمان نشان داده شده و حرکت و مرحله عروج از 
زمين به سمت آسمان در حال رخ دادن است ، بر اين 
براق  پاي  زير  در  آن  عمارت هاي  و  هنور شهر  اساس 
و  بينامتني شعر  ارتباط  متن  بيش  در  مي آيد.  به چشم 
نقاشي مانند پيش متن وجود ندارد و نقاشي به يک نظام 
نشانه اي محدود شده است. در مجموع اثر نگارگري به 
اين  با  يافته،  تغيير  امروزين  و  مدرن  فضايي  و  سبک 
تغييرات بيش متنيت دگرگوني از گونه جايگشت دانست. 
تغيير مکان و جاي و جايگاه  جايگشت جابجا کردن و 
دادن است. بنابراين در جايگشت هم دگرگوني و پويايي 
و هم تکثير مورد توجه قرار مي گيرد. در جايگشت تفنني 
و طنزي و نسبت بيش متن و پيش متن رابطه اي جدي 
است. در اثر اسکندري نيز با حذف همه عناصر و حفظ 

جدول ١. تابلوي عمومي عمليات بيش متني ژنت ، مأخذ: نامورمطلق، ١٣٩١، ١٤٦.

فرامتنيبيش متنيت

Imitation تراگونگي تقليد
Transformation

تفنني
Ludique

پاستيش (رابطه تفنني / تقليد 
سبکي)

پارودي (نقيضه)
و  تخريب  بدون  متن  تغيير 

تحقير پيش متن

طنزي 
Satirique

شارژ
(تقليد همراه با تمسخر)

تراوستيسمان(تراپوشي)
و  تخريب  با  همراه  دگرگوني 

تحقير کردن

جدي 
Sérieux

کردن،  دنبال  و  (تداوم  فورژري 
مشق سبکي) 

ترانسپوزيسيون 
(ترامکاني/جايگشت)

و  گسترش  اي،  نشانه  ترجمه 
تقليل



پيکره براق و پيامبر در مرکز تابلو براي آن ارزش ويژه 
به  نسبت  متن  بيش  تغييرات  است.  گرفته شده  نظر  در 

پيش متن را به اختصار مي توان چنين برشمرد:
تغيير سبک از نگارگري سنتي به نقاشي پست مدرن 

گسترش کادر نقاشي از ابعاد کوچک به ابعادي بزرگتر
حذف تمامي عناصر پيش متن چون فرشتگان، ابرها و 

کره ماه 
ترکيبي  به  متن  پيش  اسپيرالي  بندي  ترکيب  دگرگونگي 

مدرن و مينيماليستي از سطوح تخت
استيليزه  صورت  به  رنگ  از  سطوحي  و  فرم  افزودن 
شده در بيش متن به مثابه فرم ابنيه و ساختمانها منطبق 

با سبک هنري نقاش 
بسيار  رنگ  متن  بيش  رنگي(در  عناصر  و  رنگ  کاهش 
متن  پيش  رنگهاي  چرخش  و  تنوع  و  انتخاب  محدود 

حذف شده است)
و  رفت  پس  و  متن  پيش  زمان  تغيير  پريشي؛  زمان 

برگشت زماني بيش متن 
استفاده از تکنيک کالژ وارتباط بينامتني در بيش متن

حذف  و  کالم شعري  از  نقاشي  پيش  از  بيش  استقالل 
رابطه بينامتني متن و تصوير دربرگرفتگي

نگاره  عناصر  همه  نخست  اسكندري  صورت  اين  به 
حذف  غيره  و  ابرها  فرشتگان،  از  اعم  را  سلطان محمد 
به  و  داده  تغيير  را  براق  و  پيامبر  شکل  است.  كرده 
انباشتگي  و  ازدحام  است.  كرده  نقاشي  خطي  صورت 
عناصر كه در آسمان نقاشي سلطان محمد ديده مي شد 
در اثر اسكندري حذف شده و اين پري و انباشتگي به 
فرمها  به  توجه  با  است.  منتقل شده  وي  كار  در  زمين 
همچنين با افزودن بخش پايين نقاشي فرمي به منظور 
نمايش زمين بر حركت پيامبر از زمين به آسمان تاكيد 

كرده است. در كل فضا كمي مدرن تر شده است.

بيش متن دوم: معراج اثر عبدالحميد قديريان
عبدالمجيد قديريان نقاشي خود را بر خالف پيش متن در 
كادري به شكل مستطيل افقي به ابعاد ۱۰۰ در ۱۵۰ سانت 
با موضوع  نقاشي و  اکريليك  با تكنيك رنگ روغن و  و 
معراج به نمايشگاه ارايه کرده است(تصوير ۳). ترکيب و 
پالن بندي و چينش عناصر در بيش متن در کادر افقي به 
صورت صحنه گسترده نمايش طراحي و اجرا شده که بر 
خالف ترکيب بندي اسپيرالي پيش متن است. در نقاشي 
منظور  به  متن  بيش  نقاشي  کادر  زمينه  فضاي  قديريان 
بخشي  نقاشي شده  تيره  الجوردي  رنگ  به  تداعي شب 
پيکره  که  است  متمايز شده  و زرد  با رنگ روشن سبز 
ايستاده پيامبر در لباسي به رنگ آبي با رويي پوشيده در 
حال نيايش ديده مي شود كه دستانشان را به نشانه دعا 
جلوي صورت گرفتند و هاله اي از نور ايشان را دربرگرفته 
است. روبروي ايشان درختي تصوير شده كه حركت آن 

به سمت چپ و به سوي آسمان و ماه است. تصوير براق 
در گوشه سمت راست در زير هالل ماه در حال ورود 
به كادر نشان داده شده است. شکل براق و حالت بدن و 
حرکت او کامال مشابه پيش متن است و ارجاع به آن دارد. 
در پايين كادر نيز گياهاني به چشم مي آيد. حركت گياهان 
و هاله پيامبر كه حرکتي از سمت چپ به سمت راست و 
به سوي آسمان و ماه دارد تاكيدي بر حركت پيامبر از 
زمين به آسمان مي باشد. به جز عناصري كه بدان اشاره 
شد عنصر ديگري در بيش متن نيست و همه آنها اعم از 
فرشتگان، ابرها و ... حذف شده است. بيش متن از يک نظام 
ادبيات  به  متن  پيش  برخالف  و  برخوردارست  نشانه اي 
ارجاع نداده و کتيبه هاي شعري حذف شده است. افزون 
بر اين بيش متن نسبت به پيش متن دچار زمان پريشي 
شده و قديريان زمان پيش متن را به عفب برده و مراحل و 
صحنه آغازين سفر معراج را نشان داده، هنگامي كه براق 
به عنوان مرکب براي در خدمت بودن پيامبر ظاهر مي شوند 
به عبارتي نقاشي قديريان از نظر زماني مقدم بر نقاشي 
پيش متن است. الزم به يادآوري است اغلب صحنه هاي 
تصوير شده از واقعه معراج، سير سفر پيامبر در آسمان و 
عرش را نشان مي دهد و صحنه هايي معدود به آغاز سفر 
اشاره دارد که از نظر انتخاب کادر و شکل متفاوت است 
يا  ايلخاني  در معراجنامه  مانند صحنه هاي تصوير شده 
شاهرخي، اما در کتاب جامع التواريخ۱۴ که قديم ترين صحنه 
مي دهد(تصوير۴)،  نشان  را  واقعه  اين  از  شده  شناخته 
پيامبر سوار بر براق برروي زمين و پيش از سفر آسماني 
نشان داده شده است كه از نظر زمان، مکان و انتخاب كادر 
افقي با اثر قديريان مشابهت دارد و شايد يکي ديگر از منابع 
مورد توجه قديريان بوده باشد. تغييرات بيش متن نسبت به 

پيش متن را به اختصار مي توان چنين برشمرد.

نسبت پيش متن و بيش متن برگرفتگي دگرگوني از 
گونه جايگشتي يا ترامکاني 

تغيير تراسبکب از نگارگري سنتي به اثر مدرن

تصوير ۳. معراج اثر عبدالحميد قديريان، گنجينه فرهنگستان 
هنر، مأخذ:خيال ايراني ۱۳۸۴، ۳۸
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به  عمودي  از  نقاشي  کادر  فرم  نيز  و  ابعاد  در  تغيير 
افقي

تغيير در ترکيب بندي اسپيرالي و نور منتشره پيش متن 
به ترکيبي مدرن و نمايشي که بخشي روشن و بخشي 

تيره و خاموش است. 
حذف پيکره هاي جبرئيل، فرشتگان و ابرها

افزودن زمين، درخت و گياهان در بيش متن
استقالل بيش از پيش نقاشي از کالم شعري

تغيير در پالت رنگي بيش متن و کاهش عناصر رنگي
تقدم  و  رخداد  وقوع  زمان  در  تغيير  و  پريشي  زمان 

زماني بيش متن نسبت به پيش متن

بيش متن سوم: معراج اثر عبدالمجيد حسيني راد
رنگ  تكنيك  با  معراج  موضوع  با  راد  حسيني  نقاشي 
ابعاد ۱۲۰ در ۱۴۰ سانت در كادري عمودي  به  روغن 
نقش بسته است. (تصوير۵) ترکيب بندي نقاشي متفاوت 
از ترکيب بندي اسپيرالي پيش متن اما ملهم از نگارگري 
سنتي ايراني و از طول به سه سطح تقسيم شده است. 
سطحي به رنگ سرمه اي تيره در پايين و سطحي تقريبا 
به همان اندازه به رنگ الجوردين در باالي کادر و فضاي 
ميان اين دو بخش که سطح بزرگتري به رنگ قرمز (در 
دو بخش تيره و روشن) را به خود اختصاص داده که 
سه درخت سرو کشيده به رنگي تيره بر آن خودنمايي و 
چشم بيننده را به باالي نقاشي هدايت مي کند. در گوشه 
سمت راست پايين کادر، فرمي به نشانه کره ماه با هاله 
آبي  خط  با  كه  مينياتوري  پيچان  ابرهاي  و  پيراموني 
طراحي شده، که تقريبا مشابه ان در پيش متن نيز ديده 
مي شود. در باالي نقاشي در آسمان الجوردين، فرشته اي 

با لباسي به رنگ قرمز با طبقي از نور در حركت است. 
پاهاي جانوري، احتماال براق، تصوير  او  در باالي سر 
ديد  غيرقابل  و  كادر  از  خارج  بدنش  از  نيمي  كه  شده 
است. تصوير فرشته و طبقي كه حمل مي كند و همچنين 
فرم بدن و حركت رو به سوي باالي براق ملهم از پيش 
متعدد  عناصر  فاقد  راد  حسيني  نقاشي  اما  است.  متن 

نگاره سلطان محمد چون فرشتگان و جبرئيل است.
عنوان  نيز  و  نقاشي  عنوان  يعني  اثر  پيرامتن هاي   
نگاره  از  ملهم  نقاشي  که  آنست  بر  تأکيدي  نمايشگاه 
پيش  برخالف  اما  شده،  تصوير  سلطان محمد  معراج 
اين  براي  ندارد.  نقاشي حضور  پيامبر در  متن تصوير 
شمايل گريزي و غياب مي توان حداقل دو دليل متصور 
منع  و  هنرمند  مذهبي  باورهاي  به  دليل  نخستين  شد، 
تصويرگري از شمايل پيامبر و اوليا الهي باز مي گردد 
که به خصوص در دوره معاصر بسيار به آن پرداخته 
شده است. دليل دوم آنکه حسيني راد مطابق با روايات 
تصوير گر صحنه اي از سفر معراج پيامبر بوده که جبرئيل 
و غير در آن راهي ندارند. مطابق روايات نقل شده در 
در  پيامبر  مجلسي،  عالمه  االنوار  بحار  مانند  کتابهايي 
سفر ملکوتي معراج سرانجام به سدره المنتهي مي رسند، 
(برخي مفسران از درختي با عنوان سدره االمنتهي نام 
نداشت  راه  آن  به  موجودي  هيچ  که  مکاني  اند).  برده 
بازماند  پيامبر  با  همراهي  از  آن  آستانه  در  جبرئيل  و 
و  داده  ادامه  را  سفر  بر براق به تنهايي  سوار  ايشان  و 
در مالقاتي بي واسطه با خداوند متعال گفتگو مي کنند. 
حسيني  مي رسد  نظر  به  تصويري  شواهد  به  توجه  با 
راد صحنه اي را نقش زده که جبرئيل از همراهي پيامبر 
بازمانده است به عبارتي در بيش متن نسبت به پيش متن 

تصوير ۴: معراج پيامبر، برگي از نسخه جامع التواريخ، اوايل قرن هشتم هجري، کتابخانه دانشگاه ادينبورو . مأخذ: 
شين دشتگل، ۱۳۸۹، ۴۴  



با زمان پريشي مواجهيم و حسيني راد نظم زماني را بر 
متني  بيش  ديگر عناصر  مانند  نيز  است. زمان  هم زده 
مي توانند موضوع تقليد يا تغيير ترامتني قرار گيرند. به 
را  متن  پيش  زمان  مي تواند  متن  بيش  روشنتر  عبارت 
حفظ نمايد يا در آن تصرف نموده و دگرگون سازد و 
به تعداد وضعيتهاي زماني در بيش متن دگرگوني ايجاد 
کند و زمان را رو به گذشته يا رو به آينده تغيير دهد. 
حسيني راد برخالف سلطان محمد که پيامبر را در ميانه 
سفر در سير ميان گستره آسمان تصوير کرده، مرحله 

پسين سفر ايشان را نقاشي کرده است.
توجه هنرمند در انتخاب رنگ و نمادپردازي آن و رابطه 
بينامتني ميان شعر و نقاشي بر اين نکته تأکيد دارد. در 
اين خصوص بايد به متن ابيات نوشته شده در نقاشي 
توجه کرد. با تامل مي توان دريافت اشعار نوشته شده در 
بيش متن متفاوت از ابيات مندرج در نگاره سلطان محمد 
است که از هفت پيكر انتخاب شده، اشعاري که در بيش 
نظامي  ديگر  از دو منظومه  برگرفته  ديده مي شود  متن 
يعني مخزن االسرار و ليلي و مجنون نظامي است كه در 
سه كادر مجزي تنظيم شده، در كادر بااليي دو بيت از 
ابيات  مخزن االسرار نظامي(بدون رعايت تقدم و تاخر 
در متن اصلي منظومه) آمده است كه به بازماندن ايشان 

از سفر و ناتواني در همراهي پيامبر چنين اشاره دارد:
رفت بدان راه که همره نبود
اين قدمش زان قدم آگه نبود

همسفرانش سپر انداختند
بال شکستند و پر انداختند

دركادر مياني بيتي از ليلي و مجنون چنين ذكر شده: 
امشب شب قدر توست بشتاب

قدر شب قدر خويش درياب
دركادر پايين نقاشي بارديگر شعري از مخزن االسرار 

نوشته شده است:
در شب تاريك بدان اتفاق
برق شده پويه پاي براق

پيش متن  مانند  حسيني راد  نقاشي  در  اساس  اين  بر 
ارتباط بينامتني مالحظه مي شود اما اين رابطه بينامتني 
با دو منظومه ديگر نظامي يعني ليلي و مجنون و مخزن 
االسرار برقرار و به آن ارجاع شده برخالف پيش متن 
كه به هفت پيكر توجه شده است. به عبارتي در بيش متن 
روايت از هفت پيکر به مخزن االسرار و ليلي و مجنون 
تغيير يافته است. بر اين اساس حسيني راد در تدبيري 
تصوير گري  در  پيش متن  از  بخش هايي  از  الهام  ضمن 
فرشته و طبق نور، صحنه نهايي سفر معراج را تصوير 
ادامه  زماني،  نظر  از  متن  بيش  به عبارتي  است.  کرده 
را تصوير  پيش متن  تداوم  و  دنباله  و  پيش متن  روايت 
کرده است. در مقايسه ميان بيش متن و پيش متن مي توان 
جايگشت  نوع  از  دگرگوني  متنيت  بيش  اثر  اين  گفت 

مي باشد که در آن فرشته و طبق نور و پيکره براق از 
پيش متن به بيش متن منتقل شده اما تغييراتي به شرح 

زير در آن رخ داده است از قبيل:
حذف تمامي عناصر پيش متن چون فرشتگان، ابرها در 

بيش متن
دگرگونگي ترکيب بندي اسپيرالي پيش متن به ترکيبي از 

سطوح تخت
افزودن سه فرم درخت

گريز از شمايل نگاري پيامبر
پيش  در  متن شعري  ارجاع  بينامتني /  روابط  در  تغيير 
و  مجنون  و  ليلي  به  بيش متن  در  و  هفت پيکر  به  متن 

مخزن االسرار است
پس روي بيش متن از پيش متن و نمايش صحنه پسين و 

متاخر در معراج 

تحليل ترکيبي آثار 
اسکندري،  معاصر  هنرمند  هر سه  گفت  بايد  نهايت  در 
عناصر  گرفتن  خدمت  به  با  راد  حسيني  و  قديريان 
تصويري درصدد بيان محتوايي بديع برآمده و روايتي 
تازه از نگاره معراج سلطان محمد ارائه نموده اند. بيش 
متن هاي ارائه شده ضمن آنکه در ادامه سبكهاي شخصي 
هنرمندان بوده، به باورهاي ديني و اعتقادات ايشان نيز 
نيز  اثر سلطان محمد  به  آنکه  است ضمن  داشته  اشاره 
از  متني  بيش  رابطه  اثر  سه  هر  در  است.  داده  ارجاع 
نوع تراگونگي برقرار شده و اثر نگارگري با ويژگيهاي 

گنجينه  راد،  حسيني  عبدالمجيد  اثر  معراج  تصوير۵. 
فرهنگستان هنر، مأخذ: خيال ايراني، ۱۳۸۴، ۲۳

 معراج سلطان محمد و برگرفتگي  آن 
در سه  نقاشي معاصر ايران با  رويکرد  

بيش متنيت ژنت/ ٦١- ٧٣



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۷۱

فصلنامة علمي نگره

است.  تبديل شده  امروزين  و  معاصر  تصويري  به  آن 
در اين تفاوت از پيش متن به بيش متن، تغييرات مختلفي 
از  است.  شده  ايجاد  مضمون  در  هم  و  شکل  در  هم 
کرده،  ياد  آن  از  ژنت  که  متني  بيش  شش گونه  ميان 
بدون  زيرا  است  نزديکتر  جايگشت  به  دگرگونگي  اين 
اين  در  است.  جدي  صورت  به  و  بوده  تفنن  و  طنز 
پيامبر  پيکره  کالژ  يا  تصوير  حفظ  با  اسکندري  رابطه 
با  عناصر،  ساير  حذف  و  متن  پيش  از  براق  بر  سوار 
فرم ها و رنگهاي مورد نظر خود صحنه اي را در سبک 
نيز  قديريان  عبدالمجيد  است.  کرده  خلق  آثارش  ديگر 
افقي  كادر  در  گسترده شده  و  متفاوت  تركيب بندي  در 

صحنه اي نمايشي از مرحله نخست سفر معراج و ورود 
براق خدمت پيامبر را نقاشي کرده است.

ميان  بينامتني  ارتباط  بر  توجه  ضمن  حسيني راد 
اثر  در  را  ارتباط  اين  متن،  پيش  در  متن  و  تصوير 
خود حفظ و بازنمايي کرده است. گرچه متن انتخابي 
متن  پيش  که  است  هفت پيکر  منظومه  متن  از  متفاوت 
هم  حسيني راد  عبارتي  به  شده.  تصوير  آن  براي 
مخزن االسرار  منظومه هاي  هم  و  سلطان محمد  معراج 
و ليلي و مجنون نظامي و شايد برخي از متون ديني 
از  الهام  با  و  کرده  استفاده  پيش متن  عنوان  به  را 
بازتاب  که  است  نموده  خلق  را  متن  بيش  متون  اين 

پيرامتن 
عنواني

بيش متن
گونه بيش 

متني
تراگونگي کميتراگونگي کيفيشباهت 

«معراج»

ايرج 

اسكندري، 

تراگونگي 
جايگشتي

تشابه عنوان
شباهت در 

شمايل پيامبر 
و  براق

*تغيير سبک
*تغيير زمان روايي

رخداد(در  وقوع  مکان  تغيير   *
بيش متن صحنه پرواز از زمين 

به آسمان ثبت گرديده است)
 *تغيير نظــام دوگانــه تصوير 
بــه  متــن  پيش  نوشــتاري  و 

نظام تک نشــانه اي

حذف همه عناصر پيش متن
شمايل  از  رنگ  و  طرح  حذف 

پيامبر و براق
افزايش بافت و بخش معماري 

«معراج»

عبدالحميد 

قديريان 

تراگونگي
جايگشتي

تشابه عنوان
شباهت در 
شکل براق

*تغيير سبک
*تغيير زمان روايي

* تغيير مکان وقوع رخداد (در 
بيش متن شروع واقعه از زمين 

نشان داده شده)
 *تغيير نظــام دوگانــه تصوير 
بــه  متــن  پيش  نوشــتاري  و 

نظام تک نشــانه اي
*تغيير کادر عمودي به افقي

حذف همه عناصر پيش متن
 تغيير در شمايل پيامبر

افزودن عناصر و سطوح رنگي به 
بيش متن 

«معراج»

عبدالمجيد 

حسيني راد، 

 

تراگونگي 
جايگشتي

تشابه عنوان
شباهت در 

شکل فرشته 
حامل نور و 

بدن براق
شباهت 

کره زمين 
و ابرهاي 
پيرامون

*تغيير سبک
*تغيير زمان روايي

رابطه  بينامتني/  رابطه  *تغيير   
بينامتني با هفت پيکر به دو متن 
مخزن االسرار و ليلي و مجنون 

تغيير نموده
* شمايل گريزي از پيامبر

*تغيير در پالت رنگ

حذف همه عناصر پيش متن
افزايش تعداد کتيبه هاي شعري

افزايش فرم سه درخت
تخت  سطوح  به  کادر  تقسيم 

رنگي 

جدول ۲. مقايسه تکثير پيش متن در بيش متن. مأخذ: نگارندگان.



نتيجه
در جمع بندي آنچه گفته شد مي توان تاكيد كرد که نگارگري سنتي ايران يکي از منابع  الهام نقاشان 
معاصر ايران درآفرينش هاي هنري نوين است. هنرمندان در آفرينش هاي هنري خود از اين پيكره 

مطالعاتي غني به شيوه ها و روشهاي گوناگون بهره مي گيرند. 
در پاسخ به پرسش نخست مقاله که چه رابطه اي ميان نگاره سلطان محمد و آثار اقتباس شده وجود 
دارد؟ گفته شد که هر سه بيش متن برگرفتگي از نوع دگرگونيد و گونه جايگشت قدرتمندتر از ساير 
گونه ها در آنها ظاهر شده است. در پاسخ به پرسش دوم که روابط بيش متني در چه سازوكاري 
داشته و چگونه معناي جديد توليد کرده اند؟ ضمن تحليل هر اثر، کنش هاي نقاشان در برگرفتگي از 
نگاره معراج سلطان محمد بررسي و مشاهده شد گرچه پيش متن هر سه اثر مشابه بوده و هر سه 
با عنوان معراج نامگذاري شده است اما هنرمندان شيوه ها و سازوکارهاي مختلفي را در خلق آثار به 
کار گرفته اند که حاصل نگاه ويژه، پيش داشته ها و عاليق و باورهاي ايشان و داده هاي هم زماني و 
درزماني است. به عبارتي برگرفتگي در هريک از نقاشي ها شيوه اي خاص و متفاوت از ديگري را به 
نمايش مي گذارد، مشاهده شد که اسکندري با برهم زدن روابط بينامتني، بخش مهم نگاره سلطان محمد 
را برگرفته و آن را در فضايي نوين در سبک و قالب کارهاي خود بازنموده است. وي با حذف عناصر 
پيش متن و با برهم زدن نظم زمان و مکان پيش متن، نخستين مراحل سفر از زمين به آسمان را نشان 
داده است. قديريان ضمن اقتباس از تصوير براق در پيش متن و حذف روابط بينامتني، فضايي جديد را 
در کادر افقي به سان صحنه نمايشي به تصوير درآورده که در يک زمان پريشي به زمان آغازين سفر 
پيامبر ارجاع مي دهد که از نظر زماني مقدم بر پيش متن بوده و فضاسازي نقاشي نيز کمترين شباهت 
ممکن با پيش متن را دارد. حسيني راد اما ضمن تغيير روابط بينامتني و انتخاب دو متن مخزن االسرار 
و ليلي و مجنون به جاي هفت پيکر و با بر هم زدن سير روايي، خطي و زماني نگاره سلطان محمد؛ تنها 
فرشته حامل نور از پيش متن را در اثر خود نشان داده و با شمايل گريزي به مرحله پسين از صحنه 
پيش متن ارجاع مي دهد.  بدين ترتيب سه بيش متن مذکور سه تجربه متنوع از برگرفتگي از يک پيش 
متن را ارائه نموده و نشانگر آن است که رجوع به هنر گذشته صرفا اقتباسي بازنمايانه و شکلگرايانه 
نيست و هنرمندان پرسشگرانه به هنر گذشته رجوع کرده و با به خدمت گرفتن عناصر تصويري 
مناسب و جستوجوي معناشناسانه آثار، بيان و محتوايي تازه و روايتي بديع و امروزين خلق كرده اند 

که بازتاب دغدغه هاي هنرمندان معاصر است. 
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به عنوان يک هنرمند معاصر و  دغدغه هاي ذهني وي 
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 معراج سلطان محمد و برگرفتگي  آن 
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relationship between two artistic texts ,whereas Transtextualites is the study of the relation of a 

text to the related hypertext. On the other hand, Paratextuality probes into the relation of a text to 

other connected or separated texts. Metatextuality investigates the analytical elation of a text in 

respect to another one. And Arcitextuality deals with the relation between a text and a text of its 

kind. This article deals with only one type of Genette’s transtextuality, i.e. hypertextuality, and 

will attempt to survey the potentiality of this notion in the history of illustrations, in Iran and then 

make a critical analysis of Persian paintings based on the hypertextual approach. The hypertext 

relationship explores the relationship between two texts, the existence of the second text depends 

on the first text On this basis, the original text and the preceding one are called the «hypotext» 

and the later and the new text «hypertext» The gene divides the transactional relationship into 

two types of the same (imitation) and metamorphism (the variation of the original). According 

to this, after introducing Genette’s hypertextuality and the typology of these relationships, three 

of Iranian contemporary painters’ (Iraj Eskandari –Abdolmajid ghdiriyan and Abdolmajid 

Hossainirad) works that are created through inspiration from the image of Prophet’s ascension 

by Sultan Mohammad, the significant painter of Tabriz school, will be studied and analyzed in 

the second part and while pointing to textual relationships, implications, and distinctions and 

commonalities, and sometimes necessarily, the contextual reasons of these differences will be 

taken into account so that through a systematic study, we could get to know a part of the identity of 

Iran’s contemporary art. Eventually, using indigenous and traditional hypotexts not only doesn’t 

restrain artists’ creativity but also, while providing an indigenous and comprehensible statement 

,helps to some kind of aesthetic identity proliferation, and of course, it will be accompanied with 

critiques and updates.

Keywords: Hypertextuality, Typology, the image of ascension, Sultan Mohammad, Iran’s 

contemporary painting.
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A review of the history of the art of painting is a sign of artists> attention to other pre-existing 

artworks, adaptation, inspiration, or copying them. This is done for a variety of reasons most of 

which can be mentioned as methods of teaching and experiencing and/or criticism and interpretation. 

Inspiring by other works of art - especially traditional painting, Iranian contemporary artists are 

still creating modern works, that can play a significant role in bonding the contemporary art to 

Iran’s traditional art and transmitting the ancestors’ contents, experiences, and artistic traditions. A 

number of works of Iranian contemporary painters, that are painted based on a single painting will 

be studied and analyzed in this paper. The key question is that “how the process of incorporation 

from other works is being performed and what the procedure is”. To this end and through using 

this method, Genette’s hypertextuality and the typology of these relationships will be used in order 

to study, describe, and analyze a part of Irans’ contemporary art and to decode its features it is 

concluded that Hypertextuality has had a long practice in Persian painting, although it has not been 

documented and theoretically discussed. The research method is descriptive-analytical and it has 

been conducted by gathering information through documentary sources and library studies on the 

topic of intertextuality and hypertextuality as well as direct observation of the works. The research 

method of this article is descriptive based on the intertextual approach of Gerard Genette. In the 

1960s, it was Julia Kristeva who used «Intertextuality» for the first time, indicating any relation 

between different texts.Thereafter, Gerard Genette expanded the study domain of Kristeva, and 

called relation between a text with other texts or different from its own as «transtextuality» and 

subdivided this type into five categories where intertextuality was only one type. Other categories 

were called «arcitextuality», «paratextuality», «metatextuality» and «hypertextuality», each with 

their own subcategories. Of all these categories ,Intertextuality and Hypertextuality study the 
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